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LAY K RAST IS LIETUVIU VISUOMENEI

Laisvojoje Europoje totalizmas pažabotas
Transliauijos 

Vasario 16. proga
Vasario 16. transliacija iš Vatikano
Vasario 16. d. 13.30 — 14 vai. (Vid. Eu

ropos laiku) per Vatikano radiją transliuo
jamas lietuvių kalba Nepriklausomybės 
šventės minėjimas. Bangos; 19,87 ir 31,10.

Lietuvių valandėlės vadovas

Lietuviškų dainų transliacija iš Stųttgarto
Vasario 16 d. per Stųttgarto radiją 18 

vai. 35 min. iki 19 vai. bus transliuojamas 
„Čiurlionio” ansamblio koncertas.

Vasario 19 d. tas pat koncertas bus atkar
totas per Mūncheno radiją. Šios translia
cijos laikas bus praneštas vėliau.

Lietuviška simfoninė muzika per radiją
1949 m. vasario mėn. 16. nuo 12.(10—12.25 

per NWDR radijo stotis transliuojami šie 
lietuviškos muzikos kūriniai: M. K. Čiur
lionio — „Miške” (sinf. poėmi) ir J. Pakal
nio „Romantiškoji uvertiūra”. Programa 
transliuojama šiomis stotimis: Hamburgas 
— 322 m, Berlynas — 225,6, Kolitas — 904 
kHz, Hannoveris, Flensburgas, Osnabrūc- 
ka* — 1330 kHz. Trumpomis bangomis — 
41,15 —7290 kHz. Transliuojami karo metu 
padaryti įgrojilnai — Berlyno miesto sim
foniniam orkestrui diriguoja Vytautas Ma- 
rijošius.

Įsidėmėtina ruošiant l'a&ario
16 minėjimą ,

šiemet Vasario 16. d. minėjimas vyksta, 
tėvynėje siaučiant itin sustiprėjusiam oku
panto persekiojimui. Būdami saugūs nuo ti
rono nagą, nieku gyvu negalime pamiršti, 
kokias Negandas išgyvena mūsų broliai, li
kę gimtojoje ^pastogėje ir ištremtieji į so
vietines vergų stovyklas. Todėl supranta
mą, kad Vasario 16. d. minėjimuose viešpa. 
tau* padėčiai priderama rimtis, nesudrum
sta lengvo pobūdžio pramogomis.

DP meno paroda Amsterdame
Bad Kissingenas (Dena). Vasario 7. d. 

Amsterdamo valstybiniame muziejuje atida
ryta pirmoji tarptautinė DP meno paroda. 
Paroda^ globojama IRO, truks iki kovo 1 d. 
Parodoje išstatyta 250 aliejaus, akvarėlės, 
paveikslų, medžio rėžinių, graviūrų ir visa 
eilė taikomojo meno darbų. Visi darbai su
kurti pastarųjų 3 metų būvyje DP stovyklo
se. Parodos sukomplektavimui vadovavo buv. 
Latvijos meno akademijos profesorius Al
bertas Prandė, kuris parodą atlydėjo ir į 
Olandiją. Ruošiant parodą gauti kvietimai 
į Paryžių ir Briuselį. ,

Uxklinvo Churihilio 
taikos medalis

Maskva (Dena/Reuteris). Maskvos radijas 
laiko „absurdiškiausiu dabartie, farsu”, kad 
Churchillis apdovanotas Olanduos Grot i - 
jaus taikos medaliu.

„Grotijus apsiverstų karste”, pasakė ko
mentatorius, „jei jis žinotų, kad jo garbei 
įsteigtą medalį paskyrė tokiam vyrui, kuris 
karo metu savo sąjungininkų užnugaryje de
rėjosi su priešu”, ir kuris vienu ypu tuoj 
po karo pasirašo taikos ir draugiškumo su
tartis, tuo pačiu metu rengdamas trečiąjį 
pasaulinį karą savo buv. sąjungininkams.

Minijos komunistai nebepriima 
nacionalistu taikos

Šanchajus (Dena). Reuterio pranešimu, ki
niečių komunistų radijas atmetė prezidento 
Licungjeno taiko derybų delegaciją ir pa
reiškė, kad ji Pekinge nėra pageidaujama. 
Komunistai norėję priimti Šanchajaus pilie
čių delegaciją, jeigu ji privačiai atvyktų į 
Pekingą.

Vyriausybės 
tintus atramos 
niame krante,
kilometrų nuo Ičango miesto.

Čekoslovakija suvalstybino 
leidyklas

Frankfurtas (Dena). BBC pranešimu Če
koslovakijos vyriausybė trečiadienį priėmė 
įstatymą, kuriuo privačios leidyklos yra už
draudžiamos. Ateity galės veikt) tik valsty
bei, politinėm® partijoms ir profesinėm® 
s-goms priklausančios bei kelių valstybės 
leistų organizacijų leidyklos.

Washingfona* (Dena/Afp). JAV užsienio 
reikalų ministeris Achesonas, ERP adminis
tratorius Hofimanas ir Europos pagalbos 
programos nepaprastas įgaliotinis Harri- 
manas kalbėjo abejuose amerikiečių kon
greso .rūmuose prieš užsienio politikos ko
misiją apie Marshallio plano pasisekimus ir 
ateities uždavinius.

Achesonas pasakė, kad
dabartiniu metu Europa yra daug ge
resnėje padėtyje, negu prieš dvejus me
tus. t

Dėl to pagrindinė priežastis yra Europos 
atstatymo programa.

„Aš tikiu, pasakė Achesonas, kad niekas 
negali nematyti sąsajos tarp grupės valsty
bių atkutimo ir jų pajėgumo savo darbo 
vaisius apsaugoti”.

Achesonas savo kalboje prašė kongresą 
patvirtinti Marshallio plano naujas priemo
nes, bet neprisiminė nei projektuojamo Šiau
rės Atlanto pakto nei eventualios JAV ka
rinės pagalbos programos Europai. Jis to
liau pareiškė, kad Amerika dabartiniu me
tu svarsto, kas reikėtų daryti, kad Europos 
saugumo jausmas sustiprėtų.

Europos kontinente totalizmas nebeparo- 
dė jokios pažangos. Laisva Europos ben
druomenė ne tik patvirtino, bet ir įrodė, kad 
nuo jo nusigręžė. Marshallio plano kraš
tuose iš naujo atkuto pasitikėjimas įr de
mokratinės sistemos vitalitetas pokarinio 
klausimams spręsti.

Europos gyventojai paskutiniuose svar
biuose rinkimuose įrodė, kad supranta lais
vės principus atskiriems asmenims ir vy
riausybėms. Achesonas pažymėjo, kad

Europa kolektyvaus saugumo srityje pa
siekusi didelę pažangą ir Vakarų Uni
jos paktas įspūdingai manifestuoja pa
sirašiusiųjų vyriausybių pasiryžimą gin
ti savo laisvę ir nepriklausomybę nuo 

bet kokio užpuolimo.
Amerika šį paktą sveikina kaip vieną svar
biausių indėlių Europos atstatymui ir kaip 
grįžtantį stiprumo ir pasitikėjimo ženklą. 
JAV šiais punktais ypatingai interesuojasi.

Achesonas reikalavo turėti kantrybės 
tiems, kurie trokšta greitas Europos vieny
bės. Politinio vieningumo pažanga reika
lauja tam tikro laiko. Jau yra padaryti svar
būs žingsniai, siekiant aukštos politinės vie
nybės. Tuo pavyzdžiu eina Europos ūkinės 
organizacijos bendras darbas, Europos ta-

rybos sudarymas ir Vakarų Unijos pairtas. 
JAV pareiga būtų tuos siekimu® padrąsinti 
ir paremti. Blogiausias kursas būtų paim
tas, jeigu JAV nieko nedarytų ir apsileistų 
savo pastangose.

Pasiuntinių konferencija su Achesonu dėl 
Atlanto pakto

Washingtonas (Dena). Reuterio pranešimu 
JAV užsienio reikriįj ministerija 
si visų valstybių, dalyvaujančių.
pakto pasitarimuose, pasiuntinius konferen
cija*. Norvegijos užsienio reikalų ministeris 
Langė dabartiniu metu yra Washingtone. 
Nore šios pasiuntinių konferencijos, prasi
dėjusios antradienį, pasitarimų tikslai nėra 
viešumai paskelbti, bet yra manoma, kad 
užsienio reikalų ministeris Achesonas su 
pasiuntiniais svarsty® tuos klausimus, ku
riuos jam iškėlęs Norvegijos užsienio rei
kalų minister!* Langė, viešėdamas Washing
tone. Norvegija be kitų klausimų paklausė, 
kokios apsaugos aplamai gali laukti eventu
alus Atlanto pakto narys.

pakvietu-
Atlanto

ministeris

Sena sovietiį dainele

kariuomenė prarado pasku- 
taškus Jangcės upės šiauri- 
Komunistai esą vos keletas

KITAS „MINTIES" NUMERIS 
Vasario 16. d. proga padidintas išeis 

vasario 15. d.

V LIK o ir AT pirmininkai priimti 
JAV uis. reikalu ministerijoje :

LA1C telegrafuoja Ii Wa- 
VLIKo pirmininkas rnons. 
ir Vykdomosios Tarybos 
Sidzikauskas, pasiuntinio

Washington**, 
shingtono, kad 
M. Krupavičius 
pirmininkas V. 
Žadeikio lydimi, vasario 2. d. buvo priimti
valstybės departamente.

Norvegija gal gaus didesne 
paramą is JAV

Washingtons* (UP). JAV krašto apsaugos 
ministerijos tarnautojai praneša, kad jei 
Norvegija, gavusi antrąją sovietų notą, pri
sidėtų prie Atlanto pakto, gal būt, gautų 
didesnę pagalbą, negu buvo numatyta. JAV 
turi didelį perteklių tankų ir artilerijos. Bet 
visi Skandinavijos kraštai daugiau intere
suojasi specialiu apginklavimu, kaip antai: 
povandeninių laivų gynimosi aparatais, ae
rodromų gynimu ir moderniaisiais radaro 
aparatais.

Iš Stockholmo viename vyriausybės pa-

", i,, j —y

reiškime sakoma: neutralumas nereiškia, kad 
Švedija atsisakytų nuo teisės prisidėti prie 
demokratijos ir laisvės reikalo. Jei Švedi
jos vyriausybė atsisakiusi prisidėti prie 
didžiųjų valstybių pakto, tai atsitiko ne dėl 
atsakingumo stokos ar nenoro užsikrauti 
įsipareigojimų. Švedijos vyriausybė žino, 
kad jos atsakingumas dėl savos teritorijo* 
gynimo yra dar didesnis po jo* paskutinių 
sprendimų. Reikia išreikšti apgailestavimą, 
kad Norvegija atmetusi Švedijos siūlymą 
Skandinavijos kariniam paktui sudaryti. '

Turkija: Taiką laiduoti neįmanoma viename kampe
Ankara (Dena/Reuteris). Turkijos užsie

nio reikalų ministeris Sadakas spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad Turkija yra suin
teresuota Atlanto pairtą suderinti su saugu
mo sistema Viduržemįo jūroje. Atsakydamas 
į paklausimą apie eventualų Turkijos prisi
dėjimą Sadakas pabrėžė, kad jau pats var
das rodo, jog Atlanto paktas liečia tik prie 
Atlanto , okeano prieinančius kraštus. Tai
ka ir saugumas negali būti laiduojama ku
rioje nors Europos dalyje.

Sadakas išvyksiąs į Paryžių, dalyvauti 
pasitarimuose su Marshallio plano kraštais.

Praverstų vienas atstatymo planas >

Briuselis (Den^/Retrteri*). Belgijos minis
ters pirmininkas ly Jžslenio rcikilų mlnts- 
teris Spaakas palaiko keturių didžiųjų su
sitikimo mintį.

Dabartinėje padėtyje negalvojama, dėstė 
Spaakas, kad mažosios tautos galinčios vie
nos apsiginti nuo užpuoliko.

Yra vilčių, kad ne tik Beneliukso valstybių 
rėmuose, bet ir didesnės apimties Marshal
lip plano kfaštai atstatysią Europos politi-

Primygtinai reikalauja nusiginkluoti
Lake Successa*. (Dena/Reuteris). Saugu

mo Taryba nutraukė posėdžius, negalėdama 
padaryti sprendimo dėl sovietų rezoliucijos, 
kurioje buvo be kitko, pasiūlyta nauji nusi
ginklavimo projektai ir reikalauta uždrausti 
atominius ginklus. Šie sovietų siūlymai bu
vo ir praėjusių metų spalio mėn. iškelti JT 
pilnaties suvažiavime Paryžiuje, bet didele 
balsų dauguma atmesti.

Sovietų Sąjunga prašė Saugumo Tarybą 
sudaryti nusiginklavimo komisiją, kuri pa
ruoštų planą vienu trečdaliu 5 didžiųjų ka
rinėms pajėgoms ir atsiginklavimuj suma
žinti. Pagal sovietų plahą šis nusiginklavi
mas turėtų būti įvykdytas iki 1950 metų- 
kovo mėn., o pats planas turėtų būti pa
ruoštas iki š. m. birželio mėn. Kitas sovie
tų siūlymas reikalauja, kad atominės energi
jos komisija paruoštų iki to pat laiko kon
vencijos projektą atominių ginklų gamybai 
uždrausti ir atominės energijos kontrolei įs
teigti. Be to, Saugumo Tarybos ribose tu
rinti būti įsteigta tarptautinė nusiginklavi
mo ir atominių ginklų kontrolės organizaci
ja ir Saugumo Tarybos penki nuolatiniai 
nariai iki š. m. kovo 31 d. turėtų pateikti 
visas žinias apie savo kraštų apsiginklavimą 
ir atominius ginklus.

JAV atstovas Austinas atmetė sovietų siū
lymą, pareikšdamas, kad tai yra sena ir 
dažnai kartojama problema. Jis reikalavo, 
kad sovietų Sąjunga šiuo reikalu bendra
darbiautų su kitais nusiginklavimo komisijos 
nariais, ypač pateikiant žinias apie ginkla
vimąsi ir karines pajėgas. Taip pat ir britų 
atstovas Cadoganas apgailestavo, kad atme
sti projektai iš naujo pateikti.

■sluogsnių”. Saugumo Tarybos atsiuvai ^ja
me siūlyme įžiūri Sovietų S-gos bandymą 
pasmerkti per JT projektuojamą Atlanto 
paktą. '

Egipto ■ ir Izraelio susitarimui palankios 
perspektyvos

Washingtonas (Dena). 
ministeris pareiškė, kad 
galimybės tarp arabų ir 
yra labai palankios.

Jo optimizmas remiasi 
raelio pasiuntiniais turėtais pasikalbėjimais 
Washingtone. Achesonas įsitikinęs, kad Iz
raelio ir Egipto ginklų paliaubų derybos 
Rodoso saloje einančios palankia linkme.

* Du vokiečių pasienio policininkai, ku
rie ėjo tikrindami ruožą pagal britų sovie
tų pasienį, iš šeštadienio j sekmadienį su
imti sovietų kareivių. Po dviejų parų juos 
paleido. (D). ■

♦ Čilė nori užmegsti diplomatinius, san
tykius su Pakistanu. (D).

Užsienio reikalų 
taikos pasitarimų 
žydų Palestinoje

su Egipto ir Iz-

Rezoliucija prieš Atlanto paktą
Lake Successa* (UP). Sovietų S-gos at

stovas Saugumo taryboje pąiteikė rezoliuci
jos projektą, kad turi būti pasmerktas vals
tybių grupių sudarymas, kurios yra pla
nuojamos „kai kurių valstybių agresyvių

nės linijos harmoniją. Vietoje dabartinių 19 
individualių atstatymo planų tuomet būtų 
tik vienas, būtent, „Europos planas”.

♦ Amerikiečiai ir čekoslovakai tariasi, 
kam turi priklausyti sunkvežimis, kuris ban;, 
dė pervažiuot sieną ir po susišaudymo su 
vokiečių policija sustojo tuoj už sienos Ce-. 
koslovakijos teritorijoje. (D).

Nebus karinės sąjungos tarp Orio ir : 
Stockholmo ; ; . 1

Stockholmas (AP) Ministeris pirmininkas 
Erlandęris ir užsienio reikalų ministeris 
Undenas Švedijos parlamente bendrai pa
reiškė, kad Švedija, norėdama sušvelninti 
savo tradicinę neutralumo politiką, Norve
gijai pasiūlė 10 metų karinę sąjungą. Jie 
apgailestauja, kad Norvegija atmetė šį siū
lymą, kuriuo galėjo susidaryti Skandinavi
jos blokas, laisvas nuo visokių ryšių su ki
tomis valstybėmis.

Švedija ir toliau laikysiantis) atokiau 
nuo „šaltojo karo" ir nedalyvausianti 

Atlanto pakte.
Danijos užsienio reikalų ministeris Ra*- 

musenas parlamente pareiškė, kad jis ne
prarado vilties dėl Skandinavijos valstybių 
bendro® gynybos sąjungas sudarymo.

Proga sovietams parodyti gerą valią
Washingtonas (Dena). Amerikiečių gerai 

informuoti sluogsniai mano, kad Londone 
prasidėję keturių didžiųjų pasitarimai dėl 
Austrijos taikos sutarties sudarymo yra So
vietų S-gai pirma proga įrodyti eavo gerus 
noru* teikei atstatyti. Tai yra ypatingai 
svarbu dėl to, kad ankstyvesniuose pasita
rimuose nebuvo pasiekta eilėje klausimų 
vieningumo. Amerikiečių' sluogsniai mano, 
kad klausimai, kaip Sovietų S-gos ir Jugo
slavijos reparacijų bei teritorijos reikalavi
mai, o taip pat vokiečių nuosavybės proble
ma, nėra jokia nenugalima kliūtis. Tie klau
simai Austrijos ateičiai yra nepaprastai 
svarbūs. / ’

Schumanas: Stalino 
siūlymai be naudos

Paryžius (Dena). Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris Schumanas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad keturių valstybių 
konferencija gali būti sušaukta tik po Ber
lyno klausimo sutvarkymo.

Pasak Schumano, Prancūzijos nusistaty
mas, kuris sutinka su D. Britanijos ir JAV, 
nepasikeitęs.

Naujausi Stalino pareiškimai, pasakė 
Schumanas, neatnešė jokių palengvėjimų.

Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
mano, kad dabartinius nuomonių skir
tumus tarp keturių didžiųjų galima bū
tų išlyginti, pirmiausia išsprendus Vo
kietijos klausimą. Berlynas yra opiausia 
problema, bet taip pat yra lengvai iš- ■ 
sprendžiama, kadangi tai yra grynai 

techniškas klausimas. .

Schumanas pareiškė, kad Europos' Unijos 
patariamasis susirinkimas galėtų : susirinkti 
balandžio mėnesį ir kad jis apimtų daugiau 
kaip šimtą atstovų. Kiekvienas atstovas tu
rėtų individualiai pagal savo , atsakingumą 
balsuoti.

Paklausus apie Europos Unijos kandida
tus atsakė, mes turime keletą nenusistačiu- 
sių valstybių, kurios yra susirūpinusios sa
vo neutralumu ir delsia. Reikia rūpestingai 
zonduoti, nenorint susilaukti neigiamų at
sakymų. Iš principo kreipiasi į visas Euro
pos valstybes. Klausimas, ar galėtų daly
vauti Ispanija ir Portugaliją, jo nuomone, ■ 
turėtų būti rūpestingai apsvarstytas.; Ka
dangi Europos Unija yra demokratinė or
ganizacija, reikia tarti, kad joje dalyvau
jantieji kraštai turi turėti demokrątMin san
tvarką. ■ ,

Mindszenčio nuteisimo klausimas J. Tautose?
Washingtona* (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministeris Achesonas, pasak Reuterio, 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad JAV 
ketinančios bendrai su kitomis Vakarų val
stybėmis iškelti JT saugumo taryboje prieš 
Vengriją kaltinimą dėl kardinolo Mind- 
szenčio nuteisimo, nes tai yra taikos sutar
tyje numatytų įsipareigojimų ir žmogaus 
teisių pažeidimas.

Kardinolo Mindszenčio byla ir jo nutei-

Pradeda svarstyti Austrijos taikos sutarti
Londonas (Dena/Afp). Austrijos taikos 

sutarčiai sudaryti ypatingi įgaliotiniai su
sirinko pirmo posėdžio ir svarstė tuos klau
simus, kurių praėjusių metų pasitarimuose 
nebuvo galima išspręsti, kai JAV delega
tas pasiūlė svarstyti Jugoelavijos sienos 
reikalavimu®.

Sovietų delegatas Zarubinas iš naujo rei
kalavo įsileisti Jugoslavijos atstovą, kuris 
pareikštų savo vyriausybės reikalavimus. 
Trys vakariečių atstovai dėl to pareiškė, 
■kad taikos sutartyje numatyta, jog negali 
būti jokių Austrijos sienų pakeitimo. Krašto 
sienos turinčios atitikti 1938 m. siena®. Dėl 
Jugoslavijos atstovo įsileidimo nepasiekta 
jokio sprendimo. Vakarų valstybė® abejoja

Jugoslavijos reika-

šnipės byla
EUCOMO praneši-

ar apsimoka, išklausyti 
lavimus.

Čekoslovakijos
Heidelbergas (Dena).

mu neseniai sudaryta 12 asmenų JAV kari
nė komisija teisti asmenims, kurie grėsė 
amerikiečių pajėgų saugumui Europoje, 
Mūnchene teisė čekoslovakų agentę Zirli- 
kę. 33 metų sudėtų vokietė kaltinama, kad 
Čekoslovakijos karininkams teikusi karines 
ir politines informacijas apie britų ir ame- 
kiečių karines pajėgas.

Zirlikė yra viena iš 20 čekoslovakų agen
tų, kurie praėjusių metų lapkričio mėnesį 
amerikiečių ir britų buvo bizdnoje sulaikyti. 
Kitų kaltinamųjų pavardės bus paskelbtos 
tada, kai jiems bus surašyti kaltinamieji 
aktai.

simas grasina viso pasaulio laisvai santvar
kai. Vengrijos vyriausybė už tai atsakinga.

Pasak Achesono, amerikiečių tauta į. šį 
grasinimą žiūri su siaubu ir paeibiaurėji- 
mu.

Šis atsitikimas su Mindszenčiu ir kitai* 
Vengrijos dvasininkais nėra pirma*. Per 
pastaruosius dvejus metus komunistų mažu
ma j savo rankas perėmė krašto vadovavi
mą ir vengrų tautai tolydžio atimami pa
grindiniai žmogaus teisių ir laisvės princi
pai. Parlamentinė opozicija, kuri demokra
tijoje yra nepakeičiamas elementas, yra vi
siškai išjungta. Totalinė valstybės ir parti
jos kontrolė yra kaip kasdieninio gyvenimo 
kiekvienos fazės žudanti ranka. Vengrų tau
tai atimta tikroji nepriklausomybė.

Mindszenčio byla prieš taikos sutartį
Frankfurtas (Dena). New Yorko radijas 

praneša, kad britų užsienio reikalų ministe
rijos informatorius paskelbė, jog Didžioji 
Britanija kreipėsi į JAV vyriausybę dėl 
eventualaus bendro žygio Mindszenčio by
los atžvilgiu. Pasak informatoriaus toki* 
priemonė pagrindžiama tuo, kad Mindszen
čio byla pažeidusi Vengrijos taikos sutartį. 
Kongreso atstovas siūlo nutraukti santykiu* 

su Vengrija
Washingtonas (Dena/Afp). JAV kongreso 

užsienio reikalų komisijoje demokratų at
stovas Somersas reikalavo nutraukti diplo
matinius santykius tarp JAV ir Vengrijos 
dė] kardinolo Mindszenčio nuteisimo.
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Tarptautinė padėtis

BALKANAI
1 į.„Oenerolas” Markosas Vafiadesas, profe
sijos tabako fabriko darbininkas, Balkanų 
papročiu paprastai vadinamas vien vardu, 
padarė fatalią klaidą. Jis savo „taikos ofen
zyva” dviem savaitėmis aplenkė tėvą ir mo
kytoją Staliną. Nors šiaip elgėsi visai bol
ševikiškai. Pvz., norėdamas, kad i jo taikos 
siūlymą būtų rimtai žiūrima, jis naktį iš 
sausio 11. i 12. .dieną su 3.000 vyrų brigada 
užpuolė Vermiono kalnyno papėdėje, Salo
nikų slėnyje tūnanti Naoussos miesteli. Tą 
vietovę jis pasirinko ne tik dėl jos geogra
finės padėties, bet taip pat ir „pedagogi
niais” sumetimais. Mat, per Kalėdas mies
telį aplankė amerikiečių karinės misijos 
šefas generolas Džeimsas A. van Fleetas. 
T* proga miesto burmistras padėkojo ame
rikiečiams už teikiamą pagalbą, o turga
vietė gavo skambų Trumano aikštės pava- 

. dinimą. Markose vyrai, norėdami Įrodyti, 
kad su amerikiečiais broliautis neapsimoka, 
tuojau Trumano aikštėje sušaudė miestelio 
burmistrą ir 90 gyventojų, rastus ligoninėje 
sužeistus karius išmėtė pro langus, sudegi
no visas įstaigas ir Įmones ... Pagaliau po 
trijų dienų siautėjimo skubiai pasitraukė ( 
kalnus, išsivarydami dar 630 įkaitų. Po to 
Markosas rado galimu pasiūlyti paliaubas 
Atėnų vyriausybei, tačiau negavo atsakymo, 
nors jo padėtis loli gražu nėra bloga. Nuo 
partizanų saugiai galima gyventi tiki Atė- 

. puošė ir dar keliuose miestuose. Jau 50 km.
nuo Atėnų prasideda partizanų kontrolio- 
jama sritis i.r ten be stiprios apsaugos ne
patartina kišti nosies. Krašto iždą sunkina 
beveik 2.000.000 pabėgėlių iš partizanų nu
siaubtų sričių.

Tokiu būdu atrodė, kad Markosas tikrai 
gali triumfuoti, bet pasirodė, kad Stalinui 
užbėgti už akių nedera. Net ir triumfato- 
riams. „Laisvosios Graikijos” siųstuvas 
staiga paskelbė, kad Markosas dėl „nesvei
katos” nušalintas, jo vieton paskirtas kom
partijos sekretorius Nikolas Zachariadėsos. 
Žinoma, Atėnų vyriausybė pasistengė išaiš
kinti, kad „generolas” buvo pašalintas dėl 
savo karinių nepasisekimų, tačiau toks 
aiškinimas, atrodo, yra kiek netikslus. Dau
giau demėsio yra vertas kitas variantas, 
kuris aiškina, kad Markosas ieškojo mąršalo 
Tito draugystės. Ir kad Belgrado Įtakoje 
Markosas ieškojo kontakto su Atėnų vy
riausybe. Kad ir kaip būtų, Maskva pajuto 
-pavojų „generalinei linijai”.

Balkanuose ir Maskvai sunku susitvarkyti. 
Geras pavyzdys ir Albanija, kur Markosas 

-turėjo savo bazes. Čia jo partizanai ilsisi, 
naujai mokomi ir apginkluojami. Albaniją 
valdo „generolas pulkininkas” Enveris 
Hodža, atseit tik vienu laipsniu „silpnesnis” 
už maršalą. Ir kai kominformas prakeikė 
maršalą Titą, Hodža, būdamas ištikimas 
Kremliaus tarnas, iš savo pusės irgi nuleido 
geležinę uždangą. Jis nutraukė santykius su 
Jugoslavija, bet Albanija visas jai reika
lingas reikmenis gaudavo kaip tik iš Jugo
slavijos. Tokiu būdu būklė pasidarė tokia: 
Albanija iš Jugoslavijos nieko negauna, o 
pati turi išlaikyti Markosą. Dėl to nepasi
tenkinimas visame krašte nepaprastai išau
go. Kraštą plėšia Markose partizanai, plė
šia ir savo gamybos laisvės kovotojai bei 
paprasti banditai be politinio uždažo. 
Maskva šoko savo vasalą gelbėti’. Į Alba
niją pradėjo atplaukti daugiau sovietų lai
vų, bet tie kol kas atveždavo tik karinę 
medžiagą Markosui. Berlyno' pavyzdžiu Įs
teigtas ir oro tiltas. Žinoma, miniatiūroje, 
nes tik vienas lėktuvas savaitėje teatskrenda 
fr tas su politiniais instruktoriais iš Mas
kvos. Jie būklės nepataiso. Kraštas vis dau
giau ir daugiau klimpsta i chaosą. Sabo
tažo ir paprasto plėšimo aktai kas dieną 
daugėja. Aišku, kad ir Titas turi čia Įkišęs 
savo nagus. O kalnuotoje, be kelių, šalyje 
susitvarkyti sunku.

Albanai turi seną patarlę: „Tikėjimą nu
lemia kardo galia”. Taip sakydami jie turi 
pagrindo: rymiečiai jiems primetė krikš
čionybę, turkai islamą, o sovietai komuniz
mą. Dabar, atrodo, albanams pasidarė ne
beaišku, kieno rankoje yra kardas. Balka
nai buvo ir pasiliko amžinai neramiais Bal
kanais. Didžiausiam Kremliaus pasipiktini
mui. (m).

Stalino politika kaip ir Hitlerio
Konservatyvus „Le Monde” sovietų pa

siūlytą Norvegijai nepuolimo paktą sugre
tina su panašiais Hitlerio siūlymais, ku
riuos jis teikė savo buvusiems sąjunginin
kams.

„Mes susiduriame su klasiškais dalijimo 
manevrais, kuriais bandoma sutrukdyti 
kaimyninių valstybių sandoras, priža

dant joms iliuzorini saugumą.” 
'"Stalino politika per daug primenanti Hit
lerio politiką, kad būtų galima ir vėl da
ryti tas pačias klaidas.

Amerikos ir kitos suinteresuotos valsty
bės turėtų parodytb-daug stiprybės ir ap
sukrumo, kad nesukeltų kapituliacijos Įspū
džio .ir kad išvengtų įtampos paaštrėjimo, 
turi kilo ryšium su sovietų iniciatyvą,

MINTIS

Višinskis Karlsbadę
Jau tračią savaitę Višinskis vieši Karlba- 

de, kurį čekai vadina Karlovy Vary. Atro
do, kad draugui Višiiiskiui po jo garsios 
darbuotės su kumščiu j JT visuotinio susi
rinkimo oratorių stalą iš-tikrųjų reikia po
ilsio. Jo tulži tikrai reikėtų perplauti jCarls- 
bado mineraliniu vandeniu. Tačiau taip gal
voti gali tik nepataisomi optimistai. , , 

Čekoslovakijos vyriausybė iš pradžių 
smalsiems žurnalistams paaiškino, kad ji 
apie to .garbingo vyro viešnagę nieko neži
nanti. Ir tai atitiko tikrovę, nes kas darosi 
Karlovy Vary, Čekoslovakijos vyriausybė 
tikrai nežino. Mat, visa ta garsiųjų kurortų 
sritis — nuo Marienbado l šiaurę per 
Karlsbadą ir •Joachimsthalį 1 sovietų zoną 
iki pat Aues ir Oberschlemos yra vien so
vietų žinioje.

1946 m. JT visotinio susirinkimo metu 
Londone Čekoslovakijos užs. reikalų minis, 
teris J. Masarykas iškilmingai aiškino, kad 
„Čekoslovakija leis savo urano lobį panau
doti tik taikos tikslą™.” Tačiau tuo pačiu 
metu i Joachimsthalį (Jachymovą) .važiuo
janti inspekcijos Čekoslovakijos sveikatos 
minister! Dr. Prochacką sulaikė sovietų 
sargybiniai ir mandagiai patarė grįžti na
mo. Dr. Prochacka iš tikrųjų nežinojo, kad 
jis ten negali važiuoti, bet jo kolega Masa- 
rykas Londono JT visuotiniame susirinkime 
melavo, nes dar 1945 m. spalio mėnesi pasi
rašė su Sovietų Sąjunga sutarti, kuria visa 
ta sritis buvo pavesta vien sovietų kontroi 
lel.

Joachimsthalis pagarsėjo pereito šimtme
čio pabaigoje visame pasaulyje, kai ponia 
Curie iš jo urano rūdos išskyrė paslaptin
gai spinduliuojantį elementą — radį. Tūks
tančiai ligonių iš viso pasaulio čia važiavo 
taisyti savo sveikatos. Čekoslovakija per sa
vo nepriklausomybės laikotarpi čia išskyrė 
100 gramų gryno radžio. Tam tikslui buvo 
sunaudota 1.000.000 to urano rūdos. Po 1945 
m. paaiškėjo, kad iš urano galima gaminti 
atomines bombas. Todėl Joachimsthaliu su
sidomėjo sovietai, o taip pat ir Karisbadu, 
kurio apylinkėse irgi yra urano.

Sovietai taip smarkiai griebėsi eksploata
cijos, kad bijoma, jog tie pasaulinio vardo 
kurortai nustos savo gydomųjų šaltinių. 
Kasyklose dirba varu suvaryti vokiečiai, bet 
netrūksta ir „reakcionierių” iš pačios Če

Dabar Ottawoje gavus žinią apie prasi
dėjusią antrą revoliuciją, Van Hornė su
galvojo tą Jvykl išnaudoti ir jis patikino 
vyriausybę, kad jis pristatys 4.000 kariuo
menės savo nebaigtu geležinkeliu per 11 
dienų.

Atviromis platformomis, per paraduojan
tį šaltį 50 laipsnių žemiau nulio, armija bu
vo atvežta geležinkeliu, kiek pabėgiai siekė, 
paskui pergabenti rogėmis iki kito geležin
kelio straipsnio. Prie kiekvieno kelio galo 
ir pradžios buvo patiekta užkanda ir karšta 
kava vyrams gyvybei išlaikyti. Tuo būdu 
buvo perkeliauta 16 geležinkelio straipsnių. 
Iš Ottawos iki Winnipeg© kelionė truko tik 
4 dienas ir anarchistas Rielas greit buvo 
pakartas. Toks netikėtas greičio rekordas 
nustebino visą Kanadą ir Van Hornei atsi
vėrė nauji kredito ir pašalpų šaltiniai.

Dabar teko pradėti darbas per keturias 
neištirtas kalnų virtines. Vienam statybos 
darbininkų pulkui ’dirbant iš rytų i vaka
rus, kitam iš vakarų i rytus, trečia, majoro 
A. B. Rogerso vadovaujama grupė tyrė vie
tas, pro kur tas dvi linijas sujungti kalnuose. 
Statybos išlaidos tačiau ^augo pasakiškai ir 
kainavo nemaža net žmonių gyvybių. Pir
ma buvo sprogdinami granito kalnų skliau
tai, kai tatai nieko negelbėjo, buvo skeliami 
tuneliai. Vietomis vienas pratiestas colis 
Įkainavo iki 6 dolerių. Pagaliau po pus
penktų metų abidvi darbininkų grupės su
sitiko prie Arų Perėjos (Eagle Pass). 1885 
m. lapkr. 7 d. buvo iškirstas paskutinis 
kirtis.

Plieno juosta sujungė 2600 mylių-atstu 
buvusias dvi civilizacijas. .Tačiau tarpe jų 
tebegulėjo pusė kontinento be žmonių ir be 
gyvenamų vietų, kalnai ir prerijos. Kad ge. 
ležinkelis galėtų riedėti, reikėjo įsteigti 
miestus ir gyvenamas vietoves. Vakaruose 
prie Ramiojo vandenyno Moody uostas te
bebuvo vien nekultyvuotas krantas. Van 
Hornė Įbridęs i Burrado salikę pareiškė: 
„Čia bus Vancouverio miestas” ir atvedė 
bėgius iki tos vietos. Jis pastatė didžiu
lius elevatorius grūdams Winnipege ir Head 
of the Lake. Winnipegas ir dabar yra 
didžiausias pasaulio grūdų sandėlis. Vienur 
ir kitur jis pastatė didžiulius malūnus. Prie 
Calgerio CPR iš toliau jaučiais perkėlė 
pašto stoti prie geležinkelio bėglų ir čia 
beregint išaugo Calgario miestas.

Vos dviem savaitėms praslinkus po trans
kontinentinio geležinkelio atidarymo iškil
mių, 1800 dėžių arbatos iš laivų Pacifike 
buvo pergabenta tiesiai i Montreal!. Čia 
paaiškėjo, kad visą pelną gavo laivų sa

koslovakijos. Savanoriams siūloma net po 
10.000 kronų (650 DM) savaitėje, bet jų 
maža teatsiranda. Mat, darbo sąlygos yra 
labai primityvios, o radžio aktyvūs spindu
liai po kiek laiko sukelia nepagydomas vo
tis ir skaudulius. '

Tokiu būdu Čekoslovakijos viltis tų gy
domųjų šaltinių pagalba .gauti, svetimos va
liutos nuėjo niekais. Ją išblaškė Rytų vėjas. 
Iš Višinskio viešnagės Čekoslovakijos fi
nansų ministeris negali tikėtis jokios nau
dos. Karlsbado šaltiniai ir prieš jo vizitą 
buvo garsūs visame pasaulyje. Deja, jie li
goniams yra uždaryti. Puikiuose viešbu
čiuose (sikūrė sovietų mokslinės Įstaigos, ir 
žinoma, gausūs NKVD skyriai. Višinskis, 
aišku, galėjo ten dar neblogai Įsitaisyti. Bet 
jis čia ne vien sveikatos ieško. Jo kelionė 
teisingai siejama su valymo procesais Rytų 
Europoje ir nauja politikos linija sovietų 
zonoje Vokietijoje. Iš Karlsbado puikus su
sisiekimas su Praha, ^Budapeštu, Varšuva ir 
Berlynu. Karlsbado „Imperial” viešbutyje 
jis ramiai, smalsių., žiūrovų nekliudomas, 
gali priimti komunistines viršūnes iš sovie
tų satelitinių kraštų. Iš čia jis galėjo pri
žiūrėti Mindszenčio bylą ir Čekoslovakijos 
karininkų luomo likvidaciją. Čia jis kalbė
josi ir su lankytojais iš Vokietijos. (Lo).

Keltinas kolonijų ūkis
Paryžius (Dena). Prancūzijos ministerio 

pirmininko Queuillės informatorius Reuterio 
atstovui pareiškė, kad Prancūzijos vyriau
sybė pritarsianti pasitarimams dėl užjūrio 
nuosavybių ūkinio išvystymo. Queuilles 
nuomone tokiems pasitarimams ypatingo 
intereso turėtų D. Britanija, Prancūzija ir 
Belgija.

Informatorius paneigė užsienyje pasklidu
sias žinias, kad Queuillė pasiūlysiąs -Britų, 
Prancūzų ir Belgų kolonijas ūkiškai su
jungti.

Suimti pasikėsiniojai J Persijos šachą
Teheranas (Dena/Afp). Nepavykus aten

tatui 1 Persijos šachą, suimta daug asmenų, 
kurių daugumas priklauso religinės rezis
tencijos sąjūdžiui. Taip pat suimta uždraus
tos kairiųjų „toudės” partijos ir komunis
tinių profesinių s-gų veikėjų. Atentatininko 
Fakhero Raio namuose rasta daug doku
mentų apie „toudės” partijos veiklą.

Kanados veidas - C. P. R.
(Canadian Pacific Railway)

vininkai. CPR sumanė tą pelną ateityje 
pasiimti sau ir arbatą gabentis iš Rytų 
savo laivais. Kompanija tam tikslui įsigijo 
iš vyriausybės pašto kontraktą. Jos laivy
nas iš 3 burlaivių iki 1939 m. išaugo iki 52 
garlaivių, jų skaičiuje pasaulinio garso lai
vai Empress of Britain ir Express of Ca
nada, abudu žuvę per paskutinjji karą.

Tačiau prerijose 25 milijonai akrų žemės 
vis dar neturėjo ,savanorių. Parlamentui pa
dedant, CPR agentai išvyko 1 svetimus 
kraštus ir greit pulkai airių, Šveicarų, 
vehgrų, slavų ir italų pasipylė 1 tą geogra. 
finį vakumą. Geležinkelio bendrovė pastatė 
pavyzdines farmas, paruošė avansu duoda
mą sėklą ir perleido kolonistams i nuosavy. 
nę geriausius sklypus 5 metų išsimokėjimui 
po 2,50 dol. akrą. Slėsnesnes vietoves pati 
CPR nusausino. Kelių statyba prasidėjo nuo 
pat pirmos dienos ir šiandien tebevykdoma. 
Vingiai ištiesti, šlapios vietos išpiltos, silp
nesni pylimai pakeisti pagrindiniais. Sun
kiausia ir išlaidingiausia buvo išbaigti ge
ležinkelio tarpas apie 36 mylias prie Co- 
quihalla Bluffso. Čia geležinkelio linija su
kasi ratu lygiai 22 kartus. Kadangi nuolat 
yra pavojų, kad nenuskiltų ar nenuslystų 
koks kalno luitas ir nenušviestų traukinio 
tūkstančius pėdų bedugnėn, čia nuolat kur
suoja patrulinis traukinys, ir kiekvieno 
traukinio priešaky važiuoja pilotinis vago
nas. Tiek rūpestingai ši tarnyba atliekama, 
kad iki šiol dar neįvyko nė vienos nelai
mės.

1929 m. sausio 6 d. Britų Kolumbijos 
kalnuose vienas iš dviejų lokomotyvų įlūžo 
Goldeno šlaite ir nuriedėjo šimtus pėdų 
apačion t pievą. Transkontinentinė pagrin
dinė linija buvo pertraukta. Visoks susisie
kimas buvo nutrauktas iki atstatant tiltą per 
prarają. Reikėjo skubiausiai veikti. Audroms 
siaučiant ir temperatūrai siekiant iki 200 C 
žemiau nulio teko per prarają pastatyti 480 
pėdų aukščio ir 484 pėdų pločio medinius 
rėmus, ant jų užtraukti plieno blankas, jas 
surišti 1 arkas sutvirtinti ir tada nugriauti 
rėmus. Kiekviena suvėlinta diena kompani
jai kaštavo daugiau kaip 200.000 dolerių.

Dvi atskiros grupės pradėjo darbą vie
na iš rytų, kita iš vakarų. Pradžioje me
džiaga ir atsargos buvo padalytos i dvi ly
gias dalis, bet vakarinė grupė pasirodė 
greitesnė ir pirmiau sunaudojo savo atsar
gas. Norint persiųsti vakarinei grupei me
džiagą vos apie 150 metrų atstu esančiai 
nuo rytinės grupės, tik kitapus prarajos, 
reikėjo vežimus siųsti per 1000 mylių aplin
kiniu keliu. Paprastai lokiam darbui reiktų

Liudninkas bolševikas nieko 
X nežino, kad per valymus 

„dingsta" žmonės
Paryžius (Dena/Reuteris). Kravčenkos gy

nėjas Izard kryžmiškai klausinėjo Maskvos 
inžinierių Vasilenką apie likusius buvusius 
Ukrainos inžnierius, kurie priklausė Ukrai
nos komunistų partijos politbiurui ir po po
litinės valymo akcijos „pražuvo”. Vasilenka 
lėktuvu atvyko iš Sovietų Sąjungos i Pary
žių liudyti prieš Kravčenką.

Perskaičius tokių dingusių asmenų sąra
šą ir paklausus apie, jų likimą, liudininkas 
atsakė: „Aš nieko nežinau” arba „aš nega
liu atsiminti”. Kai Izard pareiškė, kad visi 
Įvardytieji yra dingę po valymo akcijos, 
„Les Lettres Franęaises” laikraščio gynėjas 
atsakė, kad valymų dėka Sovietų Sąjunga 
laimėjo karą.

Kada Kravčenka buvo paklaustas, kodėl jis 
taip domisi tais asmenimis, o nieko neklau
sia apie savo motiną, jis staiga pakilo ir 
drebančiu balsu pareiškė, kad jokiomis ži
niomis netikėsiąs, koj pats jos nepamatysiąs 
Paryžiuje.

Bylos metu Kravčenka smarkiai susigin
čijo rusiškai su sovietų irižinierium Koli- 
balovu. Kolibalovas teigė, kad Kravčenka, 
lankydamas vieną fabriką Sibire, pasisavi
nęs 60.000 rublių ir už tai buvo nubaustas 
dvejais metais priverčiamųjų darbų. Vėliau 
bausmė buvusi sumažinta iki vienerių metų.

Kravčenka paaiškino, kad jis buvęs nu
baustas už tai, jog savo kalbose negarbino 
„mielo vado”. Šioje vietoje Kolibalovas Krav
čenką nutraukė, tardamas „taip nekalbėkite 
apie mano mylimą vadą”. Kravčenka sušu
ko; „Aš dabar esu laisvoje Prancūzijoje ir 
galiu sakyti tai, ką aš noriu”.

Amerikiečiams nevalia eiti / 
(i vokiečių svetaines

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių vyr. būs
tinė Europoje uždraudė visiems amerikie
čių okupacinės kariuomenės nariams lanky
tis vokiečių kavinėse, restoranuose, baruose 
ir viešbučiuose. Sis draudimas neliečia ka
rinės valdžios ar armijos įrengtų vokiečių 
užeigų ir viešbučių.

♦ Jeruzalėje siautė didelė sniego audra, 
kuri buvo didžiausia nuo 1943 metų. (D/R).

iki dviejų mėnesių laiko, bet jis buvo baig
tas per 9 dienas ir 6 valandas.

CPR yra Įsigijusi toki populiarumą kraš
te, kad joje tarnauti laikoma didele privi
legija. Dirbti CPR reiškia greit būti iš
rinktam savo parapijos komitetan, savo 
klubo valdybon ir net miestelio ar kaimo 
burmistru ar seniūnu.

Paskutiniais dvejais metais CPR vėl pra
dėjo smarkiai plėsti naujas sritis. Šiuo me
tu statomi keleiviniai vagonai su radijo, ste
bėjimo balkonais ir specialėmi's Harvardo 
antropologų išgalvotomis sėdynėmis, o ka
syklų ir tirpymo bendrovė baigia projektus 
milžiniškai cinko pramonei išvystyti.

Šiuo mettt vykdomas planas plėstis 1 šiau
rę. Iki šio karo šiaurinės teritorijos buvo 
laikomos ūkiškai nenaudingomis ir politiškai 
nesvarbiomis. Buvo šiokia tokia aukso, 
radžio ir aliejaus gamyba užmazgoje, bet 
dėl nebuvimo transporto neturėjo jokios 
reikšmės. Tačiau po Pearl Harboro, kai JAV 
drauge su Kanada pradėjo statyti susisie
kimo linijas su Aliaska, iki šiol parlamen
tas jau atidarė 22 gyvenamas vietoves Ark
tikoje, o CPR ėmėsi kurti čia pelningas 
pragyvenimo ir uždarbio šakas. Yelowknife, 
aukso kasyklų miestelis Mackenzie apygar
doje, prieš 10 metų buvo tik smaluoto po
pieriaus barakėlių grupė krūmų ir uolų 
dykumoje, kur gyveno saujelė užkietėjusių 
padaužų, šiandien čia jau yra švarus mies
telis su 2000 gyventojų, krautuvėmis, vais
tine, skalbyklomis, kinais, viešbučiais. Paš
tas iki tol kaštavo 70 centų svaras, dabar 
CPR ji pristato už 18 centų lėktuvais. Tarp 
Great Baro ir Copperminės yra dideli 
aukso, uranijo ir kt. metalų klodai, kuriuos 
CPR planuoja paimti, tam tikslui pradė
dama civilizuoti ir kolonizuoti sritis, iki 
šiol atrodžiusias neįmanomomis.

CPR rūpestingumą savo pareigose vaiz
duoja toks atsitikimas. Kai 1939 m. Empress 
of Canada atplaukė j Hongkongą, keleivių 
buvo paprašyta parašyti paprastą atviruką, 
jei kas kelionėje buvo kuo nepatenkintas. 
Vienas newyonkiefis, kuriam nepatiko laive 
duotas valgyti kinietiškas „čop-sui”, ėmė ir 
parašė: „Jūsų čop-sui yra biaurus”, ir 
atviruką įmetęs į pašto dėžutę pamiršo visą 
reikalą. Kai po 8 savaičių jis pasiekė Mel- 
bourtią Australijoje, čia jam {teikė radio 
telegramą;

„Labai būtume Tamstai dėkingi, jei pra
neštumėte per radiją mūsų sąskaita smulk
menas, kodėl nepatiko mūsų čop^sui. Atsi
prašome ir dėkojame. Canadian Pacific, 
Montreal”. (Pabaiga) J. Pr-
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=TBUMP0S mios=
t BURMA

* Rangūne pe:r 30.000 valstybės tarnau
tojų pradėjo streiką dėl planuojamo pragy
venimo išlaidų sumažinimo. (D/R).

* Vyriausybės kariuomenės daliniai ne
toli Pegaus, 100 km į šiaurę nuo Rangūno, 
sumušė susijungusius komunistę Ir karų su
kilėlius. Sukilėbai turėję didelių nuostolių.

* Burmos vyriausybė prieš karų suki
lėlius pradėjo ofenzyvą. Ofenzyvoje daly
vausią ir lėktuvai. (D/R).

D. BRITANIJA
* Pasitraukė Lenkijos egzilinė vyriausy

bė Londone, išėjus dviem jos nariams, ku
rie reikalavo praplėsti kabinetą. (D/Afp).

* D. Britanijos naikintuvas „Roxboro- 
ugh” po trejų metų tarnybos Sovietų S-goje 
grąžintas britams. (D/R).

GRAIKIJA
* Graikijos karalius Paulius iš Atėnų 

išskrido į Salonikus. Užsienio reikalų mi
nisteris Caldaris irgi ten laukiamas.

INDIJA
♦ Indijos radijas praneša, kad Gandžio 

žudiko bylos sprendimas būsiąs paskelbtas 
ateinantį ketvirtadienį. (D/Afp).

♦ Indijos vyriausybė, parlamentui suti
kus, nutarė suvalstybinti Haiderabado Niz- 
zamo žemės plotus, kuris, tur būt, turtin
giausias pasaulyje. (D). jg VIgUR _

♦ Tarp D. Britanijos, JAV ir Prancūzi
jos vyksta pasitarimai dėl padėties Pales
tinoje. (D/R).

♦ Naujosios Zelandijos atstovas JTi 
Thormas, Turkijai pasiūlius vienu balsu iš
rinktas JT ūkio ir socialinio komiteto pir
mininku. (NZ).

♦ Į Damaską laukiama atvykstant sovie
tų ūkio atstovo, kuris su įvairiomis Sirijos 
firmomis vesiąs derybas dėl mašinų iš so
vietų ir žemeš ūkio gaminių iš Sirijos mai. 
nų. (BAPP).

♦ Tarp prezidento Sftkarno, ministerio 
pirmininko Hattos ir dviejų nerespubliklnių 
Indonezijos sričių atstovų susitarta pradėti 
pasitarimus naujos laikinės vyriausybės tarp 
respublikinihkų atstovų ir penkių nerespub- 
likininkų provincijų specialios komisijos 
sudarymui. (D/Afp).

JAPONIJA'
♦ Komunistų partija Japonijoje ketina 

pasirinkti naujus kelius. Jie galvoja ateityje 
bendradarbiauti su „mažaisiais ir viduti
niais kapitalistais” prieš „ddžiuosius kapi
talistus”. (D/Afp).

♦ Delegatai iš 20 japonų profesiniu s-gų 
sudarė antikomunistinę pramonės profesinę 
S-gą.

J. A. VALSTYBES
♦ JAV radijo direktorius Smithas pa

siūlė JT būstinėje New Yorke pastatyti ne
žinomojo kareivio paminklą, prisimenant 
milijonus žuvusių JT kareivių, kurie savo 
gyvybe iškovojo pergalę. (UPj.

♦ JAV 60 to sprausminis bombonešis 
3600 km sukorė per 3 vai. ir 46 min., pa
siekdamas per valandą 971,5 km greitį.

♦ JAV armijos ministeris Royallia po 
savo inspekcinės kelionės po Japoniją, ku
ri užtruko vieną savaitę, išskrido į Korėją.

♦ Vyriausybės komisija, vadovaujant 
buv. prezidentui Herbertui Hooveriuit paj 
sisakė už naują reorganizavimą JAV vy
riausybės, kad prisitaikytų prie dabartinių 
kritiškos pasaulio situacijos reikalavimų.

♦ JAV užsienio reikalų ministeris Ache- 
sonas su respubHkininkų senatorium Van- 
denbergu ir senato užsienio komisijos pir
mininku Conallyu antrą kartą svarstė Siau
rės Atlanto gynybos paktą. (D).

KANADA
♦ Kanados radijo pranešimu, Įvairiose 

Javos srityse sukilėliai puolė Olandų būsti
nes. (D).

♦ Viename Kanados Arktikos srityje 
esančiame eskimų kaime siaučia epidemija 
ir jo likimas nežinomas. Kanados kariniams* 
lėktuvams iki šiol su tuo kdimu nepasisekė 
susisiekti. (D).
r. PRANCŪZIJA

♦ Prancūzijos karinis teismas buvusi 
koncentracijos stovyklos viršininką Drancy 
už žydų maltretavimą ir buvusi stovyklos 
policijos viršininką Reichą, kuris pats yra 
žydas, nubaudė mirties bausme. (D/Afp).

♦ Prancūzijos užsienio reikalų ministe
ris Schumanas ministerių kabinetui padarė 
pranešimą apie tarptautinę padėtį Tąip pat 
buvo paskirta daug generolų. (D).

VATIKANAS
♦ Šventasis Sostas vėl {vedė pasninkus, 

kurie karo metu popiežiaus buvo panaikin
ti. Sis dekretas grąžintas dėt pagerėjusios 
pasaulio maitinimo padėties. (D/Afp). .

VENGRIJA
♦ Vengrijos generalinis konsulas New 

Yorke su savo štabu, protestuodami prieš 
kardinolo Mindszenčio nuteisimą, pasitrau
kė iš savo postovio. (D/R).

♦ Trečiadieni Bukarešto teismas nuteisė 
keturiolika buvusios Antoneskaus vyriausy
bės ministerių nuo dvejų iki dešimt metų 
kalėjimo. Visų nuteistųjų turtas konfiskuo
tas. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Berlyno vyriausias burmistras prof. 

Reuteris Londone turėjo pasikalbėjimą su 
darbo partijos general, sekretoriumi M; 
Phillipsu politiniais< ir Berlyno administra
cijos klausimais. (D/R).

♦ Sekmadienį netoli Donaueschingeno 
Įvyko didelė autobuso katastrofa. Žuvo 24 
asmenys, o 49 nugabenti į ligoninę. Auto
busas su 70 sportininkų nusirito šlaitu ir 
sudužo. (D).

♦ Mūncfiene surasta geležinkelių tar
nautojo slapta degtinės varykla. Reikalinga 
elektros srovė buvo atvesta iš įmonės lai
dų. Saviems reikalams jis sunaudojo apie 
200 litrų degtinės, už atlyginimą ūkininkama 
irgi patarnaudavo. Visi įrengimai buvo ati
tverti aukšta tvora, o viduje buvo piktas šuo.

♦ Thūringljos ministerio pirmininko Eg. 
geratho (SĖD) žmona su dukterimi iš sovie
tu zonos atbęgo į amerikiečių zoną,
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Londone koncertams besiruošiant / VI. Jakubėnas 
Muzikiniai ir nemuzikiniai įspūdžiai

Valiutos reforma Vokietijoje daug ką iš 
pagrindų pakeitė; daugelis tvirtai susidė
jusių papročių ar pažiūrų sugriuvo ar ap
virto aukštyn kojomis. Tarp kitko ir išva
žiavimas iš Vokietijos 1 kitą „laimingesnę” 
Sali neteko savo sensacingumo; anksčiau, 
pigiųjų reichsmarkių laikais, įspūdis buvo 
tikrai triuškinamas; gyvenimas šalyje, kur 
prekių pilna, o pinigas brangus, atrodė sun
kiai suprantamas. Reikėjo poros savaičių, 
kad įstengtumei žmogus nors kiek aklimati
zuotis.

Dabar, įvedus brangiąją D-marką, visa 
tai susimaišė. Skirtumas tarp Vokietijos ir 
Anglijos nors ir jaučiamas, bet nebe taip 
ryškus. Nebestebina nei visko pilnos krau
tuvės, nei pustučiai, greiti ir patogūs trau
kiniai. Žinoma, Anglijoje visko. daugiau, 
gyvenimas normalesnis; restoranuose korte
lių nereikia, daugelis prekių neracijonuota. 
Bet arčiau įsižiūrėjus, tiek čia, tiek ten yra 
savo rūpesčių. Tegu savaitinė riebalų nor
ma Anglijoje šiuo metu sudaro apie 240 
gramų darbininko žmonai, kurio alga ne
leidžia nuolat naudotis restoranais, vis dėlto 
sunku iš tos normos patenkinti šeimos rei
kalavimus. O kur gauti riebalų „iš šalies” 
ir už kokią kainą — čia visai neaišku. 
„Kai kas” „kai kada” ir „kai lų;r” jų, girdi,
gaunąs, bet tai tik reti atskiri atvejai, nes 
anglai nors savo valdžią ir žiauriai pa
kritikuoja, bet jos potvarkius gerbia. Vo
kietijoje riebalų norma tiek tremtiniams, 
tiek vokiečiams dabar sukasi tik apie 160 gr 
savaitėje; bet ... visi žinome, kaip yra; 
tik turėk D-markiųl. O pinigų' sudarymo 
problema yra dabar vienodai sunki tiek Vo
kietijoje, tiek Anglijoje.

Šiaip palyginus su pernai pavasariu, gy
venimas Anglijoje beveik nepasikeitė. Mais
to, atrodo, yra -kiek daugiau ir jig- greičiau 
linkęs pigti, negu brangti. Duona ir įvairūs 
marmeladai neberacionuojami. Rūbai ir ba
tai, atrodo, dar linkę brangti; batai irgi jau 
laisvai parduodami, bet pirkėjų negausu. 

. Automobilių judėjimas gatvėse padidėjęs, 
nors dar nepasiekė prieškarinio lygmens..

Mūsiškių tautiečių padėtis Anglijoje, 
sprendžiant pagaj Lietuvių Sąjungos Centre 
patirtus įspūdžius, mažai tepasikeitė. Ben
drais bruožais paėmus, ji po truputį ge
rėja; žmonės daugiau įsigyvena, pripranta 
prie vietos sąlygų; šeimos jau visos Ang
lijoje. kai kurios specialiose šeimų stovy
kloj, o daugiausia privačiuose butuose. 
Naujas reiškinys: atsiranda lietuvių bedar
bių; kai kurie nedirba jau 3—4 mėnesius, 
gujami bedarbio pašalpą. Čia kaltos įvai
rios aplinkybės; yra žmonių, kurie buvo pa
kliuvę, anglų kalbos mokėjimo dėka, į 
„privilegijuotas” tarnybas, -kaip anglų -kal
bos mokytojų angliakasiams, hostelio adm. 
personalo ir tt.; dabar, tarnybai pasibaigus, 
jie nenori imtis visai blogo darbo, geres- 
nioms tarnyboms jų gi nenorima tvirtinti. 
Yra vienas kitas, kuris nesuinteresuotas

Albinas Marius Katiliškis

Atsitraukimas nuo upės
2. tęsinys.

Kuopą sudarė įvairiausio amžiaus vyrai. 
Prie ilgo, mišku apaugusio ežero, jų susi
rinko keletas šimtų. Jie atsidūrė pasku
bomis: dviračiais, pėsti, menkais ūkiškais 
ratais, išgelbėję skurdžius mantos liku
čius. Prie vežimų gulėjo jų moterys ir 
vaikai, kūrenosi ugnys, virė puodai ir ka
tilai ant sukaltų į žemę žiogrių. Saulė spi
gino jų veidus. Daugumas buvo beužže- 
liančiomis barzdomis, įdubusiomis akimis 
ir prakaitu persunktais marškiniais. Jie 
slankiojo būreliais, rūkė žalią, šiometinį 
tabaką arba sustoję keliese dainavo 
liūdnas tėviškės dainas. Anapus, išilgai 
ežero, viršum juosvų, eglynų, banguotai 
rėžėsi žemaičių kalvos, aptrauktos melsvo 
vasaros rūko, su iškylančiu Šatrijos 
kaubriu. Veikti daugiau nebebuvo kas. 
Žmonės pasijuto be galo keistai, kai -ap
tilo užpakalyje šūviai, liovėsi bėgusi re
guliari karuomenė ir susidarė tuščias, ny
kiai apmiręs plotas. Jie sustojo ir dairėsi 
be jokio plano, be sumanymų ir rytojaus. 
Tartum buvo Išmušta pakutinė galimybė 

x — bėgti. Nors bėgti jau daug kur ir nebe
buvo. Tada kilo kažkokia mintis, pakuž
dėta laiko, aplinkybių ir netikėtumo , — 
kad viskas sustojo. Ji buvo tokia netikra, 
tartum išsvajota, kraupi ir neįtikima, apie 
kurią balsu ^nekalbama, bijant ją nubai
dyti, vengiant išduoti slaptą ir.alpinančiai 
geidžiamą troškimą. Ji nęsiteisino niekuo, 

‘ nebent tuo, kad ja buvo norima viltis, už
dengiant klaikią nežinią ir visišką ne
turėjimą ateities. Jie atsinešė šautuvus, 
po kelias apkabas šovinių, turėjo granatų, 
pistoletus, vieną kitą kulkosvaidį. Jie vil
kėjo lengvais vasariniais rūbais, uniformų 
likučiais, vienmarkškinlai, paraitytomis 
rankovėmis, Sumitę vyrai ir berniukai,

darbo gauti, nes ir anksčiau „privačiai” pri
sidurdavo iš siuvinėjimo, laikrodžių taisymo 
ar pan. Kol kas jie vis dar negauna ultima
tumo: susirasti darbą ar būti grąžintiems 
Vokietijon. Kaip čia bus toliau, parodys 
ateitis.

Įvedus neseniai Anglijoje visuotinį svei
katos draudimą ir gydymą valstybės lėšo
mis, visi anglai suskato gydytis; susidarė 
didelis visų sričių medicinos personalo trū
kumas. Tai jau pajuto teigiamai šių specia
lybių pabaltijiečiai. Kvalifikuotos med. se
serys, dirbusios slaugėmis, jau daug kur 
perkeltos į savo pareigas; gabesnės slaugės 
priimtos į med. seserų mokyklas. Kai kurie 
daktarai ir dantų gydytojai gavo teises 
dirbti savo specialybėje, nors dažniausiai 
ne savarankiškai. Praktikos teisių atgavimo 
procedūra — labai įvairi ir kiek improvi
zuota; kartais daromi nesunkūs egzaminai; 
kartais, ypač žymesniems specialistams, už. 
teko, kad juos priėmė į' savo tarpą britų 
medikų draugija ar jų diplomą pripažino 
vietinės provincijos medicinos tarnyba.

Teko nugirsti apie vieną kitą atvejį, kai 
savo specialybėje gavo darbo inžinieriai. 
Šiaip gi visi „Evw” tebevargsta darbo ri
kiuotėje. Atrodo, kad išėjimas iš „vergų 
luomo” gali įvykti tik nereguliariai, atski-
rais atvejais, ir tik ten,\kur tatai dėl kurių 
nors lokalinių ar bendrų sąlygų anglams 
bus naudinga,

Lietuvių menininkų trupė, atvykusi kon
certų į Angliją (A. Dambrauskaitė, A. Kal
vaitytė, I. Nauragis, St. Baranauskas, VI. 
Jakubėnas), įkurdinta kukliame, bet ramia
me ir patogiame lenkų pensijone greta nau
josios L. Sąjungos centro būstinės, turėjo 
10 dienų laiko iki pirmosios koncertinės iš
vykos. Tas laikas buvo praleistas darbščiai: 
repetuojant per visą dieną. Mat, pirmoji 
koncertų kelionė vyksta ne Lietuvių Sąjun
gos, bet British Council of Arts 
(meno tarybos) vadovybėje. Si „taryba” yra 
valdinis patariamasis organas meno reika
lais, turįs anglų vyriausybės paramą; pa
skutiniu laiku jis įgauna vis daugiau reikš
mės ir mažu pamažu vystosi į neoficialią 
meno ministeriją. Įdomu, kad Londono 
Covent—Gardeno opera yra šiuo metu šel
piama ir faktiškai vadovaujama šios „meno 
tarybos-”. Kaip tik dabar Anglijoje vis 
labiau iškyla britų nacionalinės 
operos steigimo klausimas. Šiuo reikalu 
spaudoje daug ginčijamasi už ir prieš; 
sprendimas jau ryškėja; jis, atrodo, bus 
grynai angliškas =■ kompromisinis, negriau
nąs esamų tradicijų. Būta plano, kad dar
bo ministerija (!) priverstinai rūmus 
nusjpirktų ir perduotų administruoti Art 
Counciliui. Nuo tos minties atsisakyta; rū
mai būsi^ tik ... išnuomoti 42 metams tų 
pačių organų.

Mūsų, operi'ninkų trupę šis įtakingasis 
Cobncilis irgi „išsinuomojo” iš Lietuvių 
Sąjungos su ypatingais tikslais: propaguoti 

pūkuotais veidais moksleiviai ir ūkininkai, 
giedriom ir išgaščio pilnom akim.

— Apie mus kalbės istorija...! — 
šaukė vyras žalia palaidine. Jo žodžiuose 
buvo tiek daug graudumo ir naivios 
atkaklumo dvasios, kad mažai kas te
siėmė prieštarauti, lyg norint kuo ilgiau 
pasimėgauti netikėtu poilsiu ir neprikelti 
prisnūdusių šmėklų. Be galo greitai, tie
siog nejučiomis vyko formavimas. To 
ruožo fronto vadovybė pažadėjo visoke
riopą paramą ir po kelių dienų nurodė, 
ką jie turės veikti. Tai buvo savanoriai, 
pajudinti mirtino vėjo ir palikti vieni, ne
turint nieko pasirinkti. Jų avantiūra rė
mėsi desperacija.

Vaidotas Sakūnas atvyko kiek vėliau, 
kada kuopa jau buvo išsidėsčiusi prie 
upės, pergyvenusi pirmus šūvius, leidžia
mus tiesiog J juos . iš aiškiai matomų 
ųgijiaviečių, ir turėjusi pora kritusių ir 
sužeistų, užimant pozicijas. Jis niekad ne
manė pasidaryti kareiviu. Jo neilgas ir 
negausus patirties dvidešimt dvejų metų 
gyvenimas visai netikėtai ir nepasiruošus, 
atsikorė į kažin ką kietą, privertusį pirmą 
kartą pagalvoti, kad jau yra suaugęs ir 
turi rūpintis patsai savimi. Tai buvo nauja 
ir nepatirta.

Tik išvažiavęs iš Kauno, sužinojo, kad 
užsibuvęs mažiausiai dieną per ilgai ir ne
begalės pasiekti namų. Tai jį nustebino, 
niekaip negalint "sutikti su mintim, kad, 
gal būt, niekad nebeišvys gimtojo kiemo, 
ant smėlėto kalnelio, iš kur žvilga keletas 
siaurų ežerų, į toli nubėga mėlyni, ap
traukti nenusakoma gėla šilai. Kad nebe- 
papūs į veidą nuostabiai kvapnus vėjas, 
kurį sukelia milijonai bičių, renkančių me
dų grikių žieduose. Mintis, kad nebepama
tys savų, jam pasirodė nepriimtina, neaiš- 

operos meną, provincijoje. Programa reika
laujama operinė, paremta ansambliais 
(duetais, tercetais); į vidurį norima įterpti 
trumpą „lietuviškąją dalį”. Jau gruodžio 
mėn. buvo skubotai pareikalauta programų; 
jas pavėlavus prisiųsti, buvo sudarytas sa
vo siūlymas. Visiškai išsiaiškinta vis dėlto 
tik Londone. Pasirodo, kad didelės skubos 
ir nebūta, nes pirmieji 6 koncertai iš 12-koe 
eina be spausdintos programos, su pranešė, 
ju anglu. Artistams reikalaujant, programa 
buvo nustatyta patiems susitikus su Br. 
Council of Arts programos šefais; jų vy
riausias — anglas su ilga, šviesia barzda 
(pasirodo, yra ir tokių anglų!). Pasireiškus 
nuomonių skirtumams, teko nusileisti, žino
ma, samdytojų nuomonei, nors nemažai 
pravesta ir savo siūlymų. Lietuviškoji da
lis atsidūrė vis dėlto viduryje; ta aplinkybė, 
kad esama tikrų harmonizuotų liaudies dai
nų ir liaudies stiliumi sukomponuotų dai
nų, „barzdila” nepripažino. Pranešėjui 
buvo įsakyta visus jo parinktus numerius 
vadinti „Folk songs”, neminint sunkiai iš
tariamų autorių vardų. Šiaip koncertinei 
turnė ruoštasi nuodugniai. Generalinės re
peticijos klausėsi ištisa komisija; vienos po- 

(Nukelta į 4 psl.)
i  ------------------  ———

Atsakymas J. Cicėnui / A. Škėma
ŽIOR. STRAIPSNĮ „NA, ŽINOMA, IEŠMININKAS

Yra vienas, labai pavojingas, žodinės 
fechtuotės būdas. Šį būdą panaudodamas, 

oponentas nagrinėja potekstes (skaito tarp 
eilučių). Jis bando praverti rašinio užkuli
sį ir nagrinėja ne tai, kas parašyta, p ką 
autorius galvojo rašydamas. Savo nagrinė
jimus oponentas pagrindžia jausminiu tar- 
meniu ir, pametęs nervus ir objektingumą, 
stveriasi vaizduotės, patetikos ir hiperbolės. 
Tada nustojęs pagrindinės fechtuotės pozi
cijos, bado špaga kur pakliuvo. Šis būdas 
pasitaiko spaudoje, 'ir jį panaudojo mano 
bičiulis J. Cicėnas savo polemikoje. Nuta
ręs, kad „Epizoduose” kliuvo visai spaudai 
ir visiems jos darbininkams, J. Cicėnas sa
ko: „Privalu už gerą atsakyti geru čia pat, 
nedelsiant, ir oficialia valiuta”.

Toliau seka vaizduotė, patetika Ir hiper
bolės.

.. .Rašytojas ir aktorius A. Škėma, trum
pam prisėdęs prokuroro kėdėn...

...Dvi taurės (gaila, kartybių) pakelta už 
už mūsų spaudą ir žurnalistus...

...Tai kaltinimų metmenys. Šiurpūs, kaip 
kardo ašmenys. Rodos, imk ir nukryžiuok 
spaudą, tai yra: bent po vieną nudobtą žur
nalistą prie kiekvieno stovyklos pašto ži
binto, ar ne?... Čia privalu (ad rem, bet 
ne ad hominem) iškelti keletą šitos visos 
„bylos” motyvų ir tt....

ki ir nesuvokiama, kaip žodis iš sakinio 
vidurio. Juk jis neatsisveikino, neišbučia
vo kietų ir juodų motinos rankų! Ir verks 
jo seserys ir broliai, ir gailėsis jo visi na
mai. Įtempęs vaizduotę, stengėsi atgai
vinti motinos paveikslą, jį įspausti, įde
ginti širdin, kaip nuolatinį priminimą to, 
kas įvyko, ir dėl ko kaltino save.

Jis turėjo ištekėjusią seserį, gyvenančią 
kažkur prie Žemaičių Naumiesčio. Grei
tomis apmetė ir apskaičiavo kelią. Ta 
kryptimi kaip tik tvino pasibaudusi griū
tis. Bet jis pasuko į šiaurę. Jis turęjo 
adres'us pažįstamų Biržų apskrityje. Nu
tolimą nuo tėviškės taip skubant jis laikė 
per didele nuodėme.

Priešingai sudėtiems lūkesčiams, kad 
tame vilkinime savaime ateis išsprendi
mas — jį patį apipuolė teirautis, lyg tikė
damiesi išganymo. O ką jis žinojo? Jis nusi
vylė tais žmonėmis. Jis sutiko, kad žemė 
formuoja žmogų pagal savo rūšį ir skonį. 
Rambūs, lėtai galvoją, negreiti apsispręsti, 
sunkūs, kaip ir juos išauginusi molio žemė, 
kaip jų arkliai, kaip stori miliniai rūbai, 
kaip sunkiai įveikiami keliai — taip nesi
derino Vaidotui, išaugusiam priesmėlio 
dirvoje ir puslaukiniu b'ėgūnu skelėjusiam 
ežerų ledu. Ir jį apėmė apatija ir suglebi
mas, kaip pirties garuose. Jie taip nieko 
nenutarė ir nepasirinko. Tik pakluonėse 
suterškus trumpoms serijoms, jie trise 
nerte išnėrė iš kaimo.

Pietuose griaudė, kilo dūmai ir žioravo 
pašvaistės lygiagrečiai jų kelio. O pasienio 
lyguma skendo įtartinoje ramybėje ir 
apsnūdusiame laukime. Bet ir čia jų buvo 
užvilkinta. Ties Joniškiu jiems pranešė, 
kad Žagarė paimta. Biržiečiai' studentai 
pasidavė savo tėvų ūkininkų praktiškai 
išminčiai, ir apgręžė dviračius atgal.

Vaidotas sėdėjo stambaus ūkio, apsodin
to liepomis, sodno pakraštyje, ir matė, 
kaip samdiniai žvigdė tvartuose kiaules, 
Ir išvilkę ant daržo svilino. Keletas uogo
mis išsitepusių valkų, supo jį ratu, čiupi
nėjo jo dviratį i/ klausė, kur jis keliau
jąs. (B. d.)

Amerikos lietuviai laukia nauju 
muzikos jėgų

Žinomas muzikas kompozitorius ir muzi
kos teorininkas Juozas Žilevičius, nuo 1929 
metų gyvenąs JAV-bėse, savo pasikalbėjime, 
įdėtame „Vienybėje”, teigia, kad visą Ame. 
rikos lietuvių kolonijos muzikos veikimą ju
dina vargonininkai, kurie lietuviškoje dir
voje atlikę didelį darbą.

Beveik kiekviena lietuvių parapija turinti 
po didesnį ar mažesnį chorą (vien New Yor
ke yra ii parapijų chorų su maždaug 450 
dainininkų). Tačiau tas veikimas einąs blo- 
gojon pusėn, nes vargonininkai sensta, o 
naujų nebeatvažiuoja. Beveik pusėj parapijų 
vargoninkauja moterys(l), kurios savo švel
nia prigimčla nepasiekiančios tų rezultatų, 

! kurių pasiekdavę vyrai. Aplamai chorai po 
karo žymjai sumažėję.

Beveik visi kolonijų ir pagarsėję solistai 
dainininkai savo karjeras pradėję ir vystęsi 
choruose, tačiau prasimušę į viršūnes — 
lietuvių-r kiniam gyvenimui jokios įtakos 
neturi, nes jie reiškiasi vien kitataučių tar
pe. Instrumentalistų labai mažai teiškilę.

I Užsimindamas apie tremtyje gyvenančius 
lietuvius muzikus (kurių daugumas buvo jo 
mokiniai Lietuvoje), J. Žilevičius mano, kad 
jeigu jie galėtų atvykti į JAV ir sugebėtų 
prisitaikyti prie aplinkybių, tai mūsų išei
vija muzikos srityje atkustų. Jaunimas vėl

Dar toliau — badymas špaga kur pakliu
vo.

1. Teigimas: mūsų tremties sąlygomis 
dienraščių uždavinys yra grynai informaci
nis, o ne skiriamas kuriai nors vienai sri
čiai pavaizduoti, todėl spauda „čiumpa” vi
sus tremties gyvenimo faktus žurnalisto . ir 
informatoriaus rankomis, o ne analitiko sin- 
tetiko pirštinėms ir, kad šita būklė vargu 
už tėvynės ribų pasikeis. Teigimo nuneigi
mas: a) A. Škėma galėtų pasikalbėjimų su 
H. Kačinsku nuobirų pažerti mums spau
doje.

b) net apie L. Dailės Instituto pirmadie
nius tepatiriame iš trumputės santraukos 
„Žiburiuos”. Tai medaus liežuviu lyžterėji- 
mas, o J. Cicėnas pasiruošęs visą korį su
doroti. '

2. Posakis; mūsų spauda yra tiesos tar
naitė.

3. Kelios pastraipos per H. Radauską, per 
knygas, maldaknyges, per žurnalisto poli
tiką, per Dr. Pr. Skardžių, per V. Kudirką 
į himną sau.

Cicėno metodu žaisti nemoku.
Bandysiu atsakyti papunkčiui, vadovauda

masis savąja logika. Įžangėlė:
Nesu aš prokuroras, mielas Cicėnai, ne

keliu „bylos”, nenoriu karti žurnalistų ant 
žibintų ir kryžiuoti spaudą. Jeigu man ne
patiko, kad apie mūsų praėjusių metų kul
tūrinį gyvenimą parašytos apžvalgos pana
šios į žemės ūkio gaminių tabelę, tai dar 
nereiškia, kad čia kalti visi žurnalistai ir 
visa spauda. (Turėjau galvoje St. Vykinto 
ir A. Tyruolio straipsnius. V. Alanto statis
tinės apžvalgos neskaičiau).

Analogiškas pavyzdėlis būtų šitoks.
Sakysim, recenzento paliečiamas charak

teringas aktorius sausai suvaidinęs herojų. 
Tada charakterinio kolega užpuola recen
zentą, kaltindamas jį, kad jis įžeidęs visus 
aktorius ir griaunąs teatrą.

Visi mes esame eiliniai savo baro darbi
ninkai. Ir St. Vykintas, ir A. Tyruolis, ir J. 
Cicėnas, ir A. Škėma. Neeilinių žmonių iš 
viso maža. Ypač tokių, kurie aprėptų ir li
teratūrą, ir dailę, ir teatrą, ir muziką. Me
tams pasibaigus būtų gera, kad apie kiek
vieną sritį* pasisakytų specialistai. Gal čia 
parodytų iniciatyvos ir redakcija, užsaky
dama šitokius straipsnius. Gal, tarp para
šiusiojo ir jo kolegų kiltų ginčai. Tuo ge
riau. Tada, anot Paties, „kaip bitelės su
eisime į talką, laikraštis bus šakotesnis, o 
laikraščio skaitytojas palaimingesnis savo 
nuolatiniu tobulėjimu”. Kad skaitytojas pa
justų saldybių taurės skonį, tegul retkar* 
čiais išgeria ir karčiosios. Kitaip, Patį ci
tuojant, tebus tik „trumpai” aptarti mūsų 
kultūriniai 1948 metų laimėjimai”. Argi 
1948 mt. nebūta pralaimėjimų? Vietos už
teks. Sakysim, Paties „Išpažinties” ir mano 
„Atsakymo” vietoje tilptų kurio nors kultū
rinės srities specialisto straipsnis.

1. Teigi, kad dabartinė spauda yra ir bus 
grynai informacinė ir nori, kad pažerčiau 
pasikalbėjimų su H. Kačinsku nuobirų. De
ja, nesu žurnalistas iš pašaukimo. Rašau, kai 
atlieka laiko nuo kitų darbų. Jeigu jau „pa. 
žerčiau” pasikalbėjimų su H. Kačinsku nuo
birų, tai, tikrai, jos nebūtų informacinės, o 
analitinės. Su H. Kačinsku tekdavo išsikal
bėti specifiniais teatro meno klausimais. 
Savo laiku pakankamai buvo šnekėta spau
doje ir apie teatrą, ir apie teatralus. Raši- 

suskastų aktyviau dalyvauti choruose Ir 
šiaip muzikos veikloje reikštųsi.

— Viename koncerto aprašyme randame 
tokį atsiliepimą apie neseniai atvykusią į 
JAV mūsų dainininkę: „Liet, valst. operos 
mezzo sopranas Vincė Jonuškaitė, kuri sce
noje pasirodė senovišku tautiniu kostiumu, 
tikrai pateisino visų laukimą. Jos liaudies 
dainų interpretavimas tikrai neturi palygini
mų. Lygiai ji buvo įdomi ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių išpildyme”. Toliau gra
žiais žodžiais įvertinami ir kiti koncerte da
lyvavusieji menininkai — sopranas Barba
ra Darlys, šokėja Curlytė (irgi neseniai iš
vydusi Ameriką) ir kiti. '

J. Žijevičius to koncerto organizatorei V. 
Tysliavienei tarp kita ko rašo: „Mes supe- 
lėjome, negirdėdami kilnesnio profesionali
nio menininko darbų, kuriuose menas pir
mauja. Juk šiaip pasitaiko vienas kitas pa
rengimas, bet ten apie meną netenka kalbė
ti”. Ta proga J. Žilevičius iškelia mintį or
ganizuoti menininkų klubą, kurio dėka bū
tų galima tikru lietuvišku menu „pakvėpuo
ti” ne tik muzikos garsuose, bet ir poezijo
je, tapyboje, istorijoje ir pan.

Iš viso to galima padaryti tik vieną iš
vadą — Amerikos lietuvių muzikos meno 
lygmeniui pakelti yra labai ir labai reika
lingi nauji talkininkai! (z).

KALTAS”
niai nepadėjo. Dabar nebesinori šnekėti ta 
tema, kurios prisiminimas suteikia skausmo. 
Apie H. Kačinską galėjai parašyti ir Pats. 
Kai jis buvo Klein Witensee, galėjai su juo 
pasikalbėti panašiai, kaip su A. Rannitu.

Nesu įpareigotas rašyti apie gerb. daili
ninką V. Vizgirdą ir nežinau, apie ką kal
bama L. Dailės Instituto pirmadieniuose, bet, 
tikiuosi, gal ir ten paliečiamos specifinės 
dailės problemos. Korio sudorojimas nebe
bus informacija.

i 2. Teigi, kad mūsų spauda yra tiesos (ar. 
naitė. Gal turėtų būti. Deja, taip visada nė
ra. Pavyzdžių tiek ir tiek. Bene ryškiausias 
— eilė straipsnių apie liberalizmą, įdėtų 
„Aiduose”. Šitie straipsniai ne tiesą išryš
kino, bet įkutulo į dialektines pakulas ir stt 
kėlė tik erzelį visuomenėje. Kažin kaip yra 
su šita tiesa?

3. Nesu, mielas Cicėnai, įtikintas, kad pa
straipoje apie poetą H. Radauską priešta
rauju pats sau. Taip, „kultūrinio gyvenimo 
visumą formuoja .eilės detalių”. Detalė apie 
H. Radauską, ir žurnalistų ir nežurnalistų, 
tapo pamiršta. „.Grakščia ir skaidria” H. 
Radausko kūryba jie, tur būt, džiaugėsi vie
numoje. Mano mintį patvirtino A. Rannitas, 
pareikšdamas Pačiam, kad „iš knygų.., 
man labiausiai patiko toji, kuri dar neišėjo 
iš spaudos... Radauskas nėra lietuvių kri
tikos tinkamai įvertintas, o jis stovi šalia J. 
Aisčio ar B. Brazdžionio kaip vienas iš 
geriausių Lietuvos poetų.” Visiškai sutikda
mas su A. Rannitu, manau, kad iškeldamas 
H. Radausko egzistenciją, parodžiau vieną 
stambų vaisių (jau nebe žiedą) mūsų lite
ratūros medyje. Pąiį, tur būt, suklaidino po. 
sakis, kad „šeši H. Radausko eilėraščiai 
vertesni už gausias puslapiais knygas, už 
metrines pripažintų poetų tiradas”. Turėjau 
galvoje daugelį mūsų beletristinių knygų ir 
išspausdintų eilėraščių. Tad, šeši H. Ra
dausko eilėraščiai nieko bendro neturi su 
M. Krupavičiaus „Krikščioniškąja demokra
tija” ir kun. Paupero „Giesmynu”. Todėl 
tolimesnės pastraipos, per knygas, maldak
nyges, žurnalisto politiką, Dr. Pr. Skardžių 
ir V. Kudirką į himną pačiam sau, mahęs 
neliečia.

Tai tiek. i

♦ Tremtinių Kultūros Komiteto suorga
nizuotoje menininkų trupėje lietuvius dai
nininkus reprezentuoja Izabelė Dlauzdžiū- 
naitė — Motiekaitienė. Šioje trupėje daly
vauja taip pat ukrainiečių, lenkų ir latvių 
menininkai. Trupė, netrukus vyksta gastro
lių į Prancūziją, Belgiją ir Liuksemburgą.

♦ Sausio mėn. muzikas Aleksandras 
Aleksis šventė savo 25 m. Watterburyje ir 
35 m. Amerikoje muzikinės ir visuomeninės 
veiklos sukaktį, šiuo metu Ateksis yra Wa- 
terburyo šv. Juozapo parapij“ choro vedė
jas ir vargonininkas. Jis yra parašęs kelių 
Amerikos lietuvių organizaciji; himnų mu
ziką, įvairių dainų bei giesmių chorams ir 
k. Aleksis plačiai žinomas ir kaip visuome
nininkas. Už nuopelnus išeivijos kultūrinia
me ir visuomeniniame darbe Lietuvos ne
priklausomybės 20 m. proga Aleksis buvo 
apdovanotas D. L. K. Gedimino ordenu.

♦ Sausio 17 d. tremtyje (Hamburge) mi
rė 75 m. amžiaus žinomas mūsų muzikas 
Emerikas Gailevičius. Velionis yra sukūręs 
pluoštą kūrinių pučiamųjų orkestrui, cho
rams, harmonizavęs liaudies dainas, itistru- 
mentavęs kelias kitų kompozitorių lietuviš
kas operas ir tt. Tačiau didžiausio nuopelno 
jis turi lietuviškos karinės muzikos srityje.
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„Minties" redaktorius Henrikas Žemelis išvyko j JAV
Šiomis dienomis savo giminių kviečiamas 

atsisveikino su „Minties” redakcija ir išvy
ko i JAV „Minties” redaktorius Henrikas 
Žemelis.

Henrikas Žemelis yra gimęs 1913.3.26. d. 
Liepojoje. Kėdainiuose baigęs 1932 m. gim
naziją, studijavo V. D. Universitete teisių 
mokslus. Būdamas universitete dalyvavo 
„Romuvos” korporacijoje. Kilęs iš nepasi
turinčios šeimos, H. Žemelis studijų metu 
turėjo laiduoti® pragyvenimo šaltinį tarny
ba. Iki bolševikmečio gyveno Kaune ir dir
bo socialinio aprūpinimo įstaigoje. 1936 m. 
baigė Karo Mokyklą ir įgijo atsargos jaun. 
leitenanto laipsnį. Bolševikams užėjus iš tar
nybos buvo atleistas ir. turėjo persikelti gy
venti į provinciją.

Jau būdamas universitete jis pradėjo 
reikštis organizaciniame lietuvių studentų 
gyvenime. Korporacijoje dažnai buvo ren
kamas į vadovybės organus.

Kilus karui ir Lietuvą okupavus bolševi
kams, o po to vokiečiams, H. Žemelis akty
viai įsijungė į lietuvių pogrindžio judėjimą. 
Ypač savo pogrindinę veiklą išvystė vokie
čių okupacijos metu, būdamas vienos ap
skrities pogrindžio komiteto vadovu. 1943 
m. vasarą buvo gestapo gaudomas, tačiau 
jam pavyko pasprukti ir teko apie 4 mėn. 
slapstytis.

Įsisteigus Lietuvoje Vietinei Rinktinei, jis 
J ją įstojo su lietuvių pogrindžio specialiais 
uždaviniais ir 1944 m. gegužės 15. d. kartu 
su kitais karininkais buvo gestapo suimtas 
ir kalintas Salaspilio kacete, o vėliau Dan
cige.

Dar universitete būdamas susidomėjo žur
nalistika ir bendradarbiavo studentų spau
doje, suredagavo ir išleido „Romuvos” kor
poracijos jubiliejinį leidinį, taip pat redaga
vo korporacijos leidžiamą neperiodinį „Ro
muvos Minties” laikraštį. Nuo to laiko jo 
svajonė buvo tapti žurnalistu ir dirbti spau
doje.

Karui pasibaigus laimingai išsivadavo iš 
kaceto ir, atvykęs į Vakarų Vokietiją, pra
dėjo dalyvauti tremtinių spaudoje. Taip pat

Išmoko naudingo amato
Wehnenas (Oldenburgae). Sausio 30 d. 

įvyko dviejų senelių Jono Karaškos ir Ur
šulės Karaškienės auksinės vestuvės. Abu 
seneliai, turėdami dabar po 72 metus lai
mingai išgyveno bažnytinėje santuokoje iš
tisą 50 metų. Stovyklos klebonas palaimino 
jubiliatus ir įteikė jiems tolesnio sunkaus 
gyvenimo atramos simbolį — po lazdelę, 
papuoštą kryžiumi. Atitinkamą raštišką pa
sveikinimą įteikė seneliams ir stovyklos ko
mitetas.

— Vietos gimnazistai nesnaudžia ir vis 
pasirodo stovyklos salėje su savo kultūri
niais pobūviais. Sį pat sekmadienį suvaidin
tas scenos vaizdelis „Išvogtas laiškas” iš 
mokinių gyvenimo. Vaizdelį scenai parengė 
pagal P. Orintaitės novelę V. Kidolis. Gim
nazijos choras padainavo keletą dainelių.

Londone koncertams . . .
(Atkelta iš 3 psl.) 

nios pareiga tebuvo, atrodo, pagal laikrodį 
sekti kūrinių laiką (kiekvienam savo pa
reigos!). Pypkę įsikandęs, sceninio skyriaus 
atstovas norėjo, kad solistai dainuodami 
vaidintų, lyg operoje. Tačiau šis projektas 
susitiko su vieninga sotintų opozicija, ku
rie, apeliuodami į didžiųjų dainininkų pa
vydžia ir į koncerto estradoje visur priimtą 
stilių, įrodė, kad ... jie irgi kai ką yra 
matę ir kai ką supranta. Sceninio skyriaus 
atstovas buvo laimingai nugalėtas.

Repeticijoms sąlygos—kuo idealiausios. 
Londono centriniame kvartale, rietoli JAV 
atstovybės, įeini į jaukų, ramų butą, prie 
kurio yra nedidelė, kokių 150 žmonių saku
tė su puikiu fortepijonu. Yra tai „Musicians 
Benevolent Fund” (muzikų labdaringo fon
do) būstinė — kažkokia labdaringa privati 
organizacija muzikams šelpti ir remti. Si 
salė buvo kone per visą dieną atiduota mū
sų trupės repeticijoms ir naudojama, su 
pertrauka pietums — nuo ryto iki vakaro. 
Daug darbo pridėjo ta. aplinkybė, kad jau
niausiam ir mažiausiai prityrusiam solistui 
— $t. Baranaukui sunki liga buvo atėmusi 
visą gruodžio mėnesį. Trims „seniems ope
ros vilkams” teko „patempti” „jauną vilkiu
ką”. Daugiausia darbo valandų gi teko 
pianistui akompaniatoriui.

Pora dienų prieš išvykimą jau gatavai 
surepetuotas „Fausto” kvartetas buvo, 
„barzduos” įsakymu pakeistas finaliniu ter
cetu ’(paskfllnė Margaritos, Fausto ir 
Mefistofelio scena). Ta! dar padidino darbo 
įtampą. Tačiau, prieš pat išvykstant, operi
niai ansambliai tvirtai atsistojo ant kojų. 
Paskutinėje „generalėje” Br. Arts Counci- 
lio komisija salėje triukšmingai plojo ir 
rėkė „bravo”.

Berepetuojant, laikas ėjo greilai. Pirmą 
kart Anglijon atvykusi A. Dambrauskaitė po 
poros dienų turėjo bandomąjį (dainavimą 
BBC (radijofone). Galutinis atsakymas — 
po poros savaičių..Likusieji solistai jau tai 
buvo atlikę pavaear

rašė ir į Amerikos lietuvių spaudą. Buvo 
nuolatinis „Minties” bendradarbis. 1947 m. 
balandžio 1 d. atvyko į Memmingeną reda
guoti „Minties”.

Savo išgyvenimus ir tragiškas dienas ka- 
cete Henrikas Žemelis aprašė knygoje „Oku
pantų Replėse”, kurią 1948 m. išleido 
„Mintis”.

Atvykęs dirbti j „Mintį”, H. Žemelis už
sirekomendavo jam įprastu kuklumu. Jis, 
kaip prancūzų zonos gyventojas, to laiko są. 
lygomis negalėjo oficialiai apsigyventi lai
kraščio leidimo vietoje. Todėl „apsigyvena” 
nelegaliai primityviausiose sąlygose, vie
ninteliame redakcijos kambaryje, kur talpi
nos! redakcija, administracija ir archyvai, 
spaustuvės namuose, nepritaikytuose priva
čiai gyventi. Ir tokiomis sąlygomis jam te

— Nors siaučia emigrąęinė karštligė, 8 
stovyklos moterys spėjo ir sugebėjo įsigyti 
gerą specialybę. Po trijų mėnesių stropaus 
darbo jos baigė moterų skrybėlių dirbėjų 
— modisčių kursus. Tų kursų baigimo pro
ga išstatytos įvairiausių rūšių ir madų mo
terų skrybėlės ir kiti papuošalai parodė, 
kad tos moterys, ir atsidūrusios emigraci
joje, galės lengvai pelnyti sau kasdieninę 
duoną.

— Stovyklos choras, iki šiol turėjęs savo 
repertuare tik bažnytines giesmes, dabar 
ruošia tautines dainas Vasario 16 d. minėji
mui. Nors yra kai kurių emigracinių nuo
birų, choras laikosi ir toliau pakankamai 
tvirtai ir įtemptai ruošia tai mūsų tautinei 
šventei pritaikytą dainų repertuarą.

Progai pasitaikius teko matyti Covent— 
Gardeno operoje „Aidą”. įspūdis, po per
nai ten pat matytos, gan neigiamai pavei
kusios „Carmen” — šį kartą buvo nelauktai 
geras. Pastatymas, kas liečia scenovaizdžius, 
chorą, orkestrą — visai , pirmaeilis. Solistų 
balsai — žemesnio lygio, bet su išimtimis. 
Labai vidutiniškas — iš Airijos kilęs Rada- 
mesas (tenoras). Pati Aida — kultūringo 
išpildymo, bet vokališkai vidutiniška. Visai 
pirmaeilė — Amneris (mezzo sopranas, ži
noma anglų dainininkė C. Shadlockė), 
stipri tiek vokališkai, tiek sceniškai. Farao
ną dainavo neblogų savybių lenkas Marijo
nas Nowakowskis. Sprendžiant pagal šį 
spektaklį, atrodytų, kad „britiškais pagrin
dais” tvarkoma Covent — Gardeno opera, 
pernai labai nusmukusi, šįmet lyg kiek ir 
pasitempė. Tačiau iš vieno spektalio sunku 
apie tai spręsti.

Šiaip Londone (vairiausių koncertų knib
žda) į simfoninį koncertą galima eiti kone 
kasdien. Šie paskutinieji dažniausiai vyksta 
milžiniškoje, apskritos formos Albert Hall 
salėje, kurion telpa 6.000 žmonių. Išparduo
ta šiuo metu esti retai, bet 3—4 tūkstančiai 
klausytojų vis susirenka. Koncertuojančių 
simfonių orkestrų yra keletas; diriguoja 
daugiausia savi dirigentai, bet nemaža ir 
svetimų, gastrolierių.

Berepetuojant, štai Jr priartėja sausio 
mėn. 27 d. data; anglo konferansjės k 
drauge menedžerio vedami turėsime išvykti 
į provinciją, kur per 17 dienų mus laukia 
12 koncertų. Sugrįžus, vasario 19 d. didy
sis koncertas Londone, kuriam bilietai da
bar jau platinami. Rengia: D. B. Lietuvių 
Sąjunga, bet visose afišose stambiomis rai
dėmis užrašyta: „Atvykę į Angliją pagal 
British Council of Arts pakvietimą”. Šis 
prierašas, pagal vietinių žinovų nuomonę, 
daug, reiškiąs koncerto prestižui. Kiek ir ką 
tai duos realiai — parodys ateiti*.

Londonas, 1949 tn. sausio tnė* 

ko gyventi ir dirbti iki praėjusio rudens. 
Šitokiomis sąlygomis galėjo gyventi ryžtis 
ir dirbti žmogus, atsidavęs savo tautai, sa
vo išsvajotam ir pamėgtam darbui.

Jo darbo vaisius greit pajuto ne tik re
dakcinis kolektyvas, bet ir gausūs „Minties” 
skaitytojai. „Mintis” trumpu laiku išaugo į. 
pirmaujantį tremtinių laikraštį ir jau nesi
tenkino Vokietijos ribomis, o prasiveržė ir 
į platų pasaulį ir pasiekė beveik kiekvieną 
kampelį, kur tik yra lietuvių.

Be savo besąlyginio atsidavimo savo tau
tiečių labui ir savo pamėgtajam žurnalisti
niam darbui H. Žemelis parodė daug suma
numo bei gabumo. Pasiėmęs tvarkytį vadi
namąją vidaus gyvenimo sritį, jis įvedė di
delį patobulinimą, suorganizavo kultūros, 
literatūros, meno skyrių, įvedė akimirksnių 
kroniką ir sutelkė didelį būrį bendradar
bių, savo srities specialistų. „Mintis” pasi
darė įvairi ir įdomi.

Kaip kolega, H. Žemelis buvo malonus, 
nuoširdus, solidarus ir didelio takto žmo
gus. Jis džiaugėsi, liūdėjo ir sielojosi 
„Minties” reikalais, lygiai tiek pat, kiek ir 
pats leidėjas ir kiti artimesnieji bendradar
biai. Į „Mintį” H. Žemelis yra įdėjęs ne tik 
visą savo energiją, bet ir visą savo sielos 
kūrybą. Todėl visiškai suprantama, 
atėjus, kad ir laikinio išsiskyrimo valan
dai, tiek jo, tiek likusių bendradarbių išgy
venimai nebuvo lengvi. Kolega H. -Žemelis 
skiriasi iš mūsų tarpo prieš savo valią ir 
visiems mums bendrų aplinkybių susidėjimo 
dėka. Tačiau, kad ir skiriamas Atlanto, jis 
pasiliko ir liks amžinai „Mintyje”. Tai jis 
patikino ne tik laikinio atsisveikinimo žo
džiais, bet ir savo jausmais bei darbais. 
„Minties” darbas bus tęsiamas visur, kur 
mus likimas benublokštų, kol bent vienas 
mūsų kolektyvo bendradarbis egzistuos.

Linkime kolegai Henrikui sėkmės, tinka
mai įsikurti dėdės Šerno žemėje ir kad 
greičiau galėtų vėl įsijungti į nutraukta 
darbą. J. Vasaitis

kad

— Gruodžio mėnesį užsirašę vykti į Aus
traliją su šeimomis tuo tarpu dar nejudina
mi vykti į pereinamąją stovyklą. Tačiau 
esama žinių, kad pereinamojoje stovykloje 
vyksta didelis judėjimas ir pagaliau atsiras 
vietos naujiems kandidatams. K. Kem.

Emigracija didėja
Paskutiniuoju metu spartokai pajudėjo 

emigracija į JAV. Kasdien vis baigia bylas 
po keletą šeimų ir jau kelinta partija po 
40—50 asmenų išvyksta iš Hanavo. Atrodo, 
kad ateityje dar šis reikalas spartės, nes 
naujų bylų paruošimas eina gana plačiu 
mastu. Šiomis dienomis taip pat išvyksta pir. 
mosios šeimos L Australiją. Į kitus kraštus 
šiuo metu emigracija kiek sumažėjusi.

J. VALAITIS APIE AMERIKĄ
Lankydabias Hanavo stovyklą, BALFo at

stovas J. Valaitis hanaviečiams padarė ga
na platų pranešimą apie emigracinius rei
klus, nušvietė Amerikos lietuvių pastangas 
padėti tremtiniams šalpos ir emigracijos 
reikaluose, o taip pat ir kovoje dėl Lietuvos 
išvadavimo. Į gausybę klausimų mielasis 
svečias puikiai atsakinėjo, suteikdamas net 
smulkiausias informacijas. Kvietė tremtinius 
turėti kantrybės ir tikėti, kad didelė daugu
ma lietuvių ilgainiui galėsią atvykti į Ame
riką, kurioje kiekvienas lietuvis mielai lau
kiamas. Davė daug praktiškų patarimų bei 
nurodymų ir pareiškė pageidavimą, kad 
naujai atvykę Amerikon neapsirgtų dolerių 
liga, o jungtųsi į bendrą ir vieningą visos 
lietuvių šeimos darbo reikalą.

Jurgis Janušaitis

Skautu radijas
Lietuvių skautai iš Australijos mus in

formuoja, kad bus neseniai įvykusios Aus
tralijos skautų jamboree (kurioje sėkmingai 
dalyvavo ir lietuviai skautai) radijo trans
liacija.

Transliacija įvyks tš. m. vasario mėn. 20 
d. (vidur. Europos laiku) 18 vai. bangomis 
VLA 25 m, VLB 31 m ir VLC 16 m.

Mūsų skautai-ės ir šiuo įvykiu susidomė
jusi lietuvių- visuomenė kviečiama pasi
klausyti. Tikėkimės išgirsti mūsų brolius iš 
tolimosios Australijos.

Radijo mėgėjai stovyklose galėtų patal
kininkauti, nustatydami radijo aparatus, kad 
būtų galima girdėti šią transliaciją.

LSS Tarybos Pirmija.

LSS VADŲ IR VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS
LSS Tarybos Pirmija, Lietuvių Skautų Są

jungos Vadų ir Vadovių suvažiavimą nuta
rė sušaukti-1949 m. vasario mėn. 19.—20 d. 
Scheinfeldo lietuvių stovykloje. «■

Suvažiavimo darbotvarkė yra paskelbta 
LSS Biuletenio Nr. 25.

PATIKSLINIMAS
„Minties* 12 nr. įsibrovė netikslumas:
Kryžius statomas yra ne Ingolstadte, bet 

Seligenstadto lietuvių stovykloj, kryžiaus 
projektas yra architekto Franco ir J. Ra- 
aėtnrakia.

IEŠKOJIMAS
Juozas PAKARSKAS iš Radviliškio ieško 

giminių ir pažįstamų. Adr. (24a) Lūbeck, 
Artillerie-Kaąerne, 9—14.

IEŠKOJIMAS
Ieškau Irenos RAMANAUSKAITĖS, kilu

sios iš Panemunėlio valsč., Antakriaunio 
km., Rokiškio apskr., Adolfas Armalis, 50 
Bosswood Str., Lawrence, Mass., USA.

1ESKOJIMAS
Stasys MILONAITIS, gim. 1914 m. V. 8 

d. Munkiškių km.. Švenčionėlių vaisė., Šven
čionių aftskr., ieškomas brolio Jono.

Paskutinės žinios apie jį gautos 1944 m. 
VIII. 20 d. iš Stralsundo (Vokietija). *

Jis pats arba io likimą bei dabartinę gy
venamą vietą žiną asmenys prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Mr. J. Milonaitis, Miners

Hostel, Pontefract York’s, England.

S. m. sausio mėn. 14 d. Wolterdinge- 
no stovykloje mirė ats. kapitonas

Bileviėius Juozas
Velionis palaidotas š. m. sausio 18. d. 
Wolterdingeno kapinėse. Tai prane
šama velionieg giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

Lietuvių Bendruomenė

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Oi, kas bus, kas bus? ...

Iš Australijon išvykusių mūsų tautiečių rr ten jau spėjusių gerokai apsidai
ryti ateina vis prastesnės ir prastesnės žinios. Pirmieji išeiviai mums pranešė, 
jog jie neturi jokios ramybės nei keliuose nei gatvėse. Juos stabdo kiekvienas pra
važiuojąs automobilistas, visaip kamantinėja, kur, būtent, jie keliaują ir primig- 
tynai siūlosi pavėžinti. Kitos vėl blogybės esančios valdžios Įstaigose. Nors mūsiš
kiai, atidirbdami valdžiai sutartą laiką, ir neturi eibes reikalų, tačiau vienam ki
tam tų reikaliukų jau pradeda pasitaikyti. Ir tose australų Įstaigose, sako, visai 
prasti popieriai — nesą jokio biurokratizmo. Esą, Įėjus nereikia visą valandą prie
šais valdininką „nematomam” stovėti ir paskui kosėti, idant šis atkreiptų dėmesĮ 
ir „pamatytų”. Ir blogiausiai esą tai, kad šis po to pakėlęs akis Į interesantą ne
surinka; „Ateik tamsta rytoj, šiandien mes neturim laiko". O australas tuoj metąs Į 
šalĮ savo popierius ir šypsodamasis tarnaująs žmogui.

Taigi, kas pasiryžęs pakelti sparnus Į Australiją, atsiveizėkime meilingai pa
skutinį kartą Į nepamirštamo mums atminimo biurokratizmą mūsų pačių stovyklų 
raštinėse, tymuose, eirijose bei pereinamosiose stovyklose pas savus valdininkus 
bei „oficierius”...

Bet dar baisesnės žinios ateina iš ten, kad toje šalyje nevartojami ir negarbina
mi jokie titulai. Ten kiekvienas, tik be medicinos daktarų, vadinasi ir rašosi tik 
vardu ir pavarde. Tas pat galas yra ir visoje Amerikoje. Tai kas belieka mums? 
Gal tik vieni kitus iki soties ištituluoti čionai, tremtinių stovykloje..'.

Tiesa pasakius, atrodo, jog visko jau netekę, mes tik titulais ir besiraminame 
vargingose ištrėmimo dienose... Neveltui mūsų stovyklos vieno bloko gyventojai ir 
didžiuojasi: „Ot, mūsų bloke gyvena trisdešimts ir du pulkininkai, o jūsų...”

O stovykloje per dieną, rodos, kitokių kalbų ir negali būti, kaip tik:
— Pone .generole, ar nematėte kur šluotos?...
— Pone profesoriau, kokia šiandien sriuba virtuvėje?
— Pone daktare, gal turite tabokės susukti?
— Pone inžinieriau, kur pirkote silkių?
— Pone agronome, kas girdėti, kur emigruojate?
— Pone veterinoriau, gal einate j miestą?
O kur dar visi „netikrieji, kurie anuomet tik registratoriais buvo arba universi

tetą dailiai pašlavinėjo. Jeigu Į tokĮ kreipsies kitaip negu; „pone profesoriau, pa
skolinkite popieriuką bankrutkei susukti”, tai ne tik 4<ad paskolos negausi, bet dar 
chamu pavadins. Stačiai gėda kreiptis Į žmogų demokratiškai: — pone Jonaiti, 
pone Petraiti! Todėl, pvz., buvusį kokį Zarasų miesto rastų ir pamestų daiktų 
skyriaus sekretorių ir dabar tebevadiname „ponu sekretorių”, o Į baigusįjį moko
mąją kuopą kreipiamės — „pone vyresnysis puskarininki”.

Yra viena aišku, kad įvairius titulus mes privalome gerbti. Taip pat ir tuos 
žmones, kurie titulus nešioja, nes jie juos nerado kur nors pakelyje numestus. Ti
tulai įsigyjami tik darbu, pasiryžimu ir kietomis pastangomis. Tačiau yra labai 
prastai, kada mes juos perdaug sukarikatūriname, visiškai nevietoje ir netaiku be- ■ 
saikiškai vartodami. Yra faktas, kad mūsų, vargšelių, stovyklose šitaip yra. Be ti
tulo — nė žingsnio.

Taip pat mūsuose įprasta ir jau kaip taisyklė, kad tiek paprastuose susirinki
muose. tiek įvairiuose parengimuose pirmose vietose susėdama iš eilės pagal titu
lus. Netituluotasis iš viso ten bijo eiti sėstis, verčiau jau tovi kur nors. Atskirais 
atsitikimais toks dalykas neretai ir nereikalingo kartėlio įnešdavo mūsų tarpan. Ar 
tai atitinka demokratinius principus —aš čia nesiimu išguldyti. Tiktai iŠ užjūri- 
nių demokratijų yra aiškiai pranešama, kad ten koks ministeris, didelės ir galin
gos bei turtais pertekusios valstybės, nuėjęs į futbolo rungtynes ir nebegavęs sė
dimos vietos bilieto, stovi tarp uosto darbininkų ir angliakasių ir, entuziazmo pa
gautas, kartu su jais mėto į orą savo skrybėlę. Ir niekas ten dėl to nesistebi ir no
sies nerauko.

Jau dabar iš JAV atplaukia laiškais nemažai nusistebėjimo kai kuriais ten nu
vykusiais ir pradėjusiais aukštyn riesti nosį. Sako, aš buvau ir esu toks ir toks, tai 
kaip čia aš dabar eisiu dirbti į fabriką ar į ūkį?... O ypač nemaža kartaus nu
sistebėjimo jau išreiškiama dėl kai kurių mūsų poniučių, kurios ten nuvykusios 
dailiai uždėjo jau kojytę ant kojytės ir dar dailiau traukia cigaretes bei nerūpes
tingą kavinių gyvenimą vėl pradėti rengiasi. Lietuvoje jos buvo amžinos hero
jės kiekvieno feljetono temoje. Bet jų aš čia daugiau ir nebeliestu, bijodamas už
sitraukti amžiną kerštą...

Taigi, kaip atplauktą gandai nusako, užjūrio demokratinėse šalyse nedaroma 
skirtumo tarp įvairių luomų žmonių ir titulais ten neperdaug pasididžiuosi. Žmo
nės į „klesas” skirstomi tik Sovietų Sąjungoje, nes ten visokį komisarai ir komu
nistiniai valdininkai yra viskas, o visi kiti yra niekas, tuščia vieta. Bet mes šio 
„liaudies demokratiško” stiliaus negalėjome, rodos, dar „įsisavinti", kaip sako ta- 
rybininkai.

Todėl prieš išsiskirstydamf iš stovyklų turime apsigalvoti ar Naujajame Pa
saulyje be kovos pasiduosime paparastiems ir nesudėtingiems demokratiniams papro
čiams, ar ryžtingai kausimės, parodydami, kad nors ir apiplyšę esame, bet bent ti
tulų atveju nesame jokie skurdeivos. Jei taip, tai kova, žinoma, bus žiauri. Sakysi
me, prieina prie mūsų koks jenkis, nykštį už liemenės „dzirkavonės”, kita ranka 
pliaukšteli per petį ir, nė nepasakęs „aukštai gerbiamas pone daktare", stačiai iš
sišiepęs klausia:

— Ei, John, kiek tu pelnai?
Stačiai į žemę reikės susmegti prieš kitus.
Arba kokioje Australijoje atraitotomis rankovėmis tipelis, džiaugsmo pagautas, 

pasitveria mus už rankos ir kviečia primygtinai į barą drauge su juo bokalo ge
ro alaus išgerti. O besikalbant tuoj paaiškėja, kad jis nėra nei joks kolega, nei ka
pitonas, nei atrastų ir pamestų daiktų skyriaus sekretorius, o tik glupas, sugebąs 
suskaičiuoti savo 100.000 avių kaimenę...

Oi, kas bus, kas bus tada... . z A. SODŽIUS
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užuojautos, sveikinimąi, padėkos DM 5.— 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-tos: 1) 
Postscheckkonto MUnchen 14 210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ Adr.: . 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo, 
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius. 40. Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiai 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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