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Sovietams įsiveržus į Pi'ancūz^jg

Komunistai stotu agresoriaus pusėje
Visoje Prancūzijoje susirūpinimas dėl tokio Thorez pareiškimo

Generalinis Kremliaus planas 
Vokietijos klausimui spręsti

Transliacijos iš Vatikano
šv. Kazimiero šventės proga (kovo 4. d.) 

13,30 vai. per Vatikano radiją transliuoja
ma speciali programa lietuvių kalba. Ban
gos: 19,87 ir 30,10.

Lietuviškoji Vatikano radijo valandėlė re
guliariai esti šeštadieniais 20 vai. bangomis 
48,47; 50,2b ir 391 m.; sekmadieniais — 
15 vai bangomis 19,87 ir 30,10.

Vos išsilaikė Suomijos 
vyriausybė

Helsinkis (Dena). Suomių agrarų partija, 
kuri žemės ūkio gaminiams reikalauja auk
štesnių kainų ir mažesnių mokesčių, iškėlė 
Fagerholmo vyriausybei pasitikėjimo klau
simą. Taip pat vyriausybę puolė komunis
tai ir liaudies 'demokratai. Balsuojant pasi
tikėjimą pirmą kartą balsai pasidalino 97 
už vyriausybę ir 97 prieš vyriausybę. Bal
suojant antrą kartą, už vyriausybę pasisakė 
97 atstovai ir prieš 95. Tuo būdu vyriausy
bei dviejų balsų persvara buvo išreikštas 
pasitikėjimas.

Vyriausybės partija parlamente turi 65 
atstovus, o agrarų partija 56.

Po Atlanto pakto įkandin eis 
karinės sutartys

Wasbingtonas (Dena/Reuteris). JAV keti
na sa Atlanto paktą pasirašiusiomis valsty
bėmis pasirašyti ir separatines dvišales su
tartie dėl karinio tų valstybių rėmimo. De
rybos prasidės tuojau, kai tik bus pasira
šytas Atlanto paktas ir kongresas paskirs 
atitinkamas lėšas. Ta karinė pagalba turės 
būti naudojama pagal Atlanto pakto nuo
status. Tose sutartyse galį būti numatyta h- 
tai, kad atitinkamos valstybės perleistų JAV 
aviacijai atramos taškus Europoje.

»
Čekoslovakijos laisvės 

pakasynų metinės
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

parlamentas, dalyvaujant ministeriui pirmi
ninkui Zapotockiui, susirinko paminėti ko
munistinio perversmo metinių. Ministeris 
pirmininkas savo kalboje paminėjo keturis 
žinomus Čekoslovakijos politikus, kurie or
ganizavo 1948 m. vasario pabaigoje „reak
cininkų pučą”. Tai buvę buv. ministerio 
pirmininko pavaduotojas Zenklis, buv. tei
singumo ministeris Dr. Drtina, buv. katali
kų viceprezidentas Sramekas ir buv. Slo
vakijos parlamento pirmininkas Lettrichas. 
Nekomunistinės partijos bandžiusios išpro
vokuoti vyriausybės krizę, bet darbininkų 
klasė sutrukdžiusi. Po revoliucijos kraštas 
pasiekęs didelių ūkinių laimėjimų. (?).

Reakcijos dėl žydų vaidmenų 
meno veikaluose

New Yorkas' (Dena/Reuteris). Brooklyn© 
dermatologas Dr. C. Pabstas savo laiške 
Bernardui Shawui prašo išbraukti tretįjį ak
tą iš jo dabar New Yorke statomos dramos 
„Žmogus ir antžmogis”. Savo prašymą grin
džia tuo, kad New Yorke 8 mil. žmonių, ne
žiūrint rasės, religijos ir spalvos skirtingu
mo, gyvena vienybėje ir taikoje ir kad žy
do Mendozos vaidmuo tame akte New Yor
ke galėtų sukelti incidentų, panašių kaip 
Berlyne „Olivero Twisto” filmos demon
stravimas.

Bolševikai vėl „isaiskjno” 
kenkėjų perns

Paryžius (Dena/Afp). Sovietų radijas pa
skelbė, kad KP spauda išaiškino grupę an- 
tipatriotinių kritikų ir dramaturgų,* kurie 
rusų autorius ir dramaturgus stengėsi nu
kreipti nuo aktualių sovietų dabarties klau
simų ir skatino juos kaip „tartiufus garbin
ti dekadentinę kapitalistų kultūrą”.

Sovietų radijas toliau pažymėjo, kad ko
munistų spauda užtiko „panašaus kenksmin
go elemento” ir dailėje, muzikoje ir filmoje.

DP skaičius sparčiai mažėja
Hamburgas (Dena). IRO pranešė, kad š. 

m. sausio mėn. gale britų zonoje buvo iš 
viso 172.613 išvietintųjų asmenų ir užsienio 
pabėgėlių.

Sausio mėn. Į savo kilmės kraštus grįžo 
arba emigravo 2.4,74 asmenys.

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos ko-’ 
munistų partijos vadas M. Thorez partijos 
centriniame komitete pareiškė, kad

„jei Sovietų S-ga jsiveritų | Prancū
ziją, komunistai elgtųsi taip, kaip elgėsi 
Lenkijos, Rumunijos ir Jugoslavijos 
darbininkai bei gyventojai". Taip Tho
rez atsakė l klausimą „ką jūs darytu
mėte, jei įsiveržtų raudonoji armija”.
Thorez pabrėžė šiuos punktus: 1. Sovie

tų S-ga nėra ir niekad negali būti kurios 
nors tautos užpuolėją; 2. Prancūzija akty
viai prisideda prie anglosaksų imperializmo 
agresyvios politikos, kadangi Fontainbleau 
yra užnieniečių- generalinis štabas ir Pran
cūzų kolonijos būtų panaudotos kaip puo
limo bązės prieš Sovietų ir liaudies demo
kratijas.

MRP atstovas Schererie raštu parlamento 
sekretoriatui Prancūzijos vyriausybę pa
klausė, kokią reikšmę ji teikianti Thorez 
išvedžiojimams.

„Le Matin-Le Pays” reikalauja remiantis 
Prancūzijos baudžiamuoju kodeksu, bausti 
komunistų vadus ir priduria, kad Thorez už 
savo pareiškimą turės atsakyti parlamente. .

MRP organas „L’Aube” pažymi, kad Pran
cūzijos KP generalinis sekretorius niekad 
nekalba savo paties vardu, bet visada tik 
kominformo vardu. Sovietų S-ga yra kalta 
už mirtiną pasaulio padalijimą į du blokus 
ir ji yra vienintelė kliūtis pasaulio taikai 
sudaryti.

Komunistų „Humanitė” rato priešingai: 
„Thorez mūsų vardu pradėjo naują fazę le
miamos reikšmės kovoje dėl taikos. Mes tą 
kovą laimėsime, kadangi mūsų armiją api
ma visą tautą”.

Thorez pareiškimas pačioje Prancūzijoje 
ir užsienyje sukėlė rūpesčio dėl Dr. Joliot- 
Curie, kuris yra komunistų partijos nary* ir 
kuriam pavesta vadovauti 1948 m. gruodžio 
15. d. Chatillon Le Forde atidarytai Pran
cūzijos atominei baterijai. Prisimenamas 
Lilienthalis, kuris yra laikomas atominės 
problemos geriausiu žinovu. 1948 m. rug
sėjo 27. d. „Life” parašyti žodžiai; „Kas tu
ri atominę bateriją (reaktorių), tas .turi sa
vo rankose veiksmingą karo instrumentą, iš 
kurio turi būti išskirti visi galimi priešai, 
ir tai yra vyrausybės uždavinys”.

Tad kyla klausimas, ar Dr. Jolliot-Curie 
dėl Thorez pareiškimo padarys konsekven-

Visą Bulgarijos religini gyvenimą 
kontroliuos valdžia

Frankfurtas (Dena). BBC pranešimu, Bul
garijos vyriausybė sutiko įsileisti stebėto
jais du britų pasiuntinybės atstovus į Sofi
joje penktadienį prasidedančią 15 Bulgarijos 
dvasininkų špionažo bylą.

Bulgarijos spauda praneša, kad Bulgarijos 
užsienio reikalų ministeris Kolarovas pra
ėjusią savaitę tautiniam susirinkimui patei
kė įstatymo projektą, kuriuo visos religinės 
grupės turėtų būti jo ministerijos kontrolė
je. Jis reikalavo suteikti jam įgaliojimų tam 
tikroms religinėms grupėms leisti egzis
tuoti arba jas uždrausti ir kontroliuoti dva
sininkų paskyrimą ir atleidimą. Ministeris 
reikalavo su ypatingu leidimu leisti teologi
jos mokykloms toliau dirbti. Be to, visas re
ligines grupes, kurių centrai yra užjūriuose, 
vieno mėnesio būvyje uždaryti.

Iš kalėjimo Mindszentis įtaigoja tartis
Budapeštas (Dena/Reuteris). Vengrijos 

žinių agentūra praneša, kad Rymo katalikų 
Vengrijos vyskupai ketiną kalbėtis su Ven
grijos vyriausybe dėl tariamo kardinolo 
Mindszenčio siūlymo, kuriame jis rekomen
duoja susitarti valstybei ir eklezijai.

Kardinolas iš kalėjimo prašęs leidimo 
leisti jį aplankyti arkivyskupui Oroszui. Sa
koma, kad šis apsilankymas jau įvykęs.

Vengrijos žinių agentūra praneša, jog sa
vo laiške Mindszentis pasakęs, kad jis jau 
50 dienų studijuojąs klausimą, kaip rasti 
modus vivendi tarp eklezijos ir .valstybės 
taikai grąžinti. Iš kardinolo laiško cituoja
ma: „Aš šiandien matau, kad mes į šią 
problemą žiūrėjome tik iš vienos pusės ir 
nebandėme suprasti Vengrijos demokratijos. 
Aš sveikinsiu, jei vyskupai pradės tartis su 
vyriausybe”.

Kardinolo laiškas, kuris datuotas vasario 
12 d„ baigiamas Mindszenčio tročkimu kad 

ciją, kurią kaip geras prancūzas jk terštų 
padaryti.

Prancūzų seimo užsienio reikalų komisi
ja 21 balsu prieš 13 komunistų balsų pri
ėmė buv. krašto apsaugos ministerio Mayer 
siūlymą, kuriame komisijos pirmininkas įga
liojamas intervenuoti minister! pirmininką, 
kad MRP atstovo Scherer interpeliacija ne
gaištant būtų svarstoma.'Tuo būdu prancū
zuos komunistų vadas Thorez turės progą 
seime pasiimti atsakingumą už savo pareiš
kimą. ,

Paryžiaus laikraščiai dėl Thorez pareiški
mo deda aštrius komentarus. Nepriklauso
masis „Combat” rašo, kad Thorez išvedžio
jimai yra priešingi iktšioliniams komunistų 
pareiškimams ir jie pritaria bendradarbia
vimo su sovietų kariuomene idėjai. Tas 
bendradarbiavimas galėtų išvirsti į politi
nę kovą su visomis socialinėmis jėgomis, 
kurios tiesiogiai arba netiesiogiai yra įsi
jungusios i antisovietinę koaliciją.

Konservatyvus „Figaro” rašo, kad nuo pat 
Prancūzijos išvadavimo visos vyriausybės 
buvo netikėtinai silpnos. Queuilles vyriau
sybė turi pareigą tą reikalą išspręsti, ka
dangi Prancūzijos komunistai atkartotinai 
yra įrodę savo išdavikiškus ketinimus.

„Britų laivynas pasiruošęs priešintis
, kiekvienai grėsmei“

Londonas (Dena/Reuteris). Britų admirali
teto pirmasis lordas Haitis aukštuosiuose 
rūmuoee trečiadienį pareiškė, kad britų lai
vynas yra pasirengęs pasipriešinti kiekvie
nai galinčiai iškilti grėsmei.

Ta pačia proga jCorko ir Orrerio gralas 
pareiškė, kad ateities kare gynybos pajėgų 
didžiausias uždavinys būsiąs apsaugoti Bal
tijos ir Juodąją jūrą. Vakarų valstybių ka
rinės pajėgos esančios pasiruošusios ginti 
Europos vakarinius krantus ir Skandinavi
ją nuo priešo užpuolimo.

Didžiausi JAV /laivyno manevrai
Washingtonas (UP). JAV admiralitetas 

pranešė, kad prasidėjo didžiausi taikos me
to manevrai, puolimui panaudojant tariamas 
atomines bombas ir V ginklus. Manevruo

ji įgalintų panaudoti visas savo jėgas ekle
zijos ir valstybės susitarimui. Šio laiško 
nuorašą jis pasiuntė Egerio arkivyskupui.

Paseno sovietų enciklopedija \

Maskva (UP). Vadovaujant prof. Vavilo- 
vui, sovietų mokslo akademijos pirmininkui, 
bus iš pagrindų perredaguota ir naujai iš
leista sovietų encklopedija.

Pašalinus „stambias politines klaidas”, 
turi būti itin atžymėti „Sovietų S-gos pa
siekimai ūkio, kultūros, mokslo ir meno 
srityse”.

♦ Prezidentas Trumanas šių metų kovo 
mėnesį pavadino „raudonojo kryžiaus mė
nesiu” ir ragino amerikiečius dosniai auko
ti, kad būtų surinkta 60 milijonų dolerių.

„Mirties lietaus" paslaptis sovietu rankose
Mountaina View (Kalifortiia) (Dena/Reu

teris). JAV armijos inžinierius majoras J. 
Grahamąs pareiškė, kad Sovietų S-ga tu
rinti „mirties lietaus” gamybos paslaptį, kti- 
riuo gali būti sunaikintos ištisos divizijos. 
Grahamas mano, kad sovietams užimant Ber
lyną i jų rankas pateko du vokiečių moksli
ninkai, kurie šį ginklą buvo išradę. Skys
tis turi lengvą, vaisius primenantį kvapą, 
kuris yra vos jaučiamas.'

Grahamas pridūrė, kad Vokietija šio 
ginklo nepanaudojo ir, tur būt, sovietai irgi 
nepanaudosią, nes šio skysčio apnuodytas 
plotas ilgą laiką palieka pavojingas.

Kariuomenės dydžio tikrinimas sovietams 
neparankus

Lace Succesas (Dena/Reuteris). JT nusi
ginklavimo komisijoje Sovietų S-ga atsisa-

New Yorkas (Dena). „New York Times” 
praneša, kad .politiniai ir strateginiai” So
vietų S-gos sluogsniai paruošė planą Vo- 
kietljos problemai išspręsti, kuriame numa
toma okupacinių kariuomenių atitraukimas 
atskiromis fazėmis. Plaitas numato šias fa
zes: 1. Visos okupacinės kariuomenės pajė
gos, be Berlyne stacionuojančių, turėtų bū
ti sutrauktos prie Vokietijos sienos tam tik
rose srityse. Tame periode Berlynas liktų 
keturių valstybių kontrolėje. 2. Vokietija 
sąjungininkų kontrolėje ir pagal nurodytas 
sąlygas turi paruošti visam kraštui galio
jančią konstituciją ir sudaryti visai Vokie
tijai vieną vyriausybę. 3. Okupacinės valsty
bės pripažinusios konstituciją ir vyriausy
bę, atitrauktų kariuomenę ir tarnautojus iš 
Berlyno, palikdami tik normalius diploma
tinius atstovus. Sąjungininkų kariuomenė 
Ūktų Vokietijos pasienyje, kad garantuotų 
priežiūros priemones, idant Vokietija neat- 
siginkluotų. 4. Po tam tikro, jau anksčiau 
nustatyto, laikotarpio, okupacinės valstybės 
atitrauktų savo kariuomenes iš Vokietijos 
pasienio sričįų, kad tuo būdu, kaip komu
nistų aiškinime sakoma, paliktų Vokietiją 
„laisvą, ir suvienytą”.

„Times” toliau rašo, kad Vakarų stebė
tojų nuomone, šis planas būsiąs patelktas 
Vakarų valstybėms kaip pagrindas naujiems

se, kurie vyksta Karaibų salose, dalyvauja 
120 laivų, keletas šimtų lėktuvų ir 35.000 
karių.

Didieji karo laivai, įskaitant naująjį 
„Franklino D. Rooeevelio” lėktuvnešį ir 
Missourio kovos laivą, dalyvauja šiuose 
pratimuose, kurie užtruks iki kovo 19. d.

Didžiosios operacijos įvyksiančios prie 
Vieques salos, netoli Puerto Rico, kuri vaiz
duosianti dalį Afrikos — Eurazijos Konti
nento, kuriame įsitvirtinęs priešas. Čia bus 
proga išbandyti naujausius ginklus prieš 
povandeninius laivus ir pirmą kartą panau
doti sprausminius naikintuvų* nuo lėktuvne
šių. .

Pranešime nesakoma, kada ir kur bus pa
naudota tariamoji atominė bomba. Yra ži
noma, kad ofenzyvoje bus atliktas tariama
sis bombardavimas ir apšaudymas tariamai
siais V ginklais.

JAV Atlanto laivyno viršininkas admiro
las W. H. P. Blandys yra šių pratimų vy
riausiasis vadas 

I

Po keliolikos metų sovietų aviacija 
bus pranašiausia

Miinchenas (Dena). Vokiečių lėktuvų kon
struktorius Messerschmittas viename Denos 
interview pareiškė, kad jis tiki, jog Sovietų 
S-gos aviacija per 10—20 metų kiekybe ir 
kokybe pralenksianti amerikiečius ir britus.

Messerschmittas savo tezę remia tuo, kad 
Sovietų S-ga, be atodairos naudodama sa
vo autoritetinę sistemą, daro didelę pažan
gą šioje srityje. Sovietų S-ga dabartiniu me
tu žymiai pakėlė lėktuvų produkciją, nes 
karui pasibaigus jų žinioje yra žymūs vo
kiečių konstruktoriai ir kvalifikuoti aviaci-

kė leisti patikrinti jos karines jėgas, kadan
gi tai būtų „bandymas įšmugeliuoti ameri
kiečių šnipus j Sovietų S-gą”. Sovietų at
stovas Malikas pasipriešino JAV siūlymui 
sudaryti komisiją, kuri patikrintų Įvairių 
kraštų karuomenės skaičių ir apsiginklavi
mą. Komisija nutarė 3 balsais prieš 2 bal
sus (Sovietų S-gos ir Ukrainos) sudaryti 
darbo komisiją, kuri paruoštų pasaulio 
ginklavimo patikrinimo planus.

Izraelis ir Egiptas susitarė dėl paliaubų
Rodosas (Dena/Reuteris). Oficialiai pra

nešama, kad ketvirtadienį pasirašytas Izra
elio ir Egipto paliaubų susitarimas Pales
tinoje. Šios ginklų paliaubos tuo pačiu me
tu paskelbtos Telavive. Kaire, Rodose ir 
Lake Succese -j 

keturių valstybių pasitarimams Vokietijos 
klausimu. Sis planas radęs šalininkų ir ne
komunistinėse partijose, kas sukėlė ameri
kiečių karinės valdžios sluogsniuose atitin
kamą dėmesį. ’

• 

Višinskis taikė Čekoslo
vakijos viešpačius

Londonas (Dęna/Reuteris). „News Chro
nicle” diplomatinis korespondentas laikraš
tyje teigia, kad

Prahoje dėl vieno sovietų reikalavimo 
.viešpatauja didelis nerimas. Mat, sovie- 
tai iš savo zonos Vokietijoje į Sudetų 
kraštą nori atgabenti 400.000 vokiečių, 
kad sn jų pagalba ir vėl galėtų atgai

vinti pašlijusią pramonę.
Čekoslovakijos prezidentas Oottwaldae 

pagrasino atsistatydinsiąs. Kiti net teigia, 
kad dvi ar tris dienas jūs jau net buvęs at
sistatydinęs. Sovietų užsienio reikalų vice- 
ministeris Višinskis, rašo korespondentas, 
buvo atsiųstas iš Maskvos, kad likviduotų 
ginčą tarp Gottwaldo, kuris sovietų reika
lavimui priešinasi, ir ministerio pirmininko 
Zapotocko bei KP generalino sekretoriaus 
Slanskio, kurie sovietų reikalavimą palaiko.

Višinskis tik dėl žmonių' akių atvykęs gy
dytis į Karlsbadą, o iš tikrųjų jis konfera- 
vo su Čekoslovakijos politikais. Gottwaldas 
buvęs priverstas pasilikti savo postovyje.

Čekoslovakijos parlamentas priėmė įs
tatymą, kuris įgalina atitinkamas įstai
ga* reikale suvaržyti Čekoslovakijoje 

užsieniečių laisvę.
Toliau tame įstatyme yra griežti suvaržymai 
Čekoslovakijos piliečiams, kurie, tarp kita 
ko, turi registruoti kiekvieną vietos pakeiti
mą.

Manoma, kad Čekoslovakija įves tą pačią 
praktiką, kaip ir sovietuose, ir pasus duos 
tiktai ypatingoms, iš anksto patvirtintoms 
kelionėms, kurie kelionę baigus, tuojau buz 
atimti.

Bulgarija atmetė JAV notą
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministerija pranešė, kad Bul
garijos vyriausybė atmetė Amerikos protes
to notą dėl 15 evangelikų dvasininkų suėmi
mo Bulgarijoje. Amerikos notoje tų dvasi
ninkų suėmimas atvaizduotas kaip „viešas 
teroro aktas” religinėms grupėms įbaugintu

Amerikiečiai norėjo, kad JAV ambasados 
atstovai galėtų įeiti sekti bylą, bet Bulga
rijos įstaigos tuo reikalu nieko neatsakė.

jos specialistai. Be to, nereikia pamiršti, 
kad į sovietų rankas pakliuvo Vokietijos 
vertingi planai ir tyrimų rezultatai, kas so
vietams sutaupė daug laiko.

Sovietams stokoja pagrindinės medžiagos 
atominėms bomboms

Giessenas (Dena). Atomo tyrinėtojas ir 
Nobelio premijos laureatas prof. O. Hahnag 
Giesseno universitete pareiškė, kad JAV 
galinčios plutoniją, pagrindinę medžiagą 
atominės bambos gamybai, kas savaitę ga
minti kilogramais, o Sovietų S-ga tikriau
siai ateinančiais metais negalėsianti pasi
gaminti pakankamo kiekio plutonijo. Euro
pos kraštai šio metalo turi tik mažus kie
kius. Ta proga prof. Hahnas pabrėžė, kad 
Vokietija karo metu, nors ir turėdama teo
rinių žinių, bet stokodama medžiagų, nega
lėjo pasigaminti atominės bombos*

Ginkluojasi ... dėl JAV agresijos

Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų kali
nių pajėgų ministeris maršalas Bulgaliinas. 
Maskvos radijo pranešimu, savo dienos 
įsakyme reikalauja, kad karinis pasirengimas 
visuomet turi būti išlaikytas aukštame lyg
menyje.

Įsakyme, kuris išleistas raudonosios ar
mijos 31 metinių išvakarėse, sakoma: „Kai 
vadovaujantieji JAV sluogsniai siekia pa
saulio viešpatavimo ir veda agresyvią po
litiką, kurios tikslas yra sukelti naują karą, 
Sovietų S-ga ryžtingai kovoja dėl pasto
vios ir demokratinės taikos ir su pasisekimu 
įgyvento savo vidaus atstatymo planą.”

1
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Viduržemio jūra
Atlanto tęsinys?

Turkijos ir Graikijos užsienio reikalų 
ministeriu Sadako ir Caldario viešnagės 
Londone ir Paryžiuje yra susijusios su . tų 
dvejų kraštų noru Įsitraukti į Atlanto pakto 

> saugumo sistemą. Tačiau surasti formulę, 
leidžiančią jiems dalyvauti Atlanto pakte, 
kuris turi regionalinį charakterį ir yra 
daugiau bendrų interesų ir bendros kultū
ros manifestacija, negu senos mados kari
nės santarvės sutartis, yra sunku. Atrodo, 

• kad apsispręsta prie Atlanto pakto pridurti 
dar Viduržemio jūros paktą. Faktas, kad 
jame dalyvautų D. Britanija ir Prancūzija, 
AdatJto pakto dalyvės, sudarytų lyg 
tarp abiejų paktų.

Antra yertus, chaosas, viešpataująs 
tinėje Viduržemio jūros dalyje, kol kas
leidžia realiai galvoti apie visas Vidurže
mio jūros valstybes jungiantį paktą, bet 
verčia pasitenkinti tik vadinamuoju Siaurės 
Viduržemio jūros paktu, kuris pradžiai 
apimtų tik 5 valstybes: D. Britaniją, Pran
cūziją, Italiją, Graikiją ir Turkiją. Supran
tama, kad ta proga vėl bus susidurta su Is
panijos režimo klausimu, nes Ispanijos 
dalyvavimas tokiame pakte atrodytų 
pageidautinu. Bet ir tų penkių valstybių 
paktas, kuris lyg pylimas skirtų Sovietų Są
jungą nuo neramios pietinės ir rytinės Vi
duržemio jūros dalies, prisidėtų prie padė
ties šioje pasaulio dalyje stabilizacijos.

" Pakitimai rytinėje dalyje
Ne paslaptis, kad Izraelis su jaunai vals- 

, tybei derančia nepaprasta energija siekia 
pasidaryti gąlingiausia to rajono valstybė. 
Turint galvoje Amerikos kapitalo paramą, 
galima įsivaizduoti, kad kelių metų būvyje 
jis iš tikrųjų bus ūkiniu, politiniu bei kari
niu atžvilgiu rimta jėga. Juo labiau, kad 
kol kas nematyti jokių rimtų kliūčių Pa
lestinoje sutelkti visos Rytų Europos žydus. 
Savaime aišku, kad tokie pakitimai nevyksta 
ramiai. Kovos Palestinoje tai įrodė, tačiau, 
antra vertus, su tam tikru pasisekimu pasi
baigusios Egipto Izraelio paliaubų derybos 
rodo, kad arabai pradeda skaitytis su 
tikrove, skelbiančia, kad primityvios arabų 
tautos negali ieškoti sprendimo kautynių 
lauke. Maža to, arabų politikai pagaliau 
suprato) kad tik D. Britanija juos išgelbėjo 
nuo visiško pralaimėjimo. Italų žurnalistas 
A. Loyata rašo, apie pakitusią būklę:

„Dar vakar arabai anglų nekentė ir 
stengėsi juos išstumti pro užpakalines 
duris. Šiandien jie tuos pačius anglus 
kviečia pro paradinę angą ir šaukiasi jų 
pagalbos pagal tas pačias draugiškumo 
ir savitarpio pagalbos sutartis, nuo ku
rių jų vyriausybės ir tautos norėjo at
sisakyti. Atrodo kaip likimo ironija, bet 
negalima nuginčyti, kad Egiptas už sa
vo teritorinį neliečiamumą turi būti dė
kingas tik „nekenčiamam britų imperia
lizmui”, be kurio šiandien nenugalėta 
jauna žydų kariuomenė trauktų Egipto 
keliais į piramidžių papėdes. Karalius 
Farukas, iki vakar dar atstovavęs nenuo- 
laidžiam arabų nacionalizmui, šiandien 
leidžiasi fotografuojamas, įžengdamas į 
britų ambasadą. Fanatikai dėl to elgesio 
jį kritikuoja ir net apšvilpė ..

Tas pats vyksta ir Irake:
„Prieš vienuolika mėnesių Nuri ei Sai

das — senas arabų vienybės ir Anglijos 
šalininkas - turėjo atsisakyti nuo tninls- 
terio pirmininko postovio ir bėgti iš 
savo tėvynės, nes pasirašė draugiškumo 
ir sąjungos sutartį su Anglija. Jam buvo 
prikišama „išdavimas ir papirkimas”. 
Šiandien jis į Bagdadą grįžo kaip 
triumfatorius”.

Vienintelis arabų karalius, kuris iki šiol 
nepralaimėjo Palestinos kare, yra Transjor- 
danijos Abdula, kuris buvo pakankamai gu
drus iš anksto laiduotis britų simpatijas. 
Dabar britų siūlymui atiduoti jam Palesti
nos arabų gyvenamas sritis pritaria ir kiti 

. arabų kraštai kaip .geriausiai iš blogiausių 
išeičių”.

Tokiu būdu D. Britanija gali šiandien vėl 
vadovauti arabų kraštų politikai-ir apsupti 
Izraelį. 'Palaikydama glaudžius ryšius su 
JAV, ji gali prisidėti prie įtempimo sumažė
jimo. Tačiau tai nėra lengvas .uždavinys. 
Tiek žydų, tiek arabų pusėje fanatizmo ne
trūksta. Kaip ryškiausią pavyzdį galime nu
rodyti demonstratyvų pirmą Izraelio seimo 
posėdį Jeruzalėje, nors tas miestas pagal 
visus JT planus buvo numatytas paskelbti 
tarptautiniu. Savaime aišku, kad sovietų 
diplomatija irgi nesėdės eusidėjusi rankas, 
bet drums, kiek įmanydama. VM

V. Europą ginkluos iš JAV kariuomenės 
arsenalo

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” diplomatinis korespondentas rašo, 
kad prezidentas Trumanas netrukus įrašy
siąs kongresą iš kariuomenės išteklių (ne 
atlaikų) į Vakarų Europą ir kitus kraštus 
siųsti karines ipedžiagas. Galimas dalykas, 
kongresas kovo pabaigoje svarstysiąs „biu
džeto projektą dėl karo medžiagų paskirsty
mo pasaulyje".

Kremliaus bazė Viduržemio pajūryje
Albanija gali būti ne tik pirmarūšė stra

teginė politinė bazė, bet taip pat ir vilkduo. 
bė. Po atskyrimo nuo Turkijos (1913 m.) ji 
pasirodė buvusi vilkduobė Jugoslavijai, 
paskum Italijai, o po 2. D. karo iš Mįaujo 
Jugoslavijai, Nors Jugoslavija, ir nedidelė 
valstybė, bet vis dėlto turi 16 kartų dau
giai! gyventojų- už Albaniją. Jugoslavijos 
finansai, pramonė, ginkluotos sausumos, 
jūros ir oro jėgos, lyginant su Albanijos, 
gali būti laikomos „didelės valstybės” mas
to jėgomis. Be to, prieidama prie Albani
jos iš jūros ir sausumos pusės, Jugoslavija 
galėjo turėti didelę įtaką 
žimui.

Tačiau ši nedidelė kalnų 
kartus suvaidino vilkduobės 
goslavijai — ir valdant Aleksandrui I, ir jo 
įpėdiniu pasidarius Titui. Aleksandro I lai
kais jugoslavus prigavo Tiranoje jų paso
dintas „respublikos” prezidentas Achmetas 
Zogus, kurį Mussolinis pakėlė į karalius 
(albaniškai „mbretus” — aukščiau negu ka. 
ralių!), Zogaus I vardu,

O dabar titininkus prigavo anglų ir jų 
pačių sukurtas generolas pulkininkas En- 
veris Hodža.

Zogus ir Hodža, karalius ir marksistas 
lenininkas, laikėsi vienodos taktikos. Gavęs 
viską, ką buvo galima gauti, iš Jugoslavijos 
karališkosios valdžios, Achmetas nutraukė į 
galingesnio ir turtingesnio Mussolinio sto
vyklą. Gavęs viską, kas buvo įmanoma 
gauti, nuo komunistinės Jugoslavijos vy
riausybės, Enveris persimetė pas galingesnį 
ir turtingesnį Staliną.

Savaime suprantama, kad Achmetas ne
nuėjo iki galo su Mussoliniu ir 1939 m, pa
bėgo į Angliją. Ar pasiseks tą pat padaryti 
Enveriui, parodys ateitis, Karo metu Hodža 
ėmė iš Anglijos pagalbą. Anglai siuntė in
struktorius, ginklavo komunistinius albanų 
dalinius, mokėjo jiems auksu. Tai visa truko, 
kol Belgradas atiteko į Tito rankas. Po to 
prasidėjo Tito periodas Albanijoje.

Po ketverių metų Hodža nubėgo pas kitą 
globėją. Tik pastarasis nori Albanijos teri
toriją išnaudoti kaip bazę Viduržemio pa- 
ttryje ir Balkanų pusiasalio vakaruose. 

Šitas albanų peršokimas nuo Tito pas Sta
liną, vargiai paskutinis, Įvyko tuo metu, 
kada kominformas nutraukė santykius su 
Titu. Betgi nėra duomenų manyti, kad 
Hodžos santykiai su Kremlių būtų tvir
tesni, nekaip kominformo su Titu.

Albanijos

valstybė 
vaidmenį

re-

du
Ju-

Albanijai iš Tito stovyklos persimetus 
pas Staliną, prasidėjo nauja Graikijos pi
lietinio karo fazė. Liepos rugpjūčio mėn. 
partizanai buvo visiškai sumušti. Su Mas
kva susipykusio Tito pagalbos negalėjo be
sitikėti, Bėgti į Bulgariją, buvo per toli. 
Liko tik Albanija. Markosas tada buvo pra
dėjęs kalbėti apie „garbingą" taiką su mo
narchiniais fašistais ... Bet jį išgelbėjo lai
mingas posūkis, ir sumušti Markoso dali
niai susikraustė į Albaniją.

Siaurinėje Graikijoje prasidėjusi žiema 
labai trukdo vesti karą. Tokiu būdu, komu
nistų partizaninis karas lig pavasario išgel
bėtas, Kremliaus prestižui toje Europos da
lyje smūgis nesuduotas. Graikija ima siū
buoti nuo pilietinio karo smūgių?

Kita' vertus, iš Albanijos Maskva gali 
spausti Titą *iš pietų pusės. Tito padėtis 
nepavydėtina. Bulgarijos komunistų kon
grese Sofijoje Dimitrovas atvirai pareiškė, 
jog yra galimybė suorganizuoti nepriklau
somą Makedoniją, kuri, ko gero, įstosianti 
į „pietų slavų federaciją”. Kitais žodžiais 
tariant, Kremliui ir kominformul laiminant, 
o 18 komunistų partijų, tame skaičiuje ir

sovietų, plojant buvo išdėstytas planas, ku
riuo galį būti iš Jugoslavijos atplėšta visa 
jos pietinė sritis. Ir tada per Rumuniją, 
Bulgariją, Makedoniją, valdžioj esant ištiki
miems atpjautos Jugoslavijos komunistų 
agentams, Kremlius iš tikrųjų galėtų pa
bandyti įsitvirtinti Albanijoje, kaip pirmos 
rūšies Viduržemio jūros bazėje, su Sovietų 
S-ga sujungtoje sausuma, oru ir karo lai
vynu.

Tai yra viena iš detalių milžiniško žaidi
mo, kurį Kremlius veda Balkanuose.

Bet jeigu nepasiteisintų Kremliaus kalku
liacija įsiviešpatauti Jugoslavijoje 
nistinio perversmo pagalba, arba jei
trukdytų svarbūs užsieniniai Įvykiai, arba 
jeigu pagaliau vietoj Maskvos paruoštos 
Tito diktatūros Jugoslavijoj atsirastų anti
komunistinis režimas, tai Stalinui ir jo va
deliams tenka rizika būti prigautiems alba
nų, kaip jie jau prigavo italus ir jugosla
vus.

Bet kol kas Kremlius iš šios bazės veda 
didelį ardomąjį darbą, stengdamasis išnau
doti albanų tautos palankumą.

komu- 
tai su-

Sovietai reikalauja išduoti 
3 Kravčenkos liudininkus

dėl 
yra
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to pareiškė, 
už teismo
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Paryžius (Dena/Reuteris). Kravčenkos ad
vokatas Izard byloje su „Les Lettres Fran- 
ęaises” savaitraščiu apkaltino sovietų vy
riausybę ir sovietų pasiuntinybę Paryžiuje 
Įsimaišymu į bylą, kadangi sovietai parei
kalavo grąžinti iš Prancūzijos tris liudinin
kus kaip tariamus karo nusikaltėlius. Teismo 
pirmininkas H. Durkheimas 
kad sovietų reikalavimas 
kompetencijos ribų.

Rusas Antonovas, vienas
ninku, kuriuos sovietai reikalauja grąžinti, 
pareiškė, kad jis išbuvęs sovietų koncen
tracijos stovyklose 9 metus ir kartą buvo 
sumuštas iki sąmonės netekimo. Jis Krav- 
čenką pavadino „tauraus charakterio” vy
tu. Antonovas toliau pareiškė, kad Sovietų 
S-ga vien tik vienoje koncentracijos sto
vyklų grupėje laiko apie vieną milijoną ka
linių. Į pirmininko klausimą, ar jis savo 
liudymą galįs įrodyti, advokatas Izard at
sakė, kad jis galįs pateikti specialius pini

gus, kurie yra vartojami sovietų koncentra
cijos stovyklose, kad įrodytų sovietų kali
nimo sistemos plastą. Liudininkas protesta
vo prieš sovietų kaltinimus, iškeltus notoje 
dėl grąžinimo, ir pasakė, kad jis gyvena 
Vokietijoje, prancūzų zonoje, ir kad jos 
kaip DP patikrintas trijų skirtingų komisi
jų. Vienoje iš šių komisijų buvo ir sovietų 
karininkų.

, Kai kaltinamasis Andrė Wurmseris liu
dininką klausinėjo, teismo salėje prasidėjo 
triukšmas, ir Kravčenka su Wurmseriu vos 
nesusimušė. Policija abu vyrus atskyrė, be
sikeikiančius prancūziškai ir rusiškai. Po 
to, kai pirmininkui pavyko grąžinti tvarką, 
vėl kilo sąmyšis, kai advokatas Izard pra
nešė, jog jis teismui pateiksiąs visus liu
dininką Antonovą liečiančius dokumentus.

Paskutinis tos dienos liudininkas Vasilko
vas, kuris į teismo salę atvyko su ramentais, 
papasakojo, kaip jo šeimos narius sovietų 
policija užmušė arba suėmė.

Tokajevas apie Kremliaus puotas

dar sužino,

arba išeiti
I puotas 

visuomenės

Puotos Kremliuje yra keliamos kokios 
nors šventės proga. Iki 1938 m. Kremliuje 
buvo ruošiamos puotos karo akademijos iš
leistuvėms, bet po Tuchačevskio bylos nuo 
tos tradicijos atsisakyta.

Kremliaus komendantūra Į tokias puotas 
išsiuntinėja ne kvietimus, bet įsakymas jose 
dalyvauti. Savo žmonas gali pasiimti tik 
patys aukščiausi pareigūnai.

Paprastai yra įprasta, kad puotos svečius 
pasitinka šeimininkas ir juos, kad ir pro 
forma, pasveikina. Kremliuje nuo to papro
čio atsisakyta. „Vadovaujančios asmenybės" 
pasirodo vėliausiai.

Kremliaus svečiams nurodoma, kada jie 
turi ateiti, kur atsistoti, kur htsisėsti, o tiems 
kuriems pavesta pradėti ploti, 
ką ir kada jie turi kalbėti.

Niekas nedrįsta ateiti vėliau 
anksčiau, negu nurodytu laiku, 
kviečiamos tik pačios sovietų
viršūnės, politbiuro nariai, ministerial, mar
šalai, admirolai, aukšti partijos oareigunal, 
žinomi mokslininkai, tam tikros partinės in
teligencijos sluoksnis ir tt. Kartais pakvie
čiami rašytojai kaip Erenburgas, Ticiono- 
vas Simonovas, Jermašovas, ar* sta pvz, 
Barsova ir Michailovas, Pospelovas, „Prav- 
dos” redaktorius, ir panašūs. Kariai atvyks
ta parado uniforma. >

Kaip ir viskas Sovietų Sąjungoje taip ir 
puotos yra iki smulkmenų suplanuo.os. Joms 
vadovauja specialus tvarkdarys, kuris yra 
neišskiriama šventės dalis. Paprastai ,is vra 
aukštas partijos pareigūnas. Jam nerūpi, kad 
svečiai gerai jaustųsi, jo uždavinys yra tik 
patvarkyti, kad nustatyta eile kalbas pakeis
tų ovacijos. „

Kai visi svečiai susirenka puotos salėje 
(paprastai Georgievsko salėje — Kremliu
je) tvarkdarys šaukia įsakomu baisu: „Drau
gai, prašau sėstis”.

Valgiai ir gėrimai jau yra sukrauti ant 
stalų. Netrūksta gerų Kaukazo ir Krimo 
vynų, ikros, na, ir užkandžių. Tačiau visoje 
tūlėje viešpatauja įtempta laukimo nuotaika. 
Durys, pro kurias turi ateiti Stalinas, yra 
atdaros, ir tvarkdarys, kuris žino tikslų 
Stalino atvykimo laiką, visą laiką į jas žval
gosi Kai tik Stalinas pasirodo, tvarkdarys 
tuojau pašoka. Tai ženklas ir kitiems tuojau 
atsistoti. Jis ar koks kitas iš anksto paskir
tas asmuo šaukia: „Lai gyvuoja mūsų ge
nialus vadas ir mokytojas, tautų tėvas, pro
tingasis draugas Stalinas”.

Stalinas paprastai yra labai kukliai apsi
rengęs. Jis nešioja savo uniforminį švarką

be jokių kitų ženklų, išskyrus tik kokią so
vietų darbo didvyrio ar Sovietų Sąjungos 
didvyrio insigniją. UžjAkalyje stovi aukš
tieji karininkai ir jo asmeniniai sargybiniai. 
Ovacijų metu kiekvienas ploja iš visų jėgų, 
ir pats Stalinas prisideda prie to plojimo. 
Tik Stalino asmens sargybiniai ir MVD ka
rininkai stovi ramiai ir saugo visus įėjimus.

Stalinas atsisėda. Tačiau netrukus jis vėl 
atsistoja ir pasako trumpą kalbą, kurioje 
paprastai yra iškeliama baliaus proga ir j jį 
atkreipiamas visų sovietų piliečių dėmesys. 
Per tokius balius jis pasakė keletą reikš
mingų kalbų; „Kadrai yra svarbiausia pro
blema (per vienas karo akademijos išleistu
ves); „Artilerija yra karo dievas”; ir pan.

Kai tik jis baigia kalbėti, tvarkdarys ar 
kas kitas iš anksto numatytas asmuo ke
lia taurę už didįjį Staliną. Vėl visa salė 
skamba nuo valiavimų ir plojimo, ir,' gal 
būt, niekas nuoširdžiau neploja, kaip pats 
Stalinas. Etiketas reikalauja ploti iki Stali
nas nepakelia savo rankų ir neatsisėda. Ta
da visi išgeria savo stiklus.

Georgievskio salės sąvoka apima keletą 
didesnių patalpų, kurių kiekvienoje yra 
specialus vadovas. Prie kiekvieno stalo sėdi 
atskiras tvarkdarys ir vienas arba keletą 
plojikų profesionalų, kurie iš anksto yra iš
mokyti, ką turi kalbėti ir ką daryti; Staiga 
vienas iš jų lyg spontaniškai pašoka nuo 
savo kėdės ir šaukia: „Draugai, išgerkime 
už stebuklingo valstybės vyro Stalino svei
katą". Tokie „išsišokimai” išsilieja į de
monstracijų bei ovacijų audrą, 'už kurią 
Stalinas tuo būdu dėkoja, kad pats ploja. 
Kai tik ovacijos kiek aptyla, vėl jas pra
deda kas kitas ir taip trunka iki galo.

Pačiam Stalinui patiekiami valgiai ir gė
rimai yra iš anksto specialių tarnautojų išban
dyti ir šalia Stalino sėdintieji aukščiausieji 
pareigūnai žino, iš kurių butelių |r kokių 
lėkščių jie gali siūlyti Stalinui. Tai akylai 
seka Stalino asmens sargybiniai.

Nė vienas iš svečių nedrįsta gerti, jei pats 
Stalinas negeria. Jei tik Stalinas pakelia 
stiklą, tuojau visi paseka jo pavyzdžiu. Jei 
tyliai sėdi, ir kiti tą patį daro.

Žinoma, ne visos puotos vyksta pagal tą 
patį šabloną. Pasitaiko pakeitimų. Pvž., jei 
puota yra ruošiama mokslų akademijos gar
bei, tai turi būti išgalvoti nauji šūkiai, ku
rie tiktų tam atvejui: „Lai gyvuoja mūsų 
išmintingasis vadas, mokslo pažiba, įidysis 
draugas Stalinas”. Jei puota suruošta avia
cijos pažangos garbei, tai tada šaukiamai

„Lai gyvuoja didysis sovietų aviacijos drau
gas, sovietų aviacijos tėvas, didysis aviaci
jos entuziastas Stalinas”. Jei garbės sve
čias yra koks sovietų rašytojas, tai Stalinas 
sveikinamas kaip „mūsų mylimas kultūros 
vadas”, o jei puota suruošta kokia karine 
proga, šaukiama valio „pergalės organiza
toriui, strategijas meisteriui”,

„Turiu prisipažinti, kad niekados nesu 
girdėjęs kad Stalinas būtų pavadintas lėk
tuvo išradėju, ar Siaurės Ašigalio atradėju, 
ar „Kapitalo” autorium, ar pirmos gatvės 
grindėju, ar pirmosios tarybos steigėju. Bet 
jo gerbėjai savo šūkiuose būdavo ne labai 
toli nuo tokių pareiškimų,” sako Tokajevas.

Kiekvienu atveju tikras garbės svečias 
badavo tik vienas — Stalinas. Mokslininkai, 
inžinieriai, karo vadai ar lakūnai, kurių 
garbei tos puotos buvo suruoštos labai grei
tai paskęsta užuomaršoje. Kokie jų nuopel
nai būtų, vis tiek jiems tenka tik silpnas 
Stalino garbės atspindis.

Balius pasibaigia taip pat staiga, kaip ir 
prasidėjo. Pagal sovietų etiketo ritualą. Sta
linas atsistoja ir išeina, svečiai kiek Įma
nydami ploja ir palydi Iki durų, s Po to jie 
dar gali trumpą laiką valgyti ir gerti, iki 
atsikelia tvarkdarys ir skelbia: „Draugai, 
puota pasibaigė". Svečiai pranyksta.

Markosas yra politbiuro kalinys
Zūricahs (Dena/Afp). ZUriche leidžiama 

„Weltwoche” informuoja, kad neseniai nu
šalintas graikų sukilėlių vadas gen. Mar
kosas esąs laikomas kaip politbiuro kalinys 
Maskvos Lubiankos kalėjime.

Gen. Markosas netoli Graikijos Bulgari
jos sienos patekęs į spąstus, buvo suimtas 
bulgarų policijos ir per Sofiją oro keliu iš
gabentas Į Maskvą. Markoso areštas įvykęs 
ryšium su Tito slaptu laišku, kuriame pa
starasis bandęs Markosą patraukti į 
pusę.

savo

Pasikorė Graikilos 
vadovautais komunistas

Atėnė! (Dena/Reuteris), Graikijos komu
nistų partijos vadovaujantis asmuo ir bu
vęs graikų darbininkų profesinių sąjungų 
generalinis sekretorius Demitrijus Papari- 
gas kalėjimo celėje rastas pasikoręs.

♦ Phyongyango radijas, pasak Tasso, 
praneša, kad Pietinėje Korėjoje vykstą su
sidūrimai tarp partizanų ir policijos da
linių. (D).

^TRUMPOS mios=
ARGENTINA

♦ Argentinos krašto apsaugos ministe- 
ris gen. Molina dementavo gandus, esą, Ar
gentinos kariuomenė sustiprinusi Į preziden- 
tą Peroną spaudimą, kad jį paveiktų arti- > 
traukti iš viešojo gyvenimo jo žmoną. (D).

BELGIJA
♦ Vakarų Europos Unijos sausumos ka

riuomenės vadas Lattre de Tassignys lankė
si Briusselyje, kur turėjo pasitarimą su 
Belgijos krašto apsaugos ministeriu pulk, de 
Frauteuru. Iš čia jis išskrido į Londoną.

BULGARIJA
♦ Bulgarijos ambasados spaudos attachė 

Paryžiuje paskelbė komunikatą, kuriame 
energingai dementuojama, kad Bulgarijos 
policija prie Graikijos Bulgarijos sienos su
ėmusi Graikijos sukilėlių vadą gen. Mar
kosą. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prahoje oficialiai paskelbta, kad če- 

koslovakai Chocas ir Sadekas už majoro 
Sramo, kuris buvo vienas iš vadovaujančiųjų 
komunistų nužudymą, nuteisti mirti pakar
tinai.'Su kitais 14 kaltinamųjų jie buvo kal
tinami sąmokslu, planuojamais sabotažais ir 
ketinimu nužudyti krašto apsaugos ministe- 
rį Svobodą. (D/R).

♦ Buv, Čekoslovakijos prezidento brolis 
Voita Benešąs iš Prahos atvyko į Londoną. 
Netrukus jis išvyks į JAV pas savo dukterį. 
Jis pareiškė ten norįs pradėti naują gyveni-

(D/R).
D. BRITANIJA

mą.

* D. Britanijos karalius Jurgis VI ilsė
josi savo ūkyje Sandringhame. Grįžęs Į 
Londoną jis jaučiasi geriau, nes jo sveika
ta žymiai pagerėjo. (D/R).

ORAI M J A
* Graikijos generalinis štabas pranešė, 

kad sukilėliai įsiveržė į Pargos miestą va
kariniame Epire, kur išsprogdino banką ir te
legrafo įstaigą bei išsivarė 70 gyventojų.

INDIJA
* Kalkutos policija antradienį suėmė dar 

25 komunistus. Tuo būdu Kalkutoje suimtų
jų skaičius pakilo iki 100, o visoje Indijoje 
suimta per 600 asmenų. Taip pat konfiskuo
ta ir komunistinės literatūros. (D/R).

* Haiderabado Nicamo privatinė nuosa
vybė, kur buvo 1961 kaimas ir sudarė 6-ją 
dalį Haiderabado teritorijos, dabar yra su
valstybinta. (D/Afp).

IS VISUR
* Bolivijos prezidentas Herzogas, išaiš

kinus sąmokslą pučui, visame krašte įvedė 
išimties būklę. Daugelis sąmokslininkų esą 
areštuota. (D).

• ITALIJA
♦ Italų komunistų vadas Palmiro Tog- 

liattis viename laikraščio straipsnyje an
trašte „Dievas ir Atlanto paktas” rašo, kad 
Popiežius palaiminęs „šventąjį aliansą” 
prieš komunistinius kraštus. (D/R).

* Italijoje prie Udinės įvyko geležinke
lio katastrofa, kurios metu buvo sužeista 15 
asmenų. (D/Afp).

JAPONIJA
* Japonijos vyriausybė nutarė visų val

stybės tarnautojų atlyginimus sumažinti 
3O»/o. (D/Afp).

L A. VALSTYBES
♦ JAV karo laivyno stiprūs vienetai iš

plaukė iš Atlanto pakraščių uostų į jūrą, 
kur dalyvaus didžiausiuose taikos metu ma
nevruose. Tuose manevruose dalyvauja 120 
laivų, daug šimtų lėktuvų ir 35.000 jūrinin
kų.

♦ Demokratų senatorius Kerras viena
me radijo interview pareiškė, kad JAV sa
vo teritorijoje disponuoja pakankamais kie
kiais naftos, kad karo atveju galėtų paten
kinti pareikalavimą. Jeigu Sovietų S-ga tai 
žinotų, tai tikriausiai ji savo elgseną iš 
pagrindų pakeistų. (D/Afp).

* Prezidentas Trumanas „Christian 
Science Monitor” leidėją Canhamą paskyrė 
JAV atstovu JT pilnatyje, kuri Įvyks ba
landžio mėnesį. (D/R).

JUNOT. TAUTOS
* Australijos, Kinijos. Filipinų ir Siri

jos atstovai, esą JT Korėjos komisijoje, pra
šė Sovietų S-gos pagalbos, kad ji padėtų 
jiems sueiti į sąlytį su „Siaurės Korėjos ...j___ ______ : _____ i-._ .n / * r—xvadovaujančiomis asmenybėmis”. (D/Afp).

OLANDIJA
♦ Olandijos teismas Sumatros saloje už 

ginklų kontrabandą nuteisė septynerials me
tais kalėjimu 39 m. amžiaus buv. britų jūrų 
karininką Hirę. Jau anksčiau už tokią pa
čią kontrabandą buvo nuleisti įvairiomis 
bausmėmis trys amerikiečiai. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Per Calais miestą Prancūzijoje važia

vo baldais pakrautas sunkvežimis, kuriame 
buvo ir trys bičių aviliai. Nuo judėjimo, 
mieste tos bites išsilakstė ir puolė gausius 
praeivius. Kilo panika. Šoferiui atėjo į gal
vą avilius pastatyti gatvės viduryje, ir Be
matant visos bitės į juos sugrįžo. (D).

♦ Prancūzijoje susidarė ūkiniam ir kul
tūriniam abiejų tautų bendradarbiavimui žy
dų prancūzų komitetas, pavadintas „France 
Israel”.*Jo būstinė Paryžius. (D/Afp).

ŠVEDIJA
* Į Švediją atvyko pasaulio ledo ritulio 

meisteris Čekoslovakijos komanda, kuriai 
Stockholmo rotušėje buvo surengtos vaišės 
Vaišių metu pabėgo komandos dalyvis Ma- 
rekas. Čekoslovakijos ambasados valdininkai 
ėmėsi jo ieškoti. Bet jis grįžo tik komandai 
išvykus. Jis ketina vykti į JAV. (D/R).

♦ „Manchester Guardian” iš Stockholmo 
informuoja, kad į Švediją atbėgančiųjų pa
bėgėlių skaičius per paskutiniuosius metus 
patrigubėjo ir nuolat didėja. Daugumas pa
bėgėlių yra iš rytinės Vokietijos zonos, Len
kijos ir Baltijos kraštų. (D).

TURKIJA
♦ ' Turkijos užsienio reikalų ministeris 

Sadakas „Le Monde” laikraščiui Paryžiuje 
suteiktame interview pareiškė, kad Turkijos 
jaunuomenė jau 10 metų yra mobilizuota 
Turkijos pasieniuose. Kariuomenė, pramonė 
visas susisiekimas ir krašto ūkis yra laiko
ma karo paruoštyje. Pusė Turkijos biudže
to skiriama kraštui ginti. (D/Afp).
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Adolfo Vaičaičio litografijos / Vyt. Alantas
Nelengva rašyti apie menininką, kai ne

turi prieš akis duomenų apie jo nueitą kū
rybini kelią. Kiekvienas rašytojo ar daili
ninko darbas yra atskiras kūrybinės rai
dos etapas. Nežinant ankstyvesnių meninin
ko klaidžiojimų bei ieškojimų, tenka apsiri
boti analize to kūrinio, kurį turi prieš akis,

Dailininkas Adolfas Vaičaitis lig šiol pla
tesnei viešumai nebuvo pažįstamas. Jis yra 
gimęs 1915 m. Plikiškiuose, baigė Meno 
Mokyklą, nuo 1941 m. iki 1944 dirbo kaip 
menininkas Valstybinėje spaustuvėje, 1944 
m. pabėgęs gyveno Austrijoje, nuo 1945 m. 
gyvena Vokietijoje.

Tos sausos biografinės žinios, žinoma, 
nieko nepasako apie jo meninę karjerą. O 
menininkas, sulaukęs 33 m. amžiaus, jau tu
ri turėti vienokią ar kitokią meninę praeitį.

Vaičaitis pirmą kartą išeina į viešumą su 
savo litografijų aplanku. Tai yra mižiniško 
formato, impozantiškai atrodanti knyga, 
kurioje įdėtos jo 7 litografijos. Dailininkas 
pats litografijas paruošė ant akmens ir pats 
rankomis jas atspaudė. Viso leidinio iš
leista 100 numeruotų egzempliorių. Reikia 
pastebėti, kad darbas techniškai atliktas be 

' jokių priekaištų. Tai yra retas, prabangus 
bibliografinis leidinys.

Taigi, tas aplankas yra Vaičaičio apyilgės 
meninės raidos rezultatas. Leidinyje su
rinkti dailininko paskutinieji darbai. Rei
kia manyti, kad tai jo patys gerieji darbai, 
bet vis dėlto gaila, kad, supažindinant Vai
čaiti su visuomene, trūksta medžiagos pa
aiškinti, kokiais kūrybinių ieškojimų zig
zagais jis priėjo tą, ką jis šiandien mums 
pateikia savo gražiame leidinyje.

Įvadą, išspausdintą vokiečių ir anglų 
kalbomis, i dailininko kūrybą parašė Alek
sio Rannitas. Sis meno kritikas, kaip jam 
(prasta, randa taiklių ir precizinių formulių 
Vaičaičio kūrybai apibūdinti. Per Rannito 
pastangas, kaip daugelis, mūsų dailininkų 
taip ir Vaičaitis, lengviau prasiskina kelią 
į tarptautinę auditoriją. Žinoma, grafika ir 
apskritai tapybos menas, turi savo tarptau
tinę kalbą, bet ji darosi žymiai aiškesnė, 
kai palydima kompetentingo žodžio.

Kaip minėjau, aplanke sudėtos 7 litogra
fijos: Kronikininkas, Kapinės, Daktaras ir 
Velnias, Vagys, Jūrininkai, Atsisveikini
mas ir Pakeliui.

Vaičaitis nėra klasikas, bet nėra ir „mo
dernistas”, kaip kad mes kai kada vadiname 
Viktoro Petravičiaus atstovaujamos srovės 
bendraminčius. Imant formaliai, Jis stovi ka
žin kur pusiaukelyje tarp tų abiejų kraštu
tinumų. Vargu ar labai suklysime teigdami, 
kad Vaičaitis krypsta į estetini realizmą, jei 
apskritai tokie apibūdinimai yra reikalingi 
ir prasmingi. Kiekvienas tikras menininkas 
pirmiausia yra „sau menininkas” ir labai 
sunku, jei visai neįmanoma, įsprausti jį į 
vienos ar kitos metaninės pakraipos rėmus. 
Kalbant bendrais' bruožais, gali būti, bet 
menininko kūryba sudėta ne tik iš „bendrų 
bruožų”, bet ir iš niuansų, ypač niuansų, o 
kur prasideda niuansai, ten prasideda pla
tus individualus kelias. Ieškanti savęs asme- 

Mbinas Marius Katiliškis

Atsitraukimas nuo upės
i 5. tęsinys.

Praėjo dar keletą minučių. Pietuose, nak
ties danguje, slidinėjo siauri šviesos ruože
liai, išsiskėsdami vėduokle, tai vėl pakryp- 
dami gulsčiai. Vos girdimai ūžė lėktuvai.

Vaidotas stūmė dviratį, kojomis apčiuop
damas akmenuotą ir nelygų kelelį. Palšai 
dūlavo dangaus erčia, nutaškyta retomis 
smulkių ir nejautriai plevenančių žvaigžde
lių. Iš miško tvoskė vėsi drėgmė, atsiduo
danti pilstančiais lapais ir grybais. Žalias 
drykstelėjimas ji apgręžė. Į staiga pajuo
dusią gelmę, statmenai smigo šnypšdama 
raketa. Jai įkandin antra. Jos dužo gracin
gu kabliu pereisvėrusios viršūnėje ir pa
žirdamos auksiniu lietumi. Iš tamsos išnėrė 
fosforinėje šviesoje medžiai, laukas. Jo ran
kos, kaip skęstančiojo iš vandens, išsitiesė 
į priekį akinančiu baltumu.

Ir tada mirtinoje tyloje kvanktelėjo vienin
telis metalinis garsas. Jo klausa sugavo 
parpianti švokštimą, lyg pakilusį skridimui 
karvelį. į medžius, jo kairėje, krito mina. 
Ji sprogo perplėšdama naktį skaudžiai spi
giu, lyg durklo perverta širdimi žūstančiojo 
riksmu. Pagautas šiurpo, Vaidotas lėkė pa
kniopstomis slėneliu i miško kampą. Minos 
parpė vienodais tarpais ir drioskėjo kapo
jamos šakas. Kažkokios jėgos stumiamas, 
jis nešėsi, norėdamas kuo greičiau per
bėgti apšaudomą plotą. Sproginėjo toliau. 
Visu ruožu suterško kulkosvaidžiai. įvairia
spalviai šviesos siūlai, kryžiuodamiesi ore, 
pasiutusiu greičiu vijosi vieni kitus. Vir
šum spiegė, viauksėjo, bet visa tai buvo 
toliau ir aukštai. Šautuvas daužė jo nu- 

nybė nesistengs žengti koja ( koją su žen
giančiais išmintu taku: ji pati Ieškos sau 
kelio. Prie tokaų menininku priklauso Vai
čaitis.

Aplanko autorius yra linkęs spręsti netik 
menines, bet ir gyvenimines problemas. Jis, 
atrodo, žiūri Į gyvenimą iš tam tikro at
stumo ir vaizduoja ji su šypsena, o kartais 
ir su ironija lūpose. Jis nepuola Į gyvenimo 
sūkurius ir neieško ten jo prasmės. Jam> 
kaip estetui, įdomu stebėti gyvenimo srovę 
nuo kranto ir, tartum, žaidžiant, fiksuoti kai 
kuriuos jo momentus. Jo darbuose daug 
žaismingumo, ironijos ir kažin kokio nerū
pestingumo. Dvasinis ir estetinis chaosas 
jam yra svetimas dalykas. Jis ieško harmo
nijos, ieško nuotaikos, tai jam pavyksta su
rasti ir perduoti priimtina forma žiūrovui.

Pirmąją savo litografiją jis pavadino 
Kronikininku. Už stalo, apkrauto knygomis 
ir 'popieriais, sėdi panaši i šieno kupetą fi
gūra, užsimovusi ant galvos platų kalpoką 
ir kaire ranka laikanti žąsies plunksną. 
„Kronikininko” nosis kaip cigaras, akys du 
juodi taškai, pypkė kaip geras samtis. Žo
džiu, figūros traktavimas panašus į vaikų 
„meną”, o kambario sienos labai atsiduoda 
realizmu. Žiūrovui susidaro įspūdis, kad 
autorius, pasislėpęs už „kronikininko” pe
čių, žiūri kaip tas išpampėlls registruoja 
gyvenimo įvykius kaire ranka ir šypsosi iš 
jo bergždžių pastangų. Koks kronikininkas 
gali perkelti į fplijantų lapus neapsakomą 
gyvenimo įvairybę? Vaičaiti ima juokas ir 
savo kronikininką jis padaro pritvinkusį ži
nių, panašų Į gumini maišą, pernelyg pri
pūstą oro.

Tokia pat ironija sklinda ir iš Daktaro 
ir Velnio litografijos. Pro duris išeina Dak
taras, nešinas portfeliu, ant kurio pažymė
tas raudonas kryželis. Velnias, ilgu ap
siaustu, su gėlyte prie krūtinės ir aukštu, 
panašiu 1 kaminkrėčio, dlinderiu, stovi su
sikišęs rankas i kišenes ir tartum galvoja, 
kur tą daktarą vesti ir kokius ligonius jam 
pavesti gydyti. Iš tikrųjų, kuriems galams 
velniui prireikė daktaro? Autorius i tą klau
simą neatsako ir net žiūrovui nesugestio
nuoja, kaip jis turėtų atsakyti, bet pats tų 
abiejų „profesionalų” sustatymas turi kažin 
ką sarkastiška ir atskleidžia fantazijai ne
ribotų galimybių. Ta tema gali prirašyti 
tomus. Oal būt, Vaičaitis turėjo galvoje tą 
mintį, kad kadangi vargstančio ir kenčian
čio žmogaus niekas nebenori gydyti ir slau
gyti, tai labdarybės amato ėmėsi pats vel
nias ... Miesčioniškai galvojant, žinoma, tai 
yra paradoksas, bet ar sarkazmas nėra iki 
kraštutinumo nustumtas paradoksas? ...

Vagystė, rodos, yra rimtas siužetas, bet 
tik ne Vaičaičiui. Vagys jam yra, kaip ir 
Kronikininkas, kaip ir Daktaras su Velniu, 
„pasilinksminimo” objektas. Jo Vagių lito
grafijoje matome pirmame plane keturias 
vagių figūras, užkluptas šeimininko. 'Vienas 
vagis, atrodo, perkritęs ant grindų ir Tė
plioja šeimininkui griebti už palaidinio 
skverno. Kiti trys nepaprastai intensyviai 
spokso į turto savininką, kuris įeina i kam- 

garą. Ilgi milinės skvernai maskatavo ir 
painiojosi tarp kojų. Jis šilo ir duso. 
Sprogimai retėjo. Raudonos ir baltos rake
tos sagstėsi užpakalyje ir šonuose. Žvy
gaujančios kulkos jo nebegalėjo pasiekti, 
bet nauja minų siūtis ji pasitiko plynose 
rąžienose. Susi Ii ėjusi ame automatinių ginklų 
tarškėjime, jis aiškiai skyrė minų iššovimo 
metalinius garsus. Per galvą jos skrido, lyg 
įsuktos ratu, ciklono pagautos peteliškės. 
Kitos plyšo nedalėkdamos ir šonuose. Ore 
vaitojo, žviegė. Jis puldinėjo kniūbščias, 
pakilęs bėgo. Ant jo biro žemės, velėnų ga
balai, švilpė skeveldros. Netoliese sušmė
žavo sodno medžiai, trobos, juodom langų 
skylėm. Beprotiškas išlikimo troškimas, jį 
kėlė kaip spyruoklę, mesdamas naujam 
šuoliui. Nesuvokiamai trumpuose mirks
niuose pasirodydavo moters veidas, jos mo
jančios rankos, išgąsčio pilnos akys. Po 
kiekvieno sprogimo jis nustebdavo galėda
mas judėti, ir bėgo.

Naktis dejavo. Jie išgirdo unkštimą kaž
kur prieš save. Melsvuose sprogimų žaibuo
se, jis pamatė žmogų, parpuolantj ir vėl 
bėgantį. Jis turėjo tą pačią kryptį — tro
besius. Per jo pečius maskatavo terba.

Dar keli šuoliai, ir Vaidotas sukrito pa
sienyje, (rausdamas galvą į žoles. Širdis 
švangždama daužėsi ir smilkiniuose ūžčiojo 
kraujas. Bet jis išliko? Jis taip gulėjo trauk
damas šaltą žemės kvapą ir jausdamas, kad 
praeinant pavojui, jį apima saldi palaima. 
Šaudėsi, pyškėjo Ir sprogo kitame sparne. 
Jis apsiprato su tamsa ir pradėjo skirti 

barj su dideliu kandeliabru rankoje, užsi
rietusia iš siaubo barzda ir su naktine jer- 
muika ant galvos. Figūros pastatymas toks, 
kad, rodos, jauti kaip senio virpančios ko
jos pasidarė liaunos, kaip guminės, ir kad 
jis nebeišlaikys sunkaus kandeliabro ir 
siaubo naštos ir čia pat susmuks kaip mai
šas. Ir visą tą užkluptos vagystės sceną ap
vainikuoja beždžionės statulėlė, stovinti prie 
durų ant mažo staliuko, kuriam vagys iš
mušė stiklines dureles. Beždžionėlė žiūri i 
vagis ir gudriai šypsosi ... Tą akiplėšišką 
šypsenėlę sugretinęs su žydo šeimininko 
siaubo pritrenkta fizionomija, nenoromis 
turi nusijuokti. Seimininkas čia atstovauja 
nuosavybei, o beždžionėlė ironijai filosofo, 
besišypsančiam iš visų žemiškų gėrybių. Ir 
aiškiai jauti, kad autoriaus visos simpatijos 
skirtos ne apiplėšiamam šeimininkui, bet 
filosofiškai nusiteikusiai beždžionei ...

Aš čia tyčia kiek plačiau paanalizavau 
tas tris litografijas, norėdamas aiškiau pa
gristi aukščiau iškeltą minti, kad Vaičaitis 
žiūri j gyvenimą iš tam tikro atstumo. Dai
lininkas sėdi salėje ir žiūri į gyvenimo 
ekraną šypsodamasis. Tuo atžvilgiu jį ga
lima pavadinti ir abstrakčiu menininku. 
Mūsų grafika persisotinusi^rimtumo: Vai
čaitis atgaivina. Siužetų pasirinkumu ir jų 
traktavimu jis išsikirta iš kitų mūsų grafi
kų, pasukdamas savaimingu keliu.

„Suzy Solidor66
„Pagal M. Cherer iš Kiaulėno patiek

tų tapybos portretų geriausiai vykęs 
„Suzy Solidor” portretas” — Paulius 
Augius, „Minties” 8 Nr.

„Didžiausią (spūdi man paliko Suzy 
Solidor ir popiežius” — pareiškė per
nai iš Europos grįžusi Mrs. Marshall.

Kas gi ta Suzy Solidor, padariusi toki 
Įspūdi Petrui Kiaitlėnui ir poniai Marshal- 
lienei? Zuzana Solidoraiitė — sakytumėm 
mes yra Paryžiaus charakteringų dainų iš
pildytoj a (chansonneuse), šiuo metu žvejo
janti dolerius J. A. V-bėse. „Žvejojanti” to
dėl, kad yra kilusi iš neturtingos Bretagnės 
pakraščio žvejų šeimos. O ir jos taip popu
liarių dainelių tarinys sukasi apie jūrinin
kus, žvejus ir uosjtų mergaites. Pagaliau ji 
— tuo metu dar buvo seniėnų krautuvės 
pardavėja — į save atkreipė dėmesį pasi
rodžiusi Deauvillės ir Cote d’Azur papiū- 
dymiuose vietoje maudyniosi kostiumo ap
sisupusi kriaukutais papuoštu žvejų tinklu. 
Kostiumo originalumas privertė Įvertinti ir 
jos daineles.

Po to ji greit padarė karjerą. Į jos pir
mąją nakties užeigą „La vie parisienne” 
rinkosi visi, kas tik turėjo Paryžiuje vardą 
ar pinigų. Dabar jai priklauso „Club de 
l’Opėra”. Pas ją mielai lankosi literatai, 
daiiininkki, artistai, o „Club de l’Opėra” 
sienas puošia 121 vis tos pačios Suzės So- 
lidoraitės portretų, pieštų įvairių tautų 
dailininkų. Jie užima visas sienas ir kabo 

daiktus. Netoliese pasikėlė žmogus. Jis al
savo beveik kriokdamas.

— Ei drauguži! ... Tai visgi mudu iš- 
nešėme kudašių? ».. — prašnekino žmogų 
Vaidotas.

— Jau tur būt ... Nebesitikėjau ...
Ant jo rankos baltavo raikštis. Vaidotas 

pažino sanitarą Aiduką.
— O gal turi, sakyk, užsirūkyti? Aš vis

ką pateriojau pakeliui. Gomurį graužia dū
mai. — Vaidotas prislinko arčiau.

Sanitaras surado cigarečių. Jo veidas ir 
rankos pasirodė purvinos ir šlapios nuo 
■prakaito, brėžiant žiebtuvėlį.

— Tie velniai mane nusitempė i pirmas 
linijas. Mes nešėme sužeistą. O kai pasiuto 
duoti iš visur — išsilakstėme kur kas. Juk 
mes traukiamės į užnugari? Ar tai,-tiesa? — 
klausė jis patylėjęs. .

— Taip, — linktelėjo Vaidotas.
Dangus švytravo, lėtais tarpais pabaltin

damas namo sieną, žoles, ir išskirdamas jų 
drybsančius kūnus. Jie godžiai pūtė dūmus 
ir ilsėjosi. Aplink neužmatomai ir neįžvel
giamai užsitvėrė tamsa. Žmogaus artumas 
Vaidotą veikė raminančiai. Jis užčiuopė 
prie diržo gertuvę, ir ją atsegęs pateliūs
kavo. Liežuvis perdžiūvęs lipo prie gomu
rio. Jis atsuko gertuvės kaklelį Ir užsivertęs 
pagargaliavo.

— Paimk gerą burną. Tai padeda ... — 
atkišo sanitarui.

— Kaduginė? ... — grąžindamas paklau
sė Aidukas.

— Konjakas.
— Aš netekau skonio.
Vaidotas jautėsi jam atsiteisęs. Ir tada 

jame suklego žvėriškas, saldus gyvenimo it 
pasitenkinimo siautulys. Jis nešė save iš
plėšęs iš ugnies, iš juodos ir klaikiai kau
kiančios mirties. Jis nešė save iš nakties i 
gyvenimą, į šviesą. Į atsigaivinimą, i

Tačiau jo kūrybos apibūdinimai nebūtų 
pilnas, jei mes nors keliais žodžiais nestab
telėtume dar ties jo dviem litografijomis: 
Atsisveikinimu ir Pakeliui. Juose paliesta 
tremties dalia. Tie du paveikslai sudaro 
vienetą: atsisveikinimas su tėvyne ir poil
sis pakeliui. Abiejuose paveiksluose vaiz
duojamos, atrodo, tos pačios trys figūros: 
vyras, žmona ir vaikas. Čia ironija išnyksta 
ir padvelkia tragiką, tačiau dailininkas pa- 
pasilieka ištikimas pats sau. Jis nejsimaišo 
t tremtinių minią, bet pasilieka bestovįs ša
lia kelio. Į tremtinio ' tragediją jis žiūri, 
kaip' filosofas ir estatas, kitaip sakant, tą 
temą jis traktuoja objektyviai. Iš Atsisvei
kinimo ir Pakeliui dvelkia kažin kokia epi
nė ramybė ir susimąstymas, atskleidžiąs 
plačias perspektyvas i neaprėpiamą tremties 
tragediją; čia dailininkas sugestijonuoja 
mums pačią tremties idėją.

teisingai Rannitas pastebi, kad Vaičaitis 
yra savo kūrybos pusiaukelyje. Jis išeina į 
viešumą jau kaip subrendęs menininkas. Iš 
tų darbų, kuriuos jis mums pateikė, mes 
matome, kad jo plačiai ir našiai užsimota. 
Palinkėti jam sėkmės-būtų per maža: svar
biausia reikėtų jam palinkėti pasilikti išti
ntam pačiam sau ir ypač nenuklysti j „mo
dernizmo” klampynes. Tačiau paskelbtieji 
kūriniai mus ramina: atrodo, kad Vaičaitis 
jau yra pakankamai subrendęs menininkas 
ir .per daug branginąs savo individualybę, 
kad nuo jos atsisakytų dėl tuščių efektų ir 
dėl ieškojimo naujovių dėl naujovių.

taip arti vienas kito, kad paskutiniam 
121-am portretui, pieštam indo Bahbano, 
vietą galima buvo surasti tik ilgai pasukus 
galvą. Ar ir mūsų Petro Kiaulėno portre
tas ten kabo — nežinome.

Pati Suzė yra aukštoka trumpokais ly
giais plaukais blondinė. Dėl jos grožio ga
lima ginčytis. Dėl dainavimo — ne. Vienu 
balsu sutinkama, kad jos žemas, ilgesio 
pilnas, balsas daro reikiamo įspūdžio. Jos 
temos: atsisveikinimas su išplaukiančiu lai
vu, jūrininkais, nelaiminga uostamiesčio 
mergaičių meilė ir- pan. Kartais įpina ir 
politinių aktualijų. Pasitaiko ir nešvanku
mų. Mat, Suzė nevynioja faktų i pakulias, 
bet vadina juos tikraisiais vardais. Net ir 
privataus gyvenimo pobūdžio. Pvz., savo 
patraukimą prie moterų — tvirtina „Der 
Spiegei”.

Paulius Valerys, šių dienų Prancūzijos 
poetų karalius, paskyrė jai ketureili: 
„Amour esrt ce qu’oti veut / Qu’ avez-vous 
lt Hamer? / J’aime comme ii me plait I Ce 
qui me plait d’aimer” Lietuviškai tai 
reikštų: „Meilę gali suprasti, kaip nori. Ar 
tam prieštaraujate? Myliu, kaip man pa
tinka, ir tą, kas man patinka.”

Na, Amerikoje geresnę reklamą jai pa
darė aukščiau minėti paprasti ponios Mar- 
shalllienės žodžiai, negu tas Valeryo ketu
reilis. Pats O. Marshallis savo nuomonės 
nepaskelbė, (m) 

džiaugsmą — iš pavojų, iš tykojančios pa
salūnės nebūties. Jis vėl pajuto jaunystę ir 
jėgas iš naujo pabudusias, kad jam tarnau
tų ir skambintų ir dainuotų. Jis puolė į 
minkštą ir žieduose pasigėrusią pievą, kur 
jo laukė ištiestos rankos, neišsemiamai talp- 
ni ir dosni moters krūtinė. Jo laukė Vilūnė.

Juk jis tik tam ir išliko ugnies ir gele
žies verpetuose, kad kuo greičiau padėtų 
galvą ant jos kelių. Jį tąsė konvulsiškas 
džiaugsmo drebulys. Jis juokėsi. Ir norėjo, 
kad jo laimėjimą pajustų visi. Jis purtė 
žmogų už rankos:

— EI, kelkime. Manau, kad jau gana ilsė
tis ...

Kniauksėjo, žybčiojo ir drioskėjo kažkur. 
Kulkos žvygavo viršum medžių.

— O jeigu vėl užklups minos? ... Bet ko 
tu švypsai? ... — Aidukas prisikišo artyn.

— Ne ... Bet mes jau eikime. Kaip sau 
nori, o gulėti gana. Ar tau nelinksma, kad 
gyveni? ... Pilieti. Geriau pajudėkime. Aš 
išmėčiau visus daiktus. Bet suk juos devy
ni ... Kur aš juos tamsoje rasiu? Tiesą 
sakant ir prisibijau grįžti atgal.

— Gyveni? ... Jeigu tam tinka toks var
das ...

Vaidotas jį patempė už skverno. Jie ėjo 
pasilenkę. 4 '■

— Vardus mes duodame patys.
— Ha! ... — varnu kranktelėjo žmogus 

su sanitariniu krepšiu.
— Jis vadinasi gėris, jis vadinasi laimė, 

jis vadinasi meilė.
Jo širdis spurdėjo. Ar tai tas žmogutis, 

kurs pavydi jam laimės? Kurio širdis už
lieta tulžies, o akys kraujo? Bet dabar tai 
nieko nereiškė. Jis juokėsi.

— Ko tu juokiesi visą laiką? ... — stai
ga atsisuko sanitaras. Jo pečiai buvo įtrauk
ti, ir atsikišęs smakras.

— Kad linksma. (B. d.)

Knygų, paraštėje

Petras Tarulis grižo
Prieš porą dešimtmečių Petras Tarulis 

debiutavo apysakų knyga „Mėlynos kelnės”. 
Jo debiutas tada buvo visuotinai palankiai 
sutiktas: kritikai nerado už ką barti, o skai
tytojai žavėjosi jo žodžio dovana. Su ta pir
mąja knyga P. Tarulis įsiterpė į mūsų iš
kiliųjų rašytojų tarpą. Kas jo knygą skaitė, 
niekada neužmirš padykusio piemenuko iš 
apysakos „Gyvas stebuklas”. P. Tarulis da
vė gerų apysakų knygą ir dar daugiau vil
čių. Tačiau jos nepasiteisino. P. Tarulis pa
suko į žurnalizmo brūzgynus ir juose įsipai
niojo. Metai slinko ir su jais blėso pasku
tinės viltys, kad P. Tarulis sugrįš prie savo 
pašaukimo. Bet štai, tas jau apgailėtas rašy
tojas, maloniam nustebimui, po ilgo klai
džiojimo šuntakiais, vėl keliauja prieš dvi
dešimti metų pramintu rašytojo keliu. Pilki 
smalsumo imame | rankas jo naująją knygą, 
norėdami greičiau sužinoti, kokiu patyrimu 
nešinas autorius parkeliavo. Ar atpažinsime? 
Ar neapvils mūsų ilgų metų lūkesčiai? Ar 
šis jo, galima sakyti antrasis debiutas vėl 
toks gaivus ir tvirtas?

Na, nusivilti netenka. Rašyti P. Tarulis 
neužmiršo. Kaip buvo, taip ir paliko iš
baigto vaizdo meistras ir gilus psichologas, 
intymios, jaukios literatūrinės, nuotaikos kū
rėjas. Tik jau kiek santūresnis, sakytumėm, 
brandesnis mąstytojas, gebąs su šypsena 
žvelgti į gyvenimo artumą.

P. Tarulio knygoje Žirgeliai pade^ 
b e s i a i s įdėtos keturios apysakos. Pirmoji, 
kurios pavadinimas puošia ir knygos virše
li, daugiau vaikystės dienų, gal net autobio
grafiniai, prisiminimai, negu apysaka, su
skirstyta į keturis skyrius: „Mažasis burti
ninkas”. „Sidabrinis laikrodis”, „Paveikslas 
po stiklu” ir „Motušės ^pyragas”. Čia mus 
stebina, kaip ir jo draugus, lyg ano pieme
nuko iš pirmosios knygos („Gyvas stebuk
las” antrininkas, išradingasis Gabrys. Visų 
ujamo piemenuko paveikslas, nupieštas ke
letu taupių brūkšnių, bet jis stovi lyg gy
vas skaitytojo akyse. Gabrio egzekucija dėl 
nieku nepagrįsto įtarimo laikrodį pavogus, 
įsirėžia atmintin, kaip tipingas stipresniojo 
sauvalės aktas. Gabrio asmenyje matome 
praėjusios kartos palikuonis, tos kartos, 
nuolankiai lenkusios nugarą pono bizūnui ir 
į visas skriaudas teradusios atsakymą — 
„Turi valią!...” Gabrio tragedija yra tra
gedija visų, likimui be pasipriešinimo ir 
priekaišto atsidavusių, žmonių, dar iki šiol 
nesugebėjusių nusipurtyti vergo dulkių. Kar
tu su autorium iš naujo išgyvename su tė
viške atsiskyrimo skausmą. Paskutinis aki
mirksnis. žvilgsnis t liekančius laukus lieka 
tuo jMveikslu po stiklu, kurį amžinai su sa
vim nešiojamės. Atsiskyrimo vaizdas tikras, 
autoriaus išgyventas, sukeliąs regimų prisi
minimų ir veikiąs jausmus, nors autorius rr 
nepalaisto sentimentalumo vandenėliu. Pro 
mūsų akis prabėga margi ir ryškūs kelionės 
j miesto mokyklą vaizdai žydelio karetkoje 
ir akyse lieka pirmasis provincijos miestelio 
paveikslas. > ■ ,

P. Tarulio prisiminimai gyvi, šilti, pilki 
tėviškės ilgesio ir meilės ir dėl jų tikrumo 
nekyla abejonės. Jo mokėjimas prisiminimus 
perteikti skaitytojui pakelia juos iš papras
to autobiografinio pasakojimo iki grožinės 
literatūros.

Apysakoje „Kunigo Mamerto pamokslas” 
susipažįstame su senu bažnytkaimiu ir jo 
klebonija. Klebono berno Anioko ir samdi
nės Ulės tragedija yra vaizdiniai, o kunigo 
Mamerto sąžinės priekaištai — idėjiniai 
apysakos pagrindai. Bažnytkaimis ir žmonės 
autoriaus išrėžti lyg iš medžio. Paprastai, 
keliais sakiniais, bet rodos sutikęs juos gat
vėje tuojau atpažintam. Ir visi jie gyvi, at
skleisti iki pačių gelmių. Nors autorius ir 
neapsakinėja Anioko dvasinė? būsenos Ulę 
išprievartavus, iš viso jis leidžia jam vos 
kelis kartus prasižioti, bet rr iš to trupučio, 
ką mes apie Anioką žinome, jo tragedija 
pilna ir aiški. Tas bukas, primityvus ir kie
tas bernas atsiskleidžia jausmų žmogumi 
Lygiai taip pat suprantame ir kunigą Ma
mertą, jautrios sielos, su žeme suaugusį, 
vargdienį suprantantį žmogų. Jo kančia, 
jautimąsis kaltu dėl Anioko pasikorimo, di
džiai žmogiška ir pateisinta. Jei mums kyla 
abejonių dėl jo staigaus apsisprendimo, iš
vykimo iš parapijos, tai dėl jo savijautos nė 
kiek neabejojame. Į ilgus aprašymus ir kai-' 
bas autorius nesileidžia, jam užtenka ir ke
liolikos sakinių, kad abudu kaimynus — ku
nigus Mamertą ir Skilandžiūną — pažintu- 
mėm su visomis jų luomo ir būdo savybė
mis. Ir ta nuodėmės scena daržinėje tokia 
ryški, kad net sukrečia savo realumu, nors 
autorius nepasakoja smulkmenų ir vengia 
bet kokio paryškinimo. Vaizduodamas 
tokius nevykėlius, kaip Aniokas ir Ulė. 
tokius pavojingus įvvktus daržinėje ir pa
šiūrėje, išvengia neskoningumo ir pasiekia 
neįtikėtinai tikrą ir stiprų efektą.

Geriausiu knygos dalyku tenka laikyti apy
saką „Simas Kurkulgis ir kiti”. Čia mes lyg 
spalvotoje filrnoje pamatome banką, jo ver
gus ir viešpačius. Autorius mums pristato 
pilkiausią iš visų, kokių dauguma žemėje,— 
darbo pelę Simą Kurkulgį. Taip tokių dau
guma, o tačiau reikia, kad nuolat ir nuolat 
mums juos pristatytų, jog iš viso juos paste- 
bėtumėm. Ir autorius ji ne tat pristato, bet 
ir parodo visus jo nesudėtingo* sielos už
kampius. Ir kai tas užguitas, tyliai kenčiąs 
žmogus pagaliau pamato ir supranta, kad 
jis laikomas tik tam, kad dirbtų ir plotų, 
kai giliausio pažeminimo valandą alkoho
lio nuodų padrąsintas pratrūksta klausimu: 
„Tai kam mes čia reikalingi?” ir spjauna 
direktoriui ant bato, negalime nebūti su juo. 
su juo, prieš pataikavimą ir apgaulę, kad ir 
kaip netinkamas jo išsišokimas būtų. Simas 
Kurkulgis, tas laimės posūnis, kuklus ir 
baikštus tarnautojėlis, kenčiąs kad tik ko 
neįžeistų, ko neti-.ikamo nepadarytų, tas pra
stutis žmogelis šioje apysakoje tampa ne-y 
praeinančiu, literatūros jaeręonažu, o kartu 
ir pačią apysaką pakelia į vieną iš geriau
sių mūsų literatūroje. Antras apysakos he
rojus, nustrnrkęs girtuoklis Staniulis — Iro
nizuojąs filosofas, su tylia panieka žiūrįa į 
perdėtą autoritetizmą !ršunuodegiavimą.tik 
stlkltake maląs (visuotinę palaimą, kai kam

(Nukelta i 4 pel.)
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Petras Tarutis grįžo

AKIMIRKSNIU KRONIKA

te-
pa-

jo kūriniui ir tyliu pasigėrėjimu.
V. Švitra

Petr. Tarulis: Žirgeliai pade
besiais. Apysakos. Išleido Suda
lija, 1948 m.

Su viltimi ir pasitikėjimu i ateitį
Mteteterio S. Lozoraičio kalba, pasakyta nepriklausomybės šventės proga Lietuviu Komiteto

Italijoj priėmime, dalyvaujant J. Em. Kardinolui J. Pizzardai
Viena IJebivos valstybinio gyvenamo tra

dicijų, net — viena jo institucijų buvo įpro
tis mūsų valstybinę šventę ir iš viso kiek
vieną svarbų tautos gyvenimo įvykį švęsti 
bažnytine ceremonija. Dabartiniai okupan
tai stengiasi mūsų krašte visomis priemo
nėmis persekioti ir pašalinti šitą tradiciją. 
Kas šandien Lietuvoj atvirai atliktų bažny
tinės apeigas už Lietuvos gerovę, rizikuotų 
būti okupacinės valdžios nubaustas lyg už 
svetimos valiutos kontrabandą. Aukštieji ti
kybiniai, tautiniai ir moraliniai principai, 
kurie yra būtini civilizuoto ir laisvo gyveni
mo pagrindai, ateizmo jėgoms tėra sveti
mo* vertybės, kurias reikia išimti iš apy
vartos ir pakeisti ciniškais vadinamosios 
progresyvinės demokratijos melais.

Šitomis aplinkybėmis Sv. mišios, kurias 
Jūsų Eminencija teikėtės atlaikyti už Lie
tuvą, įgyja ypatingą, brangią mums reikš
mę ir sudaro didelės šviesos spindulį, ap
šviečiantį kelią, kurį mes, lietuviai, esame 
pasirinkę pasiekti mūsų tikslui, būtent, mū
sų tėvynės laisvės atstatymui.

Nėra reikalo slėpti, kad Rymo lietuviams 
susirinkus čia pareikšti nuolankią pagarbą 
Jūsų Eminencijai ir širdingai pasveikinti 
visus, kurie malonėjo atsilankyti į šį susi
rinkimą, mūsų širdys yra apimtos didelio 
liūdesio. Is tikrųjų, mūsų kraštui vis tebe
sant svetimoj okupacijoj,- nežmoniškas 
roras pastato mūsų tautą į sunkiausią 
rojų.

Padėties, kurioje yra Lietuva, o taip
ir. tartos Centro bei Rytų Europos tautos,

sunkumas buvo neseniai dar kartą įrodytas 
kriminalinio pasikėsinimo prieš vieną auk
ščiausių Bažnyčios atstovų. Niekšiški veik
smą,! palietų kardinolą Vengrijos Primą 
Mindezentį yra neišvengiama pasekmė tos 
tvarkos, kuri brutališka jėga yra primesta 
dešimtims milijonų žmonių.. Esztergomo ar
kivyskupas priklauso ilgai, nesuskaičiuoja
mai virtinei nekaltų aukų, kurioj jau yra 
kritusios ir dar kris ateity, Lietuvoj ir ki
tur, parblokštos smūgių, nukreiptų tiek prieš 
tikybos, tiek prieš tautų ir atskirų žmonių 
laisvę.

Tačiau dabartinė padėtis nėra galutinė. 
Ji bus pakeista, kai tarptautinė bendruome
nė nuspręs eliminuoti tas jėgas, kurios ruo
šia civilizacijai moralinę, politinę ir tech-

nišką katastrofą. Tik tada, taip pakeitus pa
dėti, bus galima nustatyti tikrąją taiką, tai 
yra, taiką, pagrįstą padarytųjų tautoms ne
teisybių atitaisymu. Šitoj taikoj ir Lietuva 
atgaus savo nepriklausomybę.

Todėl šio momento liūdesys nesumažina 
nei mūsų pasiryžimo, nei mūsų pasitikėjimo 
ateitimi.

Prašydamas Jūsų Eminenciją teiktis pri
imti mūsų labai širdingą padėką už Jūsų 
palankumą, aš su pagarba lenkiuosi prieš 
Jūsų palaimintą kardinolišką purpurą, ku
riam pastaroji Bažnyčios kunigaikščio kan
čia suteikia naujos pažibos. (

Ponios ir Ponai, taip pat nuoširdžiai dė
koju Jums už Jūsų simpatijas, parerešias 
Lietuvai.

Ke reikalanja Kanada
IRO britų zonos vyr. būstinė praneša, kad 

Kanadon bus vežamos šios naujos grupės 
emigrantų: pavasario pradžioje 500 rūdos 
kasėjų, balandžio mėn. 1000 laukų darbi
ninkų, o birželio mėn. pirmoje pusėje 250 
darbininkų, cukrinių runkelių plantacijoms 
Manitoboje. Tarp kovo 15. birželio 1. pri
ims dar cukrinių runkelių plantacijoms Ma- 
nitoboje 125 šeimas, o Albertoje — 150 šei
mų. Kiekvienoje šeimoje turės būti ne dau
giau kaip 6 asmenys, iš kurių 4 turės būti 
darbingi. Be to, priims dar 200 bevaikių 
porų, kurių pusę įkurdins žemės ūkyje, bet 
kitą pašę miestuose. (LLV/SB).

Koncertavo A. Valeisailė
Vasario mėn. 20 d. Diepholzo stovyklos 

LTB Komitetas suruošė Aldonos Valeišaitės 
meno šokio vakarą. Akompanuojant prof. 
K. Schalleriui, Aldona Valeišaitė pašoko ke- 
etą šokių. Koncertas praėjo sėkmingai.

S. N.

PLATINTOJAMS IR PRENUMERATO
RIAMS ŽINOTI

Gerbiamuosius platintojus labai maloniai 
taašome:

Laikytis mūsų aplinkraštyje nurodytų są
lygų. Pardavinėjančiuosius pavieniais egz., 
itsiskaityti kas savaitę. Pageidaujamą egz. 
skaičių sekančiam mėnesiui pranešti iš ank
sto, taip pat ir kam sustabdyti laikraščio 
siuntimą.

Atskiri prenumeratoriai Vokietijoje ir už
sienyje prenumeratą sumoka iš anksto, bet 
ne vėliau kaip kiekvienb mėlt. 1. d.

Visi platintojai ir prenumeratoriai pra
šomi pašto perlaidos atkarpoje aiškiai pa
žymėti, trž ką pinigai siunčiami.

Nesilaikantiems mūsų nustatytų sąlygų, 
laikraščio siuntimas bus sustabdomas be at
skiro įspėjimo.

Administracija

Pabaltijo Universitete

31 — stos Lietuvos nepriklausomybės 
metinės Pabaltijo Universitete praėjo 
kruopštaus darbo ir susikaupimo ženkle. 
Vasario 15. d., gausingai susirinkusi aka
deminė bendruomenė paminėjo Lietuvos 
Universiteto įkūrimo 27-ąsias metines. Čia 
kalbėjo bei atsiminimų iš pirmųjų Univer
siteto dienų papasakojo profesoriai J. Pu
zinas, V. Maciūnas, VI. Stanka, Pr. Čepė
nas,, Vcl. Biržiška ir L. Kačinskas. „Gau- 
deamus igitur” užbaigė šį susirinkimą. Vėlų 
vakarą Universiteto koplyčioje vyko gedu
lingos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Koplyčioje buvO įrengtas gražus 
kapas, sukrautas iš akmenų ir smėlio ir pa
puoštas paprastu beržiniu lauko kryželiu, 
kuris vaizdavo Nežinomojo Laisvės Kovo
tojo kapą. Čia buvo uždėtas gražus vaini
kas ir sugiedota „Libera”.

Vasario 16. iš pat ankstaus ryto didieji 
universitetinės stovyklos vartai pasipuošė 
aukštai iškelta Lietuvos trispalvė. Koply
čioje atlaikytos iškilmingos mišios, dalyvau
jant visiems lietuviams ir svečiams, o taip 
pat ir korporacijų vėliavoms su garbės 
sargybomis.

Po pietų Universiteto didžiojoje auditori- 
oje įvyko iškilmingasis aktas. Akto metu 
kalbėjo rektorius prof. Dr. Puzinas, buvo 
Perskaityti gausūs sveikinimai, gauti laiš
kais ir telegramomis iš Švedijos, Kanados ir 
kt. žodžiu sveikino estų rektorius, kuris 
savo žodį perskaitė lietuviškai, latvių rek
torius, Lietuvių, Latvių Vienybės Draugi
jos vardu I. Riteris, o taip pat estų ir lat
vių'studentų atstovybių atstovai. Koncerti
nėje dalyje dainavo Operos sol. VI. Iva
nauskas ir stud. K. Ostrauskas, akompa
nuojant stud. J. Švedui.

Vakare studentija ir profesūra su šeimos 
nariais, o taip pat ir kiti kviestieji svečiai 
susėdo prie vakarienės stalų. Be kviestų rek
torato ir senato narių, dalyvavo ir 17/42 D 
PACCSo direkt. L. Corbettas kartu su savo 
štabo nariais. Pasakyta eilė kalbų. Amerikos 
lietuvis,‘čikagietis M. Gudas prisiuntė aka
deminei bendruomenei maisto pakietų spe
cialiai Vasario K), bendrai vakarienei. A—is

Hanavo lietuvių stovykloje

Vasario 10. šventės išvakarėse koplyčioje 
kun. dek. Z. Gelažius atlaikė gedulingas pa
maldas už žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
tarė reikšmingą žodį. „Dainavos” ansamblis, 
vadovaujamas muz. St. Sodeikos, pagiedojo 
gedulingų giesmių.

Vasario 16. d. iš ryto prie namų, kukliai 
papuoštų vainikais ir tautinėmis emblemo
mis, pakilo tautinės vėliavos. Bažnyčioje tė
vas Bernatonis atlaikė iškilmingas pamaldas

ir pasakė šventės reikšmę iškeliantį pa
mokslą.

Vakare minėjimas pradedamas stov. va
dovo J. Grigolaičio žodžiu, primenančiu 
lietuvių tautos didingą praeitį. Scenoje lie
tuvių, latvių, estų ir ukrainiečių tautinės 
vėliavos. Latvi* estai ir ukrainiečiai, eida
mi su lietuviais bendru likimo keliu, šia 
proga pareiškia nuoširdžius sveikinimus ir 
linkėjimus lietuvių tremtiniams ir mūsų 
kenčiančiai tautai, ryždamiesi bendromis 
jėgoms kovoti dėl tautų laisvės. Mkt. F. 
Kudirka skaitė paskaitą, kurioje palietė mū
sų tautos tragediją 'ir tas priežastis, nuo 
kurių keičia mūsų, o taip pat ir kitos tau
tos. Ragino kiekvieną lietuvį, kur jis būtų, 
gyventi tautos meile.

Akademinę dalį paįvairino „Dainavos” 
ansamblis, vadovaujamas muz. St. Sodeikos.

Dvi mažytės padeklamavo eilėraščių. Mi
nėjimas baigtas „Lietuviais esamę mes 
gimę ._i.” giesme. J. Janušartis.

Ir Latviai gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukakti

Hanavas. Vasario 19. d. Hanavo latvių 
stovyklos gyventojai, dalyvaujant ir lietuvių 
Visuomenei, Anexo salėje įspūdingai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
31 metų sukaktį. Minėjimą pradėjo stovyk
los vadovas p Kalninšas. Savo kalboje jis 
prisiminė didingą Lietuvos praeitį, Gedimi
no ir Vytauto laikus. Pažymėjo lietuvių 
tautos kovas dėl laisvės amžių būvyje ir 
gražiai klestėjusios nepriklausomos Lietu
vos praeitį.

Labai gražią, apimančią Lietuvos gyveni
mą nuo pat žilos senovės iki dabarties, pa
skaitą skaitė prof. Blessė.

Meninėje dalyje rašytoja Sinkevičė skaitė 
savo kūrybą — „Sugrįžimo laimė” ir „Per 
slėnius tiesiame tiltus”. Gimnazijos mokinė 
Rasva Rulikova deklamavo lietuviškai iš 
Aisčip ir Brazdžionio kūrybos eilėraščius. 
Aria Tiltsė paskambino pianinu Čiurlionio 
preliudą. Pabaigoje choras gražiai padai
navo muz. Br. Jonušo harmonizuotą dainą 
„Namo” ir sugiedojo Lietuvos himną.

Lietuvių stovyklos vadov. J. Grigolaitis 
nuoširdžiai padėkojo už gražiai surengtą 
minėjimą, o latvių kom. pirmininkas R. Eren- 
preissas — už gausingą dalyvavimą.

Keista logika
„Nežino dešinioji, ką daro kairioji”, sako vienas mūsų priežodžių. Blogai, kai 

taip žmogui atsitinka. Sakome tada, kad pakriko jo protinių funkcijų sistema, kad 
į jo sieloje gyvenimą įsiveisė anarchija, kad jo organai nedirba normaliai. Tai yra 
vienokios ar kitokios beprotybės (dementia) simptomai. Taip yra su žmogumi. 
Bet panašiai gali būti ir su organizacija, arba su įstaiga, kur vieni traukia į vieną 
pusę, kiti Į kitą. Tai gražiai yra pavaizduota Krylovo pasakėčioj apie lydeką, gul
bę ir vėžį.

šios mintys kyla perskaičius „Žiburių” š. m. vasario 19, d. numerį (Nr. 19). Ja
me randame jau pažįstamo mums p. H. Jurgelionio straipsnį „Pagarba nusipelniu
siems ar kova su titulais”. Kaip žinoma, mūsų spaudoje (ir šioje pačioje akimirks
nių kronikos vietoje) buvo pasisakyta bent porą kartų prieš titulavimosi maniją. Tai 
rado atgarsį net ir JAV lietuvių spaudoje, ir vienas straipsnis buvo net ištisai per
sispausdintas „Vienybėje”. Suprantama, kad klausimas yra aktualus ir diskutuoti
nas. Ir aš rezervuojuosi sau teisę dar kartą šiuo klausimu, taip sakant iš esmės, 
pasisakyti artimiausioje ateityje, ypač ryšium su p H. Jurgelionio keliamais argu
mentais prieš tariamą kampaniją prieš titulus ir tos kampanijos sąsaja su pagar
ba nusipelniusiems žmonėms. Bet šį kartą norisi tik atkreipti dėmesį į vieną įdomią 
aplinkybę.

P. H. Jurgelionio straipsnyje aiškiai išvesta mintis, kad reikia išlaikyti pagar
bą nusipelniusiems žmonėms, neleisti Amerikos fabriko darbininkams familiariškži 
ploti per petį tokiems žmonėms, kartu palaikant ir titulus. O. K., pasakytume (tarp 
skliaustelių tik norėtųsi pastebėti, kad ne visados titulo kavalierių yra ir nusipel
nęs žmogus). Tačiau kaip nustembi, kai kitame to paties numerio puslapyje „Atomi
nio amžiaus...” skyrelyje paskaitai straipsnelį „Siurpryzas Gabriui ir Louis Fer
dinand de Bourbon-Condė”. Jame pasisakyta ne tik prieš ano ilgos pavardės pran
cūzo pretenzijas i Lietuvos karalius (vėl tebus leista tarp skliaustelių pasakyti, kad 
XVII a. vadinamoji prancūziškoji Lietuvos didikų partija, kuriai vadovavo garsusis 
Pažaislio maldyklos fundatorius Kristupas Pacas ir ne mažiau garsus Vilniaus šv. 
Petro ir Povilo maldyklas fundatorius Mykolas Pacas, buvo sudariusi sutartį su 
Enghieno duku, princo de Condė sūnumi, po Jono Kazimiero mirties išrinkti jį 
Lietuvos, eventualiai ir- Lenkijos, karaliumi), ne tik prieš Gabrio Paršaičio preten
zijas Į Lietuvos prezidentūrą, bet ir prieš mūsų diplomatijos šefo p S. Lozoraičio 
titulavimąsi laikinai einančio prezidento pareigas titulu.. Galima buvo dar pridėti 
prie tos visos galerijos, pvz., ir prelato M. Krupavičiaus pretenzijas vadintis VLI- 
Ko pirmininku, ir to paties VLIKO pretenzijas vadintis Lietuvos seimu, ir Vykdo
mosios Tarybos pretenzijas vadintis Ministerių Kabinetu ir tt. ir tt.

Nieko nebūtų nuostabaus, katf nors nihilistinis laikraštis panašiai rašytų. Bet 
„Žiburiai” visados mėgdavo stovėti pozicijoje, o su savo p H. Jurgelionio 
straipsniu ir iš viso pasisakė už autoriteto gerbimą ir pasmerkė tuos, kurie bandė 
pasisakyti prieš titulus. Kaip visa tai suprasti, kaip išsiaiškinti tą sugretinimą 
Louis Ferdinand de Borbon-Condė, Gabrio Paršaičio ir St. Lozoraičio pretenzijų, 
kaip suderinti p H. J. straipsnio mintis su „Atominio amžiaus” skyrelio mintimis?

Tiesa, p H.' J. irgi pasisako prieš neteisėtus titulus. Bet p H. Jurgelioni, kas 
yra teisėta ir kas yra neteisėta, ypač kalbant apie titulus, labai sunku pasakyti. 
Kaip žinoma, kai kam ne tik Kybartų aktai yra neteisėti, bet neteisėta yra ir 1938 
m. konstitucija ir dar daug kas kita. Beį tada, gal būt, neteisėti ir beveik visi mū
sų tremtinių titulai, atsinešti iš Lietuvos, nes juk maža tėra išlikusių iš prieš 1926 
m. buvusių generolų, ministerių, teisėjų, referentų ir kt. Gal tada iš viso reikia 
nubraukti visus iš Lietuvos atsineštus titulus ir pripažinti tik tuos, kuriuos įsigi
jome čia tremtyje, arba iš vokiečių universitetų, arba iš įvairių mūsų komitetų ma
lonės? '

Kiekvienu atveju negražu, kad, nors ir „atominiame amžiuje” maišoma du 
visiškai skirtingi dalykai: pretenzijos ir turimi titulai. Niekam nėra draudžiama į 
ką uorj pretenduoti. Rodos, „generalisimas” Suvorovas yra pasakęs, kad, prastas 
tas kareivis, kuris nepretenduoja pasidaryti generolu. Bet pasisakyti prieš kieno 
nors turimus titulus, ypač „Žiburiams” ir ypač po p H. Jurgelionio straipsnio, tai 
jau yra tikras nesusipratimas, o šiuo atveju kvepia ir pigia demagogija. J. B.

(Atkelta iš 3 psl.) 
gali atrodyti čia autoriaus atvestas tik šai
pytis iŠ to, kas daugeliui savaime supranta
ma ir net būtina. Taip nėra, jo autorius ne- 
Edarė apysakos sąžine, jis jį atvedė tam, 

d ir jis Kurkulgį bjauriausiai išniekintų, 
paryįkintų Kurkulgių tragediją — nei su 
pataikūnais, nei su etasiuliais, kaip vienur 
melas po blizgančia maniera, taip kitur 
šlykšti apgaulė po gudria ironija. Kaip vie
nas dusina bet kokį žmogiškojo aš pasireiš
kimą, taip antras traukia į fizinę ir dvasinę 
pražūtį. Ne, autorius čia nenorėjo nieko pa
juokti. Jis tik parodė normalų, paprastą 
žmogelį tarp gyvenimo artistų, kuris nepa
jėgdamas eiti nei su vienais, nei su kitais, 
lieka vienas, išniekintas ir kenčiąs.

Ketvirtoji ir kartu paskutinioji knygos 
apysaka „Įvykiai verandoje” jau nebeturi to 
pirmųjų apysakų sultingumo ir čia galėtu
mėm autorių pakaltinti paviršutiniškumu. 
Nors negalima būtų teigti, kad įvykiai ve
randoje nėra būdingi tos rūšies žmonių po
būviams, ir kad veikėjai tėra juokui pasta
tytos iškamšos, bet tikra, kad autorius pri
ėjo prie jų be meilės ir pažvelgė sostinės 
vyro žvilgsniu. Tačiau ir čia, reikia pripa
žinti, autorius žino saiką, kad įvykiai ve
randoje nepavirstų farsu, o veikėjai virvė
ta’ tampomomis lėlėmis.

P. Tarutis savo kūriniams medžiagą ima 
fe jom gerai pažįstamo pasaulio, todėl jo 
apysakose ir nėra tuščių vietų ar akrobati
kos. Ir jeigu galėtumėm padaryti kai kurių

priekaištų dėl formalinės apysakų pusės, tai 
turime pripažinti aukštą techniką smulkme
nose, kas taip svarbu impresionistiniuose 
kūriniuose. Apysakų detalės išbaigtos ir 
ryškios, ir visos darniai tarnauja kūrinio 
vieningumui. z

„Žirgeliai padebesiais” patiks net- ir le
pesnio skonio skaitytojams. Jie džiaugsis, 
kad P. Tarulis sugrįžo iš ilgos kelionės ir 
grįžo nešlubuodamas, bet parlėkė ant risto 
žirgelio. Ne be to, kad rasis net įsižeidusių 
ir prikiš autoriui destruktyvią ironiją, ci
nizmą ar net knisiinosi po autoritetiniais 
bendruomenės ir net valstybės pamatais. Juk 
čia spiaunama Įstaigos viešpačiui ant bato 
ir net briedis pokylių salėn įleidžiamas! Ar
ba verandoje. Beveik pusnuogius žmonėms 
rodyti... Ir dar valdininku?! Nuo pasku
tiniųjų autorius gali net nukentėti per įvai
rias dalybas. Kad ir kaip manytų paliestie
ji, o P. Tarutis nėra nei destruktyvus de
monas, nei užkietėjęs cinikas, bet tik žmo
gus, kuris ateina bendruomenės susininki- 
man ne vien tam, kad paplotų.

Sveikinant grįžusį sūnų paklydėli tenka 
pasistebėti, kad jo grįžimas nebuvo reikia
mai pastebėtas ir atžymėtas. Gaila. Bet ti
kėkime, kad šį nesusipratimą atitaisys pats 
skaitytojas, apdovanodamas autorių dėme
sin ’ ‘

kun. V. Šarka, YMCAos salėjo įvyko liet, 
tautodailės parodos atidarymas. Parodoje 
buvo rodomi dail. Tamošaičio nuosavybėje 
esantieji liet, tautiniai drabužiai, kuriuos 
šiuo metu jis vežasi į Kanadą. Parodos ren
gime dailininkui talkininkavo Z. Blažienė.

Vakare parodos salėje įvyko Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minėjimo aktas. 
Į JAV išvykstąs vilnietis advokatas Ant. 
Juknevičius skaitė paskaitą apie V^ario 
šešioliktąją. Prezidiume buvusieji įvairių 
tautybių atstovai tarė po sveikinimo žodį.

Meninę minėjimo dalį atliko Kauno d. 
teatro artistė R. Mainelytė, padainuodama

• „Atžalyno” 
vaidintojai, išvykstu į JAV. Vėliau kino- 
teatro patalpose įvyko tautinės šventės mi
nėjimo organizatorių iniciatyva surengtas 
Aldonos Valeišaitės meno šokio vakaras. 
Programos žiūrėj p gausi saviškių ir sve
timtaučių publika. S. N.

J. Janušaitis. kel|as. liet. liaudies dainas, ir

Schweinfurto emigr. stovykloje

Šventės dieną iš ryto ir vakare skautams, 
pradžios mokyklai ir gausiai lietuvių ben
druomenei dalyvaujant, pakelta ir nuleista 
tautinė vėliava, emigracinės stovyklos mal
dykloje atlaikytos iškilmingos pamaldos už 
kenčiančią tėvynę ir žuvusius.

Vakare, dalyvaujant lietuviams ir kitų 
tautybių svečiams, įvyko sukaktuvių minė
jimo aktas. Dr. Kocėnas anglų kalba skaitė 
istorinę Lietuvos apžvalgą. Amerikos, Aus
tralijos, Prancūzijos, Belgijos ir Pietų Af
rikos emigracinių misijų ir konsulų prašo
mas , sveikino emigracinės stovyklos direk
torius kpt. C. W. Le Grandas. Jis ypatingai 
nuoširdžiame savo žodyje ir visai suprasda
mas mūsų tėvynės nelaimę, apibūdino mūšį 
tautos skaudžiausius išgyvenimu^ per 250 
paskutinių metų. Į dalyvaujančius minėjime 
Vakarų pasaulio atstovus direktorius krei
pėsi su Įspėjimu budėti, nes nemažesnis pa
vojus dar ir dabar visam Vakarų kultūrin
gam pasauliui gresia netekti laisvės, kultū
ros, spaudos, o net ir maldaknygių gimtąja 
kalba.

Šventės proga sveikino latvių, estų, 
ukrainiečių ir lenkų reprezentantai, kvies
dami ir pasižadėdami bendrai kovai bei 
linkėdami vilties greit atgauti laisvę,- K. K.

Bremeno pereinamojoje stovykloje

Lietuvos nepriklausomybės 31-oji sukak
tis paminėta ir čia, jau viena koja laive 
stovinčių mūsų tautiečių. I visas pasaulio 
šalis emigruoją lietuviai vasario šešioliktąją 
minėjo Grohno stovykloje. Po iškilmingų 
pamaldų, kurias atlaikė stovyklų kapelionas

■ Ui

PAiliiji Augių ir Pomp
sūneliui Sauliui mirus, didžią liūdesio 
valandą nuoširdžiai užjaučia

N. ir J. Cicėnai

Mielam bičiuliui

Pauliui Augiui su žmona 
liūdintiems dėl mylimo sūnaus mir
ties, gilią užuojautą reiškia 

V. Trumpa 
V. Saulius.

Diepholze pastatytai lietuviškas kryžius
Salia gausios minėjimo programos Vasa

rio 16. išvakarėse ir pačią Vasario 16. ties 
stovykla pastatytąs gražus lietuviškas kry
žius. Projektą parinko ir darbą prižiūrėjo 
dail. J. Steponavičius, o medžio darbus at
liko amatų mokyklos mokytojai ir mokiniai. 
Vasario mėn. 15 d. buvo šis kryžius pašven
tintas, o mokyklų atstovai uždėjo vainikus.

S. N.

- ATSIŲSTA PAMINĖTI
X. Y.; Lietuvos sovietizacija 1940—41 m. 

Išleido Lietuvos Teisininkų Tremtinių Drau
gija. Augsburgas. 1949 m. 48 psl. Rankraš
čio teisėmis. Kaina' nepažymėta.

Knygutė nors nedidelė, bet reikšmingo turi
nio. Joje sistemingai apžvelgiamas visas Lie
tuvos sovietizacijos vyksmas. Pirmojoj daly
je pateikiama istorinė sovietizacijos apžval
ga. Antrojoje ji įvertinama konstituciniu at
žvilgiu.

Knygutė įsigytina kiekvienam lietuviui, 
kad jis galėtų turėti pilną ir neblunkamą tė
vynės tragiškųjų įvykių vaizdą. Ji bus ge
ra paspirtis, kada naujuose kraštuose teks 
gyventojus supažindyti su Lietuvos nuo
skauda. Pirkdami padarysime dvigubai nau
dingą darbą, nes iš surinktųjų lėšų LTTD 
pasiryžusi veikalą išleisti anglų ir vokiečių 
kalbomis.

Tumas-Vaižgantas: Pragiedruliai. 3. tom.

* Aukščiausiojo sovieto prezidiumas 
kovo 10. d. sukvietė naujos sesijos to so
vieto pilnatį. (D).
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