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LAIKRAŠTIS LIETUVIU VISUOMENEI

J nueita kelią pazvelgud
Neabejotinas laktas, paremtas daiktiniu 

įrodymu, yra įvykęs: rotacinė mašina šian
dien atsuko 500—jį „Minties” numerį.

Normaliais laikais ir normaliose sąlygo
se tokia sukaktis greičiausiai būtų likusi 
niekuo neatžymėta, nes penki šimtai nume
rių dienraštinio pobūdžio laikraščiui nėra 
joks nepaprastas laimėjimas, ar pasididžia
vimo vertas dalykas. Tokios sukaktys pa
prastai žymimos bent dešimtmečiais.. Tiesą 
sakant, nieko ypatingai pažymėtino šiuo 
atveju nėra ir tremties gyveninio sąlygose, 
nes nė vienas esminis bei pagrindinis mū
sų gyvenimo uždavinys dar nėra atliktas. 
Dar viskas yra, taip sakant, eigoje. Todėl 
netektų stebėtis, jei kas nors, nuošaliai 
tremties gyvenimo stovįs, pastebėtų, kad 
mes, tremtiniai, labai mėgstame akcentuoti 
visokius, kad ir ne taip jau reikšmingus, ju
biliejui. Taip pat bus natūralu, jei po ke
leto desėtkų metų, šis reiškinys kris kam 
nors j akį ir kels nusistebėjimą.

Tačiau imant mūsų gyvenamojo laiko at
žvilgiu tai įgauna visai kitą prasmę ir 
reikšmę. Ne tam yra žymima ši sukaktis, 
kad akimirksnį sustojus pažvelgti į savo 
nueitą kelią, pasigerėti patiems ir kitų dė
mesį atkreipti į savo nuveiktus darbus. 
Toks reiškinys būtų būdingas tik visiems 
einantiems senatin, kurie, nebepasitikėdami 
savo jėgomis ateičiai ir nebepajėgdami ly
giai tesėti su kitais, bent praeities laimėji
mais bori pakelti savo vertę.

Mūsų galvojimas yra visai kitas. Mes 
elgiamės taip, kaip žmonės, kurie ko nors 
labai nekantraudami laukia ir dažnai, nors 
ir nereikalingai, žvilgčiodami į laikrodį 
skaičiuoja minutes. Mes taip pat skaičiuo
jame numerius, nesąmoningai laukdami ir 
klausdami, kada gi ateis paskutinis? Kada 
ateis mūsų dabartinei būklei galas. Tuo 
tarpu negalvojame apie palikimą savo įpė
diniams, o tikime, kad mums patiems dar 
teks laimė išsivaduoti iš esamos padėties 
ir įgyvendyti mūsų kovoje dėl laisvės už
sibrėžtus uždavinius. Mes neieškome progų
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Dietiwiu delegacija pad gab. X^bema 'Dewey
Amerikos Lietuvių Taryba buvo nusista

čiusi, pasimatyti dar prieš rinkimus ir su 
respublikininkų partijos kadidatu — New 
Yorko steito gubernatoriumi T. E. Deweyu. 
weyu.

Sis pasimatymas įvyko spalio 20 d New 
Yorke, Roosevelt viešbutyje. Rytų ir cen
trinės Europos federacijos iniciatyva, prie 
kurios priklauso ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba, ten buvo susirinkę 9 tautybių atsto
vai. Gub. Deweys pasakė kalbą, pareikšda- 
damas, kad J. Valstybės turi vesti griežtą 
politiką, 
kad jos 
vergtos, 
naikinti 
susidarytų pavojus ir JAV nepriklausomy
bei, nes viena valstybė, apsupta pavergtų 
ir agresyvios valstybės užvaldytų kraštų, 
negalėtų išsilaikyti pasaulyje. Jungt. Val
stybės turi visomis priemonėmis stengtis iš
saugoti pasaulyje taiką, kadangi naujas pa
saulio karas gali visiškai sunaikinti civi
lizaciją.

remiančią laisvas pasaulio tautas, 
nebūtų totalinės diktatūros pa- 
Jel Sovietų Rusijai pavyktų iš- 
laisvę Europoje ir Azijoje, tada

džiaugtis savo nuveiktais darbais, mumyse 
yra tik įsitikinimas, kad mūsų darbas veda 
į didesnius laimėjimus, į pergalę, Ir sąmo
nėje slypi nuojauta, kad sprendimo valan
da artėja. Todėl šį 500-tąjį „Minties” nu
merį Laikome tik sėkminga 
darbo pradžia.

Neturime pagrindo skųstis, 
nueitas kelias būtų buvęs labai 
sa,

savo kovos

išėjo „Minčiai” tik į naudą. Ji 
sąlygų augti iš visų pusių 
ir lepinama, neišaugo gležnu- 
kietai užgrūdinta. Draugai jai

kad iki šiol 
sunkus. Tie- 

,Mintis”, Lygiai kaip ir visa tremties 
spauda, gimė ir augo griuvėsiuose. Kaip ir 
kiekvienas naujagimis, pradžioje ji buvo 
silpna. Savo aplinkoje ji sutiko daug opti
mistų, entuziastų, kurie su džiaugsmu pri
ėmė jos gimimo faktą. Tačiau dar daugiau 
buvo' skeptikų, kurių vieni nenorėjo tikėti 
jos ateitimi, kiti gi net pikta valia bandė 
slopinti jos egzistenciją ir rinko argumen
tus už jos nereikalingumą ir nepateisinamu- 
mą. Bei tai 
neturėdama 
puoselėjama 
tė, o buvo 
parodė, ką jau ji yra laimėjusi, o „priešai” 
— ko jai dar trūksta. Jeko sutelkti visas 
jėgas jos egzistencijai pateisinti ir pasukti 
tobulėjimo kryptimi. Todėl šiandien „Min
tis” nedreba, kaip epušės lapas, kiekvieno 
vėjelio papūsta.

„Minties” kelią nužymint buvo vadovau
jamasi ne kokiais nors planavimais, gudriai 
sugalvotais ėjimais, o tik sveika intuicija 
ir nuoširdžiu savų tautos interesams atsi
davimu, besąlyginiu stojimu į kovos are
ną dėl bendrųjų mūsų reikalų.

Pirmieji „Minties” metai buvo atžymėti 
dažnais „suklupimais” 
ryšium su negailestingu 
džiausio mūsų tautos 
diktatoriaus, tuomet dar 
liečiamu sąjungininku”. Nežiūrint visų grę- 
susių pavojų, ji nesiliovė varyti savo, akci
jos tol, kol vieną kartą Įtikintas valdžios 
pareigūnas pripažino, kad „baltams uždrau
sti kovoti su mūsų Rytų sąjungininku yra 
tas pat, ką uždrausti jiems kvėpuoti.” Pa-

prieš instrukcijas 
demaskavimu di- 

priešo, raudonojo 
tebelaikomo „ne-

Kalbėdamas apie Europos tautų ateitį, 
gub. Deweys pareiškė, kad jis pritaria 

g Europos tautią federacijos idėjai, nes tik 
tokiu būdu mažosios valstybės galės sėk
mingai gintis nuo komunistinės diktatūros. 
Jis išreiškė vilt j, kad Vak.-Europos tautos, 
Jungt. Valstybių padedamos, pajėgs sustab
dyti rusų veržimąsi j vakarus ir pagaliau 
privers juos trauktis atgal. Gub. Deweys 
pareiškė norą, kad, kai jis būsiąs išrinktas 
prezidentu, Europos tautybių grupės pa
dėtų jam svarstyti ir spręsti tuos tarptau
tinės politikos klausimus, kuriuos, jis sakė: 
„Jūs pažįstate geriau, negu 99% kitų ame
rikiečių“-

Po jo kalbos kiekvienos tautos delegacija 
buvo pakviesta atskirai su gub. Deweyu 
nusifotografuoti. Ta proga ALT sekr. Dr. 
P. Gigaitis įteikė ALT Vykdomojo Komi
teto narių pasirašyta memorandumą. Jame, 
be kita ko, gub. Deweys, kaip respubliki- 
ninkų kandidatas į JAV prezidentus, pra
šomas pasisakyti Lietuvos ir kitų Pabalti
jo kraštų reikalu. Nurodžius J. Amerikos

blokas prieš Rytų bloką. Reikia ma
ino metu „Minties” papildyti „grie- 

šiandien yra įskaityti dorybėmis. Tuo- 
išdrįsusios daiktus vadinti tikraisiais

galiau palyginti neilgas laiko tarpas pa
tvirtino „Minties” užimtos pozicijos leisin-' 
gumą, nes buvo pradėtas organizuoti Va
karų 
nyti, 
kai” 
met 
Vardais „Minties” darbas šiandien yra tę
siamas pačių didžiųjų ir net pasaulinės JT 
organizacijos.

Dar būtų pažymėtinas ir antras „Minties” 
gyvenimo etapas, kai spontaniškai teko pa
kelti balsą prieš kai kurių mūsų globos 
organizacijų elementu sauvalę ir kėslus tar
nauti raudonojo teroro interesams ir be 
atodairos persekioti ir terorizuoti mus 
tremtinius, — nekaltas karo ir raudonojo 
teroro aukas. Nelengvas buvo tas laikotar
pis, nes „Minties” likimas tuo laiku parėjo 
grynai nuo tų malonės, prieš' kuriuos buvo 
keliamas balsas. Tačiau būtinybė stoti ’į ne
lygią kovą ginti teisingą reikalą l^ivo aukš
čiau pastatyta už savo gerovę ir buvo ne
siskaitoma su pavojais, grėsusiais „Minties” 
egzistencijai. Rodos, kad ir čia nebuvo su
klysta, nes „Minties” padarytas įnašas pri
sidėjo prie tos kovos laimėjimo.

Pagaliau — pro domo sua. „Minties” ke
lyje pasitaikė nemaža įkalbinėjimų ir pati
kinimų, kad jos pasirinktas bepa’rtiškuSrio ■ ' 
pobūdis yra neracionalus, kad ji nieko ne
pasiekus turės žlugti, jeigu neužsidės Sau 
kokio «nors atspalvio. Buvo taikomos net 
represijos. Buvo bandyta pagaliau gnaiby
ti, primetant materializmo, savanaudišku
mo tikslus. Skaudūs būdavo kartais tokie 
nieku nepagrįsti priekaištai. Tačiau ir pa
sirinkto kelio nebuvo galima atsisakyti, nes 
nuovoka, kuri susidarė stebint masines 
tremtinių aspiracijas, kurios siekia kuo di
džiausio vienijimosi, vieni kitų respekto ir. 
supratimo, neleido nukrypti diferenciacijos 
keliu. Buvo stengiamasi sąmoningai neliesti 
diferenciacijos šilininku ir neužgauti jų in
teresų. Tačiau ir čia teko susidurti su aš-

(Nukelta į 3. psl.)

Valstybių ligšiolinę užsienio politiką Lie
tuvos atžvilgiu ir ALT pastangas memo
randume iškeliami keturi konkretūs rei
kalavimai:

1. Ir toliau nepripažinti neteisėtos Sov. 
Sąjungos aneksijos Lietuvos atžvilgiu;

2. Viešai pasmerkti Sovietų vykdomą Pa
baltijo tautų naikinimo politiką ir imtis 
konkrečių žygių jai sustabdyti;

3. Nepripažinti galutinės taikos sudary
mo Europoje, jeigu Lietuva, Latvija ir Es
tija nebus laisvos ir nepriklausomos;

4. Panaudoti, visas priemones greičiau
siu laiku priversti Sovietus ątitraukti savo 
armiją ir policijos jėgas iš Pabaltijo res
publikų.

Gub. Deweys pasižadėjo arčiau susipa
žinti su memorandumo turiniu-

Lietuvių delegaciją sudarė: L. Simutis, 
Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla, adv. J. Shal-

' na, Dr. M- J. Vinikas, adv. St. Bredes Jr.. 
Wm. Kvetkas ir M. Kižytė.
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=TRU1WPOS ŽEl!IO$= Savaitinė politikos apžvalga
BELGIJA

♦ Belgijos policija ieško dviejų 
užsieniečių, kurie, spėjama, yra len
kai. Jie pas vieną Antverpeno auk
sakalį pirko už 1.500.000 belgų fran
kų deimantų. Sąskaita buvo apmo
kėta doleriais, kurie pasirodė esą su
klastoti. (D/R).

D. BRITANIJA
užsienio reikalų 
pasikvietė Tries- 

gen. Airey,

27. veto ir jo pasekmės

♦ D. Britanijos 
ministeris Bevinas 
to karinį gubernatorių 
kuris jam padarys pranešimą. (D/A).

♦ Oficialiai pranešta, kad feld
maršalas Montgomerys lapkričio 
mėn. apsilankys Vokietijoje, o po to 
vyks į Prancūziją ir Beneliukso val
stybes, kur jis konferuos 'su tų kraš
tų krašto apsaugos ministeriais ir 
štabų viršininkais. (D/R).

♦ Anglų lakūnė Morrowtaite šiuo 
metu skrenda aplink pasaulį. Ji jau 
pasiekė Tokiją. (D/R).

IS VISUR
Sovietu Sąjungoje paruoštas In

donezijos komunistų sukilėlių vadas 
Muša, su tri jomis gerai ginkluotomis 
komunistų kuopomis pradėjo operuoti 
pietinėje Javoje. (D/R),

ITALIJA
* Rymo policija pranešė, kad ry

šium su 26. fašistų „žygio į Rymą” 
metinėmis Ryme buvo išsprogūinyos. 
4 fašistų bombos, paskleista atsišau
kimų ir iškeltos juodos vėliavos. 
Areštuota 30 asmenų. (D/R).
* Italijoje už neteisingą mokesčių 

deklaravimą valstybė konfiskavo Mi
lano stambios pramonininkės Brusa- 
dėllės turtą, kuris įkainuotas 50 mili
jonų lirų. (D/Afp).

JAPONIJA
♦ Tokijoje amerikiečių karinis 

teismas pradėjo svarstyti gen. Ta- 
muros bylą, kuris kaltinamas tuo, 
kad* nuo 1944 m. iki 1945 m. rugsė
jo mėn. būdamas sąjungininkų karo 
belaisvių stovyklų viršininku prieši
nosi Raudonojo Kryžiaus veiklai " ir 
atsakinga; už daugelio belaisvių mir
tį. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA

„Faktai kalba už save”
— pasakė žurnalistams D. Britanijos dele
gatas Saugumo Taryboje sir Alexandras 
Cadogenas po pirmadienio posėdžio, ku
riame sovietai 27. kartą pareiškė savo gar
sų „niet”. Tai buvo kaip tyčia pirmoji 4-jų 
JT veikimo metų diena. Pirmieji treji me- 

.tai, kaip žinoma, prabėgo irgi nelemtųjų 
sovietų veto ženkle.

Kai užpereitą penktadienį Višinskis pa
prašė Tarybos posėdį nukleti į p'rmadienį, 
visi taikos bet kuria kaina šalininkai leng
viau atsiduso, laikydami tai geru ženklu ir 
vildamiesi, kad 6 neutraliųjų su Argentinos 
užsienio reikalų ministeriu Bramuglia prie
kyje tarpininkavimo pastangos, kurias mes 
pavadinome pilstymu iš tuščio į kiaurą, 
duos pakenčiamų rezultatų. Bramuglios pa
siūlytoji rezoliucija < iš tikrųjų buvo labai 
švelni. Neminint „blokados” žodžio, ji nu
matė susisiekimo suvaržymo atšaukimą, bet 
kartu patenkino ir sovietų reikalavimus: 
gubernatoriams iki š. m. 20. d. būtų- pa
vedusi susitarti dėl ostmajkės įvedimo 
visame Berlyne, o taip pat numatė iki š. m. 
30. d. sušaukti užsienio reikalų ministeriu 
konferenciją. Višinskis po ilgo, tikro ar ta
riamo, svyravimo atsisakė ją priimti, at
kartodamas savo seną pasakę: mes nieko 
nedarėm, o jei darėm, tai tik dėl priešų 
kaltės, be to, JT neturi teisės šią bylą 
spręsti. Štai faktai, kurie turi kalbėti už 
save.

Trečiadienį po pietų įvykęs Marshallio, 
Bevino ir Schumano pasitarimas parodė, 
anot BBC, kad JAV, D. Britanija ir Pran
cūzija dar nėra nusistačiusios Berlyno by
lą išimfi iš ST darbotvarkės ir pavesti ją 
visuotiniam susirinkimui. AP tą faktą 
aiškina Vakarų viltimi neviešų pasitarjmų 
keliu vis dėlto pasiekti visiems priimtiną 
kompromisą, nes dabartinė būklė neturėtų 
būti nė vienai pusei maloni ar pageidau
jama.

kad susisiekimo suvaržymai at- 
tą pačią dieną, kurią Berlyne 
ostmarkė. Žodžiu, iš Kremliaus 
žaibas praskleidė rudens ūkanas

rią sovietai būtų sutikę balsuoti, buvo nu
mačiusi, 
šaukiami 
įvedama 
pasirodęs
ir parodė faktus tikroje šviesoje, būtent, kad 
sovietai dabartinėje būklėje sutiktų tik su 
tokiu „kompromisu”, kuris tik taip va
dintųs), iš tikrųjų jis reikštų jų triumfą 
Berlyne, o kartu visame pasaulyje. Kodėl 
Stalinas pats įsimaišė į šį ginčą, kodėl Fs 
rado reikalą laikyti iki šiol rūpestingai 
vimą rezervuotumo kaukę?

Komentatoriai yra linkę manyti, kad 
vietai su visa Berlyno byla yra padarę 
dėlių taktinių klaidų. „New York Herald 
Tribune” rašė:

„Bloga taktika paprastai yra nera
mios sąžinės arba — diplomatiškai ta
riant — nepatogios pozicijos ženklas”.

komentuodamas 
įvykusią V. Eu- 
ir jau forma- 
šiaurės Atlanto

dė-

so- 
di-

* Jugoslavijos profesinės sąjun
gos priėmė tarptautinės būklės klau
simu rezoliuciją, kurioje atkartotinai 
išreiškiamas Jugoslavijos profesinių 
sąjungų noras bendradarbiaut! sū ki
tų kraštų profesinėmis sąjungomis, 
ypač su Sovietų Sąjungos ir kitų 
liaudies demokratijų kraštais. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ JAV delegatas Saugumo Tary

boje Dr. Jessupas praeitos savaitės 
gale pakeliui iš Paryžiaus, į Berlyną 
pasiinformavimo tikslais sustojo 
Frankfurte. Čia jis konferavo su gen. 
Clayum. Jis atsisakė įsileisti į kalbas / 
su žurnalistais ir ką nors pareikšti dėl 
paskutinio Stalino interview. (D).

♦ Amerikos aviacijos įstaigos 
pranešė, . kad Berlyno „oro tiltas” 
kasdien kainuoja 385.000 dolerių. Jau 
iki šiol į Berlyną pergabenta 446.684 
tąnų gėrybių. Amerikos lėktuvai per
gabeno 310.000, o britų ’lėktuvai 
136.000 tonų. (D/Afp).

♦ Prezidentas Trumanas New Yor
ke pasakė kalbą, kurioje atsikirto į 
savo varžovo Dewey puolimus. Tru
manas patikino, kad per rinkimus 
antradienį jis tikrai laimės ir pareiš
kė, kad Izraelio valstybės sienos vi- * 
sad yra tos pačios, kurios nestatytos 
JT planu. (D/Afp).

♦ Amerikos kongresas kitų me
tų pradžioje vėl bus paprašytas pa-. 
tvirtinti 1,2 milijardų dolerių skyri
mą Europos atstatymo programai. Ta 
suma reikalinga laikotarpiui nuo ba
landžio mėnesio iki liepos mėnesio 
1949 metais. (D/R).

♦ Amerikos karo laivas „Dės 
Moines” bus pačiu pirmuoju vienetu 
iš absoliučiai naujos 70.000 tonų krei
serių serijos. Jis bus paimtas tarny
bon maždaug po trijų savaičių. Tas 
laivas yra ginkluotas moderniausio
mis greito šaudymo patrankomis, tu
ri per 1000 vyrų Įgulos Ir pasiekia 
30 mazgų greitį. (D/R).

♦ JAV Berlyno aprūpinimui pa
skyrė dar dvi transportiniu lėktuvų 
eskadras./ Tai sudaro 24 C-54 tipo 
lėktuvus, kurie gabena iki 10 tonų 
krovinį. (D/R).

*
Nelaukta' perkūnija

Iš apsiniaukusio rudens dangaus perkū
nijos nesitikima. Jis labiau pranašauja žie
mos p%gas. Bet štai Maskvoje, kur pagal 
įsivyravusią nuomonę jau turėtų prasidėti 
žiema, pradėjo žaibuoti. Generalisimas Sta
linas pasišaukė „Pravdos” bendradarbį ir 
Vakarus smarkiai išplūdo. Paprastai 
Kremliaus valdovas retkarčiais priimdavo 
tik kokį užsienio korespondentą ar politiką 
ir jam pasakydavo, kad komunizmas gali 
taikiai gyventi šalia kapitalizmo. Šį kartą 
Stalinas pasisavino Višinskio turgavietės 
plūdimosi žargoną. Jis atvirai pareiškė, kad 
D. Britanijos, JAV ir Prancūzijos bei šešių 
„neutraliųjų” valstybių valdančiosios klasės 
nori išprovokuoti karą. Girdi, Vakarai ty
čia paskutiniu momentu atsisakė nuo jau 
sutarto kompromiso,

Kai Vakarų delegatai pareiškė apie „jau 
sutartą kompromisą” nieko nežiną, Tassas 
šeštadienį paskelbė, jog rezoliucija, už ku-

Londoniškis „The Times”, 
taip pat praėjusią savaitę 
ropos Unijos konferenciją 
liūs pasitarimus apie 
paktą, samprotavo;''

„Sovietų valdovai, skaitydami 5 vals
tybių komunikatą, turėjo pagalvoti, ko
kį milžiną jie pastatė ant kojų savo 
nepaslankiu elgesiu ...”

Kitas sakinys paaiškina Stalino aktyvumą:
„Reikia tačiau pastebėti, kad tam mil

žinui dar trūksta kaulų ir raumenų. Ap- 
■ sigynimo paktai be armijų yra lygiai 

taip'pat silpni, kaip armijos be ginklų”. 
Stalinas nori tikėti, kad Vakarų Europos 

Amerikos karinė santarvė, vadinamasis 
šiaurės Atlanto paktas, tebėra dar tik nes
pėjusi kūnu tapti svajonė, kurią jis, žai
buodamas iš Kremliaus, dar galės išblaš
kyti. Jis gerai žino, kad, jo nusileidimas 
užsienyje ir viduje bus Išaiškintas kaip 
silpnumo, kaip baimės ženklas. Jis žino, 
kad dabar jam reikia mesti į kovą viską dėl 
ateities nustatymo. Todėl jis ir pats pa
traukė į pirmąsias eiles.

Kartu jis savo pareiškimu siekė dviejų 
tikslų: visų pirma jis oficialiai paskelbė 
Berlyno krizės rimtumą savo piliečiams 
(kartu pasunkino ir pasitraukimą, kuris 
buvo' įmanomas, kol Stalinas nepasakė pa
skutinio žodžio), antra, jis dar kartą norė
jo savo „gerą vardą”, kurį jis tikįsi dar 
turįs plačiose Vakarų masėse, išnaudoti 
prosovietinei propagandai ir sudaryti pa
lankią atmosferą būsimiems savo siūly
mams, kurių visi laukia. Faktas, kad Vaka
rai aiškina, jog nebus jokių derybų iki 
Berlyno blokados atšaukimo, o s dėlto 
derasi, jo viltis didina.

♦
Vansittarto receptas

Lordas Vansittartad) ilgus metus faktiš
kai vadovavęs britų užsienio reikalų poli
tikai, mano, kad Vakarai kartoja 1936 m. 
padarytą klaidą su Hitleriu. Tąsyk nusilei
dimas Reino demilitarizacijos panaikinimui

privedė prie karo, o dabartiniai pasikalbėji
mai su sovietais didina jų apetitus. Lordo 
galva, Vakarai turi laikytis 3 punktų poli
tikos;

1. Jie turi visomis jėgomis ginkluotis. (Tą 
patarimą lengva duoti, bet sunku įgyven- 
dyti. Norint išlaikyti nuo eventualaus so
vietų antpuolio vadinamąją Reino liniją, 
reikia 50 divizijų, kurių apginklavimas 
kaštuos 3.000.000.1)00 gerų amerikinių dole
rių. Dabar turima 15 divizijų).

2. Griežčiau elgtis su komunistų penkto
siomis kolonomis. (Tokios politikos jau lai
komasi).

3. Remti priešsovietinį sąjūdį jų užimtuo
se kraštuose. (Ta proga tenka paminėti ita
lų spaudos pranešimus, kad JAV užsienio 
reikalų ministerija pirmą sykį atkreipė sa
vo dėmesį į galimybę pradėti kovą ir už 
„geležinės uždangos”. Ryšium su tuo pa
brėžiama JAV užsienio reikalų ministeri
jos Rytų Europos skyriaus vedėjo 
Thompsono kelionė į Belgradą).

Šie patyrusio lordo patarimai yra tokie 
logingi, jog jaiš nepasinaudoti neįmanoma. 
Tai žino ir Kremlius. Stalino isterijos prie
puolis tik rodo, jog jis stengiasi padėtį 
dramatizuoti, kad priverstų jau dabar, ka
da Vakarai dar nesustiprėjo, dar neturi 
„kaulų ir raumenų”, tartis dėl pastovesnės 
būklės nustatymo, kuri sumažintų Vakarų 
budrumą. Ta proga visų pirma tektų apsi
stoti ties Vokietijos problemą.

L.

. , Lippmano pažiūra
Amerikiečių užsienio politikos teorinin- 

kas Walteris Lippmanas, kurio draugystė 
su J. F. Dullesu ypatingai iškeltina, nese
niai teigė, kad V. Europos apginklavimas 
radikaliai nusvers jėgų pusiausvyrą 
nenaudai.
saugi nuo raudonosios armijos puolimo, bet 
kartu rusų akyse ji 'bus jiems neprieinama 
amerikiečių puolimo bazė. Todėl Lippma
nas, bijodamasis, kad rusai, norėdami už
bėgti už akių tai neišvengiamai įvykių rai
dai, jau dabar neužpultų V. Europos, siūlo 
Vakarų Europai karinio rėmimo programą 
susieti su siūlymu neutralizuoti Vokietiją, 
atitraukiant iš jos kariuomenes.

Tačiau, kad Vokietija būtų tikrai neutra
li, rusai turi ne tik atšaukti savo kariuome
nę, bet ir pasitraukti iš Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos. Tik tada vokiečiai pa
tys galėtų susidoroti su rusų 
zonoje „policija” ir gyvais 
santykiais su nepriklausoma 
susidaryti pakankamą ūkinę 
Kitaip tariant, rusai turėtų geležinę uždan
gą perkelti iki savo sienų. Jie tai gal ir 
padarytų, jei būtų realūs politikai, tačiau 
pačių Vakarų iki šiol rodytas silpnumas 
rusus atpratino nuo realaus galvojimo, o 
dabar jie jau nuėjo per toli, kad galėtų 
grįžti. Šiuo metu Lippmano planas neturi 
daug šansų virsti tikrove. Vakarams nelie
ka nieko kito, kaip laikytis Vansittartp re
cepto. VM.

rusų
Juk tada V. Europa bus visai

palikta savo 
prekybiniais 

Rytų Europa 
egzistenciją.

Marshallis *u Bevlna
/

apsvarstė atsakymą Stalinui
Londonas (Dena/Reutens) Amerikos už

sienio reikalų ministeris Mar»halli«, kuris 
savaitgalio buvo išvykęs i Londoną, su Be- '• 
vinu tarėsi Vokietijos klausimais, atsižvek-" 
giant į Stalino interview, kuris buvo pa
skelbtas „Pravdoje”.

Abu valstybės vyrai sutarė dėl pareiški
mo turinio, kurį ryšium su Stalino inter
view padarys Bevinas žemuosiuose rūmuo
se užsienio politikos debatų metu.

Toliau buvo aptartos Atlanto pakto ic 
Palestinos problemos.

JAV atstovas Saugumo Taryboje Jesso- 
pas savaitgalio buvo atvykęs Į Berlyną, kur 
jis norėjo pats susipažinti su esama to 
miesto būkle. Čia jis pasakė per radiją kal
bą, kurioje labiausiai palietė sovietų vyk
domą blokadą. Jis paneigė sovietų teisę į 
bet kuriuos politinius tikslus, kurie pažei
džia tarptautinius įsipareigojimus ir kurie 
negali būti pasiekti taikos priemonėmis. 
Baigdamas savo kalbą jis labai pagyrė ber
lyniečių drąsą ir ištvermę.

Griežtai- pasisakęs prieš 
teiktame interview Stalino 
neatitinka tiesos. Jesupav.
amerikiečių tauta yra pasiryžusi 
viįų savo pažadų, kuriems ji įsipareigojo, 
dėdama savo parašą po JT charta. Jis tiki, 
kad karo grėsmės būsią išvengta.

„Pravdai” su- 
leigimus, kurie 

pareiškė, jog 
laikytis

Tassonfedakcijos rezoliucija
Sovietų valdinjį Tasso žinių agentūra pa

skelbė ištisą tekstą rezoliucijos, kuri. Stali
no teigimu, Paryžiuje buvusi priimta visų 
dalyvių. Tasso „rezoliucijos” tekstas ski-- 
riasi nuo visų savo laikų kitų žinių agen
tūrų paskelbto rezoliucijos projekto. Ir tą 
skirtumą labiausiai- charakterizuoja vienas 
straipsnis: blokados panaikinimas ir sovie
tų DM įvedimas Berlyne, kaip teigia Tas
sas, turėję būti visiškai įgyvendyta iki 1948 
m. lapkričio 20 dienos. O galutinai ST pri
imtas projektas, prieš kurį sovietai pareiš
kė veto, numatė, kad blokada būtų tuojaa ■ 
panaikinta ir tuo pačiu metu prasidėtų pa
sitarimai dėį Berlyno valiutos.

Paryžiaus ir Londono diplomatiniai 
sluogsriiaj! teigia, kad Vakarų valstybės nie^ 
kada nebūtų sutikusios su tokios rezoliu
cijos forma, kurią skelbia Tassas.

Amerika iškels VphCetijos 
evaknavimo klausimi}

Washingtonas (Dena/Atp). Washingtone 
manoma, kad .Trumano ir Marshallio ap
linkoje svarstomos galimybės pasitikti so
vietų siūlymą dė| eventualaus okupacinių 
kariuomenių išvedimo iš Vokietijos. Mano
ma, kad bus imamasi preventyvihių prie
monių ir JAV pačios pasiūlys sovietams 
atitraukti iš Vokietijos kariuomenę, kadan
gi Rytai ir Vakarai dėl talkos sąlygų Vo
kietijai negali susitarti ir kad būtų tose ap
linkybėse geriau leisti tvarkytis patiems vo
kiečiams. Tuo atveju JAV reikalautų sovie
tų pakeisti reparacijų politiką, atsisakyti 
nuo dalyvavimo Ruhro srities kontrolėje ir 
sutikti su tikrai laisvais rinkimais.

Atsakinguose JAV sluogsniuose dėl tokio , 
plano pasisekimo neturima jokių iliuzijų, bet 
manoma, kad tuo būdu iš sovietų rankų 
būtų išmuštas didelis propagandinis koziris.

Britų užsienio reikalų ministerijos valsty
bės pasekretorius Mayhew žemuosiuose rū
muose pareiškė, kad D. Britanija neketina 
savo kariuomenės iš Vokietijos atitraukti.

Washingtono politiniuose ir kariniuose 
sluogsniuose manoma, kad tuo atveju, jeigu 
JAV ir Kanada su Vakarų Unijos valstybė
mis pasirašys Atlanto paktą, tai Montgome- 
rio vietą užims amerikiečių generolas. f

Kandidatais minimi, dabartinis užsienio 
reikalų ministeris Marshallis, gen. CoUin- 
sas, gen. Clarkas, JAV 6. armijos vadas ir 
buv. Eiserihowerio štabo viršininkas dabart. , 
JAV ambasadorius Maskvoje Bedell Smi- 
thas.

Berlynas (Dena). Spauda rašo, kad sovie
tų zonoje labai intensyviai plečiami aero
dromai. Pvz., rytinėje Berlyno dalyje Shoe- 
nefeldo- aerodrome dirba 3.000 darbininkų. 
Dideli kiekiai darbininkų dirba ir kituose 
aerodromuose. Kai kuriuose aerodromuose . 
dauginama pakilimų takų. į

shallis (gen. štabo viršininkas tada) ir kiti i plojant apdumtiems tautiečiams bevelk vi- 
štabo viršininkai totališkai klaidingai įver- 1 siems be išimties.

KINIJA

patarimo, pasiuntė šią

naikinti. (D/R).
TURKIJA

Dr. Jurgiui Sauliui
skaudžioje valandoje užjaučia šeimą ir artimuosius ir kartu liūdi

ga-

Ryšium su 26. Turkuos respub- 
įkūrimo metinėmis prezidentas'

MAŽIAU TENORIU
SOVIETŲ PROBLE-

ir kokia dalis atsakingumo

Stabo apsiskaičiavimas

Su prezidentu Jaltoje buvusieji tarėjai 
ii pasiteisinti tik* tuo, kad generolas Mar-

♦ Tariamai seniausias kinietis ne
seniai savo palikuonių draugijoje at
šventė 140. metus. lo palikuonių su
sirinko 7 kartos. lis pats jaučiąsis 
visai sveikas. (D/Afp).

ŠVEDIJA
♦ Karolinskos instituto Nobelio 

komitetas nutarė š. m. Nobelio medi
cinos premiją paskirti Dr. Molleriui 
Baselyje už jo išradimą DDT insek- 
tams naikinti. (D/R).

likos į ,____ . • ■ -
Trumanas pasiuntė Turkijos prezi
dentui Inoenui sveikinimą, kuriame 
išreiškė džiaugsmą, iog vykdant Ame
rikos pagalbą Turkijai, tarp Turkijos 
ir JAV* viešpatauja gražus bendra
darbiavimas. (D/Afp).

♦ Prie Ankaros įvyko geležinke
lių katastrofa, kurioje žuvo 40 asme
nų, o 30 buvo sužeista. (D/Afp),

VOKIETIJA
♦ Praėjusią savaitę oficialiai pra

nešta apie Argentinos respublikos ge
neralinio konsulato atidarymą Frank
furte. (D).

Wiliamas C. Bullittas
Boves ambasadorius

Amerikos pražūtingosios klaidos
I ■ arba

Kaip laimėjo karo,, o pralošė taik^ ,
Tūrto* galvoje Roosevelto pareiškimą 

'Kaire, kad Mandžurija bus grąžinta Kini
jai, jo-slaptas susitarimas su Stalinu buvo 
negarbingas. Potenciniu atžvilgiu tai buvo 
nelaimė ne tik Kinijai, bet ir J. A. Valsty
bėms, nes jis, tas susitarimas, suteikė Sta
linui mirštamą ginklą, kuriuo įgalino jį do
minuoti Kinijai ir jos žmones bei išteklius 
eventualiai mobilizuoti prieš mus.

Kodėl prezidentas Rooseveltas pasirašė? 
Todėl, kad Stalinas to reikalavo, kaip atpil
do už pasižadėjimą stoti į karą su Japoni
ja „po dviejų ar trijų mėnesių po Vokieti
jos kapituliacijos”.

Bet Stalinas jau buvo pasižadėjęs Cordell 
Hulliui, dalyvauti be atpildo — „sąjungi
ninkams pavykus nugalėti Vokietiją, Sovie
tų S-ga tada padės nukariauti Japoniją”.lr 
kiekvienas, kas suprato, kaip didžiai Sta
linas troško gauti Mandžuriją bei Korėją ir 
sukomunistinti Kiniją, kiekvienas žinojo, 
kad jokia žemės galybė negalės i sulaikyti 
jo, kad nepaskelbtų karo Japonijai pasku
tinę minutę, kada ji jau bus begriūvanti 
nuo mūsų smūgių^ Buvo ne tik nereikalin
ga mokėti Stalinui už dalyvavimą karė su 
Japonija, bet būtų buvę didžiai naudinga 
musų politikai, jį nuo to žygio sulaikius. 
Jei Stalinas nebūtų įsibrovęs į Mandžuriją, 
mes kartu su Kinija būtume galėję Toli
miesiems Rytams suteikti greitą ir teisingą 
taiką. Bet mes užmokėjome Stalinui Man- 
džurijos geležinkeliais ir uostais, kad Stali
nas atliktų tokį dalyką, kuris buvo priešin
giausias mūsų gyvybiniams interesam*

tino Japonijos rezistencinę galią ir tarė, 
jog raudonosios armijos pagalba būtina, 
norint nugalėti Japoniją. Ir dar tuo, kad 
štabo viršininkai manė, jog Stalino paža
das Hulliui nebuvo pakankamai aiškus, ir 
todėl vertė prezidentą bet kuria kaina pri
traukti raudonąją armiją dalyvauti, kare su 
Japonija. Tą reikalą tiesdamas atstovų rū
mų užsienio politikos komisijoje 1948 m. 
vasario 20. d. generolas Marshallis pasakė: 
...... Štabo viršininkai manė, jog buvo svar
bu, kad Rusija prisidėtų prie kampanijos 
Mandžurijos pasienyje. Kaip tai sutvarkyti 
politiškai, tų detalių kariuomenei neteko 
svarstyti”.

Vis tiek kokia dalis atsakingumo tenka 
Rooseveltui
Marshalliui, bet gyvybinis JAV. interesas, 
kad Kinija būtų nepriklausoma ir 'neliečia
ma, buvo paaukotas, ir nutiesti dabartinės 
tragiškas situacijos Tolimuosiuose Rytuose 
pamatai. . v

Atkartodamas pažadą kovoti su Japonija, 
Stalinas buvo atlygintas papildomai: Jalto
je jis prikalbėjo prezidentą sutikti, kad ko
munistinė valstybėlė, kurią buvo 'įsteigęs 
Išorinėje Mongolijoje, turinti palikti at
skirta nuo Kinijos ir kad turi būti Sovietų 
S-gos aneksuotos pietinė Sachalino dalis ir 
Kurilų salos, kurios kerta lėktuvų kelio iš 
Aliaskos i Japoniją didįjį apskritimą.

Nusivylimas ,

Susitarimai dėl Mandžurijos, Išorinės 
Mongolijos, Sachalino ir Kurilų salų buvo 
nuslėpti nuo amerikiečių tautos. Išvargęs 
prezidentas grįžo iš Jaltos į Washingtoną,

Bet po mėnesio Stalino agentų elgesys 
Lenkijoje ir Rumunijoje ir {žeidžiamas Sta
lino raštas Rooseveltui, kad, girdi, suside
rėję Berne mes slaptai sudarę separatinę 
taiką, prezidentą įžeidė ir sukėlė jam ap- 
maudąv Tačiau Rooseveltas nenorėjo sutik
ti, kad jo užsienio politika buvo pražūtin
gas nepasisekimas, kad nė savo geniališku- 
mu negalėjo palenkti nepalenkiamojo. Tik 
per valandą prieš savo mirtį 1945 m. ba
landžio 12. d. prezidentas, ,atsakydamas į 
Churchillio prašymą 
telegramą:

KIEK GALINT 
SKIRTI REIKŠMES
MAI KADANGI SIOS PROBLEMOS VIE
NA AR KITA FORMA, KAIP ATRODO, 
KYLĄ KIEKVIENĄ DIENĄ, O NEMAŽA 
IS JŲ BE PAGRINDO, KAIP BERNO SU
SITIKIMO ATVEJU.

TAČIAU MES TURIME BOTI TVIRTI, 
O ŠIUO TARPU MŪSŲ KURSAS YRA 
TEISINGAS. (B. d.)

Dullesas lanko Skandinavija
Kopenhaga (Dena/Reutcris). Numatomasis 

JAV užsienio reikalų ministeris, jeigu rin
kimus laimėtų Deweys, Fosteris Dullesas 
lapkričio 1 d. atvyko į Stockholmą. Iš čia jis 
vyks į Oslą.

Netiicėtai mirus, Vasario 16 Akto Dalyviui, Nepaprastam Pasiuntiniui 

ir (galiotam Ministrui Šveicarijai
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2



Nr. 117 (5H) 3 poni. MINTIS * ’ IMS XI. 3.

Lietuvių kapai pasaulyje
Vėlinės Lietuvoje

Mūsų artimam ir mylimam asmeniui pa
sitraukus iš gyvųjų tarpo, mes jį apgailint, 
apverkiant, gražiai palaidojam ir kurį laiką 
neapleidžiam jo kapą. Bet laikas gydo visas 
žaizdas: išdžiūsta ašaros, nustoja skaudė
jus širdta, vis rečiau aplankomas kapas, nes 
gyvenimas neša mus tolyn .

Katalikiškieji kraštai turi tik vieną dieną 
metuose Vėlines, kada prisimenami ir 
pagerbiami visi mirusieji, kada visi gyvieji 
arčiausiai dvasiškai bendrauja su mirusiais. 
Lietuvoje Vėlinių vakarą kapai skaitlingai 
lankomi, papuošiami vainikais, apsagstomi 
žvakutėmis. Ypač Vilniaus ir Kauno kapai, 
kur'ilsisi daug žymių Lietuvos sūnų ir 
dukrų, būna įspūdingai iliuminuojami, mi
nių aplankomi, surengiant iškilmingas pa
maldas. O prie Nežinomojo Kareivio kapo 
Karo Muziejaus sodnelyje Kaune Vėlinių 
apeigos įgauna didingą katalikiškai tau
tinį charakterį.

Pažįstant žiaurų komunistinį režimą Lie
tuvoje, galima įsivaizduoti, kaip dabar liūd
nai atrodo kapai Lietuvoje, kada rusiš
kiems paminklams pastatyti granitinė me- 

. džiaga imama iš kapų antkapių. Despotiš- 
kiausias režimas pasaulio istorijoje ir įni
rusiems ramybės beduoda. Dabar Vėlinis 
Lietuvoje švenčiamos didžiausioje baimėje, 
terore. Nebėra tokių įspūdingų vaizdų Vil
niaus ir Kauno kapuose Vėlinių vakarais, 
kaip būdavo nepriklausomybės metais. Tik 
mūsų motinos ir tėvai, kurių atminime gy
vas yra Kražių didvyrių pavyzdys, užpildo 
bažnyčias ir nepabūgsta lankyti kapus, nes 
dabar visa Lietuva tampa ištisu kapinynu.

Vėlinės tremtyje ir emigracijoje
Kelinti metai tremtyje supylė nemaža 

.brangių kapų Vokietijoje, 'ustrijoje ir k. 
Vargu ar yra bent vienas u.dėsnis kapiny
nas Vokietijoje, kur nerastume palaidoto 
lietuvio karo metu ir po karo. Dažnas lie
tuvio kapas yra jau užmirštas, apleistas, 
artimiesiems kitur išvykus. Ne vienas lie
tuvis yra svetimųjų palaidotas, be gražių 
žodžių, be prižado jį neužmiršti. Tik aukšta 
vokiečių kapų priežiūros kultūra ilgesniam 
laikui išla'kvą lietuvių kapus nesulygintus 
su žeme, ' 'ėl to likusiųjų yra susitarta.

Gyvųjų inė pareiga, kur jie bebūtų, 
kad ir neturint savo artimųjų kapų, bent 
Vėlinių vakarą aplankyti vietos kapus ir 
paieškoti lietuvių kapų, kuriuos pagerbiant 
prisiminti savo artimuosius in visus tautie
čius palaidotus tėvynėje, žuvusius frontuo
se, tolimuose Rusijos plotuose ir kitose pa
saulio šalyse. Kartu paieškokime senesnių 
lietuvių kapų, kurie supilti Voiketijoje 
prieš dešimtmečius, nes Vokietijoje daug 
lietuvių gyvenama nuo senų laikų (ypač iš 
Mažosios Lietuvos). Jeigu kur lietuvių ka
pų nerandama, galima „nusavinti” -vieną 
kurį apleistų ir užmirštų kapų^tikslu sim
boliškai pagerbti savo mirusius ir žuvusius 
'tautiečius tėvynėje ir už jos ribų.

Katalikiškai lietuvišką Vėlinių kultą pa
laikykime visur be ypatingo mūsų dvasi-

ninku paraginimo, kur tik esama lietuvių. 
Nekalbant apie dideles lietuvių kolonijas 
Amerikoje, lietuvių esama visose- pasaulio 
šalyse — Afrikoje, Australijoje, Azijoje. Ir 
ten laikui bėgant auga lietuvių kapų skai
čius. Ir ten esantieji lietuviai bent Vėlinių 
vakarą turi atsiminti mirusius ir žuvusius 
tautiečius, nes to reikalauja mūsų religija, 
tautinis solidarumas ir kultūra. .

Skaudu mirti svetimoj šaly
Iš viso mums, išblaškytiems po visą pa

saulį, reikėtų daugiau branginti savo- arti
mųjų ir visų tautiečių kapus, negu kad 
buvo Lietuvoje. Kiekvieno iš gyvųjų pasi
traukiančio žmogaus didžiausias noras yra, 
kad jis būtų palaidotas greta savo artimų
jų tėvynėje, kad jis nebūtų užmirštas su 
laidojimo apeigomis, su likusiųjų nudžiū
vusiomis ašaromis, 
kais 
kaip 
kad 
nuo

Nors mes turime viltį greit 
grįžti, bet, kol esame toli nuo 
negu Lietuvoj būdami turime prisiminti ne-

su nuvytusiais vaini- 
ir su medinio kryžiaus pastatymu. O, 
skauda mirti svetimoje šalyje, žinant, 

būsi palaidotas toli nuo 
savųjų, vienišas ...

tėvynės, toli

tėvynėn su
jos, dažniau

Taikos ir vyno problemos JT sesijoje
RAŠO MINTIES KORESPONDENTAS PRIE JT

žinomus Dievo kelius, kad nei sveikata, nei 
jaunystė, nei „laiminga žvaigždė” neapsau
go mus nuo staigios ir nesitikėtos mirties.

Norėdami, kad nebūtume užmiršti su nau
jo kapo išdygimu, gyvenkime taip, kad bū
tume verti ilgesnio atminimo nė tik arti
mųjų tarpe, bet ir visoje bendruomenėje, 
tautoje; dar gyvi būdami parodykime pri
deramą pagarbą visiems įnirusiems tautie-

Vynas — taikos ginklas

Karui žmonės kasdien išranda vis naujų 
ginklų. Reikia, sako, ginklų ir už taiką ko
voti. Ir štai, autoritetingų prancūzų sluogs- 
nių nuomone, vienas iš efektingiausių tai
kos ginklų — vynas.

Šitoje plotmėje reikia iš tikrųjų sveikinti 
prancūzų valdžios iniciatyvą JT žurnalis
tus week-endui pasiųsti į Bordeaux apy
linkes, į taiką ir vyną mylinčių žmonių

vienas jo gerbėių. Argi 
toks vynas turi 
ginklas? —

— „Rytai yra rytuose,

neaišku dar. kad 
būti geriausias tarkos

uiiaiiiq. riaivmo uit i moiviiio įaunv- , -------------- » t - — « j ■ •» ‘

čiams ir jų kapams, ypač svetimose šalyse, kraštą. O jau su entuziazmu priimčiau, jei 
Ne tik mūsų religija, bet ir tautinis susi
pratimas reikalauja aukšto mirusiųjų kulto; 
neturtas neturėtų būti priežastimi žemos 
kapų priežiūros kultūros.

Gerai, kad pradėta sisteminga mirusių 
tautiečių registracija. Bet reikėtų neuž
miršti ir jų kapų vietų, nes gi ne visų 
palaikai bus įmanoma vėliau tėvynėn par
gabenti. Ar nereikėtų tam reikalui įsteigti 
specialią lietuvių kapų registracijos ir prie
žiūros komisiją pirmoje eilėje Vokietijoj, 
paskui ir kitur? Kultūringos tautos ir.na
muose būdamos seniai jau tokias organiza
cijas turi, ir gal ne be to tūlose tautose 
yra tokia aukšta kapų priežiūros kultūra.

Ed. Karnėnas.

I tai nuo manęs priklausytų, Saint-Emiliono 
I miestuko viršaičio pasiūlymą, padarytą, tie- 
*sa, jau dešimtos rūšies vyną ragaujant, p^rie 
I JT akredituotiems žurnalistams: „Žemės 
■laisvos pas mus daug. Atvažiuokite ir sta
tykite čia Jungtinių Tautų rūmus — ir tu
rėsite ramybę ir taiką”. .

Švento Emiliono — IX a. piligrimo, už- 
kliuvusio vynuogynuose pakeliui į šventas 
vietas — vynai garsūs visame pasaulyje. 
„Šventas Emilionas yra heroiškų amžių 
vynas. Narsus kaip kalavijas, švytintis kaip 
vidurvasario saulė, jis pasisavino iš jį su
pančios gamtos, iš savo kalvų griuvėsių, iš 
plačių jo lygumų horizontų visą jų skaidrų 
majestotą”, — rašė J848 m. tapie ši vyną

musų laikraščio redaktorių 
vis „cinas”, neeilinis di-

neradau. Man nurodė 
esu, redaktorius laužo

eiti
500.

Skaitytojas
Vis skaitau; vieni kalbasi su ministe- 

riais, kiti su prezidentais, dar kiti su kito
kiomis pasaulio garsenybėmis. Sumaniau ir 
aš pasišnekėti. Tačiau iš anksto žinoda
mas, kad mane net prie eilinio MP nepra
leis padaryti interview, prieš tai nesuėmę, 
nutariau bent į 
kreiptis, sakau, 
pūkas.

Kambaryje jo 
į rinkyklą, kur, 
numerį.

— Kas per biesas tas laužymas? Ar daug 
reikia turėti jėgų? — galvojau eidamas. 
Pasirodo redaktoriumi ne kiekvienas gali 
būti, reikia turėti stiprių raumenų! Mano 
drąsa po truputį garavo. Parodė man ra- 
daktorių. Nėra jau jis toks baisus: užsi
raitęs rankoves išsitepusiom rankom dės
to i tam tikras formas metalą-rinkinį.

Kai aš pasiūliau jam pasidalyti minti
mis su skaitytojais ir pastačiau tik vieną 
sąlygą kad šis pasikalbėjimas būtų įdėtas 
į jo redaguojamą laikraštį, redaktorius, už
sirūkęs cigaretę, šypsodamasis atsiekė:

— Nors truputį ir išskirtinos formos 
Jūsų siūlymas, tačiau būnant redakcijoje 
mus nenustebina jokie siūlymai. O dėl pas
tatytos sąlygos, tai čia bendra tvarka — 
jei tiks, įdėsime. — •

Manau — pradėjau kvosti redaktorių 
— šiandien Jūsų redakcijoje šventinė nuo
taika, išleidžiant 500-tąjį laikraščio nume
rį? Gal galėtute ką nors papasakoti iš re
dakcinio darbo? —

— Kokia šventinė nuotaika vyrauja pas 
mus redakcijoje, galite pats pastebėti.

I nueita
(Atkelta iš 1. prf.)

Buvo pradėtas „ryškinti „Minties” 
panaudojant nemaža demagogijos, 
pastūmėti „Mintį” į konfliktą su

• kurių atžvilgiu „Mintis”

trumais, 
veidas”, 
bandyta 

z- tokiais dalykais,
visuomet buvo ir pasiliks korektiška ir nuo
saiki. „Mintį” nebus galima padaryti Baž
nyčios priešu, jeigu ji k> nenori. „Mintis” 
visuomet skyrė ir skirs pasaulinius reikalus 
nuo bažnytinių ir visuomet ryškins tenden
cijas, kur du dalykai yra suplakami į vieną.

Geriausias rodiklis „Minties” kelio tei
singumui kontroliuoti yra jos skaitytojai, 
kurių sveika racija visuomet buvo ir bus 
respektuojama, nes tik tada, kai yra glau
dus ryšys, .su jais, yra įmanoma nustatyti 
tikrą kelią. Juk jeigu atėjo metas koncertą 
pradėti, o jis nepradedamas, tai visi klau
siamai laukia paaiškinimo, kas įvyko? Ko
dėl normali dalykų eiga, yra sutrukdyta? 

. Viskas gyvenime turi išplaukti normaliai.
Pasitikėjimas atsiranda tik tada, kai viskas 
vyksta laiku, pagal reikalą ir nuosaikiai. 
Pav. jeigu reikėjo į skryningo reikalą rea
guoti, o vienas laikraštis nereagavo, tuoj 
visi sužiuro ir, statė klausimą kas per prie
žastis yra?

” Tiesa, yra dalis labai nuoširdžių „Min
ties” draugų, kurie savo sveikos, prigimties 
teisingumo jausmo vedami labai jautriai 
reaguoja dėl nepagrįstų puolimų prieš 
„Mintį”, arba jaudinasi, kai redakcija visai 

'nekreipia į tuos puolimus dėmesio ar ne
parodo aštrumo, o taip pat dėl įvairių klau
simų, kurie yra keltini, o redakcija vis del
sia; ir ima jie skatinti, priekaištauti dėl re
daktorių nerangumo ar neapdairumo.

„Mintis”, pasistačiusi sau tokius plačius 
uždavinius, negali reaguoti į kiekvieną pro
vokacijos ar šmeižto pobūdį turintį užsi
puolimą. „Minties”' redakcija gerai pažįsta 
tremtinių masės lygį ir gerbia savo skai
tytojus. Todėl ji negali jų laikyti akla mi-

nia, kurią galima mulkinti, vedžioti už no
sies, verstis demagogija, nes tai užgautų 
skaitytojus, pažemintų laikraščio lygį ir nu
vestų jį į šunkelius.

„Minties” redakcija žino, kad lietuvių 
tremtinių skaitytojų masė yra tokio aukšto 
lygio, jog ji pati susivokia, kur yra dema
gogijos reikalas, o kur rimta polemika, sie
kianti nuoširdaus dalykų išsiaiškinimo. To
dėl daugeliu atvejų „Minčiai” yra nereika
lingi atsikirtimai ir ypač tada, kai partne
ris neįstengia pasikelti ligi „Minties” lygio 
ir stiliaus.

Oi dėl kai kurių klausimų kėlimo uždel
simo, tai reikia pasakyti, kad ne visuomet 
yra naudingas staigus išsišokimas. Ten kur 
būtinai reikėjo, buvo staigiai ir ryžtingai 
reaguota. Tačiau' daugeliu atvejų tenka pa
laukti, kol klausimas galutinai pribręs ir 
niekam dėl jo kėlimo reikalingumo abejonių 

negali pamiršti, kad jos 
tik patys bendrieji mūsų 
Todėl ji negali leistis į 
ar asmeniškumus.
tiek malonūs, tiek nema- 

.Minties” buvo kelia-

nekils. „Mintis” 
uždaviniuose yra 
tautos reikalai, 
smulkmeniškumus

Visi klausimai,
lonūs, kurie iki šiol 
mi, išplaukė ne iš jos redaktorių ar ben
dradarbių gudriai sugalvoto propagandos 
mechanizmo. Jie savo pradžią turėjo trem
ties gyvenimo gelmėse, skaitytojų širdyse. 
Tuo principu „Mintis” yra pasiryžusi ir 
ir ateityje vadovautis ir neabejoja, kad jos 
kelias ras daugumos pritarimą. Kad tai yra 
realūs, netušti žodžiai, geriausiai parodo 
„Minties” susilaukta parama iš viso an
samblio, kuris dalyvauja „Minties” kūrimo 
darbe — iš tiek Europoje tebesančių, tiek 
po visą pasaulį išblaškytų mūsų bendra
darbių, platintojų, skaitytojų ir visų kitų 
tautiečių, kuriems „Mintis” yra laukiamas 
svečias ir kurie ją skaitydami gyvai rea
guoja į visus keliamus klausimus.

|. Vasaitis

kalbasi su redaktorium
.M1NTIES 500 Nr. PROGĄ

nėra kada švęsti, nes tik baigiame 
numerį ir vėl rinkėjai. guja ant 

reikalaudami medžiagos kitam nu- 
Nesame tokie turtingi, kad galė-

Mums 
išleisti 
pečių, 
meriui. 
tume sėdėti minkštuose foteliuose ir ciga
rus rūkyti. Nesistebėk tamsta, kad aš toks 
išsitepęs. Dabartinis redaktorius turi būti 
universalus, kai riesta pasidaro, jis ir eks
peditoriumi tampa. Žinoma, išleisdami 500- 
tąįį numerį, turime bent moralinį pagrindą 
pasidžiaugti šiuo pustūkstantiniu skaitme
niu.

— Ar iš DP spaudos daug laikraščių pa
siekė tokį skaitmenį? — ■ paklausiau.

— Kol kas šį savotišką rekordą mes pir
mieji pasiekėm. Turiu pastebėti, kad ne tik 
licenzijuota DP spauda, bet ir vokiečių 
spauda, išskyrus Berlyno miestą, dar nėra 
pasiekusi tokio skaitmens, Be abejo, tai 
reiktų priskaityti prie mūsų kultūrinio 
veržlumo reiškinių, kurie nors ir nevieno
dai mūsų visuomenės vertinami, tačiau isto
rija apie juos kitaip kalbės. —

— Ar dabar jau laikraštis bus spausdi
namas? — paklausiau redaktorių, kuris jau 
buvo bebaigiąs visus puslapius doroti, anot 
jo, laužyti.

— Ne. Jei tamstai Įdomu, galiu trumpai 
parodyti visą kelią, iki laikraštis pasiekia 
skaitytojus. Štai čia linotipai, arba tik 
skirtingo dydžio ir konstrukcijos „rašomo
sios mašinėlės”. Čia rinkėjas, tarp kitko, 
lietuvis ir senas savo srities specialistas, 
renka rankraščius ir čia pat krenta jau ga
tavos metalinės eilutės. Kitas rinkėjas vo
kietis, rinkęs pirmąjį šio laikraščio numerį. 
Nors ir nemoka lietuvių kalbos, bet bę galo 
pastabus ir turįs gerą atmintį. Ne kartą 
mūsų korektūros taisytoją pastatęs nema- 
lonion būklėn. Kai medžiaga surinkta, iš
taisoma korektūra, o po to vyksta laužy
mas, antraščių dėjimas ir montavimas. Dar 
kartą ištaisoma korektūra ir puslapiai ma- 
tricuojami tam tikros rūšies popieriuje. Iš 
šių matricų
plokštės, kurios jau pritvirtinamos prie ro
tacinės mašinos, Rotacinė pagaliau pradeda 
spausdinti laikraštį.

— Dabar, tur būt, laikraščio leidimo są
lygos yra žymiai sunkesnės — paklausiau.

— Taip, bet mūsų skaitytojai jau tiek 
įprato prie laikraščių, jog be jų negali iš-, 
siversti ir tuo būdu nors ir pasunkėjus 
medžiaginei būklei, vis dėlto mūsų spauda 
laikosi. Ir tai natūralu. Aš visad buvau 
priešingas tai nuomonei, kuri buvp reiškia
ma tuoj po valiutos reformos, kad esą rei
kalinga visus laikraščius sujungti ir leisti 
vieną. Patys skaitytojai tūri šią „operaciją” 
atlikti. Kam juos1 prievartauti, verčiant 
skaityti vieną laikraštį. Jie pasirenka patį 
geriausią. Jei mūsų beveik visi laikraščiai 
išsilaikė, vadinasi, jie visi geri.

— Tikiu, kad bendradarbiai taip pat pri
sidėjo prie mūsų spaudos išlaikymo — pas
tebėjau redaktoriui.

— Savaime suprantama. Jie pirmieji su
skato remti mūsų spaudą ir šia prasme jų 
pastangos bus visuomet didžiai vertinamos. 
Pagaliau tai ir natūralu, juk geras laikraš
tininkas yra savos rūšies azartininkas — jis 
nerimsta ir neleidžia plunksnai rūdyti. Yra 
ir kitos rūšies bendradarbių—tai įvairūs at
sitiktiniai korespondentai, ar, geriau pasa
kius, pradedantieji žurnalistinę karjerą as
menys. Kažkaip keista, bet jie visuomet pa
sižymi be galo dideliu ambicingumu ir vi
sokių reikalavimų statymu. Pabandyk tik 
tokį straipsnį neįdėti, ar kiek apkarpyti — 
pakliūsi amžinon nemalonėn.

vėliau išliejamos metalo

j Jūsų laik-

konstatuoti, 
įpratę, patys

— Kaip skaitytojai reaguoja 
raščio iškeltas mintis? —

— Su apgailestavimu tenka 
kad mūsų skaitytojai dar nėra
dalyvauti įvairių klausimų svarstymuose. 
Aš čia turiu galvoje jau nuo seno Vakarų 
Europos spaudoje praktikuojamą visuose 
laikraščiuose skaitytojų balsų skyrelį, kur 
skaitytojai įvairiausiais klausimais reiškia 
snv8 nuomonę. O kiek gražių, naudingų ir 
sveikų minčių galima būtų išgirsti. Deja, 
mūsų skaitytojai nemėgsta ar neranda rei
kalo parašyti redakcijai. Jei kartais ir pa
rašo, tai tokias ilgas litanijas, jog ir su
trumpinti neįmanoma. .Trumpai, kondensuo
tai bei konkrečiais klausimais reikšti savo 
mintis mes dar visi daugiau ar mažiau ne
mokame. Kartais sutrumpini ilgas filosofi
jas ir įdedi į laikraštį, tai įsižeidęs auto
rius parašo tiesiog Įžeidžiantį redakcijai 
laišką, kad, girdi, jis iš savo laiško teat- 
pažinęs tik pavardę ir negalįs išreikšti savo 
gėdos, jog laišką pasiuntęs į tokių klasto
tojų rankas!

— Įdomu būtų išgirsti Jūsų nuomonę 
apie politinę padėtį. Juk Jūs čia redakci
joj, viską žinote. Kada gi bus pagaliau ka
ras? — nukreipiau pokalbį į politiką.

— Prieš atsakant į šį klausimą, gal būt, 
reiktų prisiminti mūsuose įprastą posakį, 
kad geras siuvėjas vaikšto be kelnių, o bat
siuvys be batų. Išeitų, kad redaktorius tu
rėtų mažiausiai nusimanyti politikoje, 
šis dėsnis ir netaikytinas redaktoriams, 
kad vadinamoji politika mtųns visiems yra 
įgrisusi ir tiek daug kartų apgavusį, 
tikrai nesinori apie ją daug kalbėti. Ir ką 
gi čia kalbėsi, jei dabartiniai diplomatai 
šneka apie tai, ką kiekvienas eilinis trem-j 
tinys jau žinojo prieš keletą pietų. Smagu 
tik konstatuoti, kad su kiekviena diena vis 
daugiau akių praregi. Jei vadovausimės 
realia nuovoka, o ne jausmais ir iš atski
rų teigiamų ar neigiamų reiškinių nedary
sime staigių išvadų; jau karas čia pat, 
arba karo aplamai nebus ir priedo dar ap
sišarvuosime kantrybe, aišku, susilauksime 
tai, ko visi laukiame. Dėl konkretaus klau
simo — kada? — galėčiau atsakyti pasik
viesdamas pagalbon mūsų buv. meteorolo
gijos biurą, kuris turėjo labai išradingą 
pranašystės receptą apie rytdienos orą. Kas 
dieną jis skelbdavo — nepastovus debesuo
tumas, vietomis galimas trumpo pobūdžio 
lietus ir visuomet jis likdavo teisus — šyp
sodamasis atsakė redaktorius.

— Kokia Jūsų nuomonė apie iškilusią 
mūsų spaudoje polemiką — paklausiau re
daktorių, manydamas, jog pataikiau į skau
džiausią ir jautriausią vietą.

— Suprantu Jūsų klausimo tikslą, bet 
savo nuomone galiu nustebinti Jūsų smal
sumą. Aš asmeniškai į visą. iškilusią pole
miką tragiškai nežiūriu, kaip kad daug kam 
iš šalies atrodo. Laikau tai natūraliu laisvos 
spaudos reiškiniu ir visiškai suprantamu 
nuomonių pasikeitimu. Juk niekas nenorėtų 
visą laiką matyti tik vieną medalio pusę: 
arba visai gražią, arba purviną. Tik abi
pusis, o ne vienšališkas klausimų svarsty
mas gali duoti kiek galint objektyvesnį ir 
visiems priimtiną sprendimą. Žinoma, kar
tais į tokią polemiką nenoromis Įsimaišo 
pasikarščiavimų, kurie sukelia kraštutines, 
iki humoro įskaitytinai, išvadas, bet ir čia 
kiekvienas lengvai atskiria, kur polemizuo
jama rimtai, kultūringai ir argumentuotai, 
ir kur svaidomas! skambiais šūkiais ir nai
viais argumentais. Man atrodo, jog mes 
visi be pažiūrų skirtumo siekiame vieno 
ir to pačio tikslo. Jei tam tikslui siekti nu- 

I rodomi skirtingi keliai ar kai kurie trūku-

o Vakarai — va
karuose, ir jie niekad nesusitinka, taip bent 
tvirtina prancūzų patarlė", — pareiškė so
vietų spaudos atstovas draugas, Grunvaldas. 
— „Pasirodo, kad tai netiesa; ir Rytai ir 
Vakarai susitinka' prie Sv. Emiliono bon- 
kos!” Kas, po tokio pareiškimo, dar gaH 
abejoti geradare, taikinga Bordeaux vynų 
įtaka?

Vynas — gilių minčių šaltinis
Jei dar būtų — kuo aš nelabai noriu ti

kėti — lokiam Kampingene užsilikęs vie
nas kitas atžagareivis tautietis, kuris 
manytų, kad vynas yrą šiaip sau gėralas, 
vertintinas maždaug tame pačiame lygmeny
je, kaip ir santagonas — tik su menkesniu 
laipsnių kiekiu — tai esu įgaliotas pranešti 
iš JT sfuogsnių, jog toksai pilietis klysta. 
VJno gėrimas yra menas ir mokslas. Vyno, 
meniškumą reikia išjausti, reikia gal tam 
ir truputį1 įgimtos, gal paveldėtos gyslelės. 
Tačiau vyno gėrimas kaip’mokslas remjasi 
keliais pastoviais principais. Žmogus, prieš 
kurį pastatoma vyno taurė, privalo žinoti, 
kad jos išgėrimo procesas susideda iš trijų 
fazių: 1) vyno pauostymas, 2) vynb įverti
nimas, 3) vyno išgėrijna.- - pats nereikš
mingiausias iš visų trijų momentų. Vyną 
vertinant, laikomasi, kaip taisyklė, sekančio 
plano: 1) kvapo aptarimas, 2) spalvos apta
rimas, 3) skonio, kurį vynas palieka bur
noje, aptarimas (atkreipiant dėmesį į skonio 
išlikimo burnoje ilgumą). Ir tt., ir tt.

Vyno gėrimo rezultatas — taikinga nuo
taika ir skaidrių bei gilių minčių antplū- , 
dis. Rezultatas griežtai priešingas degtinės 
gėrimui, dažnai sukeliančiam kovingus in
stinktus.

Mūsų skaitytojams
Mūsų nuolatinis korespondentas prie JT 

Paryžiuje, norėdamas sueiti į artimesnį kon
taktą »n skaitytojais ir jausdamas, kad mū
sų skaitytojams iškyla labai daug neaišku
mų ryšium su vykstančia Paryžiuje JT se
sija

.prašo
jam tiesiogiai rašyti ir iškelti visas tuos 
klausimus į kuriuos mūsų korespondentas 
per reportažus mielai atsakys.

Laiškus siųsti redakcijai, kurie tuoj pat 
bus persiųsti m ilsų korespondentui Patys 
žiuje.

Gal 
bet

jog

Sy. Emiliono miestas garsus ne tik vynu, 
bet ir banginio griaučiais, kurį kažkokia 
kadaise įvykusi žemės revoliucija atsviedė 
per 100 kilometrų i^ Atlanto vandenyno į 
ramius Sv. Emiliono gojus. „Si bangžuvė 
tegu būna pamoka jums, kurie ienai Pary
žiuje sprendžiate apie taiką ir karą”, krei
pėsi į mus vienas aukštas Sv. Emiliono pa
reigūnas ir gerbėjas. „Juk žmogus sveria 
ne ką daugiau už bangžuvę ... Viešpaties 
rankoje. Atsargiau jūs ten su savo atomi
nėm bombom”
Vynas ir jauniattstas prancūzų generolas
Bordeaux sritis kasmet išaugina apie 800 

įvairių vyno rūšių.- Kiekvienų metų, kad ir 
tos pat rūšies- vynas, kaip jums žinoma, 
skirtingas. Savaime- suprantama, kad tiek 
vynų išragauti ir įvertinti. reikia taikos ir 
daug laiko. Suprantama, kad Bordeaux pi
liečiai — taikingiausi pasaulyje žmonės 
(suprantama, kodėl ir M in ties kores
pondentas, vos pora dienų tenai paviešėjęs, 
užsikrėtė mintimis apie taiką' ir vyną).

Kaip tai būtų keista, o Bordeaux bur
mistras — generolas. Trisdešimt \dviejų 
metų generolas Chaban-Delmas, jauniausias 
iš rezistencijos generolų, nes jau ketveri 
metai, kaip de Gaullės Į generolus pakel
tas. Kartu seimo atstovas, buvęs 
nės prancūzų 
puikus grynos 
nas; Watteau 
XV dvariškio
įsitikinimus: R. G. (valstietis liaudininkas) 
ir R. P. F. (gaulistas).

Tačiau generolo žodžiai, kuriais jis krei
pėsi į žurnalistus, nekaringi. Ir jis, ir jo 
miestas, ir Prancūzija trokšta taikos. Trok
šta, kad Bordeaux vynas iš gausybės ragų 
lietųsi i,visą pasaulį, ramiai ir džiugiai 
nuteikdamas žmone^ Jis ta proga ir su-, 
teikė kredencialus keturiasdešimčiai, pasau
lio spaudos atstovų — jų tarpe ir M i n - * 
ties korespondentui — būti Bordeaux vy
nų ambasadoriais.

Nuoširdžiai priėmęs įgalioj:rr.'.:s, naujasis 
ambasadorius prisistato savo skaitytojams.

K. Gylenis.

valstybi
ną rys ir 
specime- 
Liudviko

rugby komandos 
prancūziškos rasės 
paveikslų gracija, 
iškalba ir sąmojus. Pagal

mai, tuo tik geriau — galima pasirinkti 
patį geriausią ir išmintingiausią.

— Baigdamas Jūs varginti norėčiau pa
linkėti, kad Jūsų laikraštis sulauktų tūkstan
tinio numerio — atsisveikindamas pareiš
kiau redaktoriui.

— Nemanau, kad tokį blogą linkėjimą
perduodate mūsų laikraščiui, nes jei jis 
išsipildytų, mums dar tektų trejus metus 
čia Vokietijoje gyventi. (v. g.)
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MILOSZ-MILASIUS MEILES POETAS J. DEVEIKE
FAUSTAS KIRBA

Mūsų Vilnius
jusqu’au dėlire de 

comme un agenau, 
Lucifer et se ruant

\ (Milosz) Violent 
la colėre et doux 
orguellleux comme 
dans l'humilitė comme on se precipite
dans un abime ... Jin homme complet, 
un exernple d’homme. Inūniment notre 
frėre. Francis de Miomandre.

Tautos Šventės, rugsėjo 8-dicnos, va
kare, po kelcrių metų pertraukos, vėl bu
vo vaidinamas Milosz-Milašiaus*) Miguel 
Mafiara. Kritikų ir žinovų nuomone jo 
geriausias veikalas. Dabar šį veikalą vai
dina Lozanos teatro kolektyvas, • Pauliaus 
Pasquier vadovaujamas. Kritika nevieno
da, gi žiūrovai sužavėti. Kritikos nevieno
dumą gal galima būtų ir tuo paaiškinti, 
kad vienas vietinių teatrų ruošėsi jį pasta
tyti, o daba r tenka eiti šveicarus žiūrėti.

Paskutiniu laiku Milosz-Milašiaus kū
riniai sunkiai buvo berandami ir su di- 

' deltų džiaugsmu teko teatro foyer pama
tyti, beveik visus jo veikalus gausiai išdė
liotus. Tarp jų teko aptikti ir Armand 
Godoy (Godua):

1 Milosz Le poete de 1’Amour.
Tai veikalas, turįs per du ir pusę šimto 

puslapių, paskirstytas į penkis skyrius: I 
Žmogus. 2. Kūryba - pats didysis skyrius. 
3. Milosz - Milašiaus technika. 4. Milosz - 
Milašiaus katalikiškumas ir 5. Priedai.

Visi skyriai puikiai parašyti, visur ne
trūksta sakinių, tinkamų citatoms, iš visų 
puslapių dvelkia objektyvus, bet ir di
delė meilė ir prisirišimas, anot autoriaus 
žodžių „dideliam poetui“. Netrūksta ir 
skausmo ir priekaištavimo tiems, kurie jo 
nesuprato- ir nesupranta, kad jam gyvam 
esant buvo per maža daroma, kad jis 
pajustų moralinę šilimą ir paramą. Vie
name puslapių (31) taip sušunka“: „Ak, 
jeigu bent trečdalis Milosz-Milašiui, gy
vam esant, būtų padaryta to, kas dabar 
daroma, gal jis dar būtų mūsų tarpe. Svar
biausia jis nebūtų metęs rašyti, tai ką jis 
dievino ir kas sudarė jo buvirfio prasmę“. 
Toliau rašo - „Aš pabrėžiu, jis buvo savo 
stiprios ir niekad nepasotinamos žmogaus 
meilės auka ir. kadangi visuotinis neatidu
mas ir jo neatjautimas pakankamai įrodė, 
kiek nereikalinga jo poezija, jo mėgiamas 
ginklas, kurį jis gavo tiesiai iš Dievo, kad 
laimėtų didelį mūšį”.

Tai puikus veikalas, reiktų jį skaityti, 
versti, nagrinėti, o mums šiuo momentu 
terūpi, koks atrodė Milosz- Milašius savo 
draugams prancūzams ir' kaip jo įtakoje 
jie vaizdavosi Lietuvą.

„Lietuva — tai senas katalikybės 
kraštas, krikščionybės kraštai, taip sakant, 
primityviškas, apaštališkas“. Taip Milosz- 
Mllašius rašė prieš pat sąvo mirtį, šios 
knygos autoriui, šiais žodžiais ją Godoy ir 
pradeda.

Godoy, anuot jo žodžių turįs mažą 
draugą, kuris patino Milosz-Milašiaus 
poeziją, kai pats vos paskaitė ir vieną 
dieną jis klausė:

— Kas tai yra Lietuva?
— Kraštas, kur gimė Milosz-Milašius.
— O, taip aš tai žinau, bet kur ji yra? 

Ar ji tokia didelė ir t'okia graži, kaip 
Prancūzija? ,

— Žinoma, kad didelė ir p •"» * y.ra
tokio gražaus ir didelio poeto <

— Ah ... Ir juodos akutės suspindėjo 
nesuvaldomu noru tai pažinti.

Tame vis antrame puslapy autorius, 
prisimindamas Milosz-Milošiaus - Senosios 
Lietuvos pasakėčias, taip rašo. - Atidaręs tą 
knygą, sušukau: „Viola qui tombe ii 

veltui stengėsi paslėpti savo ašaras. Aš 
mačiau Milosz-Milašių plačiai besišypsantį 
ir triukšmingai besijuokiantį, ne iš kitų 
bet iš savęs, ir aš jį mačiaau graudžiai 
verkiantį ne dėl savęs, bet dėl kitų. 
Iki nagų galų didelis ponas, net didžiau
sio pykčio momentais jis neprarasdavo savo 
įgimto mandagumo ir riteriškumo. Šituo 
mandagumu jis pasižymėjo, kalbėdamas 
su tarnais ir ypač apie moteris, kad ir ko
kios socialinės padėties, kokio moralinio 
laipsnio jos būtų.

Jis, kuris buvo toks šaltai išdidus prieš 
visus, net didžiausiųjų puolimus, priim
davo su jaudinančiu kuklumu kukliausius 
pagyrimus, atseit mažiausiai vykusius. Bu
vo jautrus nepaprastai jautrus jo kūrybos 
pagyrimams.

Ypatingo džiaugsmo jam suteikė Pijaus 
XI laiškas ■.. Ar tai buvo garbės meilė. 
Godoy tvirtina. - Ne - Autoriteto geismas, 
bendras visiems apaštalams. Milosz-Mila- 
šius nemėgo garbės, jis bėgo nuo jos,‘ir 
niekad jos neieškojo. Norėjo būti atjaustas, 
suprastas- To nebuvo. Tai jį pakirto.

Tas didelis ponas, didelis genijas, vie
nas svarbesnių mūsų nepriklausomybės 
kūrėjų 1936 metais rašė Godoy: -“ Aš esu 
taip pavargęs, taip pasišlykštėjęs žmonė
mis ir net gamta, kad aš keturius kartus

pique sur mon ignorance“ - Pagaliau ga
lėsiu patenkinti draugo brangų žvilgsnį. Ir 
koks man pačiam nustebimas! Šitas toli
mas ir paslaptingas kraštas yra taip arti 
musų! Nevėžio krantai. Milosz-Milašiaus 
pasakojime tampa saulėti Senos krantai, 
nes Saulė-Išmintis vienodai šildo pirmu 
žvilgsniu visai priešingų dviejų rasių žmo
nes. Padavimai, įvasios, burtininkės vis
kas išsisklaido nuo pastovaus kumpio ir 
dešrų kvapo, nuo medaus, kur dūzgia 
praeitų amžių snaudžiančios savo vasaros ■. 
Kur kaimietis, kaip ir ponas, yra lygiai 
Įaugę j žemę, kaip jiems tolygūs prancū
zai.

Henry de Grou (de Gru) 1915 metais 
taip apibūdino Milosz-Milašių: „Jaunas, 
liesas, aukšto ūgio - IJeroninio - vartojant 
jam įprastus išsireiškimus - tipo žmogus, 
ir nežinia kodėl keistokos išvaizdos. Atvi
rai kalbant, jis darė įšpūdi; vieno tų di
delių XVIII-amž. ponų, kuriuos galima 
buvo sutikti tiek Varšuvoje, tiek Londone, 
lygiai Paryžiuje, tiek Romoje. Sveden- 
borgo skaitytojai, kunigaikščio Saint Ger
main (Sen Žermen) draugai, Kazanovos bi
čiuliai. Jo aukšta kiek apskritainė kakta, 
lengvai galėjo būti pudruoto peruko įrė
minta! Jo erelio profilis lengvai galėjo il
sėtis ^nt puikių mezginiu „jabot“.. Turėjo _____ , ______ _ _____ „
siauras lyg karčias lūpas. tierklini balsą i per dieną prašau Dievą, kad jis mane išva- 
su lengvu slavišku akcentu- Tragišką it 
„revoltė“ juoką. Jo oda buvo rausvai 
balkšva- Jo judrumas buvo iškilmingas ir 
kur jis bebūtų, jis atrodė esąs vienas, skir
tas sau ir kovojąs nesuderinamų priešgi- 
nybių tinkle.. Jis įkvėpdavo pagarbą ir 
atstumdavo familiariškumą“.

Toks jis buvo ir vėliau, tik vis senes
nis.

Pasirodo, kad Milosz-Milašius buvo ty
lus paprastai^ bet kai imdavo kalbėti, tai 
lyg tas sraunus vanduo prasiverždavo - 
eksplozyviai. Tai buvo, tiksliai kertančių, 
kartais .piktai kandančių išsireiškimų liū
tys, kartais atrodančiu sarkastiškomis, bet 
esmėje kupinos pateisinimo ir noro dova
noti. Galima būtų pasakyti, kad tai buvo 
dideliu, labai dideliu gerumu suvaldytas 
pyktis.

Francis de Miomandre štai kaip jį api
būdina: -“ Staigus iki beprotiško pykčio ir 
nuolaidus, kaip avinėlis, išdidus kaip Liu
ciferis ir besiveržiąs į nuolankumą su tokiu 
staigumu, su kuriuo krentama į prarają-. 
Pilnutinis žmogus. Žmogus pavyzdys. Be 
ribų mūsų brolis“. Miomandre taip pat 
tvirtina, kad Milosz-Milašiaus grįžimas į 
religinę praktiką buvo jo, kaip poeto, mir
tis.

Milosz-Milašius mylėjo gyvulius, jo 
paukščių meilė, faktiškoji jojo mirties 
priežastis, yra beveik tokia pat garsi, kaip 
ir jis pats, bet lygiai, jeigu ne daugiau, 
mylėjo žmogų. Charakteringas jo būdo 
bruožas buvo nepaprastas atidumas drau
gų ligonių atžvilgiu. Jiems jis' teikė su 
huostabia meile ir pasiaukojimu savo 
paslaugas ir paramą. Savo neperstojama 
meile globojo visus, kurie jam buvo bran
gūs, net ir toliausiai būdamas nuo jų- Tik 
tai žinant galima suprasti tą nepaprastą 
meilę ir prisirišimą, kurio buvo pilni jam 
visi jo draugai, kaip lygiai ir tie visi, kurie 
turėjo didelės laimės, bendraudami su juo 
atsigauti ir per meilę, nuostabia meile 
spindinčią širdį moraliai sušilti. / < 

Godoy jį prisimindamas rašo: „Mylė
jau jo iškalbingą tylą, jo puikius žodžių 
prasiveržimus, jo ironiškas butadas, o už 
vis labiausiai jo išdidų kuklumą, kai jis

Literatūrinė mozaika
• Andre Gide priekyje. Žymusis Paryžiaus 
laikraštis „Combat” skaitytojų atsiklausimu 
nustatė geriausiąjį šių dienų rašytoją. Dau
gelis tūkstančių atsakymų, su komentarais 
ir kritika, įrodė, kad prancūzų visuomenės 
literatūrinis skonis yra aukštumoje. Geriau
siųjų rašytojų priekyje stovi 1948 m. No
belio premijos laureatas Andre Gide; to
liau seka: Albert Camus, Sartre, Mairaux, 
Montherlant, Claudel, Mauriac, Jules Ro
mains, Roger Martin du Gap!, Colette, Du
hamel, Anouilh. Tai yra dvylika rašytojų, 
kurie gavo.daugiausia skaitytojų balsų. Po 
šių eina Eluard, Breton, Giono, Cocteau, 
Aragon, Maurois ir kiti. Taip pat buvo 
nustatyta ir labiausiai patinkama kiekvieno 
autoriaus knyga. Daugiausia balsų gavo An
dre Gide „Dienoraštis”, Camus — romanas 
„La Pešte”, Sartre — trumpai prieš karą 
išėjęs romanas „La Nausee”, Mairaux — 
prieš penkiolika metų Goncourt premija at
žymėtas romanas „La Condition humaine”, 
Montherlant — „La Reine morte”, Mau
riac — „Le Noeud de viperes”, Claudel 
„L’Annonce faite a Marie”.

Nobelio premijos laureatas senelių prie
glaudoje. „Ratas užsidarė”, pareiškė 89 me
tų amžiaus sulaukęs didysis norvegų rašy
tojas ir Nobelio premijos laureatas Knut 
Hamsun jį aplankiusiam italų žurnalistui 
Altavilla. Norvegijos teismas, kuris didįjį 
rašytoją teisė už jo tariamą kolaboravimą 
su naciais jų okupacijos metu, nubaudė 
Hamsuną 400.000 kronų bauda. Rašytojas 
nepalūžęs priėmė teismo sprendimą ir iš
didžiai atmetė pasiūlymą įteikti malonės 
prašymą karaliui. Jis įsakė parduoti gavo 
dvarą Norholfmen, kad išmokėtų jam pri
teistą baudą, ir pats pasirinko kelią į se
nelių prieglaudą. Savo nusistatymą nacių 
atžvilgiu Hamsunas norvegų tautai, kuri ta- 

duotų, iš šito juokingo gyvenimo jungo..
1938 metais kovo 2 d- Aukščiausiasis 

jo prašymą išpildė ...
Skaitant tą knygą, prisimenant trum

pus ir retus bendravimo su Milašium mo
mentus, atrodo, kad jau būtų metas pra
dėti studijuoti, kaip tai yra visame pasau
lyje daroma, musų tautos teigiamus bruo
žus pagal mūsų didžiųjų lietuvių charak
terius, o lygiai ir tai, kodėl mes savo di- 
žiuosius gabiausius vaikus, kurie yra tikra 
ir didžiausia tautos nuosavybė arba išbru- 
kam į periferijas, arba jeigu jie kaip Mi- 
losz-Milašius užsispyrę lieka musų tarpe 
juos be laiko papiaunam. Juk Milosz-Mi- 
lašius paskutinių dvidešimts metų daugiau
sia su lietuviais bendravo. Ir per juos išmo
ko su paukščiais kalbėtis ir Dievą mal
dauti, kad greičiau mirtį siųstų.

Dieve duok, kad jis būtų paskutinė 
auka.

*) Parodžius svetimšaliams mūsų vokus 
su Mickevičiaus eilėraščiais niekaip jų ne
galima įtikinti, kad Adomas Mickevičius ir 
Adam Mickiewicz tai tas pats asmuo. Pa
gerbdami Milašiaus rašymo, būdą, kuris 
šiandien jau yra įsipilietinęs duodama jį 
dviguboje transkripcijoje.

čiau nieko daugiau iš rašytojo nereikalau
ja, pareikš savo naujausioj knygoj, kuri 
netrukus turi išeiti. Ta proga verta pažy
mėti, kad Hamsuno įvykiu Norvegija davė 
gražų ^pavyzdį: nežiūrint į stiprius pakal- 
tinimus Hamsuliui, nežiūrint į tautos tylų 
protestą didžiajam rašytojui, nebuvo. su
naikinta nė viena jo knyga, kai kitur pa
našiu atveju neabejotinai radikaliau su au
toriaus kūryba būtų pasielgta.

Ką skaito New Yorkas? Vaizdingą at
sakymą Į šį klausimą randame kiekvieną 
savaitę didžiųjų New Yorko laikraščių li
teratūriniuose prieduose. Savaime supranta
ma, skaitytojų nuomonė nebūtinai iškelia 
tikrąją vertybę, tačiau kiekvienu atveju ji 
yra paimta iš gyvenimo ir, tarsi barome

Dr. J. Balys. Lietuvių tautosakos skaity
mai I ir II dalis. Tai kapitalinis veikalas 
apie mūsų tautos žodinę kūrybą, kurio tu
rinyje telpa pasakos, dainos, mįslės, patar
lės ir priežodžiai, tikėjimai, papročiai ir 
trumpa lietuvių folkloristikos istorija. Išlei
do PATRIA Tiibingene, 1948 metais. Ilius
tracijos ij viršelio aplankas P. Osmo'.skio.

Marija Sims, Mano dainos. Žymios 
Amerikos lietuvių veikėjos ir poetės eilė
raščių rinkinys. Išleido VIENYBE Brook- 
lyne, 1948 m. Dail. J. Vijeikio piešinys.

Kažys Bradūnas Apeigos. Eilėraščių 
rinkinys. Išleido „Sodyba” Mūnchene, 
1948 m.

Raganius, prieškariniu laikų sodžiaus gy
venimo šešėliai. III leidimas. 1939 m. vei
kalas Lietuvoje premijuotas. Autorius V. 
Krėvė. Išleido „Sudavija” 192 psl. Kaina 
3,5 DM.

Krivūlė. Mažosios Lietuvos Tarybos 
Spaudos Komisijos leidinys lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. Vienkartinis leidinys. Re

Atsiųsta paminėti

miestų kilniausiasMūsų Vilnius: tarp 
erelis;

Tarp valdovų su kryžium širdy patriarchas.
Milijonai jo rūmus išvaikščiojo keliais.
Milijonai žmonių šventes džiūgavo parkuos.

Mūsų Vilnius vėlingas: jo senos šventovės 
Žilais bokštais t dangoj Išaugusios meldžias 
Už karius, kurie galvas aukodami kovės. 
Už | laisvę atvedusių tautų Ir valdžią.

Mūsų Vilnius . širdis pranašų ir valdovų, 
Ir kiekvieno širdis, kas lietuviškai šneka.
Nei kryžiuočių šarvai, nei mongoliškos kovos 
Neužpūs padegtų aukurų pirmatakų.

Mūsų Vilnius - ne slavų kelionės žibintas, 
Aisčių ainių stiprybės šaukimas i kartui 
Dėl to jis pilimi ir paminklais dabintas. 
Dėl to jis stovi rusų ir Azijos vartuos.

Ta
Jis
Jis

Mūsų Vilnius dar kartą paraudo nuo slavo, 
auka ir kančia ar nebus paskutinė? 
palaužtas ne kartą didybę atgavo, 
didingai įžengs ir į laisvą tėvynę-

(Iš eilėraščių rinkinio „Tolumos“)

tras, kiekvieną savaitę nustato labiausiai 
mėgiamų ir daugiausiai skaitomų knygų 
sąrašą, arba, dar tikriau, parodo, kokios 
knygos tą savaitę! buvo labiausiai perka
mos. Eilės /savaičių patirtis rodo, kad la
biausiai skaitomų romanų priekyje, šalia: 
britų rašytojo A. J. Cronin knygos „Shan
non’s Way”, stovi iki šiol nežinomo jau
no, vos 28 metų, autoriaus Norman Mailer 
karo išgyvenimų knyga „The Naked and 
the Dead” (Nuogieji ir mirusieji). Norman 
Mailer su visu rėalybės pajautimu vaizduo
ja savo ir jo draugų išgyvenimus Tolimųjų 
Rytų fronte. Populiariausių romanų prie
kyje stovi taip pat ir Betty Smith naujasis 
romanas „Rytoj bus viskas geriau”. Nebele- 
tristinių. knygų eilėje išskiriami du psi
chologiniai veikalai; Dale Carnegies „How 
to Stop Worrying and Start Living” ir jan 
mirusio rabino Joshua Loth Liebman 
„Peace 'of Mind”. Trečioje vietoje beveik 
pastoviai laikosi Winston Churchillio karo 
meto atsiminimai. (žlv) 

dagavo Albertas Puskepalaitis. Leidinyje 
išspausdinta visa eilė žymiųjų Mažosios 
Lietuvos veikėjų straipsnių, kuriuose at
vaizduojama M. Lietuvos istorinė raida, 
dabartinė-būk'.ė ir pateikiama, etnografinių 
žinių; neaplenkiama' ir M. Lietuvos DP 
klausTmas. Veikale nemaža skoningų ilius
tracijų. Pirmoji veikalo dalis lietuviška, an- 
troji-vokiška. 136 psi. 194& m. Kaina 3 DM.

Tau skiltininke, Skiltininko vado
vėlio konspektas. Spaudai paruošė sktn. E. 
Reikenis ir vyr. sktn. A. Krausas. Išleido 
Lietuvių Skautų Brolijos Vadija Detmolde 
1948 m.

Dėl Lietuviu laisvės, Liet. So
cialdemokratų Partijos užsienių organizaci
jos raštai. „Talkos” leidinys, Tiibitigene, 
1948 m.

Ateities keliu, visuomeninės minties 
laikraštis. Nr. 3—4.

Kišeninis kalendorius su kie
tais viršeliais 1949 metams. Išleido '„Aistis” 
Kasselyje. Kaina DM. 1,50.
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Petr. Taruti#

<5imaiS 'Kurltulgid ir kiti
Apysaka

— Pš . . .
Padarė jis savo lūpomis iškvėpdamas 

orą.
Pše . . .
Jam išėjo antrą kartą. 1
— Pšes — čir —adlo — . . trečią kar

tą atsikvėpdamas pats sau nelauktai išta
rė Simas Kurkulgis tą svetimą, svetimą, 
jam menkai pažįstama kalba, žodį, kurs 
nieko daugiau nereiškė, kaip tik, paprastą 
paklodę, klojamą į lovą.

Simas Kurkulgis nepajėgė padaryti tiek 
'daug judesių, kad gelėtų dabar nusivilkti 
poilsiui.

Jam buvo baisu.
Jis bijojo galvoti afiie ryt dieną, apie su

pintą iš mažų ir didelių rūpesčių dieną. 
Kas rytą, kai tik jis atmerkdavo akis, jau 
susirūpindavo, jau -skubėjo ir jau žinojo, 
kur eis, ką darys, kaip bus ir kam jis bus 
reikalingas. O štai dabar jis atžagaras 
kėpso savo sofoje ir jaučia save iškritusiu 
iš tos savo kietai supluktos kasdienybes. 
Todėl jis iš viso bijojo galvoti. Jam bau
gu buvo net iš. tolo pamanyti, kas atsitiko 
jo tokiame ramiame, saikiame, iš anksto, 
rodos, numatytame gyvenime. Štai kodėl jis 
labai stengėsi .užmigti, nieko nematyti, 
nieko tuo tarpu nesupnasti, tiesiog didvy
riškai stengėsi galvoti „b^t apie ką“ —bet 
apie kokį mažmožį, nieko nevertą daiktelį, 
kad tik nereikėtų galvoti apie tai, apie ką 
jis dabar negali negalvoti, bet ir nie
kaip neišdrįsta, nepajėgia nė pamanyti -

Būtiniausia dabar užmigti. Nieko dau
giau. Tik užmigti . . .

Jis ilgai ‘avėsi batus, raišiojo sumazgy
tus raiščius, vartė rankoje tuos batus, ku
rie per ilgas dienas pamužu pasišavino jo 
pities būdą: šiek tiek iškrypo, truputį iš
tižo ir kai kuriose vietose susiraukšlino. 

Į Vienur raukšlės gilios, kitur smulkios, 
kaip ilgai vargintame veide. Kai batas bu
vo1 Kurkulgio rankoje, jis galėjo užmiršti 

I visa kita. Jis tuo metu galėjo galvoti apie 
savo varganos išvaizdos batus- Jis pakrei
pia galvą, žiūri ar į patį batą, ar truputį 
pro šalį ir patenkintas, kad yra proga taip 
pabūti. Kiek jau batų jis pirko ir vis batų 
nėra, visados jie kiauri, visados vandenį ir 
purvą praleidžia. Tarytum kartu su batais, 
už jo paties pinigus, krautuvininkas jam 
parduoda ir tas skyles, pro kurias štai van
duo vis sunkias, vis sunkias . . .

Bet štai pagaliau batai jau nuauti. Kur
kulgis atsigulė. Ir greit, greit ėmė galvoti 
„bet apie ką“.

Smėšterėjo ankstyvo rudens graži diena, 
kai jis dar piemenėliu būdamas su kitais 
berniukais pakrūmėje bulves kepė- Ir kaip 
tos bulvės buvo gardžios, niekados paskui 
jo gyvenime keptos bulvės nebuvo tokios 
gardžios. Staiga visai aiškiai savo ausyse 
jis išgirdo skaidrų, iškilmingai virpantį bal
są. Jis atsiminė, kad čia tas pats balsas, 
kurį jis tolimoje jaunystėje girdėdavo sa
vo bažnytėlėje. Įsimylėjo jis tą nežinomos 
mergaitės balsą. Laukdavo sekmadienio, 

eidavo į bažnyčią, dievobaimingai klausy
davos- Bet nežinojo ir vėliau niekados ne
sužinojo, kam tas balsas priklausė. Nes 
giedančių mergaičių bažnyčioje buvo daug. 
Bet ji, tuę būt, buvo pilkais plaukučiais 
pailgo veido, išmintingom mėlynom, ra
miom akim.

O brička? Senovinė, gražiai išrašyta, gel
tona, raudonom gėlėm, dar tėvo palikta 
brička Tokios kitos visoje apylinkėje ne
buvo. Ji visą laiką klojimo pašalyje riog
sojo paižulniai prie sienos paremta. Ją tru
putį, sakė, reikėjo pataisyti. Ir būtų gali
ma važiuoti. Jauniklis būdamas Simas 
Kurkulgis dažnai svajodavo, kaip išdidžiai 
jis atrodytų šia brička važiuodamas. Bet 
bričkos niekas nepataisė: vis pinigų trūk
davo. O paskui jis užmiršo bričką. Nebe 
tas buvo jo galvoje. Dabar, šiandien, kažin 
ar tebėra ten khime, tėvo statyto klojimo 
pašalyje, ta brička? Tur būt, sutrūnijo, kir
minai suėdė • . . Kažin kodėl šiandien, tokį 
nejaukų žiemos rytą, Kurkulgis vėl mato 
ją savo primerktose akyse tokią, kaip bur 
vo: geltoną su raudonom gėlėm. Toli ta 
brička, - toli viskas . . . Staiga balerina, 
žvilgančiu šilku aptempta koja daro šiur
pulingai jaudinantį judesį ir apsisuka. Su
kiši b'alerįpa, Kaip verpstė, vis greičiai, 
vis greičiau . • . Ir Simui Kurkulgiui veide 
atsiranda palaiminta ir pekalta šypsena.

Aš jau Užmiegu . . . tuojau užmingsiu, 
— saldžiai galvoja jis. Ir pavargęs nu
skriaustas ir išniekintas pradeda alsuoti vis 
ramiau, vis ramiau, Kaip anais senais lai
kais, kai jis dar kūdikis buvo, tik ką gai
liai verkęs, mamos nuramintas užmiršo vi
sas savo širdelės skriaudas.

*
Ar jūs pastebėjot, kad emigracijos kon

torų, kelionių biurų ir bankų tarnautojai 
visi ir visuos miestuose — Kaune, ar Kal

kutoje, visuose klimatuose — vienodai gra
žiai sušukuoti. Gražiai sušukuoti ir gra
žiai nuskusti- J.ų kostiumėliai išduoda sa
vininkus, kad šie labai trokšta būtinai ele
gantiškai atrodyti.

Kada jūs patenkate į banką, jus apsupa 
savotiškas oras. Neišvėdintas ir neramus 
oras! Jūs matote daugelį žmonių prie sa- 
vė stalų palinkusių. Ir kiekvienas jų kažką 
daro. Ne labai daug judesių, bet daug 
susirūpinimo ir apgalvotai paruošto rimtu
mo veiduose. Jeigu jūs pats būtumėt tik 
pašalietis čia ir nežinotumėt, kur jūs atsi
dūrėte, ir jeigu jūs pripratę dirbančiojo 
rankose matyti jo gaminamus daiktus, jūs 
kartais galit pamanyt, kad jie taip susėdę 
tik žaidžia ... Ir dėl jų veidų apgalvotai 
sudaryto rimtumo, jums, gal būt, net juo
kinga pasidarytų- O pažvelgę į tuos žmo
nes, kurie nuolatos veiduose laiko tas pa
čias išraiškas, kaip artistai scenoje, vaiz
duojantieji tarnus prie ponų, gal būt, jūs 
sumanytumęt nusijuokti? Bet ne! Banke 
jūs nesijuoksit. Banke niekas nesijuokia. 
Čia visi susirūpinę ir visi truputį nejaukiai 
jaučiasi. Tokia čia įstaiga-bankas!

Didžiulė salė. Jūs einate tarp rašomųjų 
stalų siauru takeliu. Einate tarp tų gra
žiai sušukuotų, rūpestingai nuskustų veidų. 
Skyrimai per patį viršugalvį, skyrimai iš 
kairės, skyrimai net vingiuoti, tai tų, kurie 
jau pradėjo plikti ir nuoširdaus pasigailė
jimo vertai iš paskutiniųjų stengiasi tą sa
vo negerovę nuo viso balto pasaulio kaip 
nors dar nuslėpti. Jūs sutiksit čia merginą, 
pagailėsit jos, nes jos akys apkvalšusios ir 
negyvos. Ir braidp toji mergina tarp stalų 
ir spintų, pati nenusivokdamą, kam ji pa
saulyje reikalinga Kūdikio vietoje štai ne
šasi ji prie džiūstančios krūtinės prisispau
dus didžiulę kietai įrištą knygą, prirašytą 

jai svetimų, bet savotiškos reikšmės turin
čių ir nepataisomų skaičių ir sąvokų.

Stalai su daugeliu stalčių. Stalas prie sta* 
lo, kaip didelio dvaro tvarte loviai. Ant 
Stalų popieriai ir popieriukai. Jiems — 
žmonėms prie stalų, norisi plačiai žings
niuoti, daryti smarkius judesius, sveikomis 
raumeningomis rankomis, už lango su- 
krykščia — juos pašaukia šaika, bet jie 
vis mygasi prie stalų, ijkis beda vis į tuos 
pačius kasdien,'tik numeriais įvairius, po
pieriukus.

Ir didžiulės, sunkios knygos, skaičiavi
me gudriosmašinėlės, ,pieštukai, trintukai 
ir kitokį šio savotiško darbo įrankiai. Ban
kas turtingas. O štai jeigu jau jūs perėjot 
visą salę ir atsidūrėte pačiame kampe, ma
tote Simą' Kurkulgį, kurs kaip tik dabar 
laiko rankose aptriušusią, apdaužytą li
niuotę. Simo Kurkulgio, lygiai kaip ir vi
sų kitų, veidas rūpestingas- Jis štai galvo
ja, vieną minutę nudelsia, paskui padeda 
liniuotę ant knygos. Jis žino kiekvieną tos 
linijuotės sužalojimą, jis žino, kad ji vie
tomis kreivoka. Simas Kurkulgis rūpestin
gai derinas, kaip čia pravesti šaunią tiesią 
liniją: su tokia liniuotė! Ir jis žino tos li
niuotės dar vieną mažiausia sužalotą ga
balą. Padeda, liniuotę, kietai prispaudžia ją 
dviem pirštais ir-patį sava pilko liežuvio . 
galą negailestingai prikandęs pabraukia ' 
pluksna. Atima liniuotę ir tuo pat metu 
kilsteri galvą. O kai jis kilsteri taip stai
giai galvą, jo pakaušyje suvirpa tokia 
kuokšte stačių, kaip šepetėlis, kokius pasi
turintieji ir savo stiliumi susirūpinę vo
kiečiai mėgsta prie savo skrybėlės prisi
segti. Dėl tos mažos priežasties Simas Kur
kulgis kai kam galėjo ir juokingai atrodyti: 
tarytum nusakyto vokiško stiliaus skrybėlę 
jis nusiėmė, o tas stačias, pasišiaušusių 
plaukų šepetėlis lyg pajuokai pasiliko-
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KULTŪROS DARBAS NEGALI SUSTOTI / V. RIMVYDAS

Kad valiutos reforma sudavė smūgį trem
tinių kultūriniam gyvenimui — abejoti ne
tenka. Šis, gyvenimas žymia dalimi tiesiog 
•uparaližuotas — beveik visai neišleidžia
mos naujos knygos, mūsų ansambliai negali 
su koncertais lankyti tolimesnių kolonijų, 
mokytojai nebegali gauti atlyginimo ir tt. 
Net ir spaudos srity reforma pridarė bėdos 

’ — turėjo užsidaryti visa eilė laikraščių ir 
žurnalų ir tik mažoji dalis gali, nors ir ne 
be sunkumų, toliau lankyti skaitytojus.

Tačiau, nors ir smūgį pajyręs, ar kultū
rinis gyvenimas gali sustoti? Ar tremtiniai 
gali jo atsisakyti ir tesirūpinti tik materia
liniais reikalais? Nieku būdu. Kultūros ver
tybių ugdymas negali sustoti, jis tusi būti 
nuolatiniu reiškiniu tiek čia, tiek išemigra
vus kituose kraštuose. Reikia juk nepamirš
ti, kad šiuo metu artėja laikotarpis, kada 
tremtiniai išsiblaškys lyg tos bitės po įvai
rius kontinentus. Mažomis grupėmis ar pa
vieniui jie pasiners svetimos kultūros ir ci
vilizacijos žmonių jūroje. Čia ir iškyla 
jiems pats didysis pavojus paskęsti toje 
jūroje ir jie neabejotinai skęs, jei nebus 
susirūpinta juos nuo to pavojaus apsaugoti 
pačiomis geriausiomis priemonėmis. Tai — 
kultūros priemonės. Tik jų pagalba mes per 
ketveris metus Vokietijos stovyklose esame 
parodę nepaprastą dvasinį veržlumą ir kul
tūringumą ir tik jų pagalba nuvykę patys 
J užjūrius ar ten turėdami savo pažįstamų 
bei šiaip tautiečių galėsime juose palaikyti 
tautinę kultūrą ir iš jos išplaukiantį dva
sinį atsparumą prieš visus nutautėjimo ir 
kitokius pavojus.

Šios mintys čia keliamos, patyrus, kad 
šį rudenį savo veiklą' Vokietijoj ir užjū
riuose aktyviai imasi plėsti Lietuvių Kul
tūros Fondas. Gali kai kas pasakyti — per 
vėlu. Atsakyti čia mums nesunku — kultū
ros darbą dirbti niekuomet nevėlu. Jei per 
ištisą eilę nepriklausomų metų Lietuvoje 
daug šiuo reikalu mūsų spaudoje sielotasi 

> ir nieko nepadaryta (tuo tarpu kai latviai 
su estais su savo Jondais buvo nuveikę di
delius darbus), tai nereiškia, kad ir tremty 
būtų toliau blaškomasi. Mes žinome, kad 

' tremties spaudoje mūsų kultūrininkai yra 
Fondo steigimo klausimu rašę ir kad paga
liau tremties elitas — mūsų rašytojai tą 
Fondą per savo suvažiavimą Augsburge 
1947 m. gegužės m. yra jau jį įsteigė. J>» 
yra šį tą jau padaręs ir senųjų markių 
prieš reformą buvo surinkę apie 30.000. 
Buvo skyrių Vokietijoj ir kituose kraštuose. 
Kaip pas mus įprasta, bedirbant kultūros 
darbą, turi atsirasti opozicija — ji turi pa
sisakyti prieš fondą ir jei negali paneigti 
jo tikslų, tai turi rasti kitų jam priekaištų. 
Jie išsilieja ir J spaudą ir ką gi stebime? 
Visiškai nereikalingas diskusijas, kurioms 
kultūringoje bendruomenėje ne vieta. Ne
patinka kai kam panašūs Fondo uždaviniai 
kaip ir kitų, pvz. švietimo organų, nepatin
ka gal ir žmones, suorganizavę Fondą ir 
sudarę jo steigiamąjį komitetą? Bet ar tai 
rimta priežastis boikotuoti tokį Fondą? Kai 
tenka dirbti rimtas darbas, išeitį galima 
rasti visuomet ir štai, mes po pusantrų 
metų, š. m. rugsėjo m. prieita prie susita
rimo tarp Fondo ir LTB — Fondas veiki ir 
toliau, savo įstatus priderinęs prie baigia
mos kurti Pasaulinės LTB organizacijos. 
Tad, atrodo, nebūtų jokių kiiūvinių nuo

Jeigu kam kiltų įtarimas, kad šis banko I ja. Bet štai vos jis sumanė plačiai atsik- 
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turi mažesnę vertę už kitus, tai būtų pa
darytas labai paviršutinis sprendimas. Tai 
kas, kad visi kiti gražiai sušukuoti, o Kur
kulgiui pakaušyje nuo pat gimimo dienos 
buvo toks atkaklus ir nepaklusnus verpe
tas. Šukuok nešukuok, o tas verpetas, kaip 
užkeiktas šepetėlis, pasistiepęs ir tiek! Nors 
verk!

Simas Kurkulgis gyveno Žaliajam Kal
ne, ar Aguonų, ar Lelijų gatvėje- Ten kaž
kur tarp kitų įspūdingų namų, kurių savi
ninkai rūpinosi, be kita ko, ir tuo, kad jų 
namais stebėtųsi praeiviai, yra mažiukas 
Kurkulgio namelis. Du kambarėliai, virtu
vė ir kaimiškai didelis prieškambaris. Ir 
kaimišku papratimu Simas Kurkulgis ta
me prieškambaryje laikydavo kibirus, dė
žes ir laibų vytelių pintinę, kokias, senais 
laikais smulkūs miestelėnai vartodavo la
gamino vietoje.

Simo Kurkulgio žingsneliai buvo smul
kūs. Jis eidavo kukliai, šaligatvio pakraštė
liu. O kai ateidavo namo, jis atsargiai at
sidarydavo savo prieškambario, su klem- 
ka, duris, stengdamasis kad jos čia per
daug nebrazdėtų ir nekeltų velniai žino ko
kio triukšmo, netinkančio ir šiems name
liams ir pačiam šeimininkui triukšmo! Jis 
visados uoliai nušluosto į ragažę batus. Jis 
nepakabins kepurės taip sau. Ne. Jis nu
purtina ją, nušluosto, o tik tada pakabina. 
Jei ore neaišku, jei sniga,' tai Kurkulgis 
eina lėtai namo.

Kurkulgis mėgo minkštą, švelnų sniegą, 
ypač pavakariais. Bet Kurkulgis greit nu
sivildavo. Gražu jam buvo kai sniegas nu
degdamas, lyg abejodamas, krenta. O ap
linkui viskas tarytum kokiame paveiksle, 
kokio Kurkulgis nėra matęs, bet džiaug
tųsi, jei kas tokį nupieštų, neįprasta ir nau-

širdžiai 
mo ir 
Bet ...

dėtis prie Fondo, jo skyrių steigi- 
iš viso kultūros ugdymo darbo, 
ir vėl girdime — per vėlu ... Kas 

per vėlu? Kartojame — kultūrą ugdyti: čia 
Ir užjūriuose niekuomet ne vėlu. Kas kad 
po valiutos reformos tremtiniai yra nu- 
biednėję ir nesugebės surinkti kultūros rei
kalams didesnės markių sumos. Bet ar tai 
pateisinimas, kad joks kultūros darbas neį
manomas? Jei jau taip, tai uždarykime sa
vo mokyklas, laikraščius, 
knygų ir ramiai laukime, 
į kasyklas ar kitus darbus. Mes savo kul
tūros lygį galėsime įrodyti ir net kitiems 
užimponuoti kaip tik esant sunkesnėms 
materialinėms gyvenimo sąlygoms, kai šias 
sąlygas sugebėsime, anot vokiečių, „meis- 
tern”. Svarbu įsidėmėti — kultūrą ugdyti

nebeleiskime 
kol mus išveš

Kada pasirodys „Studentų Metraštis?“
LA ISKAS iŠ AUSTRIJOS

Tenka Jabai apgailestauti, kad iki šiol 
dar nėra pasirodęs „Studentų Metraštis”. 
Apie jo išleidimą teko kelis kartus skaityti 
spaudoje, buvo girdėti, kad jis ruošiamas, 
kad jau renkama medžiaga, bet konkretaus 
iki šiol nepasirodė nieko.' Kame glūdi prie
žastys? Kodėl '„Studentų Metraštis” taip il
gai nepasirodė? Negi visi lietuviai studen
tai jau išemigravo, kad jau nebėra kam im
tis redakcinio darbo? ,

Liūdna, kad tenka tokius klausimus vie
šai gvildenti ir svarstyti. Juk metraščio 
išleidimas yra natūrali tremties studentijos 
pareiga. Ta pareiga yra tuo svarbesnė ir 
reikšmingesnė, nes ji uždedama mūsų aka
deminiam jaunimui, mūsų visuomenės žie
dui, iš kurio laukiama didelių ateities dar
bų ir į, kurį dedama daug, daug vilčių.

Visuomet buvo laikoma ir kalbama, kad 
studentija yra aktingiausia ir ideališkiausia 
visuomenės dalis, susipratusi ir žinanti savo 
tikslus. Jaunatviška energija ir nepalaužia
mas idealizmas visuomet iškeldavo studen
tiją į pirmaujančias pozicijas, ypatingai 
sunkiais tautos gyvenimo momentais, kai 
reikalaujama didelių aukų ir kartais savęs 
pasiaukqjimo. Akademinis jaunimas nesykį 
savo istorijoje yra atlikęs didelių darbų, ku
rie kėlė, tautos garbę ir nešė žmonijai pa
žangą. i

Mūsų akademinis jaunimas visą laiką 
vaidino žymų vaidmenį mūsų tautiniame 
gyvenime. Pradedant tautos atgimimo lai

KAZYS BRADtJNAS'

Tėviškės papėdėj
Eisim eisim tėviškės papėdėn, 
Kur žaliuoja sodas, kur namai. 
Toji žemė, ta gimtoji mudu veda, 
Mudu šaukiasi namo tėvų tėvai.

Ir nurimsime tik tėviškės papėdėj, 
Ten kur dulkėse tėvų tėvai, 
Kur iš dulkių keliasi ir žydi 
Ir siūbuoja noksiantys javai.

(Iš eilėraščių rinkinio „Apeigos")

vėptl sniego šviežumu prisotintu oru, kai 
staiga šiūptelėdavo jam tiesiai į veidą vi
sos rieškučios įkyraus sniego. Ir jis norom 
nenorom turėdavo vėl įtraukti kaklą j pe
čius, kaip tas vargšas žvirblis štai čia ant 
tvorelės- Ir Kurkulgis dar vieną kartą įsi
tikindavo, kad visados jam svajonės žiau
rioje tikrovėje išeina nevykusios.

Kurkulgis nestatė savo „rūmų“, kaip iš 
didžiai pasigirdavo, prie pat gatvės; Ne! 
Jis juos" pastatė atokiau: Nuo gatvės ati
tvėrė tvorele, o už-tvorelės pasodino aka
ciją. Vienintelį medelį. Vietos buvo nedaug. 
Bet kartą, kai jis savo pamėgimu, kaip 
priešų nukapotas ir šalin iš linksmos kom
panijos išvytas gaidžiukas, kapstėsi savo 
darželyje, pro šalį ėjęs to paties banko 
tarnautojas pašaipus Keturka, žvilgterėjo į 
namelį, į daržą, į šeimininką tokiu atsei
kėtu žvilgsniu, kad nė sekundės ilgiau, ne
gu reikia, nesugaištų, ir, jokių abejonių 
reikšti neleidžiančiu balsu, tarė:

Žmogau! Ir kam tau toji akcija? Obe
laitę būtum pasodinęs. Bent obuoliauką ru
denį pakrimstum!

Nuo to laiko Kurkulgis nebesididžiavo 
savo akacija ir- pro ją pareidavo nežiūrė- 
damas, tarytum tai būtų nemaloni kaimy
nė, kuri atsitiktinai žino jo nepatogią pas
laptį ir jam nesmagu su ja susitikti aki
mis-

Sį 
darė 
šėsi, 
gatvę, kaimynė — mažos krautuvėlės sa
vininkė, neišpasakyto storumo, kojom kaip 
plėstais, vis pikta ir pikta boba akiplėšiš
kai perkirto jam kelią. Kurkulgis norėjo 
grįžti. Reikėjo tris kartus nusispiauti. Tada 
jau nebūtų tokių didelių nesmagumų šią 
dieną. Bet tuo pat metu nelaboji krautu- 

rytą, kai Kurkulgis punktualiai ati- 
savo baltai dažytus vartelius ir’ruo- 
kaip buvo pripratęs pereiti skersai

galima ne būtinai surinkus kelias dešimts 
tūkstančių ar daugiau markių. Tik skaitė
me, kad kai kurie skyriai (Reutlingene) 
numato gyvinti savo kolonijoje kultūrinę 
veiklą, rengti paskaitas ir kt. Tai gražu ir 
girtina. Be to, girdėti, numatoma leisti žur
nalas, pasiryžtama spauda ir knygomis ap
rūpinti užjūriuose dirbančius tautiečius 
(pirmoje eilėje Indokinijoje ir Australijoje 
gyvenančius) ir tt. Žinoma, vienas esminių 
šiuo metu Fondo uždavinių būtų savo veik
lą išplėsti užjūriuose (ypač JAV ir Kana
doj) dirbančiųjų tarpe — tektų ten steigti 
kuo daugiau skyrių, organizuoti lėšas.

Taigi, uždavinių Fondui veikti daug ir jų 
dar daugiau galima būtų rasti. Belieka tik 
sveikinti jo kūrėjus su sveika' iniciatyva ir 
tikėtis, kad prie Fondo dėsis visi, kam tik 

kais ir dviem okupacijom baigiant, niūsų 
studentai visuomet buvo pirmose kovos ei
lėse, jie niekados nekapituliavo ir visuomet 
sielojosi tautos reikalais. Ypatingai pasku
tiniųjų dviejų okupacijų metais jaunimas 
yra nuveikęs tikrai dideliu darbų. Visa po
grindžio kova su okupantu gulė ant jauni
mo pečių. Mūsų universitetai buvo kovos 
židiniai, kur koncentravosi visas pogrin
džio judėjimas ir pasipriešinimas okupan
tui. Ne be feikalo vokiečiai, jaunimo mo
bilizacijai visiškai nepasisekus, savo sun
kiausią smūgį nukreipė Į mūsų universite
tus ir žiauriomis priemonėmis stengėsi pa
laužti mūsų akademinio jaunimo atsparumą. 
Visi tie faktai giliai dar stovi mūsų atmin
tyje ir mes jaučiame mūsų akademiniam 
jaunimui didelę pagarbą.

Didelė mūsų akademinio jaunimo dalis 
atsidūrė tremtyje. Beveik kiekviename Va
karų Europos universitete atsirado lietuvių 
studentų, kuriesu pilna energija ir užside
gimu pradėjo studijuoti šiuose Vakarų kul
tūros centruose. Mūsų akademinis jauni
mas be jokių svyravimų iš,naudoj<^šią retą 
galimybę studijuoti užsienyje, kur galima 
gerai pažinti Vakarų kultūrą ir skleisti Lie
tuvos vardą Vakarų tautų tarpe. Sis mūsų 
akademinio jaunimo gyvenimo laikotarpis 
turės didėlės reikšmės mūsų tolimesnei kul
tūros gyvenimo eigai. Juk niekados mūsų 
istorijoje toks didelis jaunimo skaičius ne
studijavo užsienio universitetuose! Per šiuos 
trejis metus atliktas didelis kultūrinis dar
bas, padaryta daug diplomų, susidarė nau
jos tradicijos, gimė naujos mintys ir idėjos. 
Tas trejų tremties metų studijų laikotarpis 
tikrai reikšmingas mūsų studentijos gyveni
me! Reikia tad visa tai užfiksuoti, atvaiz
duoti ir parodyti mūsų visuomenei. Tam yra 
reikalingas „Studentų Metraštis” ku
riame atsispindėtų visas mūsų tremties 
akademinis gyvenimas, visa studentų kova 
dėl tautos laisvės, visi nuveikti darbai, vi
sos tradicijos, mintys ir idėjos. ,;Studen1ų 
Metraštis” yra būtinai reikalingas, jis tu
rės pasirodyti ir tikėkim, kad tikrai pasi
rodys.

Kas turi „Studentų Metraštį” išleisti? 
Aišku, kad patys studeu ri, atseit, Centrinė 
Studentų Atstovybė Voki.tijoje, kaipo cen-

vininkė savo mažom, taukais užplūdusiom 
akim skersom pažiūrėjo į Kurkulgį, su 
kuriuo nesisvejkindavo, nes jis nėjo pas ją 
dešros, degtukų ir druskos pirkti.

Kurkulgis susimetė, darydamas netikrą 
žingsnį, bet jam jau nebebuvo kaip atgal 
grįžti. Tiesa, nusispjauti, tai jis tris kartus 
simboliškai nusispiovė. Bet kas iš to! Ši 
diena Kurkutgiui jau nieko gero nežadėjo. 
Kurkulgis tuo net neabejojo. Jis jau buvo 
pasiruošęs sutikti savo įprastu kantrumu 
tuos smūgius ir ypatingai smulkius adatos 
įdūrimus, kurių taip daug buvo Kurkulgio 
gyvenime. Ir tik įdomumo dėliai eidamas 
įprastom gatvėm ir sutikdamas, kaip ir 
kasdien, tuos pačius žmones, sau vienas 
spėliojo, kas ir kokią šunybę jam iškirs?

Ir jis neapsiriko. Nė trupučio. Ypač, kad 
šiandien. buvo penktadienis. Ko gero gali
ma tikėtis iš penktadienio?

Simas Kurkulgis nuolatos baiminos. Jam 
vis atrodė, kad jam ne taip, kaip kitiems, 
kurie sau be jokių, rodos, pastangų iš savo 
pusės, yra patenkinti ir laimingi, — jam 
tai būtinai turi nepasisekti. Kaip jis sten
gėsi, kaip rūpinos- Ir vis nieko gero. Jis 
vis laukė ir ieškojo laimingų ženklų ir 
sapnų, kurie išpranašautų jam pasisekimą 
ir laimę. Kokią laimę? Kurkulgis niekados 
tiksliai nepagalvojo: ko'jis, būtent, pagei
dautų, trokšdamas laimingu tapti.

Bet šių „laimingų ženklų“ nesimatė. O 
jei ir pasitaikydavo, tai labai retai. Ir iš
pranašaudavo tie sapnai pačius niekus. Tai 
siuntinukas nuo sesers iš kaimo su kietom 
kaip titnagas dešrom ir rupių miltų kvie
tiniu ragaišiu, tai atsitiktinė proga pigiai, 
labai pigiai nusipirkti tik vieną trupučiuką 
panešiotas kelnes. O tų nelaimingų ženk
lų, čia jau neminėsim tokių įprastų daly
kų, kaip boba skersai kelią, išvirkšti marš
kiniai. juoda katė, — Kurkulgis turėjo

labai daug, visų nesuskaitytų nė jis pats!
Štai kiti linksmi, juokiasi. O Kurkulgis 

bijo. Jis taip pat mėgsta pasijuokti, mėgsta 
kokį juokingą anekdotą. Bet kai tik jis pra
deda kvatotis-dingt jam galvon: „Ne prieš 
gera aš taip žvengiu!“ Ir jis pats save su
laiko. Nors jis'mato, kad visi kiti juokias, 
šposauja ir jiems tai nė trupučio nepa
kenkia- O jam tuojau! . . .

Kaip Simas Kurkulgis netikės prietarais? 
Rodos, jokio ryšio tarp senos, kaip tebe- 
rūgstanti tešla, krautuvininkės ir jo pa
ties likimo. O štai Kurkulgiui šiandien kri
to labai įžeidžiantis, toks žemantis jį ir 
kaip asmenį ir kaip banko tarnautoją smū
gis.
, Viskas dėjosi šitaip.

Simas Kurkulgis jau seniai įsitikino, kad 
ką nors laimėti jis gali tik kruopštumu. 
Namie ir jam pačiam ir jo žmonai Teresei 
vis trūkdavo, vis trūkdavo, vis nepakak
davo. Vienintelė viltis, jei jo viršininkai 
kada nors atkreiptų dėmesį į jo begalinį 
pasijungimą darbui. Todėl jis ir stengėsi 
dirbti be kokių nors priekaištų-

Simas Kurkulgis viską darė kiek tik ga
lėdamas geriau. Jei reikėdavo suvestinę 
sumą, kaip reikaladavo buhalteris, brūkš
niu pabraukti, tai tas brūkšnys Simui 
Kurkulgiu išeidavo be priekaištų, pakan
kamai ryškus, nei perilgas, nei pertrumpas. 
O visi skaičiai buvo parašomi jokių abejo
nių nesukeliančiu tikslumu. Net ant vieno
kės jis pastatydavo taškelį, kad gink Pone 
Dieve tos vienukės nesupainiotų su kokiu 
kitu skaičiumi. Viskas laiku, priderama 
tvarka būdavo įrašoma į jam pavestas kny
gas.

— Ponas Kurkulgi, tik neapsirik! — sa
kydavo buhalteris- Ir tai neišpasakytai 
įžeisdavo Kurkulgį. Tik jo kuklumas ir ne
drąsa priversdavo nutylėti ši kartu žirne-

_____Knygų paraštėje---------------- —

___Curzio Malaparte----
Kaputt

Italų rašytojo Malaparte vardas šio po
kario metais buvo dažnai minimas tarp to
kių pasaulio masto best seller i ų kaip 
Kaestleris ar Sartre. Tačiau, jei Kaestlerį 
galima pamėgti, jei su Sartre norisi ginčy
tis, Malaparte knygą perskaičius lieka, kad 
ir netuštumos įspūdis, tai ore pakibęs klau
simas: „Ko gi, pagaliau, tas pilietis nori?”

Prisimenu prieš karą skaitytą jo Per
versmo Techniką (T eciimųue du
coup d’Etat), originalų bandymą iš tech
niškosios pusės pasižiūrėti į perversmų ir 
revoliucijų „darymo” metodus, yįsiškai ne
sidomint jų idėjine ar politine grėsme. Ta
da šis jo, essat buvo Europoje sukėlęs irgi 
nemaža triukšmo, kaip ir visa, pagaliau, ką 
šis švytintis rašytojas yra daręs ar rašęs. 

- Nėra jau tokia kvaila nuo.monė, tvirtinti, 
kad pagal Elenos Atnišek Raupsuotą- 
j ą galima esą spręsti ir apie visos lenkų 
literatūros charakteri. Bent jau man: gim
nazistiško pasaulio Pitigrilli lektūra paliko 
neišdildomą antspaudą visai italų literatū
rai vertinti. Tas pats deklamatoriškas tonas, 
tas pats paradoksų, blizgesio pamėgimas, 
tas pats dažnai dirbtinis patetiškai tragiškų 
Situacijų sudarinėjimas — gal tik aukštes
niame lygmenyie -r- sutirtkamas ir pas Ma- • 
laparte. - .

Iš pradžių fašizmo gerbėjas, vėliau atsi
dūręs į Mussoiinio koncentracijos lagerį Li- 
pari saloje, Malaparte karo metu buvo am
nestuotas ir kapitono laipsniu išvyko, kaip 
karo korespondentas, į Rytų Frontą. Buvo 
jisai ir Lenkijoj, ir Rusijoj, ir Suomijoj, ir 
Rumunijoj, ir Kroatijoj; viską matė ir gir
dėjo. Poros metų karo korespondento pri
siminimai, „suliteratūrinti”, suvesti J atski
rus dramatiškus' epizodus — savotiškas gy
venimo „noveles” — atekiesti filosofiniais 
apmąstymais ir paradoksalinėmis sentenci
jomis, — ir sudaro storą 500 puslapių to
mą. Atskirus veikalo epizodus riša bendras ; 
visai knygai herojus — patsai Malaparte, 
kurį autorius nori padaryti galimai didesnį, 
ir defaitisiiuė, pacifistinė nuotaika, kurią, 
pagaliau, lyziumuoja ir pats knygos pava- 1 
dinimas. j j. ■

Kai kurios veikalo scenos gražios, ar . 
bent originalios: Malapartės 1 ir jo draugo, 
suomių karininko, pasikalbėjimai, užsitrau
kiant pypkutę, susėdus ant sustingusių, , 
mirties siaubo akimirkoj suledėjusių galvų 
arklių, sovietų pasitraukimo matu paliktų 
Ladogos ežerui užšąlant. Kai kurios sun
kiai įtikimos: milžiniška pintinė,’pilna žmo
nių akių (— panašių į austres,- sako Ma
laparte), kurią Kroatijos poglavnikas pasi
didžiuodamas rodo savo svečiams, kaip do
vaną nuo savo ištikimos milicijos, kažko
kių tai sukaktuvių proga. Kai kurios pasiš- 
lykštėjimą keliančios: šaudymo turnyras ' 
Varšuvos ghetto patvory, kuriame dalyvau
ja, šalia autoriaus, ir nevainikuotas Lenki
jos karalius Frankas, ir kuriame taikiniu 
imamos nakčia maisto ieškoti urvais len
dančių žydų galvos. Vienu žodžiu, tai kny
ga, kurioje, visko rasi; vargas lik, kad ne
žinia,-kur baigiasi tiesa ir kur prasideda 
autoriaus fantaziją.

Nemalonų Įspūdį proletarui skaitytojui 
palieka nuolatinis Malaparte maišymasis 
pačioj geriausioj Europos visuome
nėj. Švedijoje autorius yra karaliaus bro
lio, princo Eugenijaus, svečias, Lapląndi- 
joje jis vanojasi pirtyje drauge su Himm- 
leriu, Berlyne,. vos išlipus jam iš trauki
nio, jį sutinka bent dvi kaizerio anūkės, 
Lenkijos magnatai jo draugai, o Ciahp jis 
net pavardės nebemini; žinoma ir taip, koks 
tas Galazzo kvailąs ig pasipūtėlis. Sunku 
uždrausti Malapartei lankytis aukštojoje 
visuomenėje—atvirkščiai, tokia knyga mums, 
toliau nuo sme'tonė'.ės stovintiems, netgi la
bai ^pamokinanti — tačiau per didelis tų 
aukštų draugysčių akcentavimas nenoromis 
pradeda kelti abejone, ar iš tiesų jau tas p. 
Malaparte toks geras draugas su visais 
buvo ... O jeigu draugas, tai kodėl jisai, 
.iš 'vienos lėkštės su Frankais, Ante Pave
nčiais ir Antonescu sriubą srėbė, taip ne
skaniai tyčiojasi iš savo „draugų”, nelai
mėn atsidūrusių. Koks žmogus, tokia ir 
knyga; ir šios rūšies priekaištai, žinoma, • 
su literatūrine kritika nedaug bendro turi.

Grįžtant į literatūrinius dirvonus, galima 
būtų užregistruoti vieną „literatūrinę” pas
tabą: tai'šiems laikams charakteringas ro
mano, kaip žanro, prastėjimas arba, jeigu 
norite, visuotinėjimas Klasiško romano 
tipo veikalai darosi vis retesnis reiškinys, 
ir pats romanas virsta kuone visuotine ra
šymo meno schema, absorbuodamas, su S. 
Zweigu, E. Ludwigu, tiek istorines mono
grafijas. tiek biografinio ar autobiografinio 
pobūdžio veikalus. Pamažu vis mažėja 
plyšys tarp „fikcijos” ir /eaivbės, tarp re
portažo ir literatūrinio veikalo. Kaputt 
yra charakteringas šio literatūrinio proceso 
padaras.

(Curzio Malaparte, Kaputt, versta iš 
italų kl., Paryžius, Denoėl, 1946, in—8°, 
501 p.) ' A.I.G.

brangi lietuviškoji kultūra ir jos ugdymas. 
Jokie priekaištai Fondui dabar nebūtų vie
toje. Apie „asmeninius” ar „srovinius” prie
kaištus būtų juokinga ir kalbėti, nes ar 
kultūros ugdymas nėra visų lietuvių, be pa
žiūrų skirtumo, bendras uždavinys? Tai 
aiškiai suprato Fondo steigėjai, sudarydami 
steigiamąjį komitetą, savo metu paskelbusį 
gražų atsišaukimą į tremties visuomenę. Tai, 
atrodo, yra Įsisąmoninę ir dabar įsteigtų 
skyrių steigėjai, kviesdami prie bendro 
darbo dętis visus lietuvius — kultūrininkus 
ar kultūros ugdymu besidominčius. Ir todėl 
tikrai nesinori tikėti, kad kam nors Fondas 
nepatiktų dėl jo steig. komiteto ar skyrių 
asmeninės sudėties, nes jei tai pasitvirtintų, 
tai šitas reiškinys tikrai skaudžiai 
apie mūsų tremties dvasinį lygį.

liudytu

’ trim’s kolektyvas, jungiąs visus lietuvius 
studentus tremtyje. ■ Tenka labai apgailes
tauti, kad Centrinė Atstovybė iki šiol ne
parodė ta kry-ptimi jokios iniciatyvos ir vi
suomenės nieko nepainformavo. Tuo būdu 
reikia skaityti, kad ji neatliko savo pagrin
dinės pareigos. Tačiau dar nevėlu, darbą 
dar galima atlikti. Jeigu tačiau Centrinė 
Atstovybė nesugebėtų to darbo atlikti, tu
rėtų susidaryti energingų žmonių kolekty
vas, kuris, turėdamas visos studentijos pri
tarimą, imtųsi iniciatyvos ir privestų dar
bą iki sėkmingo galo. Žinoma, darbo są
lygos yra gan sunkios, ypatingai lėšų klau
simas gali sukelti didesnių sunkumų. Tu
rint gerų norų tie sunkumai galima leng
vai nugalėti. Pavyzdžiu tebūnie užsieniečių 
studentų žurnalas „Scholar”, kuris, nežiū
rint visų sunkumų visą laiką tebeleidžiamas. 
Informuodamas apie DP studentų gyvenimą 
ir nuveiktą darbą, jis atlieka didelį propa
gandinį uždavinį ir vaidina žymų vaidmenį 
tarptautiniame akademiniame gyvenime. To 
žurnalo leidėjų darbas rodo, kad ir „Stu
dentų Metraštį” galima išleisti. Reikia tik' 
iniciatyvos ir gerų norų, o darbas bus nu
galėtas. ,

Baigiant šias mintis tenka pageidauti vie- 
šo mūsų studentijos atstovų paaiškinimo ir, 
— konkretaus darbo. Nereikės mums tada 
skųstis kūrybiniu nevaisingumu, kuris da
bar tikrai pradeda plėstis studentijos tarpe, 
ir galėsime pasakyti, kad mūsų akademinis 
jaunimas tebelieka' gyviausia ir jautriausia 
mūsų visuomenes dalis, kuri dar daug pa
sireikš mūsų bendrame tautiniame darbe.

J. Višakis

Lietuviėkos spaudos paroda
„Argentinos Lietuvių Balsas” Buenos Ai

rėse, Lietuvių klubo patalpose, rugpjūčio m. 
suruošė lietuvių spaudos parodą. Parodą 
aplankė daug žmonių. Buvo išstatyti beveik 
-visi Pietų Amerikoje ėję ir tebeleidžiami 
lietuvių laikraščiai ir knygos.

„A. L. B.” tokiai parodas ketina suruošti 
ir kitose Argentinos lietuvių kolonijose. 
(„Argentinos Lietuvių Balsas”).

lį. Bet krūtinėje jam pasidarydavo sausa- 
Pirm visa ko Kurkulgis apsirikdavo labai 
retai, o antra, ir tai visų svarbiausia, — 
..ponas“ Kurkulgi, budava taip pabrėžti
nai tariama, kad jis užsigaudavo. Buhal
teris tuos, su kuriais buvo bičiuliškas, kar
tais net vardu pavadindavo: „tu. Vaciau, 
tu, Antonio“. Ir tai skambėdavo šiltai ir 
draugiškai. Kitiems, kurie, kaip Kurkulgiui 
atrodė, savaime buhalterio pagarbos užsi
tarnavo, jis sakydavo, be jokio „ponas“: 
„Zirnevičiau, Marginaiti, Keturka“ . . .Tai 
taip pat skambėjo neblogai. O jam vis kaž 
kaip paniekinančiai „ponas Kurkulgi“-

Kurkulgis ir stengėsi. Dažnai nespėda- 
mas per dieną viską surašyti, jis vakarais 
ateidavo į savo kamputį, Įžiebdavo ant sa
vo žalia gelumbe aptraukto stalo-lempą, 
taip pat žaliu gaubtuvu, ir tokioje nykioje 
šviesoje sėdėdavo vakarais valandą, dvi, 
tris, kol viską gražiai surašydavo, kol do
kumentus surūšiuodavo ir susegdavo.

(Bus daugiau)
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Paskutinis skryningas Kybartuose / Rašo Pulgis Andriušis
Kaip visuomet, taip ir šį sykį, — at- 

Mlaisvinus keliui į Lietuvą, — mes, iš 
prancūzų zonos, tik paskutiniais transpor
tais pasiekėm Kybartus, kada visos Lietu
voje geresnės tarnybos jau buvo lytų 
užimtos.

Mūsų nedidelę Trosingeno koloniją, su 
akordedhais ir lagaminais, prikimštais lū
pinių armonikėlių bei Efka rūkomųjų po
pieriukų, Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 
pareigūnai iš traukinio nulydėjo į Ky
bartų gimnazijos kiemą, kur ant vartų bu
vo parašyta lietuviškai, vokiškai ir angliš
kai: Kybartų Pereinamoji Stovykla - 
Durchgangslager Kybarten - DP Transit 
Camp of Kaibertei.

s' — Ar nebūtų pakakę tiktai lietuviško 
užrašo? — paklausiau pareigūno.

— Taigi kad ne! — atsakė žaliai apsi
rengęs palydovas. — Buvom užrašę pra
džioj tik lietuviškai, bet paskui turėjom 
įpareigoti Freiburgo - Dailės Instituto stu
dentus, kad jie prirašytų vokiškai ir an
gliškai: mat, grįžę tautiečiai jau nebesu
pranta, ką tai reiškia žodis „stovykla“.

Bet palydovas toliau nesileido į kalbas, 
nors ir siūlėm pigiai, tiktai už penkis li
tus nusipirkti armonikėlę, o' kažkas jam 
pakišo amerikinių cigarečių, kurias jis val
diškai atstūmė, ir patsai vietoj jų už
sidegė Diplom.

Vienas mūsų kolonijos narys, visas pa
lindęs po sunkiom akordeonų dėžėm, ban
dė paklausti Lietuvos atstovą:

— Ir jūs, lietuviai, nesidžiaugiat, kad 
mes sugrįžom nepalūžę po tremties naš
ta, a? • .
-- Pareigūnas, skersai pažvelgęs į jo naš

tą, papūtė Diplom dūmą ir, įvedęs į kie
mą, mus perdavė kitiems žmonėms su ža
liais raiščiais ant rankovių, kur buvo už
rašyta: „Tremtinių priėmimo/ir parsijoji- 
mo komisija“. Į mūsų muzikalinę koloniją 
pūstelėjo šaltas vėjas.

— Ehė, tautiečiai, — tarė vienas- mū
siškis, atsisėdęs kieme ant dėžių ir šluos
tydamasis prakaitą, o iš vieno atsipalaida
vusio akordeono girktelėjo liūdnas bosas.

Tie žaliaraiščiai mus įvedė į vieną gim
nazijos klasę, kur ant grindų buvo pri
klota šiaudų ir jau, matyt, kelinta savaitė 
gyvena anglų ir amerikiečių zonos tautie
čiai, nes visur primėtyta Camel ir Cap
stan nuorūkų, o ant langų pristatinėta 
skardinių su avižiniais dripsniais.

Viena mūsų nedidelės kolonijos ponią, 
susibangavusi ir nusilakavusi, pažvelgė į 
sutaršytus šiaudus ir suriko ant pareigūno:

— Kas per velnias! Mes, prancūzų zo
noj, svetimoj šaly, ir tai gyvenom išvaš- 
kuotuos butuos, o čia mus tėvynėj pirmą 
dieną jau grūda į kiaulininką! Kur čia jū- 

, sų komiteto pirmininkas? Aš jį tučtuojau 
nuversiu!

Senesnieji atvykėliai iš anglų ir ameri
kiečių zonos vienas po kito kėlė nuo šiau
dų galvas ir ėmė merkti akimis, duodami 
suprasti, kad ir jie čia taip elgėsi pirmą 
dieną, nors ir Vokietijoj negyvenę išvaš
kuotuose butuose. O vienas Pinnebergo 
baltų universiteto klausytojas mūsų poniu
tei paaiškino, kad Kybartų komitetas iš
bėgo drauge su bolševikais ir dabar čia 
veikia tiktai viršaičio (staiga ir policijos 
nuovada, o pagal Lietuvos įstatymus val
džios versti negalima, neatsisėdus už tai į 
kalėjimą.

— Vot verčiau tiek metų Vokietijoj, ver

100 milionų avių
MOŠŲ SPEC. KORESPONDENTO AUSTRALIJOJE

Europoje, ypač mums, Australija yra 
daugiausia žinoma kaip kengūrų tėvynė ir 
aviganių kraštas. Tiesa, kengūrų čia ne
trūksta ir jų medžioklė yra vienas iš po
puliariausių sportų, o apie Australijos avis 
šiandieną noriu plačiau pakalbėti.

Vilnos kainų svyravimai tarptautinėje ir 
vietos rinkoje gan stambiomis antraštėmis 
skelbiami visoje čionykštėje spaudoje. O 
tai jau rodo, kad ši ūkio šaka kraštui yra 
svarbi. Australijoje šiandieną yra apie 105 
milijonai avių, nuo kurių kasmet nukerpa
ma iki vieno milijardo svarų vilnos. Vadi
nasi, vienam gyventojui tenka 14 avių, gi 
prisiminus, kad žemės ūkyje (ne vien tiktai 
avių ūkyje) dirba tik apie 330.000 žmonių, 
šis santykis dar labiau imponuoja.

Lietuvis ūkininkas be kruopštesnio vietos 
sąlygų ir metodų pastudijavimo, vargiai 
galės avių ūkį čia vesti. Šia proga norėtųsi 
įspėti visus besiruošiančius emigruoti 
Australijon ir čia pabandyti savo laimę 
žemės ūkyje. Pačios žemės čia netrūksta. 
Jos galima lengvomis sąlygomis ir ne
brangiai įsigyti Valstybė naujakurius re
mia ir proteguoja, žemę parduodama ilgam, 
keliasdešimts metų trunkančiam išsimokė
jimui ir dar duodama paskolų bei pašalpų. 
Bet nereikia pamiršti, kad ta žemė nekulty- 
vuota ir dar niekados plūgo nemačiusi! 
Jei ir ši kliūtis būtų nugalėta, iškyla kita. 
Sritys, kuriose lengvomis, virš minėtomis 
Sąlygomis žemę galima įsigyti yra sausos 
•u, palyginus, labai menkais krituliais. Jei 
ne ypatingos priemonės, daug ūkių žlugtų. 
O tos priemonės, tai didžiulės kūdros ir 
kabalai, 'kuriuose surenkamas lietaus van
duo ir sausmečiu žemė drėkinama. Bet ne
žiūrint ir šių priemonių, vandens stoka 
dažną naujakurį sužlugdo. Teko sutikti ne 

vieną seniai atvykusį imigrantą, kurie ban
dė savo laimę žemės ūkyje, bet sausros 
juos nugalėjo, o jų investuotos sutaupos 
žuvo. Bet kiti, kurie atsargiau šios srities 
griebėsi, o svarbiausia, prieš griebdamiesi 
nuodugniai ištyrė vietines sąlygas, šiandien 
įsitvirtino ir visai neblogai verčiasi.

Iš kitos pusės, žemės apdirbimas ir pa
ruošimas čia reikalauja daug mažiau pas
tangų kaip pas mus. Apskritai, visur dir
bama mašinomis ir traktoriais ir retai 
panaudojami arkliai. Kertamos tik javų 
varpos, o stiebai sudeginami ant lauko. 
Šiaudai čia nevertinami, o pelenai tręšia 
žemę. Ūkiai dideli. Mūsų dvarininkas čia 
būtų laikomas mažažemiu. Pagaliau, reikia 
pasakyti, kad visas žemės ūkis yra labai 
specializuotas. Atskiri ūkininkai tesiverčia 
tik viena kuria šaka: javų auginimu, sodi
ninkyste, raguočių ar. avių ūkiais.

Nepaprastu savo didumu išsiskiria avių 
ūkiai, čia vadinami sheep station — avių 
stotimis. Jos siekia dešimtis tūkstančių 
kvadratinių mylių! Be abejo, šie milžiniški 
plotai nėra asmeninė avių augintojų nuo
savybė. Tai juk būtų tiesiog valstybė vals
tybėje. Iš valstybės šie platai jų yra nuo
mojami 99 metams. Vidutiniškai vienai 
kvadratinei .myliai tenka 1—2 avys. Šios 
tūkstantinės jų.bandos laisvai ganosi ir pa
lyginus menkai prižiūrimos. Avių stoty 
nuolatiniai tedirba keli žmonės, kurių svar
biausia pareiga yra prižiūrėti aplink savo 
teritoriją apvestą tvorą, kad avys nepa
bėgtų. Kai ateina vilnų kirpimo sezonas, 
iš vienos stoties į kitą važiuoja specialios 
kirpikų grupės. Jie kerpa avis su mašino
mis ir yra apmokami akordiniai. Prityrę 
kirpikai sezono metu uždirba didelius pi
nigus.

ningeno lagery tautiečius iš butų mėtė į 
rūsis!

Tokių šmaikščių vyrukų kieme siuvinėjo 
ne jis vienas; tai buvo išskrininguotieji 
visų partijų CK aktyvistai — demagogai, 
kurie ir čionai vis dar rodė vienas kitam 
liežuvius, drabstėsi šiukšlyno atmatomis 
ir, sugniaužę kumščius, grasino, sakydami: 
palauk tu, velnio išpera, tegu tik aš at
gausiu statusą, o tuomet parodysiu, kaip 
atsiranda gegužės seilės!

Nors ir įdomu būtų išklausyti visas jų 
blėdis, pridirbtas Vokietijos stovyklose ir 
patirti, kas kokios spalvos emigracinius 
lapelius pasirašinėjo, bet tuo metu gim
nazijos kiemo patvory pasigirdo graudu
lingas aimanavimas:

— Svajojau dar kartą pamatyti savo 
mylimą tėvynę! Ir,, štai, pagaliau, grįžau 
su pavasario paukščiais! Ai man, tėvynės 
taip ir nematau, nors ir rankom apčiuopiu! 
ai — ai —

Aimanuotojas tiesą kalbėjo, nes jo 
abidvi akys, begyvenant Venecueloj, buvo 
jau apvilktos gyvatės oda, o nuo paslėps
nių žalkčio sriegais luposi audiniai, nes 
raupsai baigė apimti visą jo kūną.

— Tautieti, — sakau jam, — dėl ko gi 
grįžti tėvynėn toks palūžęs?

— Broli lietuvi, jeigu kas bent vieną 
žodelį būtų švelpterėjęs, prieš man užsi
rašant į Venecuelą, — ai — ai, — vaivojo 
raupsuotasis.

Taip < besiaiškinant su palūžėliu, pro 
šalį neramiais lingsniais dulkterėjo tau
tietis ir pamatęs naują klausytoją, ėmė 
skųstis: , '

— . Nepralindau, dėjo trejus metus be 
statuso! Dėl to kad n'ustojau teisės rinkti 
ir būti renkamas, aš spiaūnu, — mane 
visuomet tiktai skirdavo, — bet trys 
metai be tarnybos, be algos, be šven
čių priedų, — na, pasakysiu, geriau jau, 
štai šitam tautiečiui patirty.

— O kas gi pačiam bus parišęs 
akmenį po kaklu, jei, žinoma, ne pas
laptis? — paklausiau vyruką.

— Niekam ne paslaptis, kad tarnavau 
Įkurdinimo Valdyboj, — atsakė jis, dai
rydamasis J visas puses, bet raupsuotasis 
vis tiek jį išgirdo ir' dar likusiom ant

siu ir dabar, ką jūs man padarysit! čirš- 
’ bėjo banguota ponia, bet pamačiusi, kad 
visa salė prapliupo juokais, truputį apri
mo, vyro minama ant kojos.

Kieme, patvoriais būriavosi visų zonų 
tautiečiai, rūkydami išmainytas turkines ir 
amerikines cigaretes į Diplom, Regatą; 
daugumas buvo linksmi, galėdami po tiek 
metų vėl kvėpuoti tėvynės pavasario oru. 
Tačiau prie malkų griežinio stoviniavo ir 
nedideli būreliai sugrįžėlių, kurių veidai 
buvo it pėtnyčios, tankiai keitė kojas, sa
kytum kas degintų jiems papades. Priki
šęs ausį prie vieno tokio pulkelio, girdžiu, 
kad kas trečias jų žodis: skryningas, metė, 
išvietino, nepralindau, pradegiau, pakišo 
liežuvį, dėjo į krepšį!

Ant paristos kaladės kukčiojo pagyve
nusi moteris. Nors moterų ašaros nevi- 
sada tikros, bet dėl įvairumo pagailo man 
jos ir pasiteiravau, kas jai užgulė širdį šią 
visiems laimingą dieną.

— Be reikalo savo Aldoną leidžiau į 
mokslus tame Teufelsheime! Štai dabar 
ir atėmė man lietuvio statusą vieniems',’ 
metams, u-hū-hu!

— Nesuprantu, tautiete, juk tuos, kurie 
mokėsi tremtyje, Lietuva su išskėstu glė
biu priima — pastebėjau kukčiotojai.

— Taip, mano Aldona mokėsi, bet tik 
švabiškoj mokykloj! U-hu-hū, kad jį pai
šeliai paimtų tą mokslą! — užkukavo vėl 
tautietė ir nebeatsakė net į mano .klausi
mą, ar Teufelsheime, tokioj didelėj sto
vykloj, nebuvo lietuviškos mokyklos.

Aplink kiemo šulinį sukinėjasi nors ir 
jau plikterėjęs, bet šmaikštus vyras, už
kiša pirštą man už atlapos ir dėsto:

— Kas gi galėjo pamanyti tenai, Vo
kietijoj gyvenant, kad mane tėvynėj iš
mes iš lietuvio statuso ir net dviems me
tams? Ir už ką? Kad Šveiningeno sto
vykloje priklausiau savo CK, kad nakti
mis užgulę barzdomis instrukcijas posė- 
džiaudavom iki gaidžių, kad kitokių įsiti
kinimų tautiečiams nutardavom neskirti 
amerikinių gėrybių, o jeigu jau skirti 
.tiems niekšams, tai tik paskutinėj eilėj, 
kuomet mūsų partijos nariams jau iki 
atsiraugėjimo įkyrėdavo lydyti taukai ir 
kakava? Būta gi už ką! Arba vėl prisi
kabino skryningo komisija, kam aš, savo 
partijos deleguotas į butų skyrių, veikiau 
pagal direktyvas ir kitų pažiūrų tautie
čius perkeldavau iš pirmo aukšto į rūsį, j 
atrodo, kad partiniam priešui ne vistiek, 
kur gyventi!

— Bet pasakyk, tautieti, ką tai reiškia 
Lietuvoje netekti lietuvio statuso, aš dar 
tik šiandien iš prancųzų zonos! — norė
damas nukreipti šneką nuo tos jam nema
lonios temos, paklausiau vyruką.

— Čionai netekti lietuvio statuso reiškia 
būti įjungtam į lietuvių ūkį! — atšovė 
trumpai nusispjovęs per šulinio rentinį.

— Tai labai puiku, dėl ko gi mes tiek 
metų Augsburge iri Fellbache šaukdavon 
planuotojų suvažiavimus?

— Bet štai kas svilina padus: dvejus 
metus aš neturėsiu teisės nei rinkti nei 
būti renkamas! Gerai dar, jeigu į Stei
giamąjį Seimą neateis mano partija kaip 
laimėtoja, tuomet galėsiu dar prisiglau
dęs lindėti centro komitete, užgulęs su 
barzda ant instrukcijų, bet jeigu staiga 
mūsiškiai, bac, ir gauna daugumą? Kaip 
aš galėsiu rodytis viešumoj? O pozicija 
užbadys pirštais: va, tai tas pats, kur Svei-

Apie gyvenimą Prancūzijoje

Prancūzija iš apačios
Graži Prancūzija. Ji traukia daug turistų 

į savb pajūrio vasarvietes, lįalnus, šventas 
vietas ir karo išraustus laukus. Mūsų tau
tiečiams, tituluojamiems DI^, ji (domi, kaip 
arčiausia šalis, kur galima susirasti darbo 
ir duonos. Tad norėtume truputį pasidalyti 
įspūdžiais su maloniais skaitytojais, kaip 
atrodo Prancūzija, kaime gyvenant ir tu
rint reikalą tik su kaimiečiais ir darbinin
kais. Iš anksto atsiprašau, kad nesu matęs 
visos Prancūzijos ir noriu apibūdinti tik 
tą provinciją,! kur tenka jau ketvirtus me
tus verstis. Ji vadinasi žemųjų Pirenėjų de
partamentu su Pau centru. Pau žinomas 
kaip žiemos vasarvietė su garsia Henriko 
IV pilimi, totalizatoriumi (arklių lenktynė
mis) ir cazinu. Tai vienas iš švariausių 
Prancūzjos provincijos miestų.

Bet būtų klaidinga manyti, kad avių 
ūkis, tai labai nesudėtinga ir tiesiog pa
sakiškai pelninga sritis. Teko “girdėti kal
bant, kad vilnų gamybos kaštai Australi
joje yra žemiausi pasaulyje. Ir vis dėlto, 
avių augintojai >Juri eilę rūpesčių, kurie 
pareikalauja ne tik darbo, bet ir išlaidų. 
Taigi, apie pasakiškus, pelnus kalbėti ne
tenka, nors pajamos, prisiminus stočių di
dumą, yra ir nemažos. Pavyzdžiui, netoli 
mano gyvenamos vietos yra — australų 
akims žiūrint — „nedidelė” stotis, teturinti 
„vos” 6.000 avilį.

Didžiausias avių augintojų rūpestis yra 
jau minėta vandens stoka. Kaip su tuo ko
vojama, jau rašiau, bet reikia pabrėžti, kad' 
tokiom tūkstantinėm kaimenėm vandens rei
kia nemažai, vadinasi, reikia didelių rezer
vuarų ir nuolatinė jų priežiūra. Kitas rū
pestis, tai. triušiai. Jie taip pat „imigran
tai” arba jų palikuonys, nes pirmieji triu
šiai buvo atvežti iš Europos. Dabar jie 
taip išsiplėtė, kad milijonai jų laisvai 
laksto po Australijos dykumas. Sausose 
srityse žolės, aišku, nėra per daug, todėl 
triušių masės avių augintojams sudaro ne
maža vargo. Jau vien tiktai dėl triušių yra 
stropiai prižiūrimos apie avių stočių teri
torijas šimtais mylių nusitęsusios tvoros. 
Bet tos tvoros neapsaugo nuo kitos blogy
bės: vienintelio Australijos plėšripjo žvė
ries, laukinio šuns — dingo. Avių kaime
nės nuo siaučiančių dingų 'dažnai žiauriai 
nukenčia. Tiesa, daug jų jau išnaikinta, bet 
ypač Vakarų Australijoje šitie šunes vis 
dar yra avių augintojų pabaisa. Už šimtą 
dingų valstybė net moka premijas.

Tai tiek šį kartą apie Australijos žemės 
ypač avių ūkį. Romualdas Marius. 

šlaunų mėsomis pašoko ant kojų, graiby
damas orą.

— Ak tai tu ir būsi tas?
Užvirė nelygios kautynės, bet įkurdi

nimo vyrukas šmaikščiai, įlindo į minią, o 
paliegėlį pirmoji pagelba nuvežė į Klai
pėdos raupsuot'ojų ligoninę, kuri per ka
rus buvo aptuštėjusi, o dabar vis papil
doma naujais sugrįžėliais iš šiltųjų kraštų, 
o kažkuriuo transportu atgabeno tenai ir 
vieną Įkurdinimo Valdybos tarnautoją, ir 
taip pat vieną kompaktinės emigracijos 
skelbėją, kuris, negavęs, jokio lapuko, 
turėjo pats išvykti į Nikaragvą ir ten jau 
po dviejų savaičių apako.

Antrame gimnazijos aukšte, pedagogų 
tarybos kambaryjp vis dar įtemptai vyko 
skryningas. Iš ten į kiemą klegėjo tau-* 
tiečiai, gavę lietuvio statusą, aprūpinti 
visom indekso kortelėmis, nors ir jų tarpe 
pasitaikydavo vienas kitas išvietintas, pa
kabinęs nosį, kurią laikydavo aukštai 
iškėlęs tremtyje, tarnaudamas Unroj, 
IREj PCIRE ir kitokiuose komsi - komsa.

Tuo metu pareigūnai paskelbė tautie
čiams, kad atsilankytų į susirinkimą, ku
riame padarysiąs pranešimą IRO misijos 
ryšių karininkas, atvykęs iš Vokietijos 
kviesdamas visus repatrijuoti į buvusias 
kilmės stovyklas trijose vakarinėse zo
nose. Atsilankymas, girdi, nepriverstinas, 
bet Laikinosios Lietuvos vyriausybės pa
reigūnams būsią nepatogu, jei niekas ne
ateis į susirinkimą-

Į didžiąją gimnazijos salę suėjo tik 
keliolika '.sugrįžėlių tautiečių, kurie buvo 
visi labai karingai nusiteikę^ aiškiai ma
tyti, rengėsi draskyti antpečnis. Ant vie
no lango stovėjo išdėstytas davinys, kurį 
skyrė Laik. Liet. Vyriausybė sava
noriškai repatrijuojantiems į savo kilmės 
lagerius Vokietijoje. Davinys buvo skiria
mas 30 dienų: didelis kaip suspara kietas 
sūris su kmynais, du kilogramai rūkytų 
lašinių, skilandis, kaimiškos dešros, miltų 
maišelis, du pusbonkiai valstybinės, du 
agurkai ir 20 pokelių papirosų „Kir“.

Lietuvių policininkų, apsiginklavusių 
automatais, lydimi netrukus salėn įėjo du 
pirmojo, laipsnio IRO karininkai, abudu 
Benelukso tautybės. Įlipę scenon jie

Gyventojų daugumą čia sudaro baskai. 
Jie gyvena Pirenėjų kalnynuose Prancūzijos 
ir Ispanijos ’teritorijoje. Iki šių dienų yra 
išlaikę, savo kalbą, moteriškus tautinius rū
bus ir liaudies dirbinius. Periodinės spau
dos neteko pastebėti. Nutautinimas eina per 
mokyklas, dievnamius ir miestus. Jaunimas 
beveik visur vartoja dvi kalbas: savo tau
tinę ir prancūzų. Senesnės kartos žmonės 
ne visi moka prancūzų kalbą. Tautinės ne
apykantos vieni kitiems neturi. Kaip visur, 
taip ir čia kaimas pasirodė atspariausias 
nutautėjimui.

2emė kalnuota, apaugusi miškeliais, o at
šlaitės ir lygumos turi gilų iš kalnų su
plautos maišytos žemės pralaidų dirvožemi, 
kuris yra gana derlingas.

Kritulių iškrenta dusyk daugiau negu ' 
Lietuvoje. Daugiausia lyja rudenį, žiemą ir ‘
pavasarį. -irų dėslumą vertina pagal kukurūzų derlių.

Klimatas gana, malonus, ypač rudenį. 2ie- i Jei kukurūzai užderėjo, reiškia — kiaušinių 
mos kaip ir nėra. Jei kartais pašąla iki 5— , bus.
7 laips., tai tik naktį. Dieną šaltis ir snie
gas pranyksta.

ūkininkai smulkūs, daugiausia gyvena 
kaimuose, žemę valdo atskirais gabalais, iš
mėtytais po visą lauką.

Trobesiai akmeniniai ar cementiniai, la
bai sukišti į krūvą. Kraštas, kuris nuo senų 
laikų karo veiksmų nėra matęs. Tad jokių 
sugriuvimų nėra.

Žemės dirbimas labai primityvus. Aria, 
sėja, ekėja beveik tą pačią dieną. Geresni 
ūkininkai kartais privoluoja arimą sunkiu 
volu. Rudens arimo nepripažįsta, nes, sako, 
lietus išplauna trąšas. Per spaudą ragina iš 
rudens žemę arti, bet konservatyvūs ūkinin
kai nelengvai tam pasiduoda.

Su piktžolėmis ir daržininkai menkai te- 
kovoja. Nuėmus daržoves piktžoles nuplau
na, duoda mėšlo, aparia ir vėl sodina.

Prancūzai teigia, kad šis kraštas dau
giausia yra atsilikęs žemės ūkio kultūros 
atžvilgiu, kiek čia yra tiesos, sunku pasa
kyt*- ...

ūkio kryptis gana maišyta. Prie miestų 
pagrindines ūkininko pajamas sudaro dar
žas. Be daržovių beveik kiekvienas ūkinin
kas kultivuoja gėles pardavimui.

Javų pagrindinė kultūra kukurūzai, bet 
taip pat sėja kviečius, avižas, rugius ir mie
žius.

Iš šakniavaisių daugiausia augina anksty
vąsias bulves. Runkeliai menki ir nedaug 
auginama. Po bulvių sėja turnipsą, kurį 
vartoja maistui ir gyvuliams.

Pievos derlingos, tik vėlai šienaujamos. 
Norima daugiau šieno masės turėti. Dobi
lų nedaug sėjama.

Gyvulininkystė dabar labiau plečiama. 
Galvijų, sako, dabar laiko dvigubai, negu 
prieš karą. Ūkininkai į juos žiūri, kaip į 
pastovią valiutą. Karvių pieningumas apie 
700—1000 1 per metus. Karvės maišytos ir 

šnekėjo, girdi, yra pavojus, kad iš Vo
kietijos lagerių per kelias dienas išbėgio
jus tremtiniams, Jungtinės Tautos gali 
išvaikyti ir pačius IRO tarnautojus, o jie 
dar ne visi baigę sau pasistatyti namus, 
kai kurie dar iki šiol nesusipirkę auto
mobilių, Patsai šnekėtojas jau įsigijęs 
vištų farmą, bet dar neturįs pinigų jai 
aptverti tinkline tvora- Taigi, visi grįžkite 
į savo lagerius, nes gausite nemokamą 
kelionę pirma klase, sanitarinę globą ir 
30-čiai dienų pakietą, kurį čionai matote. 
Brazilijos, Čilės ir kitų valstybių įkurdi
nimo komisijų tarnautojai taip pat malo
niai kviečia jus, nes dėl plano neįvykdymo 
jiems gresia kalėjimas ir skurdas, taigi jus 
visus ne tik tučtuojau be afldevitų išga
bens lėktuvais, bet, nuvykus vieton, ir 
tuos lėktuvus padovanos jums į amžiną 
nuosavybę.

— Ar galima paklausti? — piktai su
bumbėjo vienas tautietis.

— Su didžiausiu malonumu atsakysime 
tamstai! — atsakė karininkas.

— Taip, mes grįšime į lagerį kad vėl
atskaitytumėt 70 markių iš algos, ką?1 — 
graudeno tautietis. x. .

— Ką jūs kalbate, — leiskite paklausti, 
— dabar viši gausite į mėnesį po 500 
markių už tai kad nieko nedirbsit ir dar 
mokėsime po 1500 markių tiems, kurie 
per visą dieną nė karto neatsikels iš lo
vos! — šnekėjo karininkas, įteikdamas 
paklausėjui IRO raštišką garantiją

Dar daug' buvo piktų paklausimų, po to 
salėje kilo triukšmas, kažkas pečiu pastūmė 
vieną karininką ir policininkai paskubo
mis turėjo išlydėti agitatorius iš salės į 
mašiną.

Ir vis dėl to, pasinaudodami nakties 
tamsa, keli tautiečiai, dairydamiesi per-''' 
petį, nuslinko su čemodanais į IRO misi
jos kontorą Eitkūnuose. Jų tarpe buvo 
išskryninguotieji visų partijų demagogai, 
slapivardžiai laikraščių korespondentai, 
viena paleistuvė ir vienas kriminalistas, 
kuris, girtame stovyje garsiai ginčijosi 
repatriacijos būste, kad net buvo girdėti 
Lietuvos pusėje:

— Man vistiek, ar vokiečių ar lietuvių 
kalėjime, bet jeigu pakietėly bus papi
rosai „Kir“, o ne cigaretės, „Diplom“ tai 
einu ir sėdu' į Kybartų džėlą!

Po kurio laiko ir jis nutilo, matyt, IRO 
karininkai patenkino jo prašymą-

jokios žinomesnės veislės persvaros neturi. 
Netiki, kad danai 3000 1 produkcijos karvę 
laiko menka. Kas yra pieno riebumas? men
kai tenuvokia. Pieninės daugiausia priva
čios, ir surinkimas pieno neišplėstas. Toli
mesni nuo miesto ūkininkai superka jaunus 
veršelius ir juos pienu maitindami paruošia 
mėsai.

Galvijai yra pagrindinė traukiamoji jėga. 
Jaučiais ir karvėmis atlieka beveik visus 
ūkio darbus.. Arklys laikomas išvažiavimui 
ir lengviems darbams, kaip šieną grėbti, 
kaupiamiesiems ravėti ir tt. Visi žemės 
dirbimo įrankiai jungui pritaikyti. Tai pi
gu, bet gaišatis be galo didelė.

Kiaules laiko tik savo reikalams. Kal
nuose daug auginama avių. /

Paukščių augina gana daug; vištų, ančių 
ir žąsų. Daugiausia maišytos veislės. Vis-

Sodininkystė, galima sakyti, apverktinoje 
padėtyje. Klimatas tinka ne tik vaisme
džiams, bet ir vynuogėms. Bet sodai apleis
ti ir negausūs. Vaisiai visuomet jjana bran
gūs. Pietų klimatas labai palankus vaisių 
kFhkėjams, o su jais beveik nekovojamą. 
Tad vaisių'gana daug pranyksta be naudos. 
Kai pvž. kriaušė labai išauga į aukštį, tai 
ją nupiauna per pusę ir leidžia naujoms ša-, 
koms augti. Vaisių nuo medžių daug kas 
neraško, o laukia, kol jie patys nukris.

ūkininkavimui sąląygos labai geros. Jei 
ne du, tai pusantro derliaus visuomet ga
lima turėti. Daug daržovių sodinama iš ru
dens. Pvz., kopūstus, kalafiorus, svogūnus, 
morkas ir tt. Kapčiai daržovėms saugoti 
nuo šalčio nereikalingi, jei kas ir apšąla, tai 
greit žemėje1^ vėl atsigauna.

ūkiniai kooperatyvai veikia, bet nepopu
liarūs ir ekonominiame gyvenime didelės 
reikšmės neturi. Vartotojų kooperatyvai 
yra partijų įtakoje.

ūkininkų luomas mažiausiai~brganizuotas. 
Nors 45"/o gyventojų verčiasi žemės ūkiu, 
bet parlamente ūkininkų partija vos kelis 
atstovus teturi iš 500 atstovų. Bendrai toną 
duoda miestai.

Jei vaikas išeina menkiau apsirėdęs ar 
mažiau judrus, tai gauna „paysan” (kaimie
čio) vardą.

Darbo tempas nedidelis. Viena, kad trau
kiamoji jėga (karvės) lėta, antra, pietų sau
lė neleidžia per daug smarkauti. Kitatau
čiais ūkininkai patenkinti.

Darbo laikas žemės ūkyje nenormuotas ir 
neturi tradicijų. Priklauso nuo ūkininko. 
Jei tu daug šiandien nudirbai, jis pasakys 
gerai, bet paklaus, gal tu rytoj dar dau
giau galėtum padaryti?

Atlyginimo minimumas yra nustatytas 
bernui 3000 fr. mėnesiui, bet jo niekas ne- 

(Nukelta į 7 psl.)
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kontroliuoja. Šiuo metu vietiniams moka iki 
6.000 Ir. per mėnesį.

Mityba mūsų tautiečiui nėra įdomi, 
moterys labai pagarboje, ir jos valgyti 
varda kasdien, arba dusyk dienoje. Tik 
šildo.' Sriubos pripažįsta tik vieną,

1 įvairinti nemoka. Visur ir visada, vartoja 
raudonų vyną. Jį laiko kaip maistą; Ir tų 
geru ūkininku laiko, kur duoda daug vyno. 
Baltąjį vynų d: labiau brangina, bet čia 
jau ponų gėrimas.

Socialinis draudimas gerai organizuotas, 
ligonių kasos patarnauja dirbantiesiems li
gos atveju, o šeimų draudimo kasos moka 
vaikų ir šeimos priedus. Jei, pvz., darbinin
kas uždirba pas ūkininką 3.000 Ir. per mė
nesį ir turi 3 vaikus, o žmona nedirba, tai 
šeimos priede '’aus iš kasos apie 9.000 Ir. 
Už vieną vai!-, mažai moka. Vyriausybė 
nori gimimų skaičių pakelti ir po karo įve
dė šią naują tvarką. Ūkininkai irgi išsi
tarnauja pensijas. Vyrai, sulaukę 65 m., o 
moterys — 60 metų, gauna pensijas. Socia
linis draudimas dabar veikia ne tik mies
tų ir fabrikų darbininkams, bet ir žemės 
ūkio darbininkams.

•Pramonės darbininkams darbo laikas 8 
vai. dienoje. Ten jie susiorganizavę stipriau 
į profesines sąjungas, kurios dabar pasida
rė valstybė valstybėje. Profesinės sąjungos 
diriguoja visiems streikams. Jos reikalauja

Čia 
ne- 
pa- 
pa-

Laiškas redakcijai
D. G. PONE REDAKTORIAUI

Maloniai prašome Tamstą neataak/li vie
tos savo redaguojamajame laikraštyje pa
skelbti šį mūsų pareiškimą:

Ryšium su „Tėvynės Sarge” (Nr.. 2—3, 
214—215 puslp.) išspausdintu krikščionių 
demokratų suvažiavimo aprašymu, kuriame 
yra paliestas ir Lietuvių Fronto sąjūdis, LF 
vadovybė randa tikslinga pareikšti:

a. Lietuvių Frontas nei kaip rezistencinės 
'kovos organizacija, nei kaip politinis pilnu
tinės demokratijos sąjūdis nesutampa su jo
kia ideologine grupe, nei su. jokia politine 
partija. z

b) Lietuvių Fronto vadovybė yra įsitiki
nusi, kad LF programa, kiek ji ligšiol yra 
viešai pasirodžiusi, nėra priešinga Bažny
čios mokslui. Dėl LF programos iš oficia
lių Bažnyčios institucijų nėra jokių pasta
bų.

c. Lietuvių Fronto programos doktrininis 
aiškinimas yra laisvas dalykas, už kurį at
liko tik jo autoriai.

Lietuvių Fronto Vadovybė

atlyginimų pakėlimo, darbininkų klasifika
cijos išlyginimo, o kai nesusitaria, išeina 
streikuoti. Streikuoja, kas tik netingi. Net 
policija buvo sustreikavusi. Dabar, berods, 
priėmė įstatymą, draudžiantį policijai strei
kuoti. O kai akcizininkai buvo sustreikavę, 
tai rūkoriai paliko be tabako.

Pramonės darbininkų padėtis geresnė. 
Jo darbas aiškus, atlyginimas pagal lente
lę. Dėl to bėgimas iš kaimų-į miestus di
delis. Per paskutinį dešimtį metų kaimo 
gyventojų sumažėjo beveik milijonu.

Gyventojų nuotaikos įvairios. Nors yra 
įprasta visas negeroves, streikus versti ko
munistams (jie vadovauja .gausingiausioms 
prof, sąjungoms), bet iš tikrųjų visų bėdų 
kaltininkas yra nusmukęs frankas. Jo men
ka įperkamoji galia išmuša visus iš pu
siausvyros. Prancūzai nori šiandien gyven
ti. -Kas bus rytoj, daug galvos nekvaršina. 
Kaip tik šiandien, kad ir kiek jis uždirbtų, 
per daug nėra. Apskritai galima pasakyti, 
kad franko įperkamoji galia yra 100 fr. — 
1 Lt. Jei bernas gauna mėnesyje 30 Lt al
gos, ką jis gali nusipirkti. Arba jei darbi
ninkas gerai uždirba — 15.000 fr., t. y. 150 
Lt. Suprantama, kad iš tokios sumos nieko 
negali sutaupyti, nors ir labai mokėdamas 
gyventi.

Oficialios įstaigos svetimšalius traktuoja 
lygiai ir be priekaištų, bet gyvenime to nė
ra. Tu būsi nustumtas į juodesni, sunkesnį 
darbą ir menkiau atlygintas. Čia šoviniz
mas mandagia forma labai gerai gyvuoja, 
j svetimšlį žiūri su nepasitikėjimu ir jei kas 
blogo buvo ar atsitinka, tai vis kalti sver 
timšaliai. Gen. de Gaullei pravažiuojant 
pro Pau ir jam kalbant kažin kas suriko 
„demokratija”. Tuojau tas vyrukas buvo 
apšauktas svetimšaliu ir apkultas. Vėliau jis 
per laikraštį teisinosi. Privačiuose pasikal
bėjimuose darbininkai nesigaili gerų epitetų 
kitataučių adresu paleisti

Prancūzai paskutiniu metu dažnai rašo 
laikraščiuose, kad visoms negerovėms paša
linti jiems trūksta valstybės vyro, kuris vi-, 
sus sukoncentruotų, suvienytų ir išvestų iš 
to ekonominio chaoso.

Suaktyvins Kultūros Fondo veikla
tiek prie jo uždavinių praktinio sprendimo. 
Taip pat buvo nutarta kreiptis individualiai 
į kai kuriuos mūsų užjūrio kolonijų kultū
rininkus, kad jie prisidėtų prie Kultūros 
Fondo sąjūdžio, tiek populiarinant jo idė
ją, tiek organizuojant jo darbą.

Aptvarkius organizacinius Fondo reika
lus, numatoma skelbti viso pasaulio lietu
viuose rinkliavos dieną mūsų kultūros reika
lams. Jei'organizacinis darbas bus pakan
kamai pasistūmėjęs, rinkliavos dieną tiki
masi paskelbti dar šiais metais.

Toliau buvo nuodugniai apsvarstytas šiuo 
metu labai opus knygų leidimo klausimas. 
Nutarta artimiausioje ateityje Sušaukti 
bendrą Kultūros Fondo Steigiamojo Komi
teto narių bei leidėjų pasitarimą Augsbur
ge paieškoti konkrečių priemonių, kaip tas 
reikalas turėtų būti tvarkomas ateityje, t. 
y. tada, kai dėl emigracijos knygų leidimas 
vakarų Vokietijoje gali visai pakrikti,'

Fondas yra gavęs leidimą žurnalui leisti. 
Buvo nusistatyta tuo tarpu leisti neperiodi
nį almanachą. Redakcinę kolegiją numato
ma sudaryti iš K. F. Steigiamojo Komiteto 
narių ir Rašytojų Draugijos atstovų. Al
manachui leisti leidėjas jau numatytas.

Išemigravus K. F. Steigiamojo Komiteto 
nariui St. Leskaičiui ir visiems išrinktiems 
kandidatams, nutarta kooptuoti du naujus 
Rašytojų Draugijos narius. * -

Ingolstadtaa. š. m. spalių 29 d. Tngolstad- 
te įvyko Kultūros Fondo Steigiamojo Komi
teto posėdis, kuriame buvo apsvarstyta vi
sa eilė klausimų, liečiančių mūsų aktualiuo
sius kultūros reikalus.

Tarp kita ko. buvo nutarta - suaktyvinti 
Kultūros Fondo skyrių steigimą Vokietijo
je. Vakarinėse zonose jau veikia keliolika 
Fondo skyrių. Netolimoje ateityje, dar kiek 
padidėjus skyjįų skaičiui, numatoma šaukti 
atstovų suvažiavimą, kurio uždavinys bus 
suorganizuoti pirmąją Kultūros Fondo or
ganizacijos apygardą.

Toliau plačiai buvo aptartas reikalas 
plėsti Kultūros Fondo organizacijos tinklą 
mūsų užjūrio kolonijose. Kultūros Fondo Stei
giamasis Komitetas jau yra užmezgęs ryšius 
su kai kurių mūsų užjūrio kolonijų kultū
rininkais. Plečiant Kultūros Fondo velklą- 
lietuvių kolonijose, buvo nusistatyta laiky
tis principo, kad prie to darbo būtų pri
trauktos vietinės kultūros, o kur tokių dar 
nėra, ir bendruomenės organizacijos. Per 
tokias organizacijas Kultūros Fondo tinklo 
organizavimas būtų spartesnis, nes vieti
nės organizacijos, turėdamos savo skyrių 
tinklą, gali greičiau jr efektingiau prieiti 
prie savo visuomenių fr savo Iniciatyva bei 
autoritetu gali sėkmingiau prisidėti tiek 
prie Kultūros Fondo idėjos išpropagavimo,

Darbo kuopos vyrai pasigenda kultūrininku
Zeilshelmas. Spalio m. 25 d. mūsų darbo 

kuopų aplankė literarinis kabaretas „Klum
pė.” Nors programa ir skystoka buvo, ta
čiau darbo kuopos vyrai aktoriams yra dė
kingi, nes mūsų kuopų retai kas teaplajnko 
ir, nors vyrai tik valandą prieš spektaklio 
pradžią grįžę iš sunkaus darbo, jį gausiai 
aplankė.

Ta pačia proga noriu pabrėžti, kad apla
mai mūsų kultūrininkai mažai domisi vy
rais kuopose. Tą patį reikia pasakyti ir

apie bendruomenės komitetus, kurie netoli 
kuopų randasi. Kuopų nieką neaplanko su 
paskaitomis, informacijomis, dėl to atrodo, 
kad bendruomenės atstovus kuopos tik tiek 
interesuoja, kad iš jų paimti solidarumo 
mokestį, o po to — tesižino;. Čia yra kaž
kokia spraga, į kurią reikėtų kam nors at
kreipti dėmesį ir išvystyti artimesnį ben
dradarbiavimų. Šitokio bendradarbiavimo 
kuopų vyrai labai pasigenda, šj— <

Pasisekęs „Aušrinės" koncertas

K. JECIUS

Gerb. Bičiuli
zurn. Blazą Henrika, 

jo žmonai mirus, giliai užjaučia 
Liet Tremt Stud. Varpininkų S-ga

Dlepholzas. Naujomis balsinėmis jėgomis 
naujoje vietovėje sustiprėjusi ir parengusi 
naujų dainų „Aušrinė”, spalio mėn. 24 d. 
stovyklai surengė gražią pramogą. Nors 
koncertų rengė „Aušrinė”, tačiau jo prog
ramą ne ji viena atliko. Koncertą pradėjo 
naujai suorganizuptas Gimnazijos mergai
čių choras. Po to pasirodė gražiai parengti 
šokiai: vienas tautinis ir „jūrininkų” šo
kis (R. t’alklmaitė ir G. OrigaravičlūtėJl 
A. Caplinskas solo sudainavo dvi dainas, 
akordeonu sėlio grojo V. Jankus. Naujai au- 
sitvėręs kvartetas (A. Caplinskas, V. Lio- 
rentas, Pr. Zaranka ir B. Pakštas) pasirodė 
su gaušiu savo repertuaru, publikos pri-

versti net kelis kartus bisuoti. Antrąją kon
certo dalį atliko pati „Aušrinė”: pirma vy
rų, o pabaigai — mišrus choras, gerai 
skambančiu sąstatu, atskleisdamas mūsų lie
tuviškųjų dainų grožį. Chorus parengė ir 
vadovavo Mykolas Liuberskis. Akompona- 
vo Diepholzo Musik-Direktor A. Schalleris. 
Koncerte atsilankė ir svečių iš vokiečių bei 
anglų tarpo. Netrukus „Aušrinė” žada su
ruošti koncertą Diepholzo mieste, tuo no
rėdama platesnę vokiečių visuomenę supa
žindinti su lietuvių dainomis ir stovyklos 
menine veikla. S. N.

ATITAISYMAS
VLAKo įgaliotinio ir VLAK/UD nario 

A- Meškio laiške redakcijai („Mintis” Nr, 
107 (490) įsibrovė korektūros klaida. 2 p. 
turi būti: . . . vadovaujantis VLAKo de
klaracija iš 1946 m. birželio 11 d."

Kolegal

Henrikui Blazui, 
jo žmonai MARIJAI mirus, reiškiame 
užuojautą.

Marija ir Pulgis Andriušiai

Ponią M. BANAITIENĘ su šeima Ir 
Prof. K. V. BANAITĮ dėl agronomo 

M J. Banaičio
mirties nuoširdžiai užjaučia

Rutkai ir Santarai

DAIL. J. PENCYLA Į KOLUMBIJĄ
„Minties” artimas bendradarbis dali. J. 

Penčyla šiomis dienomis išvyko per Pary
žių į Kolumbiją. Prieš išvykdamas ilgesnį 
laiką buvo apsistojęs Paryžiuje ir iš ten 
dar prisiuntė šiam sukaktuviniim numeriui 
pirmam puslapiui vinjetę. Linkime mūsų 
bendradarbiui geriausios sėkmės tolimoje 
Kolumbijoje.

Kelionė aplink D P stovyklą (V

Skaitytojų nuomonių medžioklėje
„Minties” laikraščio 500 numerių išleidi

mo sukaktis davė progą pasikalbėti su eile 
stovyklos gyventojų — „Minties” skaityto
jų ir patirti įvairaus išsilavinimo žmonių 
nuomones apie šį laikraštį.- Spaudos į sto
vyklą. atėjimo dienomis stovyklos pašto du
rys jau nuo ryto interesantų gausiai vars
tomos su klausimu: „Ar jau yr^?” Ir kai 
pro stovyklos vartus įlinguoja kumelaitės 
traukiama geltona pašto karieta, stovyklos 
gyventojų „Nojaus arka” vadinama, pašte 
darosi nemaža spūstis besiekiančių pirmiau- 

• šia gauti laikraščius, ir čia geriausiai gali 
atpažinti „Minties” skaitytojus, kurių šioje 
stovykloje yra daugiau, nei kitus laikraš
čius skaitančių. Reiškia, „Mintis” pirmauja.

Atsirėmęs prie pašto augančios eglės 
stuomens pradinės mokyklos mokytojas 
godžiai bėga akimis per laikraštį.

— Kas labiausiai „Mintyje” įdomauja? — 
klausiu skaitytojų.

— Žiūriu: vetuos dar kartą Višinskis 
Saugumo Taryboje ar ne? Štai kas pirmoje 
eilėje rūpi. Broliuk, tvirtinu, nuo Berlyno 
pareis: bus karas ar ne. Matysi.

— Reiškia, pirmoje eilėje politika įdo- 
maujatės? .<

— Savaime suprantama. Todėl ir „Mintį” 
prenumeruoju, 
tis liečiama.

Pakeliui iš pašto prisiveju tūlą karį, 
žengiantį koja 
suvaldyti vėjo blaškomą laikraštį. Ir tas įsi
gilinęs į pirmąjį „Minties” puslapį.

— Tai politikuoji, sakau.
— Reikia, prieteliau, nes nuo to šiandien 

ir mūsų gyvenimas ir ateitis priklauso. Va, 
kapojasi žodžiais, o kada prie veiksmų pri
eis? Nusibodo. Tegul greičiau jau velnia
va prasideda, tai ir mes pajusim žemę po 
kojomis ...

— Sakykite, kokia bendra nuomonė apie 
„Mintį”? .

kad joje plačiausiai ši sri-

už kojos ir besistengiantį

ATLEIDO UŽ NESĄŽININGUMĄ
Teko patirti, kad už nesąžiningumą savo 

pareigose iš 
los atleista keletas vadovaujančiu mitybos
tarnautojų. • 1

IRO H. Q. dirbančiųjų stovyk-

— Turiu pasigirti, kad „Mintį” skaitau 
nuo jos įsikūrimo dienos, ir pažanga, ku
rią padarė šis laikraštis, mane stebina. 
Nors ątoku kelias svetimas kalbas, tačiau 
greita „Minties” informacija yra tiek pakan
kama, kad svetimų kalbų laikraščių nerei
kta skaityti.

Teisininkas, užkluptas, panašiu klausimu, 
aiškina:

— Pilna informacija, platus vidaus gyve
nimo pavaizdavimas, aktuali „Akimirksnių 
kronika”, įdomi atkarpa, kultūrinis priedas, 
— štai priežastys, dėl kurių aš pasirinkau 
„Mintį”, kai po valiutos reformos reikėjo 
apsistoti tik ties vienu laikraščiu.

Siuvėjas nuo Kybartų pasakoja;
— Kai ėjo stovyklos biuletenis, prenume

ravau jį, nes visos žinios dar šiltos pasiek
davo. Jam sustojus, likau prie „Minties”. 
Kodėl? Randu daugiausia žinių, o ir šiaip 
pasiskaitymo netrūksta.

— Skaitote „Akimirksnių kroniką”^
— O kaip gi neskaitysi: ji dažnai trum

pai, bet drūtai „užvažiuoja” 
reikia.
, Prie bloko laiptų saulutėje 
kakirčių pagrindinai skaito
bendras išvadas daro. Pasiteiravus, 
„Mintį” šie argumentai: už tą patį, kaip ir 
kitų laikraščių, prenumeratos mokestį i— 
didžiausias laikraštis, naujausios žinios. 
„Biskį mažai apie Lietuvą žinių”, sako vie
nas iš būrio. „Ir apie Ameriką daugiau ga
lėtų rašyti”, prideda kitas.

— Ką pasakysite apie „Minties” užimtą 
poziciją taip vadinamos vidaus politikos 
atžvilgiu? — teiraujuosi įvairių pažiūrų 
asmenų.

Atsakymai; „Ar nebereikalingas ugnies 
kurstymas?” — „Taip ir reikia: atvirai, 
tiesiai, be vyniojimų į vatą”. — „Laikraš
čio pareiga kovoti su politinėmis negerovė
mis, bet kovoti garbingai, ko ir toliau lin-

ten, kur to

būrelis miš- 
„Mintį” ir 

už

kiu laikraščiui”. — „Siūlyčiau rimčiau 
žiūrėti mūsų susiklausymo reikalų: perdi- 
deli ginčai į vienybę neveda”. — „Neskai
tau tų politikų ir nieko nęnoriu apie jas 
girdėti”. < '

Literatūros mėgėjas skundžiasi:
— Kad taip romaniuką kokį atkarpėlėje.. 

Knyga šiandien sunkiai įperkama, o čia — 
laikraštyje knyga ’ būtų.. Taip ir pasakykite 
redaktoriams. Jei ne.savą, tai vertimą, bet 
pasiskaitymo reikia.

— Škirpos atsiminimus skaitėte? — 
klausiu.

— Taigi. Faktai Įdomūs, perleista 
per savąją prizmę.

Kitų nuomonės: „Nelaikąs apie tai kal
bėti'”. — „Tai ir užpyškino kai kam”. — 
„Barono Miinchhauseno pasipasakojimai”.

Jaunimą užtinku beskaitantį paskutinį 
„Minties” puslapį. Žinoma, ties sporto skil
timi sustoję. „Mažai vietos sportui skiria”, 
bendra nuomonė. „Kad taip visą puslapį, 
bent kartą per savaitę.” ''

Daugelis pasigenda ilgesnį laiką spaus
dintų antrojo pasaulinio karo šnipų nuoty
kių. Politinės apžvalgos įdomios, kai jos 
nėra ilgos. Kultūrinio gyvenimo skyrius tu
rėtų būti labiau išplėstas. Kronika patinka, 
bet kodėl tokia šykšti? „įveskite platesnį 
skaitytojų laiškų skyrių”. — „Duokite dau
giau sensacijų”. — Parašykite ką nors ir 
moterims įdomaus”. — „Baikite ginčus su 
„Žiburiais”. — „Nepasiduokite; režkite po 
senovei iš kairės ir iš dešinės”. — „Ven
kite kilometrinių straipsnių”, — „Ar ne
galėtumėte ką ųors linksmesnio kas šešta
dienį?”

Nuomonės įvairios: kas žmogus — tai 
protas, sprendimai, pageidavimai, nuotai
kos. Tačiau bendra išvada: „Mintis” yra 
laikraštis, bene daugiausia atitinkantis šių 
dienų tremtinių reikalavimus, nors tobulė
jimui ribų nėra. J. Žilvinas.

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKO ŽODYNO 
REIKALU

Gerb. visuomenei pranešu, kad V. Pete- 
raičio Lietuviškai — Angliškas žodynas, 
apimantis virš 30.000 lietuviškų žodžių, arti 
600 pusi, normalios knygos (21X15 cm) for
mato, gerame poperiuje ir kietai įyiš'as, 
išeis šių metų gale.

Žodyno kaina (1 egz.) 18,40 DM tik mū
sų prenumeratoriams, kurie iki š.’ m. lap
kričio mėn. 15 d. minimą žodyną užsisą- 
kys ir tuo prisidės prie greitesnio jo iš
leidimo, gi perkantiems žodyną jau išėjus 
iš spaudos, kaina bus didesnė. Prenumera
toriais skaitomi įmękėję nemažiau 10 DM 
.iki š. m. lapkričio 1 d. į

Numatantieji greitu laiku emigruoti Įmo
kėję visą sumą ir 1,50 DM persiuntimo iš
laidų, žodyną gaus nurodytu adresu 
sieny.

Apie žodyno platintojus užsienyje 
pranešta vėliau.

Leidėjas/' M. Sutkevičius 
Miinchen 9/ Pilgersheimerstr. 21/1 

bfi Dr. Kalthoff.

už-

bus

625 metai Vilnius
Lietuvos sostine

Ryšium su šiais metais {vykstančiu Vil
niaus įkūrimo 625 jubiliejumi rengiama

Vilniaus Paminėjimas - Aktas
„ M ii n ch e n e — Lapkričio 6 d.

Schwab. Gmiinde — Lapkričio 9 d. 
Hanau — Lapkričio 11 d.

Koncertinėje dalyje sutiko dalyvauti 
žymiausios mūsų meninės pajėgos 
ir S. BARANAUSKAS. Akompanuoja 
ir S. BARANAUSKAS. Akomponuoja 
kompozitorius — dirigentas JER. KA
ČINSKAS. Paskaitą apie Vilnių skai
to arch. T. VIZGIRDA. Numatomos 
surinkti iš aukų pajamos skiriamos 

tremties mokyklos naudai.

Sportas_____
SPORTAS IR POLITIKA

Šiandien jau nėra jokia retenybė, kad žy
mūs valstybės „vyrai yra buvę toki pat žy
mūs sportininkai arba net ir dabar tebėra, • 
nežiūrint į tai, kad savo krašte jie užima 
aukštas valstybines vietas. Vienas ryškiau
sių pavyzdžių čia gali būti buv. JAV prezi
dentas Herbertas rlooveris, kuris ir šiandien 
užima svarbius postus ne tik Amerikos, bet 
ir pasaulio reikšminguose mitybos reika
luose. 1890 metais Hooveris priklausė tuo 
metu geriausiai Standfordp universiteto fut
bolo rinktinei ir buvo jos iždo globėjas. 
Tapęs prezidentu, su savo klubu jis ryšių 
nenutraukė ir ne kartą Baltuosiuose rū
muose matėsi Štandfordo ekipa svečiuose 
pas prezidentą. Hooveris, be futbolo, mėgo 
tenisą, o vėliau ir žūklavimą. Kat įisį tapęs 
prezidentu, organizavo ministerių kabinetą, 
į jį buvo pakviesta ir žmonės, ajerai pažįs- 
tami sportiniame gyvenime, taip kad tą ka- . 
binetą buvo pavadinę/„sporto kabinetu”.

Hooverio įpėdinis prez. Franklinas D. Roo- 
seveltas savo jaunystėje taip pat praktikavo 
sportą, kol liga privertė tai nutraukti. Jis 
buvo vienas iš geriausių Crotono mokyk
los futbolininkų N. Anglijoje. Ir vėlesniais 
metais Rooseveltas kaip futbolininkas ir bu
riuotojas. buvo gerai žinomas.

Trygve Lie, JT generalinis sekretorius, 
yra,vienas iš sportininkų, padariusių dide
lę karjerą politiniame gyvenime. Savo lai
ku Trygve Lie buvo neblogas, ringo kovo
tojas. Spaudoje dažnai, kaip geras futboli
ninkas, buvo minimas dr. Josefas Gerd, ilga
metis Vienos futbolo sąjungos prezidentas, 
po šio karo tapęs Austrijos'teisingumo mi- 
nisteriu. Britų valstybės ministeris Mr. Phi- 
lipas Noel-Bakeris buvo išrinktas Archilles 
klubo prezidentu, o jaunystėje buvo ėienaa- 
pirmaujančių lengvaatletų. 1912 m. Stock- 
holmo pasaulinėje olimpiadoje jis startavo 
baigminiame 1500 m bėgime, gi aštuone- 
riais metais vėliau Amsterdamo olimpiado
je jis laimėjo 1500 m’ bėgime antrąją vietą 
ir parsivežė sidabro medali.

Eilė metų teniso gyvenime pažįstamas 
„Mister G.” vardas. Tai yra ne kas kitas, 
kaip Švedijos karalius Gustavas V. kuris 
dar ir dabar, sulaukęs 90 metų amžiaus, 
retkarčiais paima raketę į rankas. Būdamas 
85 m., karalius dar dalyvavo larptautin'ėse 
ten’so varžybose. Jaunystėje karalius buvo 
geriausias tenisininkas ■ savo žemėje. Balta
jame sporte jis buvo žinomas jau prieš 70 
metų. ■ . ■,

Tai yra keletas pavyzdžiu, kūne rodo, 
kad geri valstybės vyrai gali būti nebloges- 
nl ir sportininkai, ir tuo sportas, kąįp tau
tas jungiantis veiksnys. įgyja didesnę reikš
mę ir svorį tautų bendravime, (žlv).

SPORTINĖS ISTORIJOS
Teniso rungtynių metu Carton City, JAV, 

vienas žaidėjas taip stipriai atmušė sviedi
nį atgal, kad šis sudaužė partnerio akinius. 
Viena stiklo šukė per akies obuolį įstrigo 
iki smegenų, ir, nežiūrint skubios operaci
jos, nelaimingąjį nebuvo galima išgelbėti: 
po 48 valandų sąnfonės netekimo jis mirė.*

Turkų ristikas Ismaelis Jussofas savo kelio- 1 
nėję po Ameriką nepraiaimėjo nė vienenių 
rungtynių. Į pasaulį šis ristikas žiūrėjo perB 
savo muskulų perspektyvą. Kadangi jis ne
sutiko tokio, kuris jį nugalėtų, ristikas iš 
savo tume sukrovė gražų kapitalą. Už vis
ką jis labiausiai mylėjo auksą ir juo paver
tė visus savo pinigus. Auksinius žiedus ir 
aukso gabalus, iš baimės prarasti, jis ne
šiojo aplink savo tvirtą kūną, įsiuvęs į ati
tinkamą diržą, ir šios vertybės sudarė apie 
pusės centnerio svorį. Grįžtam namo, , Bo- 
ųrgtfn” laivas, kuriuo plaukė Ismaelis Jus- 
šofas, nuskendo, o kadangi gelbėjimosi val
čių visiems keleiviams neužteko, tai turkas 
sau vietą laivelyje išsikovoio tik tvirtais 
savo muskulais ir durklu. Tačiau ir laive
lis apvirto, ir sunkusis turkas su savo auk
so gabalais neišsilaikė paskutinėje, ringo 
kovoje su jūra ir nuskendo.*

Tūlam Lozoriui Percrui, Gvatemaloje, be
siruošiant naujam plaukimo rekordui, į at
virą burną įplaukė žuvis; žymusis plaukė
jas, buvęs geras ir drąsus sportininkas, mi
rė iš išgąsčio. *

Dantų gydytojas Henrys Fortas, gyvenęs 
Moultrie miesje, JAV, darė visa, kad lai
mėtų sporto šventėje. Jis net „pabarstė sa
vo batus pudra, kad tai įgalintų greičiau 
persiauti į sportinius batelfus. . Kai sporto 
aikštėje jis tai norėjo kaip tik padaryti, pa
juto, kad batų nuo kojų jis negali numauti. 
Pasirodo, vietoj pudros jis buvo paėmęs 
dėžutę su dirbtiniu dantų'klijų milteliais ir 
jais pabarstęs savo batus, (žlv),

PASAULIO HORIZONTUOSE
Šveicarijos rankinio meisterio vardą tre

čiąjį kartą iš eilės laimėjo Zūricno Grass
hoppers, baigminėse rungtynėse nugalėjęs 
skautų Winterthur 11—7.

— Pan Amerikos teniso pirmenybėse Me
xico City amerikiečių mišrus dvejetas Do
rothy Head — Vega baigminėse rungtynė
se laimėjo prieš Landry — Drobny (Pran-, 
cūzija, Čekoslovakija) 3—6, 7—5, 6—4. 
Sheila Summers (P. Afrika) šiose pirmeny
bėse, nugalėjusi Dorothy Head (JAV) 11—9, 
6—2, tapo moterų grupės meisterė.

— Ledo ritulio rungtynėse, įvykusiose 
Paryžiuje, Racing-Club laimėjo prieš HC 
Zūrich 7-5.

.— Rumunijos futbolo rinktinė Bukareš-' 
te pralaimėjo Vengrijos rinktinei 0—5.

— Fausto Coppi (Italija) laimėjo 222 km 
ilgio dviračių rungtynes aplink Lombardi
ją, nuvažiavęs šį nuotolį per 5:51,55 vai. 
Antroje vietoje liko .italas Adolfo Leoni, 
trečioje — šveicaras Scheeri Pasaulio meis
teris Brick Schotte pasiliko 18. vietoje.

— Prancūzijos rugby rinktinė nugalėjo 
Waleso rinktinę 12—9. Futbolo rungtynėsfe 
Waleso rinktinė pralaimėjo 1—3 Škotijos 
rinktinei.

— Norvegiios futbolo meisteriu tapo Fre-
deriks^tadas, finale nugalėjęs Sarpsborgą 1-0. 
Rungtynes stebėjo pats karalius ir 35.000 
žiūrovų. ,

— Pirmąjį po antro D. karo Vokietijos 
maratoną laimėjo Bornsas (FSV) per 2:49,4 
vaL

— Britas Mac Readys pagerinto ligšiolinį 
ruso Boriso Timelmanno pasaulinį sklandy
mo rekordą beveik 25 km, — 366,7 ktn. (žlv) :

i
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Kinijos 
padėtis kritiška 

Krite Mandžariios 
soslinė-Mnlidenns

Nankinga* (Dena/Afp). Dėl Mandžū- 
rijos sostinės Mukdeno spalio 30 d. 
prasidėję mūšiai lapkričio I d. pasibai
gė komunistų laimėjimu. Vyriausybės 
daliniams nepasisekė prasiveržti | 
holo provincijos pietvakarius. Jų nuos
toliai siekia apie 200.000 vyrų. j&gįMH 

I komunistų rankas pateko dideli kiekiai 
karo medžiagos, kuri buvo gauta iš JAV 
vyriausybės kariuomenei paremti. Nf

Netekus Mukdeno visai Šiaurė/' Kinijai 
ginti yra pasilikęs tik Pekingo garnizonas 
ir kai kurie atskiri atramos punktai, ^kurtais 
disponuoja Kinijos vyriausybė.

Jau spalio 31 d. Mukdenas buvo' visiš
kai komunistų kariuomenės apsuptas Buvo 
pareikalauta vyriausySės dalinių kapitu
liacijos. Dėl miesto atidavimo yra kelijį 
versijos. UP informuoja, kad vyriausybės' 
daliniai kapituliavo, ir komunistų daliniai 
be pasipriešinmo Įžengė į miestą, o AP tei
gia, kad lapkričio 1. d. mieste dar vyko 
kautynės. (

Visi vadovaują vyriausybės valdininkai iš 
miestų jau pirmiau pabėgo lėktuvais arba 
automobiliais. Vyriausybės dalinių vadas 
gener. We Lihuangas taip pat pabėgo. Tei
giama, kad Ciangkaišeko įsakymu jis yra 
areštuotas ir bus perduotas te;

Ciaogkaišekas, patyręs apie 
lėkimą, Nankinge tuojau su*: 
ryfcą. Jis 1 visą būklę fūriį 
mistiškai ir pareiškė, kairi: • 

Kinija nuo karo pabaigus y 
ei sunkiausioje krizėje. K-ta 
nia karu

AKIMIRKSN ILL KRON IKA
<•_______________ _______________________________

Minties46 500-tojo Nr. proga
■Nušvito mėlynas dangus, saulutė nusišypsojo Ir savo spinduliais Lšblaškė pilką rudens šešėlį. Pražydo stebuklingas 

naują gyvastį, naujas jėgas. Seniai išsvajotas žodis — 
au... Seniai pakėlė savo žilas galvas nuo kasdieninio 

džių, kuriuos jiems neša paliuosuoti nuo cenzūros pan—' 
•iiniose“ džiaugėsi žurnalistė rašytoja O. Pleirytė — Val

izų ano 
ip skai- 
įtuviško

tkdeuo ne-
karo ta-

Amerikos
prezidento 
rinkimai

iisispręsiąs ptrJ 
mėnesius, j 

netekimu jri ’ 
ir kilusi grėsmė

žolynas skaisčiais, neregėtais laisvės žiedais ir sužadino naują vii 
laisvė — plūsta dabar kaip lengvas vasaros vėjelis vis toliau ir 
darbo ir klauso, lyg netikėdami, lyg per sapną tų galingų laisyt 
čių laikraščių lakštai,“ — šitaip lygiai prieš 43 metus „Vilnį 
dilute. Bet ne ilgam buvo anas džiaugsmas, nes čia pat 
Ui e to spauda vėl pakliuvo Į caro cenzorių nagus, ir vėl 

ia viename str. „daug norėč pasakyti, gi burna užr 
.usdinto žodžio sukaktimi, jei nesusiesim jos su 

tiesa, kurią paskelbė knygnešių patriarchas Jurg 
..Laikraštis — tai ugnis, ir su ta ugnimi sude 

JGyva lai tiesa, nes gyvos ir sąlygos Ją pagim 
Mūsų Tėvynė, kaip ir andai, rusų impe

Širmąją „naktį be ryto“ siautėjo „baltųjų1 
„naktį be ryto“ — visus „baltuosius“ i 

. ‘riai iš NKVD. Neseniai laisvuosius Va 
/Ant miestelių apiplėšti, nuogi guli 
/„Pasveikinimui tiesiame rankas. Jos 

pantų — azijatų liejamas. Liejaųia.,ne 1 
jo sušaldyti“. ■ ■

/ „Kalbėkit drąsiai, šaukit, kaip bėga 
' dyti barbarus". ___ f TĮ-»Tn.1It_

Kiekvienas mūsų, politinių emlgran . . aikraštfs — šitai būdas Vakarams įsąmonini 

 

' prieš Rytų barbariją. Kas laikraščio numeris, vis naujas smūgis į komunizmą;,— ir kai 
’„Minties“ smogiama prirful""5M^essis Smūgis.

Didžiai yra bylojantis dar ir toks sutapimas: — šiapus barikadų „Minties“ Nr. 500,. o anapus barikadų vos ne 
tjienon — 25 metai. bolševikinei cenzūrai. Žirfcrna, aviena pati „Minti?“ bolševizmo neįveiks, bet ji yra vienas iš di 
llo stiprių lašų, kurie iš lėto, bet nuolat lašėdami Jei ne akmenį iŠ Kremliaus tvirtovės pratašo, tai bent savo 
mybių ribose skleidžia tiesą apie komunizmą, o komunizmas, kaip ir kiekviena diktatūros rūšis, nieko ip nebijo, 

' (ięsos žodžio ir mintie* laisvės.
i Pats Leninas yra pasakęs, kad „dtiriatfiros. mokslinė koncepcjja reiškia ne ką kitą, 

botą, kurios nevaržo jokios taisyklės ir kuri remiasi tiesiog smurtu“. Kitu atveju tas 
stebėjo, kad „Bukljoje gali /egzistuoti visos partijos, bet su sąlyga, kad valdys tik kom 
mo?. Stalinas tą patį dalyką apibrėžė šitaip: „Tarybų Sąjungoje nėra sąlygų nei partijo 
mza< ijų laisve naudotis. Tarybų Sąjungoje turi teisę veikti -tik komunistų partija“.

Kaip įvairiais amžiais ir daugelio tautų patirtis moko, be r---- ‘
— šitai smurto, tironijos, apgaulės,apskritai — bet kurios netiesos _ --------------------- --- --- --------- .
trolė. yra kaip saulė-'kuri visus puvėsius pradžiovIna.-Tad lr nenuostabu, kad visur ir visais laikais, didesnio ar r

' ’ ' “ 'eina stengiasi užčiaupti burną spaudai. Slt 1927 metais Stalinas šauklį,Mes/
jams ir socialrevoliucionierišms, -kurie-čia-atstovauja alėtos ir

Nebijokite,

Visų

PO'laisvės akimirksnio, 1906 metais, užėjo reakcija ir 
pėti skaitytojus, kad „tėmytų tarp eilučių“, mat, 

Į/'Ak, Pleku būdu nepajėgsim pilnai džiaugtis 
a „naktimi be ryto." Juk kaip anądien, taip ir šiai 

inis: Į
■ūsą Lietuvos žemėje“.

Trnnianas pirmauta
New York (Dena/Reuteris). Iš ligšiolinių 

duomenų kandidatų padėtis yra ši; Tn>- 
inanas — 15.000.000, Deweys —, 15.000.000, 
.Jahurmondas — 600.000, Wallace — 650.000

Bukimuose Į atstovų rūmus lig šiol lai- 
Jo: demokratai — 77 vie'as, respučH- 
jnkai — 1*> vietų. Tuo būdu demokratai 
Biė iš r^spublikininkų lig šiol vieną

fe! • I
ipaudos raidės laisvę atgavus, maskvlniai cenzoriai), o ai 
šus ir tai pralenkiančio Kremliaus „raudonasis“ caras ir 
MeŠInomojo Lietuvio Skunde, aiman, skaitome; ,

yru lavonai.' Budeliai juos pasmaugė“. \
os, kaip. Ir mes patys. Nebijokite susiteršti. Tai mūsų pačių kraujas, oku- 
bet upeli Vasarą cnesuskuba saulė kraujo Išdžiovinti, žiemą: speigai —

jau blogiau nebus, jei jūs kviesite pasaulį sutranį- 
K 

i ir mobilizuoti viešąją opiniją 
p čia žmogus nesidžiaugsi, kai jiu

/ Iš esamų 531 elektoriaus balsų prezidentą 
tampa ne mažiau kaip 266 balsus gavęs 
kandidatas.

iii- 
tip

kaip valdžią, jokiu (statymu neri- i 
įgis Leninas, lyg juokdamasisPfpa- /2 
inlstai, o kitos partijos bus italėji-. 2 
n egzistuoti, nei kam nors >orga- ;

spaudos laisvės neįmanoma jokia pažanga. Laisvoji spaudą j 
netiesos ir neteisybės naikintojas. Visuomenės opinijos «kon^ J 

mažos- j

Reakcijos
i Stalino interview

Paryžius (Dena). Staltno suteiktas 
„Pravdos“ korespondentui interview i Va- 
karuose sukėlė reakcijas, net pagrįsto pa
sipiktinimo. Labiausiai energingai demen- 
tuojams Stalino teigimas, kad Berlyno 
klausimo Saugumo Taryboje svarstymo 
metu buvę susitarta.

Arjgąsjįjcos delegatas ST Jessupas^tr Ar- 
T pirmininkas Bramuglia įsak
mia, kad be to siūlymo, kurį so- 
rtė>veto, nebuvo jokio kito ro*

Mdkdeno
Mandžurija
Kinijai. Jeigu nebus ištaikyta/Staučės jiytų 
Kinija, tai negalės būti ir nepriklausomo* 
Korėjos, čiangkaišekas pareiškė, kad

Kinija būtinai turi gauti pagalbą, kad 
nukreiptų nuo žmonijos 3. pasaulinio 

karo nelaimę. :
Visą kaltę už pralaimėjimus Čiangkaijis 

kas suvertė tiems, kurie komunistus remia 
iš užsienio.

Ciangkaišeko vyriausybės kariuomenės 
pralaimėjimas, pasak AP, prasidėjo^jau rug- 
«ėjo 24 d., kai komunistai užėmė Ciasną* 
Šantungo provincijos sostinę.

Japonijos užsienio reikalą nrinis^rije, pa
siremdama grįžusiųjų japonų informacijo
mis, pranešė, kad komunistai tai ofenzyvai 
panaudojo 50.000 japonų kaio bei

JAV vyriausybės informatorius 
kė, kad Kinijos tautinei vyriausyb 
pasiųsta ginklų ir šaudmenų. JAV 
sienio reikalų ministerija pranešė, 
Amerika Ciangkaišeko vyriausybės 

pozicijai pervedė 105 mil. dolerių^

Tautinė vytiaitsybė jaučia sunkumų ne 
dėl ginklų, bet ir dėl maisto stokos. Būklė 
yra pasunkėjusi ir dėl to, kad, Įvedus va
liutos reformą, kainos nuolat auga. Ciag- 
kaišeko ūkio politika yra visai nepasiseku
si. DėĮ t0 vyriausybės pasitraukė minis- 
teris pirmininkas ir finansų ministeris.

Ciangkaišeko valdomos Kinijos ūkiu 
būklė dar labiau pasunkės, kadangi Martą 
džurija yra reikšminga pramonės sritis? 
kurios produkcija lemiamai buvo Įkalkuliuo- 
ta Į Kinijos ūkinį atkutimą.

Buv. JAV ambasadorius Prancūzijoje W. 
Bullittas laukiamas atvykstant Į Nankingą, 
kur jis tariamai iniormuosis apie Kinijai 
reikalingą pagalbą.

Komunistams užėmus Mukdeną, tautinės 
kariuomenės aviacija miestą puolė stipriais 
junginiais ir stipriai apmėtė bombomis.

JAV kariuomenės įstaigos Nankinge pra
nešė, kad ten yra sudaryta amerikiečių pa
tariamoji karinė grupė prie Kinijos vyriau
sybės.

lis, būtent — Mussolinis, metais vi 
le spauda negali būti abejinga šian

P rgtos ’ ;

istiiH būti 
vieningumui. Štai kodėl italų spauda fašistinė 

 

įjonti po fašistine Vėliava. Italų spaudaj laisviausia pasauly, nes ji fašistų žinioje, kai kite 
urtijų ar individų rankose. Italų žurnalistika yra laisva,nes ji tarnauja vienam dalyl 
‘ežimo įstatymų ribose ji gali vykdyti kritikos ir iniciatyvos funkcijas“.

netoli rieda,'taigi ir Gbringaa sykį paręiškė: „Duok spaudai laisvę, tai lyg šunis paleisk nuo gran-/

ir

.cenzūra nesunaikina blogoj ji tik ffif kovos 
i patyrimą ir metodus pasisavinusi komu- 
iųngoje. 1923 metais Įvedė griežčiausią pa-

2 Dar *no amžiaus pusėje vienas Austri:
• lauko išstumia talentingus ir inteligentiškų 

nistų partija iš pat pirmos dienos ėmės n
2 šaulyje cenzūrą. Cenzūrai organizuoti irą*> 

„Gi ą“, kuris šiuo metu tyliai sukako 25 metus, mes gerai pažįstame iš pfrtaojo bolševikmečio. „Glavlito'f (sakymu, 
2 šimtai tančių mūsų knygų buvo išimta iš bibliotekų bei knygynų ir sulydyta popieriaus fabrikuose. „Glavlitą“ aki-
2 vaizdžiai atome ir iš „repatriacinių veiksnių“ prisiunčiamos „Tiesos“ ir „Tėvynės Balso.“ Straipsnio ribos neleidžia
j's^plačiau a rti žodžio laisvės būklę anapus geležinės uždangos. Visai teisingai ir trumpai ją pavaizdavo Italijos antiko-
* munistai iu vaidinimu: 1. scena: pranešėjas skelbia: „Išgirsite tamsos opozicijos šefo kalbą Tarybų Sąjungos parla

mente": ! na: minutė tylos; 3. scena: pranešėjas skelbia: „Tamstos girdėjote opozicijos šefo kalbą Tarybų Sąjungos 
parlamente”

Kas p ūros Į spaudą šiapus barikadų, galima spręsti kad Ir iš šit ko: kai D. Britanijos Darbo Parti 
Hcralė“ išleido savo Nr. 10.000, premjeras Aitlee, kalbėdamasljper akademiją, tąrp kita ko, pareiškė: 

enor le laikraščio, kuris teišreiškia vyriausybės nuomonę, kalę tai vyksta kai kuriose šalyse; nenorimp taip 
įxkurijt priklauso vienam žmogui ir teišreiškia vieno Jo nuomonę. Norime ir, štai, turime laikraštį, 
gąūsų |ąjūd|, bet skelbia ir kitų nuomones", 
vyks * spaudos laisvės konferencijai Ženevoje, D. Britanijos atstovas McNeilis, bepolemizuodamas s 
mtsto rėžė tiesiai į akis: 
iktatū atseit — žmogaus minčių, spaudos ir iš viso žodžio laisvės užgniaužimas gali jus (supras 

valdovus) ap goti, bet tik trumpam laikui. Pati diktatūra jus nuolat silpnina ir pagaliau ateis ta valanda 
kti. Sp os ir žodžio laisvė juk yra pagrindinė sąlyga pažangai", 
rgbų S ngos ir apskritai totalitarinių polinkių spaudą ir žurnalistus galime apibūdinti K. Biicheri 

ėjė.l skirtoje teisingumui ir tiesai skelbti, pirkliai pasistato savo stalus ir kai tauta tiki išgirs 

 

>s apaštalą, tai ji verčiama klausyti tik apmokėto šarlatano gudriai skelbiamą balsą“, 
■ven e didžių sanvartų dienas. Iliuzinė taika pagaliau eina į galą, nes gi pasaulis negali būti 

zn»» | i»»ws i.,T...urto, kultūros ir barbarijos, demokratijos ir tironijos sferas. Arba jis kartą visiems lai 
nuo komuniznioį 4/liU< arba žmogus ir tautos žus visiems amžiams NKVD kalėjime. Save gerbiantis žmo 
lėtinės uždango erimsta kaip erelis narve ir dažnai kyla prieš okupantą, nors realistai ir teigtų, ‘kad

njčtK.'pakito “Y* prieš milijonus budelių. Beprotybė, o gal determinacija, o gal raketa, kuri nakties t 
rieš komunizmą?
Vio Skunde skaitome: 
?fciek galima brangiau pardavę gyvybę. Tikime, kad mūsų lavonais patręšta Lietuvos že 
|ir tėvų žemės meilei. Mes dantimis Įsikandę laikomės Tėvų Žemės, kol okupanto 
iame akis su pilna burna šventos žemės..

visu atvirumu ir griežtumu klausiama politinė emigracija: 
m padėjote ant Tėvynės aukuro, kad taptume laisvi? Ar nepaskęstate kartais siaura 

ite pavergtąją. Tėvynę? Mūsų širdys niekad tų nepamils, kurie perdaug susirūpino 
metai (rašyta 1947 metais) gulėdami Tėvynės apkasuos, visa, ką mums davė Tėv 

neišskirdami. Dabar jau atėjo eilė ir jums atiduoti savo dal|. 
nių princi ali būti-mtgsiėlį tik ugnimi. Jūsų aul

rat
na .
laisvei,

Mes,-Ikątvii

Vokieti^ issisokimai Slnltgarle
Stuttgartas (Dena). Spalip 28 d. profesi

nės sąjungos Stųttgarte sušaukė mitingą, 
kuris turėjo pasisakyti prieš bizonos ūkio 
įstaigų vedamą politiką. Dalyvavo 40.000 
žmonių.

Kalbų metu buvo griežtai pasisakyta 
prieš kainų politiką, prieš vokiečių Įstaigų 
ir okupacinių Įstaigų elgseną. Pasibaigus 
mitingui, dalyviai suskilo Į raideles gru
pes ir ėmė ardyti viešąją tvarką. Didžiojo
je gatvėje buvo sudaužytos dvi liuksusinių 
prekių krautuvės. Vokiečių policija viena 
pati nepajėgė grąžinti tvarkos. Buvo iš
šaukta MP. Policija naudojo tik guminius 
„bananus”, o šaudyti buvo uždrausta. Oi 
demonstrantai vartojo akmenis. Keletas po
licininkų sužeista. Suimti 32 demonstrantai.

Wiirttembergo karinės valdžios direkto
rius, reaguodamas Į tuos išsišokimus, pa
tvarkė Shittgarto mieste vaikščiojimo su
varžymus.

džių, nesaisto
Kovoje prieš kgmunizmą politinės emlgracijos spauda buvo'Mf 

kai dar Vakaruos/'fl«agum»s po 1939 m. karo nuostolių Ir n 
sikimšę ausis ir atmerkę akis išvengsią naujo žygio prieš naują 
gybė kaip ir nuo 
reikalą. Kokios/:«mįfracin 

buvome ir^te 
Su tuo faktu

Ir neprikla
1. Mūsų
2. Mūsų 

kykloje“ šeimoje.
3. Centrinė tautinės
4. Valstybinis laik

tuština

5. 
jungos) 1

Ak,

tuvos kan

syk), Įdėdamas

stiprybės 
tybi 
Lietu

ėtų laikas. Mus gi p

a visur
ykla

Mleoiai!ame Lietuvos Resp 
igos ir įetaė*. Apie teises tegalėsime

lietuvių kalba. Į- ' 
ykla; jei sąlygos būtų sunkios, tai

■ '
et u visko j i šeima

ybiniai m
ves Fo

tat laiku. žiuojant,

ir Liet

ęlaiizmas. 1

U vyriausių

ir vais
lt

lieJUVių m

os bent šios:

daro kelių valandų šk

ija yra gryna

vlų Tremtinių Be
knygjiy— Hetuvlšk

ant, Lisug

į JAV, kasdien 
pasikeičia ir 
U U

ir lietuviškoji 
uomenės

ukama laikrodtą ir, kai išlipama N

tarptautinį kalendorių ir

I gentines
> tbiai pal

zoliucijos projekto.
iryžiaus J'ęjpilnntles sluogsniuose nu- 

ad iki šiol, prieš Vakaru* 
Tpitaj^darydavo Molotovas arba Vi- 

j ag vis būdavo re-
eikdavęs taikomųjų Sifily- 

Istybiu delegatai visi yra 
4Xtuo pačiu sovietų valstybės 
tsisakęs nuo įprasto santūrumo. 

Stalinas viešai tokia aštria 
I pasireiškęs, ir kyla klausi- 

egalima Vakaruose tikėti jo 
ančia ranka“. JT sluogsniuose bi

jomasi, kad iki šiol dar buvusi viltis dėl 
greito erlyno klausimo sprendimo bus 

ota.
Washingtone manoma, jog Stalinas no

rėjo panaudoti viją savo asmeninį presti
žą, kad pakreiptų Sovietų Sąjungos nau
dai viešąją opiniją dėl 
kas- nori karo.

Rėuteris iš Maskvos 
dabar Maskvos radijas 
transliuoti. patriotinę sovietų dainą, vadi
namą: „Męs nieko nebijome!“

Į valstybių spaudos komentarai 
s ir griežti. Eilė prancūzų lai- 
B interview laiko lygų karo pas- 
’„L'Aurore“ artimas de Gaullei 
rašo, kad Stalinas praktiškai de-

m
ma

kilusio klausimo,

informuoja, kad 
labiausiai mėgsta

♦ kelbimui.
2 laikraštis

lr / j mok racijoms paskelbė karą. .
2 „NetiA York Herald Tribune" rašo, kad 
2 Stalinas/nori suversti kaltę už dabartinę 
į krizę Makarų valstybėms. Kaltinimai, kad 
** Vakarai nori karo, yra juo labiau grotes- 

♦ški. kad jie daromi vyro, kuris nuolat lš- 
elia karo neišvengiamumą, „kol ’ egzistuo

ja kapitalizmas“.
odžials:
ti nepalau^X

'is

Są-'ary

Kreml 
,kada būsi

žinai dalo 
s 
anapus tuvi

MOV

užo

duo- 
jos 

timentalių žo- 
yvybės kaina... 

pavojų jau tada, 
vai vylėsi uŽ-

unistus

laisva

už mokyklos siena, ar „v o mo

nyea.

Kirčiuokime, kai Tėvynė

Lietuvos Rcsp

•šaulio

bū 
komunizmo 
ėti, mat, lyg

ir nemažesnė blo 
prieš k 
kad

ik a bu

tuvių Są-

Yorke, susi 
us, tesaisto Lie-ažiuojant j Au 

alkas. Budriai sekini 
pašauks smogt š žemyno, iš jūrų ir iš oro.

Didysis knygnešys kun. Martynas Sederavičius 
kitokių gimtąja kalba knygų, kalbėjo:

„Tai ugnelė, su kuria visuose užkampiuose vorų lizdus išplikysim ...
Viešpats tave gyvą tenuveda ligi namų . . .**
Dažnai mes ir pusalkani, apiplyšę ir be nuolatinės gyvenamosios vietos, bet mūsų, kaip politinių emigrantų, rankose 

yra visų didysis ginklas, su kuriuo atsiekiama tiesa, tai — laisvu žodis. Eikime su juo per pasaulį visu lietuviškuoju už
sispyrimu ir kantrybe, ir tikrai prieisime Tėvų Žemę, nesuteršę savo vardo ir nepažeidę žinomųjų ir nežinomųjų knyg
nešių, savanorių ir šių dienų Partizanų atminimo. Akiratyje brėkšta

vienam platintojui maldaknygių. laikraščių ir visokių

J. CICĖNAS.

balli|ieėiai pas Rooseveltiene
esilankydama Vokietijoje Ponia E. Roo- 

enė — š. m. spalio 2Š d. priėmė lie— 
latvių ir estų vyr. LTB Komiteto at- 
ir su jais kalbėjosi aktualiais tremti- 

būklę liečiančiais ktausimais. Lietuvių, 
atvių ir estų atstovai iškėlė reikalą efektin- 
jau apsaugoti žmogau^ 1 teises ir galimai 

greičiau išspręsti tremtinu problemą.
Pasikalbėjimas vyko labai draugiškoje 

nuotaikoje ir Ponia E. Rooseveltienė pa
žadėjo visokeriopg paramą sprendžiant 
svarbius tremtiniams klausimus.
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’ eicester. England Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 nensat
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