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Stalinui negaluojant, Amerikos 
tektų ketvirtą kartą važiuoti 
pasaulio, kad pasimatytų su

Trumano fr Stalino keliai nesikerta viename punkte
Taikos ofenzyva“ 
visais fronleliais

Lake Successas (Dena). Reuterio praneši
mu dabartiniu metu posėdžiaujanti JT pa
tikėtinių taryba atmetė sovietų siūlymą įsi
leisti vietinių atstovus į Saugumo Tarybos 
posėdžius, svarstant patikėtinių teisėmis 
valdomas sritis liečiančius klausimus.

Sovietų S-gos atstovas Saugumo Tary
boje J. Malikas, tarybos pirmininką Ciangą 
paprašė vėlvienai savaitei atidėti nusiginkla
vimo debatus. Šis trečias sovietų delegaci
jos reikalaujamas atidėjimas patvirtina tar- 
menį, kad sovietų politiką, gal būt, keisian- 
ti kursą.

Vyskupai nesiima teisti
Budapeštas (Dena / Reuteris). Vengrijos 

Rymo katalikų vyskupų kolegijos atstovas 
pranešė ministeriui pirmininkui- I. Dobiui 
nutarimą, kad kardinolo Mindszenčio bylos 
sprendimas perleidžiamas Vengrijos vy
riausybei.

Maldyklų likvidacija Lietuvoje
Paryžius (m). Prancūzijos katalikų „La 

Croix” laikraštis praneša, jog Lietuvos TSR 
švietimo ministeris patvarkė, kad viena mal
dykla nuo kitos negali būti arčiau kaip ~P 
kilometrai. Laikraščio nuomone, naujoji tai
syklė, kuri turi aiškų- priešreliginį pobūdį, 
gal ir priimtina būtų kaimuose, tačiau jos 
taikymas ir miestams sudarys nepakenčia
mas sąlygas. Ministeris aiškina, kad Lie
tuvoje esą per daug maldyklų.

31 Izraelio pripažinimas
Frankfurtas (Dena). Izraelio valdiniai 

sluogsniai praneša, kad Izraelį de jure arde 
fa*to pripažino 31 valstybė.

Jugoslavija protestuoja, kad 
liko už Kremliaus dura

Belgradas (Dena/Afp). Jugoslavijos vy
riausybė protestavo Sovietų S-gos ir kitų 
valstybių vyriausybėms už faktą, kad Jugo
slavija nebuvo pakviesta į ūkinio bendra
darbiavimo Rytų bloko konferenciją Ma
skvoje. Tai esąs pažeidimas susitarimo, kurį 
Jugoslavija yra padariusi su šiomis valsty
bėmis.

Užsienio reikalų ministerio Kardelio pa
skelbtame proteste sakoma, kad Jugoslavija 
sutinka dalyvauti naujoje ūkio organizaciL 
joją, kaip lygiateisis narys tuo atveju, jeigu 
būtų sustabdyta dabartiniu metu varoma 
akcija ptįieš Jugoslaviją. Kardelis pabrėžė, 
kad Jugoslavijos dalyvavimas pasitarimuo
se būsianti proga išlyginti tarp, Jugoslavijos 
ir kominformo valstybių susidariusių nuo
monių skiutumus. Konferencijos nutarimai, 
ypač dalyvaujančių valstybių lygybės prin
cipas, gina Jugoslavijos nusistatymą.

Washingtonas (NZ), Vasario 2 d. Wa
shington^ oficialiai pranešta, kad preziden
tas

Trumanas sutinka susitikti su generali
simu Stalinu. Tačiau šis susitikimas 
turėsiąs įvykti Washingtone. į INS at
stovo K. Smitho paklausimą Stalinas at- 

i sakė, kad jis jau seniai norėjęs dar 
kartą susitikti su JAV prezidentu.

Stalinas padėkojo Trumanui už jo pakvieti
mą į Washingtoną, bet pareiškė, kad jam 
gydytojai yra patarę nesileisti į ilgą jūros 
ar oro kelionę. Jis JAV prezidentui pasiūlė 
susitikti , Maskvoje, Leningrade, Karaliau
čiuje, Čekoslovakijoje ar Lenkijoje.

Kaip UP iš Washingtono praneša,
Stalino telegrama Baltuosiuose rūmuose 

buvo priimta šaltai.
Čia žinoma, kad Trumanas neremia „dvie
jų didžiųjų susitikimą” ir kad jis nuspren
dęs teikti pirmenybę J. Tautoms, sprendžiant 
Rytų ir Vakarų skirtingumus pasaulyje. 
Daugelis Washingtono stebėtojų linkę ma
nyti, kad Stalino atsakymas yra tik mane
vras, kuriuo jis bandąs įsigyti propagandi
nės naudos.

Prancūzijos ministeris pirmininkas H. 
Queuille pareiškė, kad jo didžiausias noras 
būtų laiduoti taiką ir matyti išspręstus vi
sus konfliktus. Jis siūlo Trumanui ir Sta
linui susitikti Paryžiuje.

UP pranešimu. Londono valdiniai sluogs- 
niai neslepia savo baimės, kad šis susitiki
mas dėl naujojo Stalino siūlymo gali neį
vykti.

Su ypatingu intėnsyvumu pasaulio opinija 
reaguoja į Stalino pareiškimus ir jo inter
view' su Smithu. Kai sovietų kontroliuoja
ma ar įtakoje esanti spauda Stalino siūly
mus komentuoja, kaip pasisekimą žadančius 
taikos pasitarimus' „šaltajame kare”, Vakarų 
politikai ir demokratinių kraštų spauda pa
rodė nepasitikinti ligšioliniais pareiškimais. 
Daugelis pabrėžė, kad Stalino nesaistą pa
reiškimai yra nenauji, kurie propagandiškai 
rodo sovietus sutinkant derėtis, bet šioje 
pusėje lieka be konsekvencijų. Vis labiau 
reikalaujama: sovietai dabar turi pasireikšti 
ne žodžiais, bet darbais.

Achesonas atmeta Stalino siūlymą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

užsienio reikalų ministeris Achesonas tre
čiadienį atmetė Stalino siūlymą su preziden. 
tu Trumanu derėtis dėl taikos pakto.

Achesonas atsakė į visus Stalino siūly
mus ir pabrėžė, kad jo pažiūros sutampa 
su prezidento Trumano pažiūromis. Ache
sonas pareiškė: 1. Amerikos vyriausybė su 
jokia valstybe nesiderėsianti dėl reikalų, i 
kurie liečia "ir kitas valstybes, jei pastaro- . 
sios nedalyvaus derybose. 2. JAV su kitomis < 
Vakarų okupacinėmis valstybėmis rūpestin- i 
gai ištirs kiekvieną siūlymą Berlyno klau
simui išspręsti, kiek tie siūlymai neprieš- ' 
taraus jų įsipareigojimui ir teisėms. 3. Kai 1 
tik bus išspręstas Berlyno klausimas ir pa. i

naikinta sovietų blokada, Vakarų valstybės 
sutinkančios Vokietijos ir kitus klausimus 
gvildenti bendroje konferencijoje.

Dėl pirmojo siūlymo, kuriame Stalinas 
pasisakė sutinkąs paskelbti bendrą deklara
ciją, kad Sovietų S-gos ir JAV vyriausybės 
neketinančios kariauti su viena antra, Ache
sonas pabrėžė, kad toks Stalino kreipimasis 
turės nustebinti, kadangi JAV ir Sovietų S- 
ga, o taip pat ir kitos JT valstybės, esan
čios iškilmingiausiai pasižadėjusios neka
riauti su viena kita.

Dėl Stalino pasiūlyto palaij»nio nusigin
klavimo Achesonas pasakė, kad JAV ne tik 
pradžią padariusios ir po karo ne palaips
niui, o galvotrūkčiais nusiginklavusios. JAV 
paleidusios didžiausias ginkluotas pajėgas, 
kokių tik kada būta. Daug puikių pastangų 
taikai įgyvendyti Sovietų S-ga pavertusi 
niekais.

Tai turint galvoje, kitoms valstybėms 
maža tėra pagrindo tikėtis, kad kas nors 
gera išeitų.
prezidentui 
aplink pusę 
Stalinu.

Stalino siūlyme, pasak Achesono, įdo
miausias .dalykas esąs, kad reikalaujama 
atidėti V. Vokietijos valstybės steigimą. O 
juk buvę aiškinama, kad blokada buvusi 
įvesta visų pirma dėl techninių kliūčių, 
paskum kad apsaugotų savo zonos ūkinį gy
venimą nuo vakarinės Vokietijos valiutos 
reformos padarinių.

Betgi Vakarų valstybės sutinkančios savo 
kontrpriemones atšaukti, jei sovietai panai
kins Berlyno blokadą.

Pabaigoje Achesonas kritikavo, kad so
vietai labiau mėgstą spaudos pareiškimus 
vietoje įprastinio diplomatinio kelio, kuris 
tebėrą visiškai atviras

Achesonui atmetus sovietų siūlymus, 
Maskvoje jaučiamas didelis nusivylimas. 
Achesono pareiškimo sovietų spauda ke
tvirtadienį tebebuvo dar nepaskelbusi. ,,Kuo 
galėtų toks susitikimas pakenkti?” klausia 
sovietai. O Stalino telegrama, kuria jis 
kvietė Trumaną susitikti, paskelbta pirmuo
siuose puslapiuose didelėmis antraštėmis. 
Patys nekomentavo, bet įdėjo daug užsie
nio spaudąs atsiliepimų.
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DP komisija teikia 
geisti 400.000

Washingtonas (Dena). „New York Times” 
praneša, kad DP komisija prašė kongresą 
leisti įvažiuoti 400.000 DP j JAV per atei
nančius 4 metus.

Gincas dėl Jeruzalės
Telavivas (Dena). Izraelio vyriausybė 

nusprendė panaikinti Jeruzalės karinio 
gubernatoriaus postpvį. Ryšium su tuo žy
giu Jeruzalė, kuri šiuo metu turi Izraelio 
užimtos teritorijos statusą, pasidarytų Iz
raelio valstybės dalimi.

Nuo pat Izraelio valstybės įsteigimo žy
dai rūpinosi, kad Jeruzalė būtų krašto 
sostine. Praėjusių metų rugpiūčio mėn. 
karinis gubernatorius buvo paskirtas kaip 
laikinis sprendimas, kol nebuvo galutinio 
sprendimo dėl miesto statuso. Neseniai 
įsteigtas specialus arabų komitetas išleis 
juodąją knygą, kuria praneš pasauliui, 
jog tiek krikščionių, tiek arabų gyvento
jai trokšta, kad šventosios vietos liktų 
arabų rankose. Visa Palestinos jaunuome
nė būsianti somobilizuota „Šventosioms 
vietoms nuo sionistų ginti". Transjorda- 
nijos karalius Abdula pareiškė, kad jo 
kariuomenė iš paskutiniųjų ginsianti Je
ruzalę.

♦ Apeliacinis liaudies teismas Vengri, 
ioje patvirtino praėjusių metų spalio mėn. 
byloje buv. Reuterio korespondento Varra- 
nai 8 mėn. kalėjimo bausmę. Varranai buvo 
kenkęs respublikai. (D/Afp). *

♦ Vasario 18 d. Pakistano sostinėje, Ka- 
rachyje, įvyks „Panislamo kongresas”, ku-

Ottawa (Dena/Afp). Kanados krašto ap
saugos minieteris žemuosiuose rūmuose pa
reiškė, kad jis sutinka leisti amerikiečių ka
rininkams kontroliuoti kai kuriuos karinius 
įtvirtinimus Kanadoje, jeigu tokia politika 
dėl abiejų kraštų bendrų interesų būtų lai
koma pageidaujama. Otawoe kariniai sluogs- 
niai šiam pareiškimui teikia ypatingą reikš
mę ir sako, kąd Kanada net paskutinio karo 
metu tai buvo atmetusi, ir šiose srityse ne
norėjo nors ir nedidelės dalies savo suve
renumo atsisakyti.

Amerikos ambiciją..— galingiausia aviacija
Washingtonas (AP). JAV krašto apsaugos 

minister is J. Forrestalis pareiškė, kad JAV 
oro pajėgumas per sekančius 5 ar 6 metus 
taip išsivystysiąs, jog jis būsiąs tai, kas 
anksčiau buvo britų laivynas, būtent, sti
priausias karinis veiksnys pasaulyje. Kol 
oro laivynas to pajėgumo bus pasiekęs, 
JAV turėsiančios sudaryti oro pajėgų, lai
vyno ir sausumos kariuomenės kombina
ciją.

raelio pripažinimą, pritarti britų taikos iš
laikymo Viduriniuose Rytuose planui.

Paprasta kvailybė gali sukelti karą
New Yorkas (Dena/Afp). „Aš netikit), kad 

kiltų karas su Sovietų S-ga, nes karas So
vietų S-gai nėra priemonė savo tikslams pa
siekti”, pareiškė gen. Eisenhoweris. Eisen- 
howeris iškėlė Rytų Europos nepastovumus 
ir nurodė Tito ątsiitikimą, kuris, jo nuomo- 
nef stabdysiąs sovietų karo troškimą.

Karo galimybė vis dėl to visuomet esanti. 
Visi karai buvę neprotingi ir prasidėjo dėl 
kieno nors kvailumo.

* Budapešte dementuotos britų laikraš
čiuose pasirodžiusios žinios apie streikus 
Vengrijoje. (D/R).

JAV ir D. Britanija nesusitarusios dėl Vid. 
Rytų gynybos

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministerija dementavo, , kad 
JAV ir D. Britanija sudariusios kažkokį su
sitarimą Vidurinių Rytų gynybos sustipri
nimui.

Buvęs JAV užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius R. Lovettas jau prieš 
keletą savaičių energingai paneigė, kad JAV 
sutikusios, kaip atpildą D. Britanijai už Iz_

Incidentai Kravčenkos byloje
Paryžius (Delta). Reuterio pranešimu an

tradienį Kravčenkos byloje vėl buvo inci
dentų. Policija turėjo du kartus įsikišti, kad 
apgintų Kravčenką nuo prancūzų „LesLett- 
reį Francaises” savaitraščio gynėjų, kuriuos 
jis puolė, ginčydamasis prancūzų ir rusų 
kalba.

Vienas liudininkas, ūkininkas ukrainietis, 
teigė, kad jis išbuvęs 10 metų sovietų kon
centracijos stovykloje, nežinodamas už ką.

Vienas rusų inžinierius pasakė, kad jam, 
„nežmoniškomis” sąlygomis 18 mėnesių iš
buvus Sibiro vienoje stovykloje, buvo pra
nešta, kad įvykęs „apsirikimas”. Jam Buvo 
liepta apie tai tylėti.

A. Šilenka kuris buvo Ukrainoje žurnalis
tas, pareiškė, kad jis turėjęs rašyti straips
nius, kaip Sovietų S-je yra laimingos dar
bininkės. Jo buvusi didžiausia baimė, kad 
šie straipsniai galėjo būti skaitomi užsie
nyje ir jais buvo tikima. Fabriko darbinin
kai, kurie pavėluodavo J darbą. Sovietų S- 
je smarkiai baudžiami. Jis prisimena, jog 
viena jauna mergaitė pasikorusį, kad nebūtų 
nubausta.

Vienas sovietų tankų divizijos karininkas, 
kuris nufotografavo Molotovą, kai jis Rib- 
bentropui ir Hessui spaudė ranką, ir kuris 
pasisakė prieš vokiečių sovietų paktą, tuoj 
po to buvęs suimtas. Sovietų kareiviai 
jo, kad j Vokietiją buvo siunčiama 
gėrybių, bet nė vienas nedrįso nors

Liudininkas pasisakė* kad jis sutinkąs 
kiekvienu momentu kovoti prieš vokišką ir 
sovietitfį fašizmą, nes politbiuras nėra rusų 
tauta.

♦ Norvegijos darbo partijos valdyba pa
reiškė remsianti užsienio reikalų ministerio 
Langės politiką. (D/R).

♦ Britų pasiuntinybės Budapešte "narys, 
jei Vengrijos vyriausybė leisianti, ketina 
dalyvauti kaip stebėtojas kardinolo Minds- 
zenoio byloje. (D/R).

Budapeštas (Dena). Reuterio pranešimu 
Vengrijos kardinolo Mtndszenčio byla pra
sidėjo ketvirtadienį 9 vai. vietos laiku. 
Mindszentis kaltinamas Vengrijos valsty
bės išdavimu. Kardinolas buvo apsiren
gęs paprasta juoda kunigo sutana. Jo 
veidas buvo išbalęs ir laikėsi tiesiai, kai 
teismo pirmininkas. Oltys pareikalavo 
prieiti prie mikrofono ir pasisakyti savo 
pavardę, amžių Jr užsiėmimą. Mindszen- 
tys pasakė, kad jis gimė 1892 m; kovo 29 
d. ir pasisakė Johanno Pehmo pavarde. 
Savo, užsiėmimą nurodė kaip Vengrijos 
kardinolas, Estogongo arkivyskupas.

Kiti kaltinamieji yra kardinolo sekre
torius Dr. A. Zakaras, vienas katalikų 
profesorius J. Baranayis, ankstyvesnis ka
talikų redaktorius Dr. T. Tothas ir P. 
Esterhatys, prieškariniais laikais turtin
giausias Vengrijos žemvaldys. Visi kalti
namieji kaltinami valstybės išdavimu. 
Kaltintojas yra Dr. M. Bodonyis.

Gynėjai yra arba pasirinkti kaltinamų
jų arba teismo paskirti. Teismo rūmai iš 
lauko pusės saugomi automatais ginkluos 
tos policijos, o teismo salėje nematyti jo
kios apsaugos. Kaltinamųjų suole sėdi 6 
jauni sekliai.

Byla prasidėjo kaltinamojo akto per
skaitymu.

Sensacijos Mindszenčio byloje
Kardinolas Mindszentis teismui įteikė

Komunistai ruošiasi palankiausias 
sąlygas taikos deryboms

riam pirmininkausiąs Abdelkrimas. (D/Afp). žoc*i issdarti Pries. Vokietiją.

žino- 
daug 
vieną

Nankingas (Dena/Reutėris). 50 km į ry
tus nuo Nankingo esantį Icengo miestą, 
kurį antradienį apšaudė kiniečių karo 
laivynas, komunistai vėl evakuavo. Jang- 
čavo mieste, šiaurės rytuose nuo Nankin
go, komunistai sudarė karo nusikaltėlių 
sąrašą, suėmė pasilikusius miesto tarybos 
narius ir sušaudė keletą biržos spekulian
tų. > ( \ .

Iš Šanchajaus pranešama, kad komunis
tai tebežygiuoja į priekį iš Honano ir Hu
pei provincijos šiaurinės dalies. Valdinės 
įstaigos sparčiai evakuoja iš Hankavo, Sa- 
sio ir Iciango į pietinį Jangcės upės kran
tą.

Prezidento Licųngjeno pasiųsta taikos 
delegacija, kuri yra pakeliui į komunistų 

1 štabą Hwaingane, nori prikalbinti komu-

nistus, kad nustotų puolę Nankingo Šan
chajaus sritį.

Sovietų ambasadorius Kinijoje Rošinas 
trečiadienį su savo štabu iš Nankingo iš
skrido į Kantoną. Kitų užsienio ambasa
dų atstovai, kurių buveinė tebėra Nan- 
kinge, taip pat atvyksta Y’naują Kinijos 
vyriausybės rezidenciją.

G. B. Shawas garbina Staliną
Londonas (Dena/Afp). 92 m. amžiaus ra

šytojas Bernardas Shawas spaudos atsto
vams pareiškė, kad „Stalinas yra gabiausias 
Europos valstybės vyras”. Shawas tvirtina, 
kad „demokratinė eiga yra per lėta, ir vy
riausybei tiesiog yra neįmanoma įvykdyti 
savo uždavinius. Aplinkybės noromis neno
romis privers priimti sovietinę sistemą”.

a

Norvegija tik pavojuje 
ieškos pagalbos

Oslo (Dena). Norvegijos atsakyme į So
vietų paklausimą apie Norvegijos nusistatę, 
rną dėl Atlanto pakto nurodoma, kad Nor
vegijai, kaip jūrų valstybei, kuri ribojasi sa 
Atlantu, savaime aišku turi pasiinformuoti 
apie sąlygas, kuriomis eventualiai galėtų 
dalyvauti tokiame pakte. Norvegijos atsa
kymas perduotas sovietų pasiuntinybei Oslo 
mieste. j ' ' „

Atsakyme, kuris parašytas ramia forintų 
pabrėžiama, kad Norvegija džiaugiasi tu
rinti progą pateikti sovietų vyriausybei sa
vo nuomonę apie saugumo klausimus. Nor
vegija tikėjusi, kad JT būsiančios pakanka
mai tvirtos laiduoti taiką ir saugumą. Ka
dangi ši viltis neišsipildžius, Norvegija JTi 
chartos rėmuose turi daryti žygių dėj re
gionalinio saugumo įgyvendymo. Norvegi
ją niekuomet neprisidėsialnti prie agresyvi
uos politikos ir niekuomet neleisianti savų 
teritoriją panaudoti takiai politikai. Norve
gija niekuomet nepadarysianti susitarimo^ 
kuriuo pasižadėtų svetimoms pajėgoms per
leisti „savo krašto karinius sustiprinimus*, 
kol Norvegija nebus užpulta ar negrės už- 
puolinio pavojus.

Toliau Norvegijos atsakyme sakoma, kad 
Norvegijos vyriausybė tarėsi su Danijos ir 
Švedijos vyriauybėmis apie galimybę Skan
dinavijos gynimosi sąjunga sustiprinti S 
valstybių saugumą. Tie pasitarimai parodė, 
kad nebuvo pasiekta susitarimo dėl tokios 
sąjungos sąlygų ar pasekmių.

Olandija nerodo 
nuolaidumo Indonezijoje

Haaga (Detia/Reuteris). Olandijos vyriau
sybė savo pareiškime dementuoja užsienio 
spaudoje paskelbtas žinias apie tariamus 
Olandijos politikos pasikeitimus Indonezi- i ' 
joje. Pareiškime sakoma, kad negalį būti jo
kios kalbos apie pasyvaus pasipriešinimo 
politiką prieš Saugumo Tarybą. Dalinio 
Olandijos suvereniteto perdavimo- Indonezi
joje Saugumo Taryba nesvarstys nei dabar 
nei ateityje. . ..

laišką,, kuriuo prašo atidėti bylą ir sakosi 
sutinkąs bendros taikos labui kuriam lai
kui pasitraukti iš savo postovio. Šventasis 
Sostas neprieštarausiąs prieš taikos suda
rymą tokiomis sąlygomis.

Po pertraukos teismas pranešė, kad kar
dinolo prašymas atidėti bylą atmestas.

Kardinolas Mindszentis ketvirtadieni 
popiet prisipažino kaltas. Į atitinkamą ad
vokato klausimą, kardinolas aiškiu bal
su atsakė: „Aš esu kaltas tuo, kad pada
riau man prikišamus kaltinimus. Nepriš- 
tarauju ir kaltinimų smulkmenoms.“ Bet
gi pridūrė, kad jis negalįs sutikti su iš
vada, pasak kurios, jo veikla buvusi są- . 
mokslas“ demokratiniam rėžimui Vengri
joje nuversti“.

Stiprios sargybos bylos metu
Frankfurtas (Dena). Vatikano radijas pra- . 

neša, kad Vengrijos vyriausybė ryšium su 
vykstančia kardinolo Mindszenčio byla grie
bėsi stiprių saugumo priemonių.

{ sostinę sutraukta gausiai policijos da
linių. Viešuosius pastatus saugo ginkluotos 
sargybos. Be to, komunistų, partija visus 
savo aktyvistus laikanti aliarmo būklėje

Rymas (Dena/Reuteris). Trečiadienį Va
tikanas kardinolo Mindszenčio bylą pava
dino „didžiausiu katalikų eklezijos įžeidimu, 
kokio nebuvo nuo to laiko, kai Napoleonas 
Bonaparte išgabeno popiežių Pijų VII”.

Bolševikų kova su religija Vengrijoje.
Budapeštas (Dena/Reuteris). Vengrijos mi

nisterio pirmininko pavaduotojas ir darbo 
partijos generalinis sekretorius Matyas Ra- 
kosi išrinktas Vengrijos nepriklausomo liau- » 
dies fronto prezidentu, į kurį susijungė vi
sos vengrų partijos. Naujojo liaudies fronto 
programoje, kurią Rakosi perskaitė, numa
toma Vengrijai nauja konstitucija, kuri, kaip 
jis pasakė, vengrų tautos veiklą politinėje, 
ir socialinėje srityje globos Vengrijos bad
dies demokratijos pagrindiniai įstatymai.

Programa garantuoja „besąlyginę reljgi- 
os laisvę”, bet reikalauja kovoti su visais 

bandymais” eklezijos įtaką ir jos tarptauti
nius santykius panaudoti liaudies demokra
tijos vidaus ir užsienio priešų rėmimui.

♦ Buvęs JAV pasiuntinybės Berlyne 
tarnautojas J. Burgmannas, kaltinamas kraš
to išdavimu ir patrauktas teisman. Jis karo 
metu per Vokietijos radiją varęs antiamen- 
kinę propagandą. (D/R).
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Amerikiečių 
manevrai

Neseniai 15.000 amerikiečių, talkininkau
jant prancūzams, tarp Karlsruhės ir Wies- 
badeno išbandė, kas būtų, jei kurią gražią 
dieną ar naktį šaltasis karas sukaistų. Gen. 
Clayaus dešinioji ranka kariniuose reika
luose, gen. C. R. Huebneris paaiškino, kad 
tai buvęs pirmas žingsnis tik okupaciniams 
uždaviniams paruoštus dalinius paversti 
taktiniais.

Apie tuos pirmuosius JAV kariuomenės 
žiemos manevrus Vokietijos teritorijoje „Der 

' Spiegei’ rašo:
„Keletą dienų prieš manevrus rytietiškai 

orientuotas Pietų Badeno „Unser Tag” pra
nešė, kad visoje Aukštutinio Reino srityje 
tarp Šveicarijos sienos ir Rastatto” visi 
svarbesni keliai, kalnų perėjimai, tiltai it 
viaduktal yra užminuoti ir paruošti sprogdi
nimui”. ,

Iš tikrųjų manevruose, kurie buvo vadi
nami sniego kankalėlių (Snow Drops) ope
racija, nebuvo paleistas nė vienas šūvis. Net 
„agresoriai’ buvo tik vaizduotėje. Buvo at
sisakyta nuo įprasto „mėlynųjų” ir „raudo
nųjų” pavadinimo, o taip pat ir nuo stebė
tojų iš Karlshorsto vyr. buveinės (sovietų). 
Vakarų stebėtojai sniego kankolėlių skam
bėjimo galėjo pasiklausyti.

Amerikięčių žiemos manevrai turėjo iš
bandyti dalinių kovingumą šalčių metu. 
Norėta išsiaiškinti, kaip į šalčius reaguoja 
karys ir jo ginklai. Taip pat pademonstruoti 
amerikiečių drausmę vokiečių civiliams gy
ventojams. Todėl 1. pėstininkų divizija pa
lapinėms apšildyti iš Bad Toelžo atsigabeno 
briketų...

800 kv. kilometrų Wuerttembergo, Badeno 
ir Pfalzo plotas buvo paskelbtas karo sri
timi. Strategine fikcija pirmojoje manevrų 
fazėje buvo tokia būklė; „Agresoriai sutel
kę stiprias jėgas Metzo, Luxemburgo ir 
Nancy srityse, traukia Reino link. Gynėjai 
pasiruošia priešpuoliui ir užima pozicijas 
lytinėje upės pusėje”.

2. fazė buvo daugiau reali: „Rytų agreso
riai puola. Paskubinta sparta gynėjai telkia
mi prie Reino' ir įsigyja prietilčius prie 
Mainzo, Mannheimo ir Wormso. Iš čia 
puola toliau į šiaurę ir rytus, užima vieną 
Maino tiltą, prie Hanavo ir persekioja prie
šą Maino bei Neckaro slėniuose”.

Viskas vyko planingai, tik šiltas drėgnas 
oras neleido patirti šalčių įtakos. Kariai 

- prakaitavo kailiais apmuštais kombizonais ir 
vatinėmis kepurėmis. Taip pat nebuvo pro. 
gos išbandyti ir kombinuotų gumos—odos 
batų, asparumo šalčiui.

Kariai buvo patenkinti. Jų vidutinis am
žius buvo 22 metai, štabų personalo viduti
nis amžius siekė 28 metus. Tarp keturių ka
rių du yra Ramiojo vandenyno ar Europos 
kovų veteranai. Kiti du parako dar neuos- 
tę.

Karininkai aiškino. kad karių moralė 
esanti labai gera. Maitinimas buvo ameri
koniškas. Pusryčiams: blynai, kiaušiniai, 
pagruzdinta duona, avižų dribsniai, pienas 
ir kava. Pietums —. trys penki patiekalai. 
Vakare; kepsnį s, dešrelės ir atitinkami prie
dai. Pasigesta alkoholio”, (m).

Reikalauta persvarstyti 
Kristaus byla

Jeruzalė (DenaZReuteris)z Vienas nežino
masis iš Olandijos laišku reikalauja, kad 
vyriausiasis Jeruzalės teismas persvarstytų 
Jėzaus Kritaus bylą ir padarytų naują 
sprendimą.

Pagal nežinomojo pareiškimą teismas 
Kristų pasmerkęs neturėdamas reikalingo 
teisinio jausmo, o Pontrjus Pilotas, patvir
tindamas sprendimą, peržengęs karinio gu
bernatoriaus teises. Nežinomasis pareiš
kęs, kad savo teigimus galįs paremti doku
mentais. Vyr. teismo Jeruzalėje pareiga „iš
lyginti didžiausią neteisybę istorijoje”-. By
los persvarstymas įrodysiąs, kad teismas, 
kuris nuteisė Kristų, buvo siauro akiračio ir 
savo sprendimui neturėjo jokių teisinių pa
grindų. Žydų spauda spėja, kad'nežinoma
sis yra vienas britas, kuris buvo nuvykęs į 
Olandiją ir ten parašė knygą apie teiseną. 
Vyr. teismas ir Izraelio teisingumo minis- 
teris pareiškė, kad laiško rašytojo pavardė 
jiems yra žinoma, bet jie negali jos pa
skelbti. y

Hercogienės apvogimo 
klausimas žem. rūmuose

Londonas (Dena / Reuteris). Žemuosluo- 
• se rūmuose karo ministeris Shinwellis 

pranešė, kad jis šiuo metu tikrina 
klausimą, ar esą būtinai reikalinga taikyti 
drausmės priemones britų armijos kariams, 
kurie kaltinami prisidėjimu prie brangeny
bių dingimo iš Glilcksburgo pilies Vokieti
jos Danijos pasienyje.

Shinwellis pabrėžė, jog hercogienė Alek
sandra von Mecklenburg savo skunde tei
gianti, kad brangenybes pavogę britų ka
riai 1945 m. gegužės mėn., ieškodami Him
lerio. Brangenybės, vertos 25.000 svarų 

‘ Sterlingu

________________________ MINTIS

Naujas stačiatikių vadas
Penktadienį Istanbule buvo iškil

mingai apvainikuotas naujas stačia
tikių patriarchas Athenagoras, buv. 
New Yorko stačiatikių arkivyskupas. 
Reuteris. <

Tokiu būdu dar viename „šaltojo” karo 
fronte kautynės kol kas pasibaigė 1:0' Wa
shington© naudai. Mat, Istanbulo (Konstan
tinopolio) patriarchas yra 140 milijonų sta
čiatikių dvasinis vadas. Ir jam, bent for
maliai, priklauso Bulgarijos, Rumunijos, Al
banijos, Jugoslavijos ir kitų Rytų Europos 
kraštų stačiatikiai. Nepaslaptis, kad Krem
lius savo įtakos praplėtimui mielai naudo
tųsi stačiatikių eklezijos patarnavimu. Pats 
Stalinas, tur būt, sutiktų pasiskelbti šven
tuoju, jei tai padėtų jam įsigalėti dar vie
name krašte. Tiesa, sovietai Maskvoje tari 
Kremliaus klausantį savo „nuosavą” pa
triarchą Aleksiejų, bet jo avidė yra tik So
vietų Sąjunga. Todėl Kremliui būtų malo
nu, jei vietoje pernai dėl nesveikatos pasi
traukusio Istanbule patriarcho Maksimose 
V būtų išrinktas Derkoso arkivyskupas Jo
achimas, bet ne „amerikonas” Arthenagoras. 
Tačiau Istanbulo šv. Jurgio vienuolyne su
sirinkęs sinodas 11 balsų prieš 6 išrinko 
nauju patriarchu vis tik New Yorko arki
vyskupą, kuris neseniai apsilankęs Washing
tone, didžiausiam fotoreporteriui džiaugsmui 
pabučiavo Trutnanui į kaktą ir jį pavadino 
savo draugu.

įdomu, kad pagal seną Turkijos įstatymą 
patriarchu gali būti tik Turkijos pilietis, bet 
ta kliūtis buvo apeita išsiaiškinus, jog nau
jasis patriarchas yra gimęs buv. Turkijos te
ritorijoje. Pats Athenagoras yra graikų kil
mės ir nuo 1922 m. gyvena JAV. Jo išrin
kimas buvo sutiktas visame stačiatikių pa
saulyje su dideliu pasitenkinimu. Tikimasi, 
kad jis duos naujų impulsų visai stačiatikių 
eklezijai, o gal ir dolerių... Vainikavimo 
iškilmėse dalyvavo daug diplomatų, jų tar
pe ir Rumunijos, Bulgarijos bei Jugoslavi
jos pasiuntiniai. Tik sovietų ambasadoriaus

Sukilimas už geležinės uždangos

silpnesnėse raudono- 
— jau yra revollu-

pafirties, ar geriau

Šiandien toje misterijų šalyje už 
geležinės uždangos milijonas ginkluo
tų patriotų formuoja kovos linijas 
prieš savo prispaudėjus sovietus. Šio 
straipsnio autorius, pats padėjęs jiems 
jų veikloje, praneša Amerikai šį pir
mąjį savo paties išgyventą vaizdą.

A. H. Ibseno vardas yra slapyvar
dis vyro, kurio tikroji pavardė yra 
žinoma tik tam tikroms oficialioms 
Vashingtono įstaigoms.

Per 2. D. karą jis buvo ryšių ka
rininkas tarp strateginės tarnybos ir 
antinacinio pogrindžio Norvegijoje, 
Švedijoje ir Danijoje. Vis tebeveikda
mas pogrindžio darbe, dabar jis vei
kia kaip derintojas ir kurjeris tarp 

' antikomunistinių rezistencijos grupių.
šiame straipsnyje Mr. Ibsenas pa

keitė visus vardus, vietas ir datas, kuz 
rios galėtų pakenkti pogrindžio vei
kėjams. /

Nuo Arktikos okeano iki mėlynojo Vidur
žemio laisvės prošvaistės veržiasi pro rusų 
tariamąją „neperžengiamą” geležinę uždan
gą, nepaisant kaip apgailėtinai menkai te- 
rodoma paramos iš demokratijų pusės.

Antikomunistinė rezistencija šioje srityje 
skiriasi į dvi fazes: arba vyksta tylus, žūt
būtinis pasiruošimas (jau gerokai pažengęs) 
smarkiai atviro sukilimo ofenzyvai. Arba 
jau aktyvi revoliucija 
sios imperijos siūlėse 
cija.

Iš mano asmeninės 
sakant, dalies tos patirties, kurią aš esu 
(galiotas paskelbti „ARGOSY” (žurnale), 
štai kaip tos kovos linijos formuojasi:

Gerokai viršum milijono visiškai gin
kluotų pogrindžio karių yra jau pasiruošę 
smogti iš rūsių, gatvių, kalvų ir balų bent 
visame tuzine šalių — Suomijoje, Pabaltijo 
valstybėse, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
Balkanų kraštuose. Tie kovotojai yra už
grūdinti; jie žino savo darbą; jie yra pra
tę sudaryti užtvaras, suruošti sabotažą ir 
išsisukti nuo politinės policijos. Jie yra 
drausmingi, turi savo susisiekimą ir kovose 
išbandytą saugumo ir tiekimo sistemą. Ir jų 
pastangos padėjo jiems nusmogti jų pirmą
jį priešą wermachtą ir jo fiurerį Adolfą 
Hitlerį.

Imant tautomis, kaip stiprus yra tas po
grindžio sąjūdis? z

Suomijoje, kuri dar nėra visiškai atkirsta, 
geležinės uždangos, yra aktyvi antikomunis
tinė armija, sudėta daugiau kaip iš 40.000 
vyrų, ši jėgMMudėta iš studentų ir rusų suo
mių karo veteranų, grįžusiu J civilinį gy
venimą kaip ūkininkai, medkirčiai, versli
ninkai, transporto darbininkai ir baltakal- 
nieriai tarnautojai.

Kai komunistų pajėgos per balsavimus su
daro vos apie 20 nuošimčių visų Suomijos 
balsų, antikomunistų armija gali pasitikėti 
plačiausia publikos parama maistu ir pasto
ge lemiamajai dienai atėjus.

Geležinės uždangos viduje trijų beveik 
jau ištrintų Pabaltijo valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos — vadavimo armija 

nesimatė. Galimas dalykas, kad Kremlius 
dabar bandys Balkanų bei Vidurio Europos 
stačiatikius pajungti Maskvos patriarchatui. 
Tačiau jo įtaka kitų kraštų stačiatikiams 
baigta. (Lo).

Sovietai nesupranta EBP naudos
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

užsienio reikalų ministeris Bevinas užsie
nio laikraštininkų priėmime pasisakė prieš 
nuomonę, kad MarshaJHo planas turįs suda
ryti sąlygas sovietų valdžiai kada nors nu
versti, Jis labai apgailestaująs, kalbėjo Be
vinas, kad sovietai nenori matyti galimybės, 
kurią Marshailio planas teikia pasaulio tai
kai ir kad jie /nesinaudoja ta galimybe. 
Marshailio plano tikslas esąs Europos tau
toms suteikti laimę, pasitenkinimą ir žmo
nišką gyvenimą.

Paliesdamas Atlanto paktą Bevinas pasa
kė,“ kad jis Vakarų Europai suteikia ramu
mą. Jeigu toks paktas būtų buvęs sudary
tas 1919 m. ir jei Prancūzijai būtų buvęs 
laiduotas saugumas, į kurį ji turi teisę, tai 
2. D. karas gal nebūtų -kilęs.

Valymai Čekoslovakijos 
universiteluose

Praha (Dena/Reuteris). Valdžios informa
torius praneša, kad ryšium su vykstančiu 
Čekoslovakijos universitetų ir technikos 
aukštųjų mokyklų valymu būsią pašalinta 
netoli 5.000 studentų.

Humanitarinių mokslų studentų skaičius 
būsiąs sumažintas, o studijuojančių prak
tiškus mokslus bus padidintas 30—500/o. 
Politiniai mokslai, ypač marksizmas ir le
ninizmas visiems studentams yra privalomi.

Informatorius dementuoja, kad šis valy
mas vyksta dėl politinių priežasčių, tačiau 
pažymėjo, kad daugelis studentų, kurie dėl 
priešvalstybinio nusistatymo buvo teismų 
nubausti, studijuoja toliau, lyg nieko nebūtų 
atsitikę.

(Revolt behind the Iron Curtain)

Rašo A. H. Ibsenas
sudaro daugiau kaip 50,000 vyrų. Jų pajė
gos kasdien didėjo dezertyrais iš raudono
sios armijos ir pabėgėliais iš Rusijos ver
gų darbo stovyklų, tie naktiniai kovotojai 
yra gerai apsirūpinę puikiausiais vokiečių 
šautuvais ir amunicija, paliktais beatsitrau
kiančio vokiečių wermachto. Be to, strate
giniuose punktuose yra gerai pastatytos 88 
milimetrinės lauko patrankos.

Lenkija turi požemi iš 60.000 aktyvių vy
rų. Kai kurios rezistencijos celės faktiškai 
kontroliuoja ištisas krašto sritis, lygiai kaip 
prancūzų maquis, kurie'„valdė” ištisas pro
vincijas, nors vokiečių okupacijos komen
dantai didžiavosi.

Rezitencijos kovotojai užpuldinėja komu
nistų būstines, pagrobdavo ir nusmerkdavo 
lenkų MVD (Lenkijoje vadinamų. UB — 
Uržąd Bezpieczenstwa) narius ir išvaduo
davo žymius lenkus, patekusius į UB ran
kas. Kovai su tuo pogrindžiu Varšuvos 
saugumo ministerija suorganizavo specialų 
„provokacijos departamentą” norėdama pa
gauti antikomumistus, beplanuojant jų di
desnius' pasikėsinimus. Tas departamentas 
pirmiau buvo vadovaujamas Maskvoje iš
treniruoto pulkininko „Komaro”, bet kai 
pulk. „Komaras” buvo paskirtas Lenkijos 
kariniu atašė į Vashingtoną, jo vietą užėmė 
jo pavaduotojas majoras Rozanskis.

Giliai už geležinės uždangos gerai orga
nizuotas pogrindi^iš maždaug 200,000 vy
rų laimi šaudomąjį karą Rusijos duonos 
krepšyje, Ukrainoje. Oficialus tos ginkluo
tos opozicijos vardas Ukrainoje yra Ukrai
nos Išvadavimo Armija — UPA. Sumaniai 
vadovaujama patyrusių karininkų ir gerai 
aprūpinta ginklais ir amunicija ši pajėga 
1946 metais nepraleido' jokio keleivinio 
traukinio tarp Kievo Berdičevo ir Kievo 
Kovelio, tiek komunistai bijosi UPA sabo
tažo.

įlPA daugiausiai veikia Karpatų kalnuo
se, Voluinijos miškuose ir Pripetės balose. 
Svarba, kokią Rusija ir jos satelitai priski
ria UPAi, paaiškinama trijų valstybių su
tartimi, kurią 1947 m. gegužės 12. d. pasi
rašė Sovietų, Lenkijos ir Čekijos vyriausy
bės, pasižadėdamos bendrai kovoti su uk
rainiečių ginkluotąja rezistencija.

UPA aukų tarpe yra daug garsių totali- 
tąristų, jų tarpe vokiečių SS generolas Vik
toras Lutzė, užmuštas 1943 m., sovietų 
maršalas Vatutinas, žuvęs nuo ukrainiečių 
pogrindžio rankos 1944 m., ir Lenkijos ap
saugos viceministerij generolas Karolis 
Svierčevskis (Ispanijos civiliniame kare ži
nomas kaip „generolas Valteris”), kuris bu
vo užkluptas ir užmuštas drauge su 20 jo 
partijos pareigūnų 1947 m. kovo mėnesį.

Čekoslovakija tari stipriausią ir geriau
siai organizuotą rezistencijos organizaciją 
visose satelitinėse valstybėse, tai Sakalų są
jūdį, turintį apie 600.000 narių. Pagal var
dą sportinė ir gamtą mėgstanti draugija,

„Dėkui Dievui, 
mes nesame anglai“

\ Londonas (Dena-Reuteris). Madrido ra
dijo komentatorius pareiškė; „Dėkui Die
vui, mes nesame anglai ir neturime ken
tėti nuo katastrofingų pasekmių dėl 
vino nepajėgumo ir prietaringumo.

Komentare sakoma, kad ispanams 
„nusispjauti, ką Britanijos užsienio 
kalų ministeris ar jo darbo partijos 
rlai galvoja apie jų vyriausybę“.

„Bevino nesugebėjimas suprasti 
patvirtina, kad mes iš tikrųjų išsivadavome 
ne tik iš Rusijos nagų, bet taip pat ir iš jo 
didenybės vyriausybės baltų pirštinių. 
Faktas, kad ši vyriausybė baidosi mūsų, 
yra teisingas ir džiuginamas mastas, iš 
kurio mums aiškėja mūsų išsivadavimas. 
Mums nėra koktus nei Bevinas, nei jo vy
riausybė — neapsimoka dėl to galvos 
kvaršinti“.

Be
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Mindszenli bailina/
antisemitizmu

Budapeštas (Dena). Iš patikimų sluogsnių 
Reuteris praneša, kad kardinolo Mindszen- 
čio byla prasidėjusi vasario 3. d. Buda
pešto vyr. teisme, (gauna savotišką atspalvį.

Keturios didžiosios žydų organizacijos 
Budapešte apkaltino, kad kardinolas esąs 
antisemitiškai nusistatęs, kad jis rėmęs žy
dų persekiojimą nacių laikais ir planavęs 
vėl įvesti karo meto antižydiškus įstatymus. 
Sį pareiškimą su kaltinimais savo telegra
moje į viso pasaulio žydų organizacijas pa
skelbė žydų pasaulinio kongreso Vengrijos 
sekcija, Vengrijos sionistinė organizacija, 
Vengrijos žydų centrinė taryba ir autono
minių ortodoksų religinių bendruomenių 
valdyba.

AFP pranešimu, kardinolas Mindszentis 
atsisakė advokato savo gynybai. Pagal Ven
grijos (statymus teisingumo ministeris 
teisę kaltinamajam skirti

* New Yorko radijas 
kistanas nenori pripažinti

turi
advokatą, 
pranešė, 
Izraelio. (

kad 
(D).

Pa-

buvo vi-Sakalai i'š tikrųjų per 2. D. karą 
sos antinacinės rezistencijos pogrindžio 
branduolys. Šiandien, išskyrus jų buvusius 
prokomunistinius narius, kurie visuomet bu
vo negausingi, Sakalai tebėra pirmaeilis de
mokratijos judintojas anapus „geležinės” už
dangos. Ginklų sakalai turi gerą pasirinki
mą ir vokiškų, ir rusiškų, ir net ameriko
niškų. Si organizacija turi savo aviacijos 
diviziją, sudarytą iš buv. karų aviacijos la
kūnų, kuri dabar verčiasi išgabenimu žy
mių pabėgėlių iš savo krašto į laisvąsias 
šalis.

Vengrija, kuri turi rezistencijos organiza
ciją iš 55.000 vyrų, gauna svarią paramą ir 
susisiekimo patarnavimus iš katalikų ekle
zijos, kurios įtaką komunistai veltui sten
giasi nuslopinti. Tarp įvairių antisovietinės 
rezistencijos formų, vartojamų satelitinėse 
valstybėse, religija, tam tikru atveju, yra 
pati galingiausioji, kadangi išskiriant fizi
nį sunaikinimą, nėra nė vieno tikro būdo, 
kaip totalitarinis režimas galėtų su ja sėk
mingai kovoti. Opozicijos komunistinei 
santvarkai dvasia, reiškiama visų tų eklezi- 
jų (išskiriant apgailėtiną išimtį — Rusijos 
ortodoksinę bažnyčią, kurios tikrasis pa
triarchas yra MVD viršininkas) yra stačiai 
didinga. Dėl to maldykla pasidarė vienijan
čiu veiksniu milijonams katalikų, ortodoksų 
ir protestantų tikinčiųjų.

Rumunijos, Jugoslavijos ir Bulgarijos po
grindžio armijos yra maždaug vienodo pa- 
jėgumo;'25.000 ginkluotų, išlavintų įr koor
dinuotų karių kiekviename krašte. Net ma
žutėje Albanijoje, kurios kalniečių ginčai 
išsivystę į keršto ir riaušių tradiciją, 10.000 
smarkių narsuolių susivienijo prieš komu
nistus. Albanijos kalnuotų 'sričių dalyse, kur 
aš dalyvavau kaip stebėtojas, raudonosios 
armijos ir MVp patruliai retai teišdrįsta 
išeiti, bijodami užlipti vokiečių „teller” mi
nas. (B. d.)

' Vokietijos administraciją perduos užs. 
reikalų ministerijai

Washingtonas (Dena/Reuteris) Amerikos 
armijos ministeris Royallis, kaip iš Wa
shington© pranešama, vėį prašęs Trumaną, 
kad amerikiečių zonos Vokietijoje okupacinė 
valdžia iš armijos būtų perduota užsienio 
reikalų ministerijai.

Si problema yra pasidariusi labai aktuali, 
kadangi gen. Glayus Royalliui ir kitiems 
asmenims yra pareiškęs norą atsisakyti nuo 
amerikiečių karo gubernatoriaus postovio 
Vokietijoje.

Prezidentas prašomas gen. Clayų dar 
kurį laiką palikti Vokietijoje. Užsienio r. 
ministerija irgi turinti būti pasiruošusi pa
sikeitimui.

Vokietijos kontrolė jau pereitų metų bir
želio mėnesį armijos turėjo būti perduota 
užsienio reikalų ministerijai, bet tuomet 
buvo atidėta vėlesniam laikui
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=TRUMP0S
AUSTRALIJA

♦ Pirmą kartą 
įvestas iškilmingas 
Ateityje Australijos 
ma su tam'tikromis 

Australijos- istorijoje 
pilietybės sutelkimas, 
pilietybė bus suteikia- 

ceremonijomis. (D).
ČEKOSLOVAKIJA

♦ Autobusas, vežęs studentus į kalnus

♦ ^>ndono specialūs 
tuoja žinias, kad britų

žiemos žaidimų, įkrito į Elbę, Čekoslovaki
joje, 3 asmenys užmušti ir 69 sužeisti. (D).

D, BRITANIJA
♦ ̂ >ndono specialūs sluogsniai demen

tuoja anias, kad britų vyriausybė norinti 
įsigyti Kokoso salą. Dabar esą pasitarimai 
Singapūre liečia tik finansinius reikalus. (D).

♦ Britų fašistų partijos susirinkime, 
kalbant sir Mosleyui, buvo įmesta keletą 
ašarinių ' bombų. (D/R).

♦ Britų laivyno trys torpiediniai laivai
6—8 savaitėms vyks į Arktikos vandenis. 
(D/R). - .'

♦ Į La Valetos uostą, Maltoje, atvyko 
suomių motorinis laivas su 11 asmenų. Lai_ 
vas pr. m. rugsėjo 19. d. išplaukė iš Hel
sinkio ir gegužės mėn. norėjo pasiekti Aus
traliją. Sugedus motorui, turėjo sustoti La 
Valetoie. (D/R).

♦ D. Britanijai pripažinus Izraelį, Izrae_
lio atstovybėje Londone buvo iškelta Izrae
lio mėlyna balta vėliava. Tūkstančiai žydų, 
kurie čia buvo susirinkę, kėlė triukšmingas 
t>VaCiia3' (D)> GRAIKIJA

♦ Graikijos generalinis štabas praneša, 
kad graikų kariniai daliniai apvalė Karpen- 
siono sritį ir kad Peloponese operacijos bu
vusios sėkmingos. (D/Afp).

INDIJA
♦ Indijos parlamentas pradėjo naują 

posėdžių sesiją, kurioje bus svarstomas 
naujų (statymų išleidimas. (D).

ISPANIJA
* Ispanijos karinis teismas nubaudė 24 

socialistas nuo 1 iki 9 metų kalėjimo. Nu
baustieji buvo apkaitinti priešvalstybine 
veikla ir priklausymu slaptai socialistų par
tijai (D/R).

IS VISUR
♦ 12 amerikiečių skraidomųjų tvirtovių 

ir 6 britų lėktuvai ieškojo prieš keletą die
nų tarp Dakaro ir Anglijos dingusios ame
rikiečių skraidomosios tvirtovės. Jiems pa
vyko ją rasti ir išgelbėjo 15 įgulos

♦ Orinis susisiekimas tarp Londono ir 
Paryžiaus pirmadienį dėl didelio rūko buvo 
smarkiai trukdomas. (D/R).

♦ Paragvajuje rinkimai įvyksią praslin
kus 60 dienų po normalios būklės atstaty
mo. (D/Afp). I

♦ Barodos ir Kolapuro valdovai pareiš
kė. kad jie'nori savo valstybes prijungti prie 
Bombėjaus provincijos. Baroda yra vienas 
didžiųjų Indijos miestų ir turi apie 3 mil. 
gyventojų. Kolapuras yra mažesnis ir tari 
apie 1 mil. gyventojų. (D/R).

♦ Tarptautinio valktį pagalbos fondo 
lėktuvas su medikamentais nuo džiovosgnu- 
sileido Belgrade. (D/Afp).

ITALIJA
♦ Italijos parlamento užsienio reiklių 

komisija priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
Italijai leidžiama įstoti į tarptautinę pabė
gėlių organizaciją. (D/Arp).

♦ Po ilgesnio laikotarpio Ryme pirmą 
kartą iškrito sniegas. Temperatūra yra neį
prastai žema. (D/Afp).

♦ Krikščionių demokratų senatorius E. 
Savis pareiškė protestą dėl straipsnio 
„Giornale delta Sera” laikraštyje, kad Ispa
nija ir Portugalija iš Vakarų Europos gy
nybos sistemos turi būti išsikirtos. (D/R).

♦ Nennio socialistų partijos sekretorius 
Jaccomettis partijos susirinkime kritikavo 
grafo Sforzos politiką, kad ji neatstovaujanti 
darbininkų reikalams, ir prikišo Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos socialis. 
tų partijoms, kad jos nukrypusios nuo tik
rojo socializmo. (D/Afp).

♦ Finansų komisija priėmė projektą 1950 
m. pastatyti 20.000 asmenų patalpas, kadan
gi Italija šventaisiais metais laukianti daug 
maldininkų. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Buvęs JAV užsienio reikalų ministe

ris Marshailis ir Marshailio plano admini
stratorius P. Hoffmanas tautinės planavimo 
draugijos buvo apdovanoti auksiniu meda
liu, kuris yra kasmet skiriamas už nepa
prastas nuopelnus gyveninio standartui pa
kelti. (D/OANS). -

♦ „Negrių taryba” patikino prezidentą. 
Trumaną, kad ji remsianti jo „piliečio tei
sių programą”. (D/R).

♦ Demokratų senatorius Fukbrightas 
pateikė projektą, kad senatas ir kongresas 
įsteigtų Europos jungtines valstybes. (D/R).

♦ JAV ši šiema yra nepaprastai šalta. 
Sniego audrų padaryti nuostoliai vakari
niuose ateituose apskaičiuojami daugeliu 
milijonų dolerių. (D/R).

♦ New Yorko arkivyskupas kardinolas 
Spellmanas vasario 6 d. paskyrė maldos ir 
protesto dieną prieš’ Vengrijos komunistų 
vyriausybe dėl kardinolo Mindszenčio suė
mimo. (D/R).

it Amerikiečių žinių agentūros Azijai 
viceprezidentas ir vienas amerikiečių ligo
ninės karininkas Tokijos įlankoje medžiojo 
antis ir iš medžioklės negrįžo. Netoli pa
krantės rastas apverstas laivas (galina ma
nyti, kad jie prigėrė. (D/R).

KANADA
♦ Kanados parlamente buvo . pateiktas 

(statymo projektas, kad pakeistų „Kanados 
dominiją” į „Kanadą”. (D/R).

KINIJA
♦ Kinijoje nuteikti japonų karo nusikal

tėliai būsią pervežti į Tokiją. (D).
P. AFRIKA

♦ Didelė sausra P. Afrikoje turėjo įta
kos kontinento maisto produktų trūkumui. 
Per sausrą sunyko ne (lik javai, bet taip pat 
negalėjo būti įsėti nauji pasėliai. (D).

\ * TURKIJA

♦ į Ankarą atvyko amerikiečių pūrų pa
jėgų vadas Rytiniame Atlante ir Viduržemio 
jūro* srityje viceadmirolas Conoilys ir 
amerikiečių .laivyno operacinio skyriaus 
viršininkas viceadmirolas Conieys. Jie vesią 
pasitarimus su prezidentu Išmotu Inoenu it 
turkų laivyno štabu. (D/Afp).

J
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Na, žinoma, iešmininkas kaltas / J. Cicėnas 
arba eilinio žurnalisto išpažinties nuotrupa '

„Minties” Nr. 5(527) net dvi taurės (gai
la, kartybių) pakelta už mūsų spaudą ir 
žurnalistus. . Laikai yra didžiai versti ir 
mes taip pat nepastovūs (vieni išvažiuoja, 
kiti pravažiuoja, treti kombinuoja ir tt., vis
kas, anot filosofo, teka visokio „įsikuidini- 
mo” kryptimi), tai privalu už gerą atsaky
ti geru čia pat, nedelsiant, ir oficialia va
liuta.

Įsiskaitykime visų pirma j „kaltinamąjį” 
aktą. Rašytojas ir aktorius A. Škėma, tium- 
pam . prisėdęs prokuroro kėdėn, (žiūr. str. 
„1948 m. kultūriniai ir teatriuiai epizodai”) 
teigia: x •

„Vien statistinių apžvalgų mums ma
ža. (Mano pastaba: statistinėmis ap
žvalgomis jis bus pavadinęs V. Alanto, 
St. Vykinto if A. Tyrtiolio str., kuriais 
buvo trumpai aptarta mūsų kultūriniai 
1948 metų laimėjimai J. C.). Reikia gi
liau pasiknisti kultūrinio gyvenimo fak
tų esmėje. Todėl šitokias apžvalgas tu
rėtų rašyti atitinkamų sričių specialis
tai. Blogai, kai eilinis žurnalistas čiutn- 

' pa ir literatūrą, ir dailę, ir teatrą, ir 
muziką. Štai ir skaitai kažkokią žemės 
ūkio gaminių tabelę.”

Dailininkas V. Vizgirda Lietuvių Dailės 
Instituto suvažiavime, be kita ko, pareiškė 
(cituojama iš „Mintyje” įdėtos santraukos);

„Reikalinga, kad visuomenė būtų tei
singai ir objektyviai informuojama apie 
meno kūrėjus, būtų auklėjama pažinti 
ir rflylėti meną, ir suprasti jo tikslus ir 

' reikšmę. Reikia pripažinti, kad tikro 
meninio visuomenės auklėjimo ir tei
singos Objektyvios informacijos mes 
pastaruoju metu labai pasigendame”.

Tai kaltinimų metmenys. Šiurpūs, kaip 
kardo ašmenys. Rodos, imk ir nukryžiuok 
spaudą, tai yra: bent po vieną nudobtą 
žurnalistą prie kiekvieno stovyklos pašto 
žibinto, ar ne? Galutinį sprendimą paliekant 
„prisiekusiems teisėjams” arba — kitaip ta
riant — pačiai skaitančiai visuomenei, čia 
privalu (ad rem, bet ne ad hominem) iškelti 
keletą šitos visos „bylos” motyvų.

Visų mūsų tremties sąlygomis dienraščių 
uždavinys yra grfnai informacinis, o ne 
ypatingai skiriamas kuriai nors vienai sri- 

* čiai pavaizduoti ir jos atskiriems įvykiams 
ar niuansams analizuoti ar susintetinti. Tai
gi mūsų spauda ir „čiumpa” visus tremties 
gyvenimo faktus žurnalisto informatoriaus 
rankomis, o ne, kaip A. Škėma norėtų, ana
litiko — sintetiko pirštinėmis. Tokios jau 
sąlygos. Tatai ne skonio, bet paties gyveni
mo sukurta būklė ir vargu begalėsim ją už 
tėvynės ribų pakeisti.

Bet laikraštis — visų bendra nauda ir 
garbė, ir jei visi kaip bitelės ar skruzdės 

. sueisim į talką, atsinešdami ko geriausią tal
kos valią, tai ir tremties sąlygomis laikraš
tis bus (vairesnis, šakotesnis, o laikraščio 
skaitytojas, palaimingesnis savo nuolatiniu 
tobulėjimu.

O pas mus ar yra žymių platesnės talkos 
link? Kalbėkime konkrečiai. A. Škėma — 
rašytojas it aktorius. Stabterkim bent ties 
jo „antrąją puse”. Teatro reikalai jam rūpi 
per viską, sielojasi, ieško, džiaugias, nerims-

I Ekrano įvairenybes
♦ Sausio pabaigoje Berlyne laukiama 

Jenny Jugo (DEFOS) filmos J,Nesvajok, 
Anetta” premjeros.

♦ Viena italų filmų b-vė buvo sumaniusi 
įsukti filmon Mussolinio ir jo meilužės Kla
ros Petaccės meilės istoriją, tačiau Šarlis 
Boyer ir Hedi Lamar nesutiko vaidinti jiems 
numatytų svarbiausių rolių.

♦ Čarlis Chaplinas, kuriam balandžio 
mėn. sukanka 60 metų, ir jo ketvirtoji žmo
na — 23 metų amžiaus — laukia trečio kū
dikio. Tuo būdu Chaplino vaikų prieauglis 
padidės iki 5.

♦ Populiarus vokiečių komikas Heincas 
Rūhmannas vaidina vyr. rolę sukamoje 
(COMEDIOS) „Raudonosios katės”, filmoje. 

■ * Cenzorių žirklių dėka Marlenos Diet- 
richės gerbėjai filmoje „Auksiniai auskarai” 
pasiges ištiso trečdalio kilometro tikrojo 
Marlenos seksapylio.

♦ Naujoje (UNIVERSAL) filmoje „Illegal 
Entry”, kurioje veiksmas vyksta Meksikos- 
JAV pasienyje, vyr. roles vaidina švedė 
Marta Torenė, Džordžas Brentas ir Hovar
das Duffas. Režisuoja Decordova.

♦ Prieš daugelį metų Vokietijoje sukta 
filmą „Emilis ir detektyvai” (pagal Ericho 
Kastnerio vaikų knygą) dabar vėl ketinama 
naujai sukti Argentinoje, ispaniška versija.

♦ Sultonas Sir Mohammedas Paša Aga 
Khanas III, tariamasis tiesioginis pranašo 
Mahomedo įpėdinis, vienas turtingiausių 
pasaulio vyrų, nepailstamas tautos vienijimo 
politikas ir tt., ir tt.', turi duoti sutikimą jo 
sūnaus Alio Khano būsimoms vestuvėms 
su Amerikos filmų artiste Rita Hayworthe.

♦ Garsus Hollywoodo filmų artistas Tai- 
ronas Poweris Romos Santa Frances
cos maldykloje susituokė su 25 — mete 
raudonplauke prancūzų filmų artiste Linda 
Christiane. Po ceremonijų prie maldyklos 
tūkstantinė žmonių minia, daugiausia mo
terys, puolė pralaužti raitosios jtolicijos 
užtvarą, kad jauniesiems palinkėjus laimės. 
Po sutuoktuvių jaunųjų pora buvo priimta 
popiežiaus Pijaus XII. Paskutiniu metu Tai. 
ronas Poweris yra išsiskyręs susavo pir
mąja žmona, taip pat prancūzų filmų artiste, 
Annabella. 

ta. O visų tų pastangų ir rūpesčių atšvaitas 
spaudoje ar randamas? Būtumėm kiek su
gebėdami kartu džiaugęsi ir liūdėją. Da
bar gi kaltinimas mastas i žurnalistus su
grįžta pas kaltintoją. Iš spaudos (netgi iš 
paties A. Škėmos vienintelio pernaimet 
straipsnio) žinome, kad jis gyvena su mūsų 
teatro milžinu H. Kačinsku, pasikalba, kaip 
rašo, pasielvartauja teatro ir apskritai kul
tūros rūpestėliais. Kam daugiau duota, iš 
to ir daugiau reikalaujama,- vadinasi, A. 
Škėma galėtų anų pasikalbėjimų nuobirų 
pažerti mums spaudoje, kaip pavasario sau
lės spindulėlių. Galėtų, bet... O kiti ra
šytojai, atsiminkim, ir tiek to neatsišaūkia!

L. Dailės Institutas yra visų mūsų džiaug
smas. Sėkmė ir visokeriopa klotis telydi! 
Kaį „Žiburiuos” pasižiūri į narių būrelio 
nuotrauką, brolyti, tai vėtyta ir mėtyta se
noji gvardija iš Vilniaus ir Kauno. Prisi
merki ir, rodos, girdi orkestro palydimus 
chorus; tėvynė nežus, kareivių kol bus... 
Tai kovotojai už kultūringą dailę ir dailią 
kultūrą visai Lietuvai. Džiaugiamės ir kar
tais paliūdime. Netgi apie Instituto pirma
dienius tepatiriame iš trumputės santraukos 
„Žiburiuos”. Tai medaus liežuviu lyžterėji- 
mas, kai tuo tarpu esi pasiruošęs visą ko
rį sudoroti. „Aiduos” ar „Šviesoj” būtų ga
lima duoti plati santrauka,’ kaip sakysime, 
su savo vakarais darė „Naujoji Romuva”. 
Redakcijos, reikia manyti, priimtų, o skaity. 
tojai širdžia ir saviaukla juk atsilygintų. 
Antra grįžus, informacija apie dailę trem
tyje yra žymiai nuodugnesnė, kaip apie ki
tas mūsų darbo sritis. Tai, aišku visų pir
ma ačiū mūsų bičiuliui, estui A. Rannitui, 
V. K. Jonynui, Pauliui Augiui, V. Ratui, L. 
Vilimui ir kt. dailininkams. Žinoma, žinių 
būt daugiau, ir abiem pusėm būt dar ge
riau.

A. Škėma rašo, kad „kultūrinio gyvenimo 
visumą formuoja eilės detalių, tačiau patsai 
čia pat nusikalsta šitam elementariam dės
niui. A. propos grakščios ir skaidrios H. 
Radausko- kūrybos. A. Škėma prieina išva
dą, kad H. Radausko 6 eilėraščiai „vertesni 
už gausias puslapiais knygas, už metrines 
pripažintų poetų tiradas”. Taip A. Škėma 
teigteria ir lyg mįslę užminęs pasitraukia. 
Tačiau A. Škėmos ata pakaba ranka numo
tas eilinis žurnalistas, kuris tolygias turi tei
ses į džiaugsmą, juntamą H. Radausko ei
lėraščius beskaitant, atsimena tremties būk
lės saugumą, visumą, ir detales, atseit, žiū

Kelios mintys apie skulptorių 
Aleksandrą Marčiulionį

Gal būt, visų su maža išimtimi lietuviškų 
dailininkų yda — nenoras kalbėti apie sa
ve, savo darbo planus, troškimus, užsimo
jimus. Gal tą nenorą būtų galima ir yda 
pavadinti, gal gi. galėtume ir kitokį vardą 
atrasti, tačiau kažkur gilumoje tai didelis 
kuklumas ir iš dalies savo darbo nevertini
mas. Nevertinimas ta prasme, kad laikoma 
save esant žmogum ne kuriančiu meno ver
tybes, bet tik norinčiu jas, t. y. tas verty
bes, kada nors ateityje sukurti. Ir, gal būt, 
kad jie yra teisingi ir jų tiesa, nes mėgti 
patį darbą, pačias gražiausias kūrybinio už
simiršimo valandas yra daug daugiau, ne
gu svajoti apie garbės akimirksnius ir ža
vėtis pačiam savimi.

Tačiau tokia nuomonė kartais susidaro 
ir dėl to, kad neatsakingi, vadinamieji me
no žinovai kritikai skystomis ir nepagrįsto
mis frazėmis supina menininkui aureolę, 
kuria nei pats aprašytasis, nei rašantysis, 
nei skaitytojas visiškai netiki. Ir visa tai 
kyla iš kelių įmantriai paleistų sakinių ar
ba palyginimų, kurie įneša disonansą ir 
kartais padaro juokingu gražiausius ir tau
riausius norus. Iš to taško žiūrint, ir šie 
pasikalbėjimai, arba atskiros nuotrupos, apie 
Lietuvių Dailės Instituto narius dailininkus 
neturėtų būti priimti kaip jų darbų vertini
mas, kritika, bet tik kaip priminimas lietu
vių bendruomenei, kad yra tokių žmonių, 
kurie nesėdi sudėję rankų ir kad kuria ver
tybes, kurios ateityje turėtų sudaryti mūsų 
tautos lobyną. Gal šiuos pasikalbėjimus bū
tų galima ir iš dalies netiksliu Lietuvių 
Dailės Instituto kalendorium pavadinti.

Šiandien tebūnie leista papasakoti apie 
skulptorių Aleksandrą Marčiulionį. Jo pa
grindinį charakterio bruožą galėtume lėtu
mu pavadinti. Tai tylus ir išoriniu atžvilgiu 
lėtas žmogus. O jo viduje nuolat verda, 
nuolatinis klaidžiojimas, ieškojimas, verži
masis, persiduoda per sielą į jo darbus.

Tremtyje mes ne per daugiausia savų 
skulptorių lietuvių teturime. O ir tie patys 
savo darbo procese susiduria su medžiagi
niais sunkumai^, kuriuos nevisada ir ne per 
daug lengvai pasiseka nugalėti. Ir tie sun
kumai — tai darbo priemonės, nes finansi
nė būklė neleidžia švaistytis pinigais ir leis

ri objektyviu perspektyviniu žvilgsniu ir su 
A. Škėma nesutinka. Literatūra yra didžiai 
šakotas vaismedis, ir kiekvienas žiedas sa
vaip prasmingas.

Eilinis žurnalistas, pasigėrėjęs, sakysim, 
H. Radausko eilėraščiais, nuoširdžiai džiau
giasi ir kalendoriais, ir M. Krupavičiaus 
„Krikščioniškąja demokratija” bei L. S. D. 
J. C. Komiteto išleistais „Demokratinio so
cializmo pradais” (geriau ideologinė dife
renciacija tevyksta raštų priemonėmis, bet 
ne moraline ar materialine presija) ir kan. 
dr. F. Bartkaus maldaknyge „Būk mums 
malonus” ir kuri. Paupero paruoštu evan
gelikų „Giesmynu” (te žmonės meldžiasi 
gimtąja kalba; gal būt, šios knygos džiun
glėse pavaduos „Aušrelę”), ir Pulgio An- 
driušio „Vabalų vestuvėmis” (surask man 
kitą tokį nuostabų tėvynės žemės, dangaus 
ir netgi žolių, gėlių ir vabalų pažinimo ir 
gerbimo užkrečianti pavyzdį, tai ne pasa
ka, o poema (ir „Krivulę”) jei ne kacetinin- 
kas E. Simonaitis ir kiti vargo ir kovos už
grūdinti Mažosios Lietuvos lietuviai kaip 
mat įprastumėm Lietuvos respubliką Kybar
tais ir ... Vieviu užbaigti) ir tt. ir tt., žo
džiu — džiaugiasi kiekvienu veiksmu ir 
kiekvienu spaudiniu, kuris tremties bendruo
menę šviečia, lavina, kelia aukštyn, pratina 
tolerancijos, susiklausymo ir ištikimybės 
laisvai ir demokratinei Lietuvai ir tos Lie
tuvos laisvei ir kultūrai. Juoba kultūra 
(ypač asmens kultūra) ne taip lengvai pa
siekiama. Reikia laiko, valios, priemonių ir 
ryžto.

Mūsų spauda yra tiesos tarnaitė. Eilinis 
žurnalistas, sakysim, visa širdimi ir išga
lėm taikinėdamas Lietuvos išlaisvinimo idė
jai, neprivalo tačiau pataikauti vienetams, 
kurie partinio svaigo prisigėrę, griebiasi 
politinės akrobatikos. Tąsią pat kaip gairės 
kiekvienoje bendro darbo srityje.

Eilinis žurnalistas, be kita ko, paskaitęs 
prof. Dr. Pr. Skardžiaus str. „Dar dėl lie
tuvių-kalbos lektūros” („M. K.” Nr. 75—76) 
nieku būdu nesupras, kodėl šiaip sau dipu
kas, parašęs romaną „Pilkieji namai, gauna 
barti, o „Naujojo Testamento” vertėjas at
leidžiamas nuo pastabų nors, paties auto
riaus žodžiais, vartoja kalbos taisyklėms 
nusižengiančius terminus. „Kitų prastesnės 
kalbos leidinių . nebeminėsiu ■ — rašo gerb. 
profesorius: — nes su kiekvienu paminėji
mu, kaip jau žinoma, atsiranda visokių ad- 

ti įsigyti marmuro, bronzos, akmens ar pa
našaus. Lieka pačios paprastosios ir priei
namosios medžiagos — molis ir gipsas. Ta
čiau nežiūrėdami ir kitų sunkumų, skulpto
riai lietuviai dirba. Dirba ir A. Marčiulio
nis. Jis tebeieškąs, tebeklaidžojąs žmogus ir 
visai to nesigėdi, nes galvoja, kad daug 
geriau yra ieškoti, negu sustingti vietoje, 
daug maloniau kovoti su audromis, negu 
patogiai gulėti užuovėjoje. Ir nežinia, ar 
šis tremties ir aplinkos pakeitimo metas bus 
jam prakeikimas ar išganymas, nes nauji 
veidai, nauji ir kiloki žmonės, svetima ap
linka, dvasia, įtakos srovės — sujaukė, su
ardė Marčiulionio vidų, jo išgyvenimus, ati
darė pagaliau naujus akiračius. Ir ar jis 
pasimes naujuose plotuose ar visa tai kaip 
gyvybines ir kūrybines sultis suims j save 
ir susiformavęs žengs tolyn, šiandien sunku 
būtų teigti. Tačiau kas išdrįstu linkėti blo
gio, o ne gėrio!

A. Marčiulionis užaugo mieste, atitrūkęs 
nuo lietuviško kaimo ir jo dvasios. Ir tik 
bestudijuodamas dailę suprato subtilų lie
tuviško rūpintojėlio ir aplamai visos liaudies 
skulptūros grožį. Tie drožiniai tarytum 
naujas pasaulis atsivėrė prieš jauno skulp
toriaus sielą, ir todėl pirmieji jo kūrybos 
žingsniai liaudies dvasioje ir jos ieškojime. 
Tačiau ne taip lengva įbristi į pasaulį, ku
ris jau atitolęs. Bandoma, ieškoma, kankina
mas:, galvojama, kaip priartėti prie liau
dies skulptūros, kaip atrasti tuos kelius, ku
rių pagalba-būtų galima betarpiškai pajus
ti liaudies menininkų vidinę sielos būseną, 
pažinti ir suprasti nemanieringumą, bet nai-» 
viai paprastą ir kuklų, kartu tačiau skulp
tūriškoje faktūroje nepaprastai gausingą 
raiškos būdą. Ir šiame ieškojime gimsta 
darbai. Atrodo, kad A. Marčiulionis pasu
ko ir eina teisingu keliu, atrodo, kad jis 
pradeda pats save atrasti, tačiau čia ateina 
Vakarai, sakykime nauja, kita gyvenimo 
srovė, kuri neturi jokių sentimentų senajai. 
Ir ji griauna viską, ką tik sutinka pakeliui, 
— net ir į žmogaus vidų įsiskverbia. Tuo
met Marčiulionis pasidaro, lyg. tas žmogus, 
kuriam tiek daug naujo į rankas prikrauna
ma, kada jis dar seno panešti negali, kad, 

(Nukelta j 4 psl.)

 Garsu pasaulyje __
♦ Dūsseldorfo miestas 1949 metų Rober

to Schumanno 5.000 DM premiją neseniai 
paskyrė kompozitoriui prof. Dr. Hansui 
Pfitzneri-ui, Miinchene.

♦ šių metų Salzburgo festivaliui pa
kviestas Clevelando (JAV) orkestro dirigen
tas George Szellis.

♦ Arturas Toscaninis, kuris kiek anks
čiau paskyrė per 2 milijonus lirų Verdžio 
įsteigtiems menininkų namams, yra naujai pa
skyręs 6.000 dolerių sumą vargan patekusių 
italų muzikų šelpimui. Ši auka turi būti pa
dalyta Verdžio 48 m. mirties sukaktuvių 
proga.
. ♦ 6 tūkstančiai klausytojų triukšmingo
mis ovacijomis išreiškė savo pasitenkinimą 
11 metų amžiaus dirigentui Pterinui Gam- 
bai, kuris Londono filharmonijos orkestro 
priešakyje išpildė Beethoveno, Rossinio ir 
Bizet kūrinius. Daugelis šiaipjau- konserva
tyvių londoniečių entuziazmo pagauti kon
certo pabaigoje buvo sulipę net ant kėdžių.

♦ Herfordo, Vokietijoje, DP lenkai pas
tatė A. Sullivano komišką „Mikado” operą.

♦ Iš dviejų kadaise Jacques Offenbacho 
įsteigtos premijos laimėtojų šiandien dar 
liko garsus Žoržas Bizet: kitas, savo laiku 
pagarsėjęs, šarlis Lecocqas, nenupelnytai 
pamirštas, šiuo metu Ziiricho miešto teatre 
statoma pastarojo kompozitoriaus komiška 
opera „Giroflė — Giroflė” turi didelį pa
sisekimą.

♦ 1930 m. Buenos Airėse (Argentinoje) 
suorganizuotas lietuvių Šv. Cecilijos mišru, 
sis choras iki šios dienos intensyviai dirba 
ir tobulėja. Choras turi per 40 dainininkų. 
Dirigentas muzikas Vacį. Rymavičius. Per 
savo gyvavimo laiką choras yra surengęs 
keliolika koncertų, pastatęs M. Petrausko 
„Birutės” Ir „Consilium Facultatis” operetes, 
jau kuris laikas kas sekmadienį dalyvauja 
vietinio radijo programoje ir pan. Taip pat 
šis choras įdainavo pirmąsias P. Amerikoje 
lietuviškas plokšteles.

♦ Neseniai, 61 metų amžiaus sulaukęs 
Prahoje mirė čekų kompozitorius Emilis 
Axmannas. Axmannas yra sukūręs 6 simfo
nijas, 5 kantatas, f>er 90 chorinių ir tam 
tikrą skaičių kamerinės muzikos veikalų.

vokalų ir dėl to pagaliai! net asmeninių 
priešų. O tokiems dalykams aš neturiu nei 
laiko nei noro.”

Matyt, taip pat galvoja ir daugelis kitų 
tremtinių kalbininkų ir nenuostabu, kad jau' 
nebežinome, kuri knyga kalbiniu atžvilgiu 
tinkama lektūrai, o kuri ne. O kieno čia 
pareiga? Jei tokiu pat atsargumo(!) dėsniu 
(o gal kas įsižeis, o gal kam nepatiks ir tt.) 
visi imsimės vadovautis, tai... tiesa ir tei
sybė per amžių amžius pasiliks šalti už du
rų. Eilinis žurnalistas tačiau su šita palai
minta atsargumo politika ir su bet kokia 
rutina bičiuliuotis iš principo negali ir nesi
stengia,- ir ką jau bepadarysi, tokia prakeik
ta žurnalistų profesija ir jų etika, kuri dr. 
V. Kudirkos žodžiais, diktuoja, kad geriau 
su teisybe įsigyti priešą, negu su melu drau
gą-

„Aidu“keliai ir kryžkeliai
Kultūros žurnalui ir nepriklausomoje Lie

tuvoje nebuvo lengvas kelias, nors ten mes 
turėjome keletą tikrai gražių ir įdomių kultū
ros žurnalų: „Naująją Romuvą”, „Vairą”, 
„Kultūrą”, „Židinį”. Tremtyje ligi šiol sąžinin
giausias mūsų lankytojas buvo „Aidai”, ku
ris štai jau pasirodė su 21 numeriu. Be abe
jo, „Aidų” išvaryta vaga, ypač kai juos pe
rėmė redaguoti p K. Bradūnas, yra labai 
gili ir reikšminga. Galima tik apgailestau
ti, kad mūsų kultūrininkai per mažai dėme
sio skyr^ grynai kultūriniam darbui, nes, 
pvz., latviai tuo atžvilgiu tikrai mus pralen
kė. Gaila, kad net mūsų tam tikros institu
cijos, kaip Rašytojų Draugija, arba Kultū
ros Fondas nepasirūpino išleisti rimto kul
tūros žurnalo plačia prasme, kuris apimtų 
visas kultūrinio gyvenimo sritis: literatūrą, 
meną, mokslą. „Aidai” tą vaidmenį žymia 
dalimi atliko. Negalima šia proga nepagirti 
„Aidų” leidėjų ir redaktorių iniciatyvos ir 
su 21 numeriu nepasakyti keletą šiltų žo
džių jų adresu. Tačiau šia pačia proga ne
galima nepaminėti ir kai kurių to žurnalo 
savybių, kurios neleidžia to žurnalo laikyti 
viso mūsų kultūrinio gyvenimo atspindžiu. 
Niekas negali nieko pasakyti, kad „Aidai” 
pasirinko krikščioniškos kultūros kelią, ta
čiau jos puslapiuose paskleista diskriminaci
ja' nebuvo nei reikalinga, nei aplamai nedaro 
garbės rimtam, kad ir sroviškai nuspalvin
tam, žurnalui.

Užtat palydint „Aidus” J 1949 metus ir 
turint galvoje. naujas sąlygas, kurios mūsų 
visų laukia, reikėtų palinkėti „Aidams”, kad 
jie dar labiau pasirinktų plačios tolerancijos 
ir įvairių pažiūrų supratimo kelią. Ir jiems 
norėtųsi priminti prof. K. Pakšto žodžius, 
kuriuos jis parašė kun. M. Krupavičiui ir 
kuriuos šis įdėjo į savo brošiūrėlę „Krikš
čioniškoji demokratija”: „Senų kultūrinių 
normų, atremtų į Dekalogą ir į Evangelijas, 
dabar nebeišgelbės nei vieni katalikai, nei 
protestantai, nei liberalai, nei socialistai” 
(cit. 47 p.). Tik tada jie galės pasidaryti 
mieli kiekvieno lietuvio širdžiai, kai juose 
bus randamos visiems-suprantamos ir pri
imtinos kultūrinės vertybės. To mes nuo
širdžiausiai ir palinkėtume „Aidams”. V. T.

Knygų paraštėje

Michel Carrouges:
Elouard ir Claudel

Šiuo ^vadinimu*) M. Carrouges yra 
parašęs rimtą ir simpatingą studiją apie du 
moderniuosius prancūzų poetus. Ta pat pro
ga autorius, žinoma, dėsto ir savą poezijos 
koncepciją, kuri yra įdomi, nors ir nebe vi
sai originali.

Pradedant nuo vokiškojo romantizmo ir 
einant per simbolizmą iki šių dienų surea- 
lizmo, jau esame pratę poezijoje justi atsi
palaidavimą nuo formalių eiliavimo varžtų. 
Sis -atsipalaidavimas palaipsniui vedė prie 
poetinių jausmų ' laisvės, įsigyvenusių pa-( 
pročių griovimo, protavimo logikos nepai
symo. Šios sąmoningos poeto pastangos gy
venti jo paties sukurtoj antgamtinėj visa 
transformuojančio! šviesoj, randamos pas 
Novalį, Hdlderliną, Blakę, Poę, Rimbaud, 
Milašių ar pas šiandieninius prancūzų poe
zijos atstovus — Bretoną, Eluard ir kitus 
surreal is tus.

Savo studijoje M. Carrouges išryškina 
šią veržlių romantiškųjų polinkių tradiciją. 
Jo nuomone, frezijos pagrinde turi glūdėti 
visiškas užmiršimas mūsų materialinės eg
zistencijos, pakeičiant jį entuziazmu ir ne
realių svajonių žaismu. Natūralu, jei poe
tas savo jausminiame pakilime gali nerasti 
jam išreikšti atitinkamos formos. Tokiu at
veju jo pasirinkti vaizdai dažnai atrodo ne
sideriną, o jo žodžiai — lyg pabirę dei
mantai. Skaitytojas negali norėti suprasti 
jx>etą vien tomis priemonėmis, kuriomis jis 
matuoja eilinio gyvenimo fenomenus. Nelo. 
giškojo, chaotiškojo vidujinio patyrimo jx>e- 
tus galima ne suprasti, o tik pajausti, sako. 
Skaitytojui reikia padaryti irgi tam tikras 
.„nelogiškas šuolis” į poeto mistiškąjį pa
saulį. Tik tada, intymiame kontakte siu poe- 
tu, jis gali dalyvauti tame išoriniame ne
darniame, o iš tikrųjų žavinčiaime ir galin
game, nuostabiai lanksčiame, bet nesulau
žomame, poėto sukurtam pasaulyje.

Kaid Carrouges laiko Eluard tipingu vi
dujinio tiesioginio patyrimo poetu, yra vi
sai teisinga. Ryškiai matyti, .kaip Eluard 
savo kūryboje sulaužo visus erdvės, laiko ar 
žemės traukos dėsnius. Šio poeto fantazijai 
ribų nėra. Mintis jam neegzistuoja. Gėrio 
ir blogio konfliktas jo nekankina. Maištas 
prieš gamtos nejMikeičiamus įstatymus ir jų 
griovimas padeda jam kurti savo nėtolydinę 
poetiką, šokti į savo sukurto pasaulio sferą, 
įiepsnojančią įkvėpimu, kur .žmogus yra su
dievinamas, o pasaulis — išsklaidomas. To
kiu būdu Eluard išsprunka iš žemės, laiko, 
skausmo ir mirties varžtų kankinančių ki
tus poetus. Jo kūryboje nėra reljefo, nėra 
horizonto, viskas yra amžina ir kartu mo
mentalu, visikas yra nuolatinėj kūrimosi sta
dijoj. Įvairūs objektai ar vaizdai, atskirti 
nuo jų įprastos aplinkos, tampa ypač 
ryškūs, skambūs ir gražūs.

Teisingai Carrouges nelaiko Eluard nihi
listu, nepaisant visų šio pastarojo maišto ir 
griovimo principų. Laužydamas žmogiško
sios egzistencijos pančius, poetas duoda jai 
sparnus. Žmogui yra suteikiamos dieviško
sios galios. Jis tampa lyg šviesą, kuri 
spinduliuodama į aplinką, ją dvasina.

Antrašte jaoetas — Claudelis — studijos 
autoriaus yra skiriamas ton pačion viduji
nio tiesioginio patyrimo poetų grupėm Ta
čiau ar tai visiškai tikslu? Nereikia pa
miršti, kad nežiūrint simbolistinių ar mis
tinių Claudelio palinkimų, šis poetas virš 
visa ko lieka realistas, ir Carrouges pats 
tai pripažįsta. Claudelis nebėga iš pasaulio, 
nereiškia jam neapykantos, negriauna jo 
dėsnių. Eluard poezija yra nereliginga, bet 
joje sudievinamas pats žmogus, o Claludelio 
Kosmogonija yra vien krikščioniška. Gan
delio pagrindinė mintis yra ta, kad žmogui, 
po jo puolimo, Dievo paskirta gyvenamoji į 
vieta yra žemė, kad joje esant žmogaus 

•sunkus ir kietas, bet vienintelis uždavinys 
turi būti — siekti Dievo. Jis nebėga nė nuo 
skausmo ir mirties, kaip tai yra būdinga 
Eluard kūrybai. Priešingai, visa jo simbo- 
listika pažymėta šiuo skausmo ženklu.

Tačiau šie jaoetai turi ir šį tą bendro: 
kurdami labai skirtingas kosmogonijas, jie 
dažnai naudojasi tomis pačiomis simbolis
tinėmis priemonėmis. Abiejų poetų visoje 
objektų, vaizdų ir idėjų konstrukcijoje do
minuoja tam tikri svarūs žodžiai, kuriuos 
Carrouges vadina „maitres-mots”. Iš tikrų
jų, ir kurdamas savo džiaugsmingąjį, fan
tastingąjį pasaulį Eluard, ir ilgėdamasis to
bulo Dievo pasaulio, Claudelis, kartoja 
dažnai vandenų, ugnies, miško ir kt. simbo
lius, kurie, būdami dominuoją ir vesdami su , 
savimi ištisą gamą kitų charakteringų žo
džių simbolių, suteikia ypatingo atspindžio 
jų mistikoms ir stipriai pabrėžia abiejų 
jx>etų harmonijos ir grožio kad ir skirtingą 
siekimą. Todėl Carrouges ir iškelia įdomią 
mintį, kad šie poetai piešia to paties nuos
tabaus pasaulio atskirus fragmentus. Jis ti
kisi, kad po nuodugnių studijų kada nors 
bus galima parodyti, kokius kosmologinių 
simbolių žvaigždynus vaizduoja visų dide- 
gių poetų kūriniai, ir pagaliau sudalyti ju 
poezijos zodiako planą.

Knyga palieka malonų įspūdį.. Ją per
skaičius, sutvirtėja įsjaūdis, kad prancūzų 
literatūroje simbolizmas, nepaisant io taria
mo dekanenso jau prieš penkiasdešimt me
tų, yra vis dar gyvas ir galingas. Ypač 
poezijoje: vadinamas naujais vardais, reiš- . 
kiąsis naujomis priemonėmis, jis laiko užė
męs dar labai stiprias pozicijas.

G. I. Zidonytė.

*) Michael Canouges: Eluard et 
Claudel. Paris, Ed. du Sev.il, 1945, in 
— 8", p. 145.

♦ Arthuro Ranko spalvinei olimpiądos 
filmai, suktai Londono olimpinių žaidynių 
metu, italų filmų cenzūros komisija nesu
teikė „nulla osta”. tuo būdu ji yra uždraustą 
rodyti Italijos kinoteatriiose. Uždraudimo 
priežastis, pasak vietinės spaudos, esanti ta, 
kad filmoje ignoruojamai nekreipiamas dė
mesys į gausius italų laimėjimus olimpia
doje.
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Kelios mintys

Kr. 14 (536) 4 pusi.

AKIMIRKSNIU KRONIKA

žmonės, padeda at- 
pačiam teko tas pa-,

„Minties” redakcijoje dar yra likęs nedide
lis kiekis lietuviškų dainų rinkinio „LEIS
KIT I TĖVYNĘ”. Norintieji Įsigyti prane
ša savo pageidavimą, o knyga bus pasiųs
ta išperkamuoju mokesčiu. Kaina DM 3,—.

sa-
Tai

1 Noromis 
tuoti, kad 

atvykę j

Jeigu jau nepasisektų į tuos kraštus iš
emigruoti, važiuokite į Australiją ar kitur. 
Tačiau pirmoj eilėj išbandykite savo šan
sus i tuos du Amerikos kraštus.

šios
už- '

nekreipiame dėmesio.

Dolerio liga 
nenoromis ir aš turiu konstan-

Balfo įgaliotinio J. Valaičio pranešimas

1949 n. 4.

Emigracija svarbesnė už šelpimą
DP komisija .apsivertusi darbu. — Naujakuriai dėl dolerio papiiršta likusiuosius. — Partinis 
pasiskirstymas bendram darbui nekliudo. — Beverčiu dalyku vežtis neapsimoka. — Mokslui 

keltys atviras. — Susirūpintina negalinčiais emigruoti
DP Komisija

Kaip žinote, Washington© DP komisija 
sudėta iš 3 jums iš spaudos jau žinomų 

1 narių priešakyje su Mr. Carusiu. Jos raš
tinė, kurios viršininkė yra Mrs. Schwarz 
(amerikietė žydų kilmės), kad ir turi ne
mažą tarnautojų skaičių, bet ir tvarkytinų 
dokumentų yra daugybė, kurie sukrauti vie
name kambaryje ir dar daug laiko ir ener
gijos reikės, kol jie bus visiškai sutvar
kyti. Juo labiau, kad resursai jai nelei
džia savo štabo didinti, nes tie du milijo
nai kongreso paskirtų dolerių yra, esą, jau 
išsibaigę, o kol kas DP komisija teatgabeno 
tik apie 2.000 DP į Ameriką. Prašo naujų 
kreditų. Tokiai padėčiai esant, labdaros or
ganizacijų darbas emigracijos srityje įgau
na didelę reikšmę.

Man neatrodo, kad emigracija į JAV ga- 
lės baigtis per 2 metus, nes iki šiol turėjo 
jau išplaukti bent 12 laivų ir išgabenti apie 
50.000 DP. Bet įvairios priežastys darbą 
trukdė ir, kiek iki šiol išvyko, manau, kad 
tremtiniai nuvokia.

Tremtiniai iš Europos gabenti yra pato
giausia per New Yorko ir Bostono uostus. 
New Yorko uoste yra nutiesti bėgiai iki 
krantinės ir iš laivo keleivius galima tiesiai 
vesti į traukinius. Tačiau Bostono uostas 
yra 1 diena arčiau. O vienos dienos kelionė 
kainuoja *P‘e 3.000 dolerių.

Tremtinius uoste pasitinka giminės, kon
sulato ir organizacijų 
likti formalumus. Man 
reigas eiti.

Turiu pasakyti, kad tas darbas ne visuo
met yra malonus, nes kartais tremtiniai į 
mus pažiūri taip, lyg kad mes privalėtume 
tą darbą dirbti, ir pasielgia ne visai korek- 
ttogai, reiškia mūsų atžvilgiu nepasitenki
nimą. Kai kurie mus ignoruoja, nevertina. 
Buvo atsitikimas, kad giminaitis, kuris ir 
pat buvo buvęs DP, neatvyko pasitikti sau 
artimo žmogaus tik dėj to, kad jis būtų 
negalėjęs nueiti 1 dieną į darbą ir būtų 
turėjęs 10 dolerių nuostolių. O tie žmonės 
nepagalvoja, kad ir mes tą darbą dirbame 
tik kš pasiaukojimo ir į savo asmeniškus 
nuostolius

Ameriką tremtiniai iš tikrųjų 
apserga dolerio liga.

Mes pasigendame jų patyrimo ir talkos pa
gelbėti savo broliams artimiesiems. Ameri
koje mokama už antvalandžius 1 */> karto 
brangiau, o už sekmadienių ir šventadienių 
darbą — net dvigubai. Todėl daug tremti
nių atsideda doleriui net iki apsirgimo. Ta
čiau taip pat turiu konstatuoti malonų fak
tą, kad tie žmonės, kurie čia, Vokietijoje 
buvo visuomenininkai, ir ten įsijungia į 
visuomeninį darbą.

Tremtiniai turi Amerikoje daugiau atsi
dėti bendriesiems reikalams. Jie turi ateiti 
į pagalbą šalpos ir emigracijos darbe. Ame
rikos lietuvių spauda yra silpnesnė, negu 
jūsų. Ji turi taikytis prie vietos sąlygų, kad 
galėtų išsilaikyti. Dėl to turi susismulkinti. 
Reikia bendradarbių, kurie dėl idėjos, dėl 

• susipratimo dirbtų, nes honorarų mokėti 
nėra iš ko. Mokyklose trūksta mokytojų.

Tremtiniai turi ne atskirai veikti, o įeiti į 
sukurtas organizacijas ir padėti jas išlaikyti 
iki tol, kol Lietuva bus išvaduota. r

'Kur emigruoti? ,
Tš savo patyrimo aš jums rekomenduoju 

vykti į JAV ir Kanadą. Amerikoje yra gy
vas lietuvių gyvenimas. Jūs ten galėsite 
pritaikyti savo sugebėjimus ir žinias ir ne
sijausite vienišu

Baigdamas savo pranešimą, perduodu 
jums sveikinimą nuo Balfo pirmininko Dr. 

, Končiaus, nuo direktorių, štabo ir spaudos 
darbininkų. Aš tikiu, kad ir jūsų spaudos 
talkininkavimas mūsų darbe padės daugiau, 
negu atskirų asmenų darbas.

Padaręs pranešimą, p Valaitis teikėsi at
sakyti į redaktorių klausimus.

Ar Amerikos lietuvių tarpe vyksta smarki 
partinė kova?

Pasiskirstymas pažiūrų atžvilgiu buvo 
Amerikos lietuvių tarpe ir anksčiau. Tik jis 
niekada nebuvo toks griežtas, kaip čia, Eu
ropoje. Amerikos lietuviai ir dabar gali 
būti tremtiniams pavyzdys, kai jie pasiekė 
didžiausio laimėjirho — visų politinių gru
pių sutarimo. Kalbant konkrečiau, reikia 
pasakyti, kad ten, kur lietuvių gyvena tirš
čiau, didesnėse kolonijose, ir grupinis pa
siskirstymas labiau reiškiasi. Tačiau ben
dra tendencija yra laikytis buv. Lietuvoje 
sistemos — vengti partijų. Aštresnė grupinė 
kova vyksta ten, kur daugiau yra socialistų. 
Apie komunistus, žinoma, kalbėti netenka.

Ką galvoja apie tremtinius Amerikos lietu
vių komunistai?

Amerikos lietuvių komunistai sako, kad 
tremtinius pati liaudis baudžia. Sako, — 
mes toleravome Smetonos režimą, mūsų 
žmonės iš Lietuvos niekur nebėgo; o kai 
mūsų partija Lietuvoje paėmė valdžią — 
jie (tremtiniai) pabėgo. Aišku, sako, jiems 
rūpėjo vienas kitas iždelis išsivežti. Atvy
kusį į Ameriką D P komunistai stebi, pro
vokuoja ir kartais išprovokuoja, nes tremti
niui kantrybės pritrūksta. O iš to daromas 
didelis triukšmas, propaganda. Nereikia 
leistis išprovokuojamiems. Žiaurumų ..ir en- 
kavedistiškų metodų vartojimu Amerikos 
komunistai nepasižymi.

Kaip Amerikos lietuviai domisi savo spauda?
Amerikos lietuvių visuomeniniame darbe 

dalyvauja apie 35.000 lietuvių. Tačiau pa
prastai prenumeratorių yra daugiau, negu 
skaitytojų. Tokių prenumeratorių, kurie pre. 
numeruoja, bet laikraščio neskaito, yra 
trečdalis.

Be laikraščių, tenka suminėti ir 10 Ame
rikos radijo stočių, per kurias vyksta trans
liacijos lietuvių kalba po 2—3 kartus sa
vaitėje. Jų programą sudaro skelbimai, 
plokštelių muzika, paskaitos, pranešimai.

savo reikalams vežtis neapsimoka, nes ten 
negausite atsarginių dalių. Geras foto apa
ratas čia kainuoja tik trečdalį to, kiek Ame- 
rijoje. Tačiau ir. su foto aparatais neuž- 
dirbsit, nes Amerikoje juodųjų rinkų nė
ra, yra tik krautuvės, kurios . jums už
dirbti neduos. Tačiau jei kas turi pinigų, 
giminėms, pažįstamiems gali nuvežti do
vanų. Amerikoje jūs niekuo nenustebin
site, š ita žinokite. Senas prastas
mobilis Amerikoje kainuoja 300
vartotas geras automobilis 800 dol.; 
jas — 2000 — 3000 dol. Siuvamosios

(Atkelta iš 3 psl.) 
atrodo, vargu ar paneš. Tačiau jis yra lė- 
tas; jis nepaleidžia savo senų įsitikinimų, 
bet neatstumia ir naujų, jam dar neaiškių 
Na, žinoma* sfreločnik vinovat arba eilinio 
žurnalisto išpažinties nuotrupa 
turtų. Atidžiai ir rimtai persijoja ir palie
ka tai, kas jam šiandien artima, supranta
ma ir pažįstama.

A. Marčiulionis pats sako: „Vakarai man 
davė daug lankstumo formoje, kompozicijo
je, jie man padėjo atsipalaiduoti ir nuo va
dinamojo dogmatizmo. Aš . pajutau, kad 
skulptūra negali būti sustingusi, kad skulp
tūroje negali būti nei vien vidaus, nei išo
rės, arba technikos atskirai. Viskas turi tar
nauti vienam tikslui, kad nesimatytų me
džiagos technikos ar kalto brūkšnių bei mo
lto užgavimo. Skulptūra (kaip pabaigtas 
kūrinys) turi tave sustabdyti ir tiesiogiai 
kalbėtis su žiūrinčiojo vidum”.

Tačiau tai nelengva pasiekti, ir. Marčiu- 
Ko»is svajoja apie aukščiausią technikos ir

auto- 
dol.; 
nau-

___  ____ ___ -___ maši
nos vežtis neapsimoka, neš Singerio mašina 
kainuoja 35 dol., o elektrinė —• 300 dol.

Studijuokit papročius!
— Didelės reikšmės turi ir krašto papro

čių pažinimas. Lankykit papročių kursus. 
Amerikoje rankomis mažai kas sveikinasi, 
vyras vyrui kepurės nekelia, moterims ran
kų nebučiuoja, valgyklos nuošimčių neatsi
skaito, kaip čia — arbatpinigių reikia pa
likti. Jei nepaliksi — nuodėmės nėr, bet la
bai nemalonus įspūdis. Amerikos degtinę 
stipri: greit galima pasigerti. O ir fundyto
jų netrūksta. Tačiau tas, kuris futidys, nu
girdys, paskui bus kalbų! Tad laikykitės 
saiko. . )

, Mokslo reikalai
Stipendijos Amerikoje nepopuliarus da

lykas. Žmonės studijuoja nuo darbo atspė
jamu laiku. Paprašęs aukoti stipendijoms 
žmogų, kuris pats baigė universitetą po 
darbo vakarais, gali susilaukti didelių ne
malonumų.

Mokslapinigiai valdiniuose universitetuose 
yra 50 dol., o privačiuose 500— 1000 dol. 
metams. Lietuvos universitete išeitasis moks, 
las yra įskaitomas. Diplomų vertimus gali
ma pasidaryti Amerikoje. Medicina Europo
je aukščiau stovi. Teisių mokslas Amerikoje 
nepritaikomas. Ekonomika pritaikoma. Dau
giau pritaikomi praktiškieji mokslai, kaip 
chemija, technika.

Mokslo diplomas — tik introdukcija, bet 
pirmoj eilėj žiūrima sugebėjimo dirbti. 
Mūrininkas uždirba iki 3,5 dol. per valan
dą, bet yra prof, s-gos užtvara.

Apskritai, Amerikoje „svaras smegenų 
kainuoja 40 centų, o svaras raumenų 80 
centų!”

Tarnų padėtis Amerikoje yra gera. Po
nas, kuris uždirba ■ 10.000 dol. metuose, 
neišsigali laikyti tarno.

Pasitaiko kurjozų, kai tremtinys dėl 
vo titulų vengia imtis paprasto darbo, 
daro labai neigiamą įspūdį ir kenkia ge
riems santykiams su žmonėmis. Ypač 
didelės bėdos su menininkais -- jie mano, 

Praktiški patarimai emigruojantiems i JAV kad Amerikoj pasaulį nustebins. Esą „me- 
Laivuose į New Yorko ir Bostono uostus ną parduoti reklamai, — kaip gi tai gali- 

kiekvienam keleiviui duodamas'formuliaras, ma?l” O vis dėlto pavalgyti ir jiems reikia, 
vadinamas „muitinės deklaracija”. Kartu su 
šia deklaracija reikia įteikti ir vežamų daik
tų sąrašą. Tokį sąrašą bent keliuose eg
zemplioriuose reikia pasiruošti jau iš 
anksto.

Rūbų, batų galite vežtis kiek norite. Visa 
tai laikoma „as personal belongings” — 
asmeninės reikmenės. Foto aparatą gali th- 
rėti kiekvienas asmuo po vieną, tik tokio 
amžiaus, kad galėtų juo fotografuoti. Ar
moniką gali vežtis sau, jei esi muzikantas; 
jeigu Hohnerio firmos, tai muitinė paima 
apsaiigon ir reikia gauti iš Hohnerio firmos 
Amerikoje leidimą įsivežti. Praktiškai tokio 
leidimo gavimas yra sunkus dalykas. Vienos 
knygos didesnį kiekį egzempliorių gali vež
tis knygos autorius — kaip dovanas arti
miems bei pažįstamiems.

Radijo aparatus ir rašomąsias mašinėles 
likviduokit, nes ten jie pigūs; naudoti daik
tai Amerikoje yra pusiau beverčiai. O ir

Apie egoizmą ir meilę ...
Neseniai mačiau tokią tarp sensacijos ir psichologijos siūbuojančią (be abejo, 

amerikoninę) filmą, kurios pagrindinė intrigos figūra buvo ne kas kita, kaip „die 
grosse Liebe” — jei leisite man pavartoti kadaise populiarios (ne mintimi, bet savo 
dainuškomis) vokiškos filmos pavadinimą. Minėtoji filmą tikrai vykusi ir man pa
tiko (kas, be abejo, visai nesvarbu). Nors veiksmas vyksta pastarojo karo ir 
pirmaisiais pokario metais Tolimuosiuose Rytuose, krentančių bombų, <mirštančių 
žmonių ir japonų koncentracijos stovyklų— kurios savo sadizmo koncentracija bene 
bus pralenkusios nacius — fone, bet filmos herojai, savaime suprantama, abu jauni 
ir gražūs, daug daugiau dūsauja dėl savo meilės, nei dėl krentančių bombų ar ja
ponų pavojaus. Ir ką gi pasakysite: visa salė (o joje buvau ir aš) per dvi seanso 
valandas daug daugiau jaudinosi dėl tų dviejų individų meilės istorijos, nei dėl ten 
pat užfiksuoto istorinio karo tarp dviejų rasių. ,

Tai kaip čia dabar; gerai ar blogai? .

Vartydamas tremties spaudą, aptikau vienos tremtyje sukurtos beletristikos 
knygos recenziją, kuri, arba teisingiau: kai kurios joje iškeltos mintys mane ir 
paskatino čia prabilti. Recenzentas susimąsto ir klausia, ar verta šiandien kalbėti 
apie meilę. Po viso to, ką mes išgyvenome, tas beprasmiškas • kankinimasis dėl 
meilės mums nebesuprantamas ir šypsnį sukeliąs.

Gal būt. Bet „beprasmiškai dėl meilės” kankinosi Otelio, rankas* sau laužė Ven
teris ir — jeigu radioaktyvūs spinduliavimai neišsiųs į dausas visų dviejų milijar
dų žemės vešpačių, — tur būt, bus kankinamas! ir H. G. Wellso išpranašautaisiais 
20.000-siais metais. Gi DP sugalvojęs išradėjas tikrai neturi jokio pagrindo bėgti 
per žemę ir šaukti: „Eureka”, nes tokių kaip mes. politinių emigrantų, istorija yra 
užfiksavusi ne vieną ir ne du. O mūsų vaikų vaikaičių palikuonys antrąjį Didįjį 
karą, atominės eros pradžią, totalizmo ir demokratijos susikirtimą ras, be abejo, is
torijos vadovėliuose, bet, (rikiuotus i eilę kitų istorinių faktų, kaip Rymo imperi
jos žlugimą, 30 metų karą ar pirmąją Kolumbo kelionę per Atlantą.

Čia ir tenka prabilti apie egoizmą.
Kai prieš kiek laiko Kopernikas sugalvojo ir išdrįso paskelbti, kad ne žemė, 

1 bet saulė yra nįūsų sistemos centras, kilo triukšmas.
— Kas tai matė! Mes valdome žemę, mes esame žemė, o jis čia svaičioja, kad 

ne aplink mus — homo sapiens! — viskas sukasi..;
Štai, paklodinių sienų apartamentuose įsikūręs DP kažkaip nesąmoningai yra 

linkęs manyti, kad žemė sukasi ne aplink savo ašį, bet apie DP. Ir jis visai nepa
galvoja, kad amerikonkai daug daugiau rūpesčių sukelia vienu centu pabrangus 
pienas, nei visi tie neaiškaus plauko tremtiniai.

Taip, neperdėkime savo reikšmės ir vertės, nes jeigu galėtumėme Į save pa
žvelgti iš perspektyvos, pamatytumėme, kad esame daug mažesni kokiais dedamės 
ar kokiais norėtumėm būti. Kaip ir anoje filmoje: tokia „beprasmiška kankynė 
dėl meilės" žiūrovo širdyje susilaukė daug šiltesnio atgarsio nei „istorinės kovos” 
fragmentai, kurių fone toji „kankynė” vystėsi. Ir tai suprantama, tai žmogiška, tai 
kiekvienam individui (neandertaliečiui ar homo sapiens) suprantama, o japonai, 
DP ir Molotovas teliks šalti istoriniai faktai.

Anas recenzentas, atrodo, norėtų, kad mūsų rašytojai savo kūriniuose vaizduo
tų visus kultūrininkus, visuomenininkus, komltetininkus (ir tt.), bet argi toks kū
rėjas nepatenka pavojun pasidaryti donkichotininku arba bent duoti medžiagos pa
rašyti ateities Don Kichotui? Tokie veikalai greičiausiai teliks medžiaga ateities is
torikui, kaip J. Cicėnas kad sako, bet jei rašytojas kalbės apie, tegu ir beprasmiš
ką, meilę, kad ir tremties fone, bet apie meilę, jis jau gali turėti vilties patekti į 
XXI amžiaus literatūros konspektus.

Patikėkite žemė vis dar sukasi aplink savo aš|, visai nesijaudindama, kad direk
torius nebe direktorius, ministerienė lanko modisčių kursus, o agronomas kerta 
Kanados miškus.

Kartais tikrai atrodo, kad rimčiausias DP, tai Pulgis... ROMUALDAS MARIUS

Šitą mano pastabą įsidėmėkite.

Pietiniai šleifai yra nepagrįstas baubas
Amerikoj^ darbo apsauga rūpinasi dar

bininkų unijos (profesinės sąjungos). Jokio 
išnaudojimo negali būti. Persikėlimui iš 
kaimo į miestą jokių kliūčių nėra. Todėl 
atlikę darbo sutartį, galėsite persikelti, kur 
tik jums patiks. Nemanau, kad būtų kokios 
ypatingos sankcijos tiems, kurie darbo su
tarčių netesės. Tačiau tuo jie labai pakenks 
savo Europoje likusių tautiečių emigracijos 
reikalui- Todėl to daryti nepatariu.

Ar reikia mokytis anglų kalbos?
Aš nustebau pamatęs, kaip mažai tremti

niai dar yra tepramokę anglų kalbos. Tai 
nedovanotina, Juk pirmųjų gyvenimo žings
nių pasisekimas priklauso tik nuo kalbos 
mokėjimo. Aš prašau jus, spaudos atstovai, 
visomis priemonėmis paskatinkite savo skai
tytojus, kad jie rimtai susidomėtų anglų 
kalba.

„Pranešama giminėms ir pažįstamiems 
kad š. m. sausio 10 d. po sunkios ir 
ilgos ligos mirė St. Blasien (Schwarz- 
walde)

A. A. Anatolijus Griceviėius, 
dipt teisininkas, L. K. atsargos kari
ninkas, ilgametis Kauno I nuovados 
mokesčių inspektorius ir Vytauto Di
džiojo ordino kavalierius.

Kūno kremacija įvyko Freiburge š. 
mėn. 14 dieną.

Nuliūdę žmona, sūnus, 
brolis ir brolienės

vidinės menininko tikrovės susijungimą. Jis, 
tiek pats sau, tiek ir savo studijos moki
niams sako, kad negėda mokytis ir žiūrėti 
didžiųjų menininkų. Juk mes visi ir visada 
mokomės. Bariachas, Rodinas, Mailolas — 
tos didžiosios figūros, kurių skulptūrose jis 
kiekvieną kartą randa vis ką nors naujo, dar 
neišsakyto ir nebanalaus. Jis žiūri ir stebi
si tuo didžiuoju jų paminimu ir supratimu. 
Ir tai yra jo šviesieji kelrodžiai tamsiuose 
skersgatviuose.

Šiuo metu Marčiulionio atelier pilna es
kizų ieškojimo būklėje. Daug naujų suma
nymų, daug energijos ir užsispyrimo. Ne
skaitant jau padarytų tremtyje darbų (ku
rių nuotraukų buvo galima rasti tremties 
spaudoje) vė] nauji išvysta dieną. Įdomūs 
savo išsprendimu — „Pilki žvilgsniai į 
ateitį”. O jei sąlygos leis, ateityje turėtų 
pasirodyti „Mūsų žemė”, „Perkūnas”, 
„Skulptoriaus laumės”, na, ir eilė kitų, ku
rių pavadinimus sunku būtų šiandien kon
krečiai įvardyti, nes juk ne pavadinimas pa
daro darbą. Akstinas.

Nacionalinis lietuvių ryšininkas p A. Kal
vaitis padarė pranešimą apie einamuosius 
reikalus ir santykius su IRO įstaiga.

Vienas iš opiausių reikalų šiuo metu yra 
pasirūpinti negalinčiais išemigruoti trem
tiniais. Tokių asmenų lietuvių tremtinių tar
pe bus 5—8°/». Jeigu tariama, kad dabar 
amerikiečių zonoje yra 22.000, anglų — 
13.000 ir prancūzų zonoje — 2.000 .tremti
nių, tai negalinčių išemigruoti lietuvių bus 
2.000 — 3.000. Yra nutarta prašyti, kad to
kios prieglaudos nebūtų steigiamos Vokieti
joje. Taip pat bus prašoma, kad emigracijos 
kraštai priinjtų tam tikrą ’/• nedarbingų.

Nusiskundimai prieš IRO administracijos 
tarnautojus nuo šiol turi būti tvarkomi per 
nacionalinius ryšininkus. Skundai turi būti 
objektyvūs ir faktais paremti, o ne vadova
vimasis gandais.

Tenka konstatuoti malonų faktą, pareiškė 
p Kalvaitis, kad IRO tautinius komitetus 
pripažino, davė jiems biuro patalpą Bad 
Kissingene ir palaiko oficialius ryšius su 
nacionaliniais ryšininkais. (Pabaiga).

L VasaKto

,Minties“ platintojams 
ir prenumeratoriams

Primėname dar kartą, kad .Minties” 
prenumerata yra mokama iš anksto 
iki 10 d; kiekvieno bėgamojo mėnesio. 
Tačiau yra dalis platintojų ir prenu
meratorių, kurie iki šiol nevykdė 
mūsų pastatytos sąlygos. Tuo jie 
vilkiko visą atsiskaitymą ir pats lai
kraštis ir jo bendradarbiai turi — 
kąsti.

Todėl nuo šio mėnesio 10 dienos 
be atskiro perspėjimo būsime pri
versti nutraukti laikraščio siuntimą vi
siems tiems platintojams ir prenume
ratoriams, kurie mūsų pastatytos są
lygos nebus įvykdę.

Taip pat prašome visus, kurie 
„Mitičiai” yra skolingi už praėjusį 
laiką, neatidėliojant atsilyginti.

„Minties” administracija

PRANEŠIMAS
Jūsų ateitis visuose kraštuose garantuota, 

išmokus lengvos ir pelningos radijo techni
ko specialybės. Todėl neatidėliodami užsi
rašykite į neakivaizdinę radijo technikos 
mokyklą, vedamą prityrusių radijo technikos 
specialistų — diplom. inžinierių. Mokslas 
einamas vokiečių kalba, tačiau pageidau
jant iš lietuvių rašom, darbai priimami ir 
lietuvių kalba. Pamokos ir rašomieji darbai 
siuntinėjami paštu. Visa mokslo medžiaga 
suskirstyta į 52 pamokas. Kursą išklausiu
siems ir išlaikiusiems egzaminus išduodami 
liudijimai. Be to, absolventai rekomenduoja
mi į vokiečių radijo dirbtuves praktikos 
atlikti (artimiausioje kursanto gyv. vietoje).

Reikalukite smulkesnių informacijų, pri
dėdami pašto ženklą atsaKynrtli. Mokyklos 
DP generalinis atstovas A. Dagys (13a) Er- 
langen/Bayern, Oberst Drausnick Str. L 
(DP Camp E-6).

IEŠKOJIMAS
JUOZAS PAKARSKAS iš Radviliškio 

ieško giminių ir pažįstamų. Adr.: (24a) Lū 
beck, Artilerie-Kaserne, 9—14.

„The Thought” Lithuanian Newspa- 
Ser Authorized by US Army European 

ommand Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis. 
■/13b) Memmingen Postfach 2, US Zone. 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 * Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich, & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenplatz 6.

IEŠKOJIMAS
Mr. Stp. Geonitas, gyv. JAV ieško Stasio 

Kajanausko bei jo šeimos narių iš Baluškų 
i naujasodžio, Daujėnų vlsč.. Biržų ajwkr. 
Kreiptis: St. Motuzas (20b) Oker / Harz.

IDP Camp „Kaunas” Brit. Zone”.

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinės 
Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. -- leid. J. Vasaitis. Redak
toriai; Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis ♦ 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščiu 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn. 
DM 3.—, į užsienį mėn. DM 4.,—. atsk. 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—. kiekviena sekanti eil. 25 pf.. 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.—, 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-to?: 1) 
Postscheckonto MUnchep 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9140 * Adr.: 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677

„Minties” atstovas ir, platintojas Anglijo
je ir viapse jos dominijose yra Fabijonas

■ Neveravičius, 40. Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai atskiras numeris 3 pensai
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