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LAIK RAST IS LIETUVIU VISUOMENEI

Suomija - Švedijos Įkaitas sovietu rankose

Ml visko kalti bolševikai
Bostoną* (Dena/Reuter). Wiustonas 

ChurchiUis, kalbėdamas Massachusetto tech
nologiniam institute, tarp kitko pareiškė: 
„Europa tikrai botų patekusi komunistams 
ir Londonas bombomis sugriautas, jei JAV 
neturėtų atominės bombos.” Mūsų laikais 
svarbiausias ginklas yra aviacija, kariuo
menė ir laivynas teturi antraeilę reikšmę. 
ChurchiUis apgailestavo, kad bolševizmas 
nebuvo sunaikintas pačioje jo pradžioje. 
Dabar M politbiuro narių laiko užšachavę 
šimtus milijonų ir siekia įsiviešpatauti vi
same pasaulyje. Didžiausias santarvininkų 
pralaimėjimas po karo pabaigos buvo Ki
nijos iširimas. Komunizmo įsigalėjimas Ki
nijoje ir Indijoje reikš neapsakomą vargą ir 
kraujo praliejimą 900.000.000 žmonių.

Berlyno oro tiltas išgelbėjo dalį taikos. 
Karas nėra neišvengiamas, tačiau dažnai at
sitinka kas nors, kas įvykių eigą pakeičia. 
Vakarai iš sovietų nereikaluja nieko kito, 
kaip geros valios ir korektiškas laikysenos. 
ChurchiUis savo kalbos pabaigoje pabrėžė, 
had Vakarai tik Dievo bijoti turi.

Sovietai grobia žmones .
Viena (Dena). Ketvirtadienį netoli šv. Ste

pono katedros 3 civiliai įtraukė į vieną su 
sovietišku numeriu automobilį nežinomą as
menį ir nuvažiavo į sovietų zoną. Pagrob
tasis garsiai šaukė pagalbos.

Sovietą perso incidentas
Teheranas (Dena/Alp). Sovietų pa

sienio sargybiniai trečiadienį įsiveržė 
80 kilometrų į Persijos teritoriją ir 
puolė persų kareivius. Per susirėmimą 
vienas persas buvo užmuštas. Persijos 
užsienio reikalų ministerija pareiškė 
protestą. Ministerija pranešė, kad So
vietų ambasadorius Sadžikovas, . kalbė
damas su užsienio reikalų tiįin. Hekma- ’* 
tu pareiškė, jog dėl incidento kaltas ne
susipratimas. 9

Gilėje susektas sąmokslas
Santiago de Chilė. (Dena/Reuteris). Ofi

cialiai pranešama, kad Čilės vyriausybė iš
aiškino sąmokslą, kuris buvo nukreiptas 
prieš krašto viešąjį saugumą. Padaryta kvo
ta leido identifikuoti eilę asmenų, kurie ta
me sąmoksle dalyvavo.

Vyriausybė ėmėsi visų priemonių, kad 
būtų sutrukdyti bet kokie bandymai sukelti 
neramumus. f tą sąmokslą įvelti sluogsniai 
tarėjo tamprius ryšius su neseniai Argen
tinoje išaiškintų komunistų šnipų tinklu.

»• Paskutinis IJnrros posėdis -
Washingtonas (Dena/Reuteris). Unrros 

vadovybė ketvirtadienį turėjo savo paskuti
ni likvidacinį posėdį, kuriame formaliai bu
vo sutarta, kad Unrra savo uždavinius yra 
atlikusi. Likusius pinigus paskirstė giminin
goms organizacijoms. Didžiausią tų pinigų 
dalį gavo JT vaikų pagalbos fondas.

fe padaryto pranešimo aiškėja, kad Uto- 
rra nuo jos sukūrimo yra paskirčiusi apie 
4 mitijardus dolerių. Didžiausią tos sumos 
d«n gavo Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos Į 
kraštai

Unrra savo užsienio veikimą pradėjo 1944 
■u, perėmusi Artimuose Rytuose DP glo
bą, ir savo veiklą praktiškai užbaigė pra
ėjusių metu rugsėjo mėn.

Geležinkeliu 
lengvatos Velykoms

Frankfurtas (Dena). Vyr. vokiečių gele
žinkelių administracija pranešė. kad per 
Velykų šventes, ypač tarp balandžio 14—10 
d. įvairiuose geležinkelių ruožuose bus pa
leisti specialūs traukiniai. Smulkesnės in
formacijas suteikia atitinkamos geležinkelių 
stotys. Savaitgalio bilietų galiojimas Vely
kų švenčių metu bus pratęstas. Tie bilietai 
išvykimui galios nuo balandžio 14 d. 0 vai. 
iki balandžio 18 d. 24 vai. ir grįžimui iki 

• balandžio 19' d. 24 vai.

ATITAISYMAS
Kovo 30 d. Nr. į Denos perduotą žinią 

•pie SoColovskio paaukštinimą Įsibrovė 
klaida. Sokolovskio vieton paskirtas ne ge- 
■erola* Žukovas, bet Ciuikovas.

♦ Britu Royal Airforce ketvirtadienį ta
rėjo virš Helgolando padaryti bombarda
vimo pratimus (D/R).

Debesys virš Balfcanii
Pavasaris Graikijai atneša naujas kovas

Belgradas (Dena/Afp). Taujugas paskelbė 
Graikijos sukilėlių generalinio štabo pra
nešimą, kuriame sakoma, kad sukilėliai 
užėmė Fournos aukštumas ir prie Kozaaos 
apsupo du batalijomis vyriausybės dalinių. 
Konicos ir Eftathoriono srityse vėl suin
tensyvėjo kovos.

Sukilėlių teigimu tose visose kovose vy
riausybės kariuomenė neteko 7S0 užmuš
tais ir sužeistais.

„Teikia” savanorius Graikijos sukilėliams

Berlynas (Dena). Patirta iš informuotų 
sovietų zonos administracijos sluogsnių, kad 
70 asmenų iš Forst-Lausitz kareivinėse lai
komo vokiečių paruošties dalinio gavo pra
nešimą, kad jie yra įpareigoti dviejų metų 
tarnybai Graikijoje.

Į Graikiją siunčiamieji policininkai yra 
1925—1928 m. gimimo. Jų išgabenimo lau
kiama netrukus.

Kursto Makedonijos sąjūdį

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos suki
lėlių vyr. vadas pietų Graikijoje Kargiorgis 
pranešė, kad netrukus slaviškai kalbančios 
Makedonijos mažumos atstovai būsią priim
ti į „Laisvą Graikijos vyriausybę”.

Kargiorgis tą pranešimą padarė Makedo
nijos tautinio vadavimo fronto konferenci
joje, kurioje dalyvavo.600 atstovų iš Serbi
jos, Bulgarijos, Makedonijos ir „albanų 
mažumos”.

Amerikos laikysena Jugoslavijos atžvilgiu 
nepasikeitė

Washingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 
reikalų ministerijos spaudos referentas Mc 
Mermoftas pasisakė dėl gandų, esą, Ameri
ka ketinanti praplėsti savo ūkinius santy
kius jfu Jugoslavija^ Jis pareiškė kad JAV 
vyriausybė savo laikysenos^ Jugoslavijos 
atžvilgiu jokiu būdu nėra pakeitusi.

Amerikiečiai, kurie Jugoslavijoje turėtų 
pateisinamų interesų, galėtų be kliūčių te
nai važiuoti. Bet tai jokiu būdu nereiškia 
Amerikos politikos Jugoslavijos atžvilgiu 
pakeitimo.

Jugoslavijoje nebuvę jokių neramumų
Belgardas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos 

Tanjug žinių agentūra oficialiai demonta
vo pasklidusias žinias, esą, tarp Jugoslavi
jos reguliarios kariuomenės dalinių ir prieš 
Titą veikiančų partizanų įvyko ginkluotas 
susirėmimas.

Tanjug pereskaitė ilgą sąrašą laikraščių, 
radijo stočių ir žinių agentūrų, kurios in
formuojančios apie Jugoslavijoje augantį 
įtempimą, sabotažus,ir neramumus. Tan
jug nuomone, panašūs pranešimai yra tik 
laisva kūryba ir sudaro melagingų praneši
mų apie Jugoslaviją ir šmeižt*' kampanijos, 
dalį.

Stovime prieš istorine dramą Sovietą Sąjungoje?
Berlynas (Dena). Dėl pastaruoju metu 

įvykusių Sovietų Sąjungoje žymių persona
linių pakeitimų kompetentingas Londono 
įstaigas pasiekusios žinios teigia, kad to vi
so priežasčių reikia ieškoti Stalino nusista
tyme sveikatos sumetimais tarnybas paskir
styti savo (sekėjams — rašo berlyniškiame 
„Kurier” to laikraščio korespondentas.

Jis primena vieno aukšto britų karininko 
pasikalbėjimą su maršalo Sokolovskio šta
bo karininku gen. Malininu. Tas pasikalbė
jimas įvyko priėmimo metu pas sovietų 
Berlyno miesto komendantą prieš vienerius 
metus. Gerokai išgėrus šampano, degtinės 
ir „whisky, Malininas britų karininkui ati
dengė valstybės paslaptį. Tuomet vadovau
jančiuose sovietų sluogsniuose buvo dide
lis susirūpinimas , Stalinu, kurio sveikata 
buvo nepaprastai bloga. Tiktai injekcijų pa
galba pasisekė Stalinui nors laikinai grą
žinti jėgas, kad jis galėtų dalyvauti posė
džiuose ir viešuose pasirodymuose. Jau 
prieš tai Stalinas buvo turėjęs tris prie
puolius.

Toliau korespondentas rašo, kad jau prieš 
kelius mėnesius buvo žinoma, kad Stalinas 
savo pareigas nori perleisti savo vietinin
kams. Jis aiškiai mato pavojų, kurs gresia 
komunizmui ir Sovietų Sąjungai, jeigu po 
jo mirties pačioje partijos hierarchijoje Ht- 
įų kovos dėl valdžios.

Toliau korespondentas samprotauja, kad 
Stalinas nori taip paskirstyti pareigas, kad

Titas neberem* Graikijos sukilėlių

Londonas (Dena/Reuteris). Londoniškio 
„Daily Telegraph” Vienos korespondentas 
rašo, kad maršalas Titas pradėjo stabdyti 
Jugoslavijos paramą Graikijos sukilėliams. 
Ta parama buvo gana reikšminga, net ir 
išbraukus Jugoslavia iš kominformo kraštų.

Vis daugėja įrodymų, rašo koresponden
tas, kad Albanija yra ruošiama būti prietil
čiu ideologinei invazijai į Jugoslaviją. Ju
goslavijoje nežymu, kad Titas turėtų daug 
baimės dėl tų jo kaimynų machinacijų, kol 
tos nebus paremtos sovietų ginkluotų pajė

gu-

r
Trumanas daro savo
Washingtonas (Dena/Vps). Ži

nomas amerikiečių radijo komenta
torius Drew Pearsonas paskelbė, kad 

: prezidentas Trumanas nutarė pas Sta- 
: liną su speciale misija pasiųsti Kaa- 
Isas City miesto prekybininką Eddię 

Jacobsoną. Ta žinia visoje Amerikoje 
padarė sprogusios bombos įspūdį. 
Tenka pastebėti, kad Pearsonas yra 
pagarsėjęs tiksliomis žiniomis iš pa
ties Trumano aplinkumos. Prezidentas 
jį neseniai pavadino „įžūliu melagiu”, 
tačiau tas nė kiek nepakenkė jo Oru
mui.Trumaną su E. Jaeobsonu riša sena 
draugystė. 1. D. karo metu Jacobso- 
nas buvo seržantas toji baterijoje, ku
riai vadovavo capt. Trumanas. Vė-

Į liau jie abu turėjo vyrų konfekciono 
j biznį, kuris tačiau bankrutavo. Dabar 
Į Jacobsonas dirba vienas toje branžoje
Į Rinkiminės propagandos metu Jacob-
į sonas, kuris nė kiek neabejojo jo per

rinkimu, Trumanui dovanojo didžiu- 
i lę šviesią skrybėlę kaip talismaną, 
t Ji pagarsėjo' kflp „Good-fuck-Mut”.
I Dabar su tokia pat skrybėlė J. išva- 
Ižiavo į Maskvą.

Paryžius (Dena/Vps). Čia atvy
kęs Jacobsonas atsisakė patvirtinti 
žurnalistams, kad vykstąs pas Staliną 
su speciale misija. Jis tačiau pareiš
kė įsitikinimą, kad jei Staliną būtų 
galima įkalbėti* užsidėti skrybėlę ir 
kaklaraištį, sovietų politika būtų žy
miai švelnesnė Šiandien po pietų 
Jacobsonas išskrenda į Maskvą. Prieš 

: kurį laiką Jakobsonas Trumano pa
vedimu lankėsi Palestinoje.

T e 1 a v i v a s. (Dena/Vps). Sapudos 
konferencijoje paklausus Izraelio už
sienio reikalų minister] dėl Rytų Va- 

į karų santykių tolimesnės raidos, tni- 
nisteris, kuris neseniai pakeitė savo 
rusiškos kilmės pavardę Shertok 
(skaft. čiortok-velniūkštis) j hebraiš- 

j ką Sharet (liet, tarnas), pareiškė, kad 
kiekviena metamorfozė yra galima.

i ------ ..-------  

neįmanoma botų įsigalėti vieno asmens dik
tatūrai. Personalinis atskyrimas Sovietų Są
jungos ministerio pirmininko ir komunistų 
partijos sekretoriaus pareigų, kurias abi da
bar eina Stalinas, automatiškai ves prie 
valdžios sumažinimo vieno asmens rankose.

Kad įgyvendytų savo planus ir kol gyvas 
galėtų prižiūrėti jų vykdymą, Stalinas pra
dėjo veikti jau dabar, valdžią padalydamas 
tarp dviejų, Molotovo ir Malenkovp. Jis 
gali tai daryti, nerizikuodamas pats netekti 
įtakos. Kol jis gyvas, jis vis liks galingas 
diktatorius.

Korespondentas rašo, kad kaip bebūtų iš
mintingi planai išvengti kovai tarp paliko- 
irių ir užtikrinti sklandžiam sovietų siste
mos tęsimui, diktatūra be diktatoriaus veda 
į didelius bendruomenės struktūros pasi
keitimus.' Todėl galima tarti, kad stovime 
prieš visai naują, neapmatomą evoliuciją 
sovietų imperijoje. Ta evoliucija, gal būt, jau 
sekančiomis savaitėmis ar sekančiais mėne
siais pradės rutuliotis mūsų akivaizdoje 
kaip istorinė drama.

Maskva. Penktadienio rytą Tassas pa
skelbė Sovietų Sąjungos memorandumą At
lanto pakto dalyviams. Jame tvirtinama, kad 
paktas yra nukreiptas prieš Sovietų Są
jungą.

♦ Prezidentas Trumanas priėmė Ameri
kos Pacifiko laivyno admirolo Ramseva at
sistatydinimą (D/R).

Stockholma* (Dena/Reuteris). Švedijos 
krašto apsaugo* ministeris Altanas Vo- 
ngta* pareiškė, kad Švedija turi, kiek 
jo* ūkinė baklė leidžia, stiprinti savo 
krašto apsaugą. Švedijos laikyseną At
lanto pakto atžvilgiu nulėmė Suomijo* 
padėtis, nes Švedijos santykiai su užsie
nin gali paveikti jos likimą. Be to, Šve
dija norėjo išvengti sovietų dalinių sa
vo pasienyje. Faktas, aiškino Vougtas 
tolia*, kad Norvegija ir Danija pagal 
Atlanto paktą gaus paramos, Švedijai 
yra palankus. Švedijai visai supranta
ma, kad mažas kraštas negali atsispirti 
didelei valstybei. Turėti sąjungininkų 
esą gera, tačiau Svedijo* nūdienė būk
lė neleidžia tikėtis užsienio pagalbos. 
Gynimosi tikslas turi būti krašto nepri
klausomybės ir laisvės išlaikymas.

Portugalija ir Islandija apsisprendė

Washingtonas (Dena). Reuteris iš Wa- 
shingtono kompetentingų sluogsnių patyrė, 
kad Portugalija apsisprendė prisidėti prie 
Atlanto pakto.

Portugalijos sluogsniai Washingtone Reu- 
terio korespondentui pareiškė, kad Portu
galijos užsienio reikalų ministerija apie tą 
savo nutarimą jau trečiadienį painformavo 
D. Britanijos k JAV ambasadorius Lisabo
noje.

Pasak AFP, Islandijos parlamentas 37 
balsais prieš 13 balsų nutarė prisidėti prie 
Atlanto pakto

Nori padidinti JAV kartoj biudžetą
Washingtonas (Dena/Afp). JAV atstovų 

rūmų ginkluotųjų krašto pajėgų komisijos 
pirmininkas Vinsonas (demokratas) pareiš
kė, kad prezidento Trumano krašto gynimo 
reikalams biudžete pasiūlyta 14.765 mil. dol. 
nepakanka tenkinti reikalavimams, kuriuos 
diktuoja dabartinė būklė. Vinsonas prašė 
kongresą minėtą sumą padidinti 1.700 tyiH. 
dol. Toliau jis išvadžiojo, kad aukščiausios 
karinės įstaigos pasiūlė 17.500 mil. dol. kaip 
mažiausią krašto apsaugos biudžetui reika
lingą sumą. Pačioje pradžioje buvo prašo
ma per 30 milijardų dol.

JAV ginklai Iranui

Washingtonas (AP). Iranas JAV nupirko 
už 26 milijonus dojerių ginklų.- Dabar tų 
ginklų pirmosios siuntos yra atėjusios į 
Iranb uostus ir iškraunamos. Tarpe ginklų, 
kurte turi tarnauti Persijos vidaus reika
lams yra 50 lėktuvų ir šiek tiek lengvųjų 
tankų. JAV dar šiais metais pateiks tranui 
14 laivų 'su šaudmenimis.
, Užsienio reikalų ministerijos informato

rius pareiškė, kad tos ginklų siuntos nega
li būti laikomos reakcija j sovietų daromą 
Iranui spaudimą.

. jįi>> 
Amerikiečių komitetas Europos vienybei 

remti
New Yorka* (Dena/Reuteris). Winstonas 

ChurchiUis buvo garbės svečiu neseniai su
daryto „Jungtinės Europos amerikiečių ko
miteto” iškeltose vaišėse. Ta proga Chur- 
chillis kalbėjo apie suvienytos Europos 
didelę reikšmę saugumui, politiniam stabi
lumui ir ūkiniam atkutimui Europoje ir 
JAV. I

Tos organizacijos pirmininkas gen. Do- 
novanas, kuris karo metu buvo amerikie

Karinis perversmas Sirijoje
Ainmanas (Dena/Reuteris). Damasko ra

dijas trečiadienį pranešė, kad Sirijos vyr. 
kariuomenės vadas pulk. Zaimas pasiskel
bė „diktatorium” ir sudarė Sirijoje karinę 
administraciją.

Zaimas per radiją kraštui pranešė, kad 
jis ėmėsi to žygio dėl vis blogėjančios kraš
to būklės ir norėdamas išvaduoti kraštą 
nuo žmonių, kurie dėjosi esą patriotais. 
„Mes nebūtumėm to darę, jei mes norėtu
mėm tik valdžios, tai buvo reikalinga” tęsė 
Zaimas.

Visame krašte įvesta karo teisė. Už gink
lų turėjimą grasoma tuojau vykdoma mir
ties bausme. Telefono susisiekimas su Si
rija yra nutrūkęs.

Zaimas ' Reuterio korespondentui pareiš
kė, kad netrukus pagal konstituciją bus su
daryta nauja Sirijos vyriausybė.

Naujai išleistame komunikate Zaimas pa
reiškė, kad jo tikslas yra įvesti tikrai de
mokratinę tvarką; Tai esąs grynai Sirijos

Atlanto pakto ministerial dažniau susitik*

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministeris Achesonas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad Atlanto pakto 
užsienio reikalų ministerial ateityje dažniau 
susitiks. Jie tarsis dėl Atlanto pakto įgy-' 
vendymo, dėl ūkinės pažangos Vakarų Eu
ropoje ir dėl pasaulio taikos.

Užsienio reikalų ministerija, krašto gyni
mo orgatiai ir ūkinio bendradarbiavimo 
administracija, sakė Achesonas, vis darsvar 
sto Įstatymo projektą, kuris įgalins suda
ryti pagalbos programą Atlanto pakto 
ir kitoms valstybėms.

Toliau Achesonas pareiškė, kad šeštadie
nį įvyks Atlanto pakto užsienio reikalų mi- 
nieterių konferencija, kurioje galutinai bus 
patvirtintas Atlanto pakto tekstas. Toje kon
ferencijoje bus paliesti ir kiti klausimai, 
kaip tai tarybos ir įvairių komisijų suda
rymas, kurios turės tarti sutarties nuosta
tas įgyvendinant.

Be to, Achesonas pareiškė, kad m kai 
kuriais užsienio reikalų ministeriais Wa
shingtone jis aptars Italijos kolonijų klau
simą. Taip pat turėsiąs dar pasikalbėjimų 
su Italijos užsienio reikalų ministeriu Sfor- 
za. Toliau jis paįyėžė, kad jis su JAV de
legatu Austinu šeštadienį aptars JAV elgse
nos JT problemą. '

Baltųjų rūmų spaudos skyrius pranešė, 
kad balandžio 4 d., prieš pasirašant Atlan
to paktą, prezidentas Trumanas pasakys 
kalbą, kuri truks 10 minučių.

čių informacinės įstaigos direktoriumi, ta 
proga oficialiai pranešė apie šio komiteto 
Amerikoje susidarymą.

Tarp kitų, tam komitetui priklauso buv. 
New Yorko gubernatorius Lehmaitas, Dul- 
lesas, žinomo Amerikos politiko Tosterio 
Dulleso brolis, ir kit.
JAV protestuoja dėl kareivių nutęfahrio
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministeris Achesonas vyriausybės var
du perdavė spaudai pareiškimą, kuriame 
pasisakoma dėl dviejų amerikiečių kareivių 
nuteisimo Čekoslovakijoje už tariamą šni
pinėjimą.

Achesonas parėmė amerikiečių ambasa
doriaus Prahoje Čekoslovakijos vyriausybei 
tuo reikalu įteiktą protestą. Dabar laukia
ma Čekoslovakijos ištaigų atsakymo. Tik 
po to būsią imamasi tolimesnių priemonių.

Minimi kareiviai nuteisti ilgomis kalėji
mo bausmėmis. Čekoslovakijos įstaigos įro
dinėjo, kad jie iš Vokietijos parėjo Čeko
slovakijos sieną, turėdami įvykdyti „nepa
prastą misiją”. JAV ambasadorius tai-griež 
čiausiai paneigė.

Tikrai Potsdamas nebesaisto JAV

Frankfurtas (Dena). JAV karinis Vokieti
jos gubernatorius gen. Clayus dar kartą a't- 
kartotinai sąjungininkų spaudos atstovų 
konferencijoje, kuri įvyko Frankfurte, pa
reiškė, kad Potsdamo sutartis amerikiečių 
Vokietijos politikos atžvilgiu daugiau nebe
saisto, kadangi sovietai nesilaikė svarbių 
tos sutarties straipsnių. Toliau jis pridūrė, 
kad JAV neturi jokio intereso aplinkiniais 
keliais, per vokiečių teikimus, mokėti sovie
tams reparacijas. „Tačiau mes ir vėl grį
šime prie Potsdamo, pareiškė Clayus. jei
gu tą patį padarys ir kiti”.

vidaus reikalas, neturįs jokio ryšio su už
sieniais.

JAV pasiuntinybė iš Damasko praneša 
kad buv. Sirijos prezidentas ir visa vyriau
sybė yra internuota.

Izraelio vyriausybės informatorius pa
reiškė, kad reikia spėti, jog pučas Sirijoje 
įvyko dėl Sirijos vyriausybės nepajėgumo ir 
koruptingumo. . .' t •

Sirijos parlamento nariai trečiadienio va
kare buvo sušaukti nepaprasto posėdžio, ku
riame buvo tariamasi dėl naujos vyriausy
bės sudarymo.

Kariuomenė saugo visas svarbiąsias val> 
džios įstaigas.

Egipte vyrauja pažiūra, kad Sirijos pu
čas greičiausia bu* įvykęs ryšium su Ab
dullos troškimais sukurti didžiosios Sirijos 
valstybę.

Washingtonas. — Atlanto pakto pasirašyti 
atvyko Danijos ir Norvegijos užsienio rei
kalų ntintateriai.

1
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Tarpta/utinė padėtis
Nauja izoliacionizma
— apraiška
Nore ir nėra abejonės, kad senatas rėi- 

. kiaztia % balsų dauguma ratifikuos Atlanto 
paktą, tačiau pasiūlymas apginkluoti Euro
pos valstybes susitiks su dideliu pasiprieši
nimu tiek kongrese, tiek ir visuomenėje. 
Ne perseniausiai į atsargą pasitraukęs JAV 
karo aviacijos viršininkas generolas Spaat- 
tas taip sutraukia tokio pasiūlymo prieši
ninkų argumentus. 1. Rusai tuojau reaguos, 
Užimdami tas Europos dalis, kurios yra Už 
jų Įtakos sferos, kad tuo būdu sukliudžius 
jų įjungimą j gynimo sistemą. 2. JAV ne
pajėgs padėti Europai ūkiškai ir kariškai 
kartu. 3. Europa pati gali su nedidele ame
rikiečių parama sudaryti jai reikalingą ka
riuomenę, kad apsisaugojus nuo galingos 
Rusijos sausumos kariuomenės.

Tas trečias argumentas Amerikoje yra itin 
dažnai kartojamas. Šovinistinis ir izoliacio- 
niriinis „Daily News”, kurio tiražas yra 
didžiausias visose JAV, grubiai rašo: „Mes 
dOVanoeimtf savo jėgas, palaikydami silpnas 
tautas, kurių ' sugebėjimas kovoti yra labai 
abejotinas”. Tačiau ne tik tas bulvarinis 
laikraštis, kuris neturi didelės įtakos, bėt 
taip pat ir rinrteeniuose laikraščiuose pasi
rodo panašių nuomonių JAV aiškiai nenori 
būti priklausomos nuo silpnų sąjungininkų, 
kurių gynimosi aparatas yra persunktas 
penktosios kolonos agentais. Ta baime kaip 
tik ir spekuliuoja naujieji izbliacionistai.

Jie yra „naujieji izoliacionistai”, nes jie 
seną politinę teoriją, skelbiančią, kad Ame
rika turi laikytis nuošaliai svetimų painia
vų, pritaikė prie naujų technikos laimėjimų. 
Po nežinios ir sumišimo periodo, kuris sa
vo viršūnę pasiekė, tur būt, 1945 m., kada 
senatorius Vandenbergaę pasmerkė, izolia- 
cionizmą, nes suprato, kad lėktuvų ir ra- 

f ketų gadynėje JAV negali jaustis visai 
saugiai, dabar jie iš naujo įgijo drąsos. 
Kas gi atsitiko? O gi tas pats lėktuvas, 
kuris sunaikino seną izoliactaizmo koncep
ciją, dabar pasidarė naujojo izoliacinizmo 
simbolis.

Jų idėjos, kuriomis ieško pritarimo pla
čioje visuomenėje, skamba maždaug taip: 
„Amerika tūri būti stipri. Tačiau karinis 
pajėgumas šiandien neišreiškiamas vytų 
skaičiumi, bet arklių ir spogmenų jėgų 
skiičlals. Mūsų kraštas gali daugiau Už 
M ttors kitą kraštą pastatyti mašinų ir 
pagaminti bombų. Jis turi absoliutini tech
nini primalą. Kad likus stipriu, jis turi 
viėą jėgą koncentruoti pas save na
muose k ją sau pasilaikyti. Mūsų 
ginklų panaudojimo baimė šiandien garan
tuoja taiką. Todėl nėra prasmės laikytis 
įsikibus kitų pasaulio daliuj bet reikia pa
sitraukti Į Ameriką ir tik ja rūpintis”.

Reikalaudami stiprios aviacijos, izoliacio
nistai susilaukė didelio pasisekimo. .2. D. 
karo metu pasirodžiusi rusų emigranto Se- 
Verskio fctiyga; „Aviacijos pergalė” turėjo 
didelės (takos. Dabar tas aviacijos garbin
tojas išleido kitą knygą: „Taika per aviaci- 
ją”, kuri irgi susilaukė pasisekimo. Se- 
vėrstkis mano, kad JAV išvystydamos savo 
aviaciją ir suteikdamos savo jėgas į ža
liavas teikiančią Pietų Ameriką, ginklus 
gaminančią Siaurės Ameriką ir Kanados 
Aliaskos platumas, turėtų daugiausiai šan
sų išvengti ateities konfliktų arba, jei jie 
neišvengiami, iš jų išeiti nugalėtojais.

Severskis nėra vienas, jis turi net kon
grese daug sekėjų. Tas buvo (rodyta, kai 
atstovų rūmai priešingai prezidento siūly
mui vėl nutarė padidinti aviaciją nuo 55 iki 
70 eskadrų. Daugelis atstovų yra nuomonės, 
kad galinga aviacija atpalaiduos nuo reikalo 
.turėti masinės kariuomenės organizaciją ir 
luo patenkinti savo rinkikų, kurie nemėgsta 
karinės prievolės, pageidavimus.

Naujieji ižoliacionietai mano, kad aviaci
jos ir raketų technikos pažanga dirba už ' 
juos fr (tikins viešąją nuomonę jog Ameri
kai Europos prietiltis yra visai nereikalin
gu. Amerikoje tariama, kad ji pati viena 1 
yra stipriausia — silpni, tarp savęs besi- 1 
pešą sąjungininkai yra nepageidautini. (DT)

Prancūzija
Prieitą sekmadienį pasibaigė Prancūzijos 

kantdniniai rinkimai. Vyriausybę remian
čios partijos iš 1507 vietų laimėjo 679 vie
tas. tuo jos labai patenkintos ir tariasi ap
lamai tuos rinkimus laimėjusios. Tas pasi
tenkinimas jaučiamas ir dėl to, kad tauta ne
tiesioginiai pritarė vyriausybės vedamai vi
daus ir užsieno politikai, tas tariamas tau
tos pasisakymas už vyriausybę, esą, buvęs 
tuo ryškesnis, kad kraštutiriiši sparnai, kd- 
murtistai ir degolininkai, tuos rinkimus, ku
rie šiaip jau turi vietinę ribotą reikšmę, 
proklamavo tolygiais tautos referendumui.

Bet prancūzų tauta nepaklausė tų dviejų 
kraktutitiUmų Ir balsavo už Vyriausybės par
tijas. Mat, skatuliu tam buvo kai kurie gan 
ryškūs paskutiniųjų mėnesių vyriausybės 
pasisekimai. Queuillės vyriausybei, nepaisant 
sunkumų, pasisekė nuveikti ir kai ką atžy- 
mėtiną: nugalėti žiemos pradžioje prasidė
jusį angliakasių streiką, grąžinti tautoje pa
sitikėjimą krašto valiuta, sureguliuoti kai
nas, įvykdyti 100 milijardų frankų paskolą 
ir kt.

Bet vyriausybės partijoms džiaugtis lai
mėjimu iš tikrųjų netektų. Tas laimėjimas 
tegali būti tik tariamas, tai yra dėl gana 
įmantrios rinkimų sistemos, kurią mes jau 
minėjome 33 „Minties” numeryje, ir dėl 
to, kad kraštutiniai sparnai, komunistai Ir 
degolininkai, yra nesutaikomi priešai ir sd- 
prantama, negalėjo blokuotis.

Nors komunistai tegavo 37 vietas (turė
jo 184), tai vis tiktai nereikia pamiršti td 
fakto, kad už juos balsavo 23,54% visų rin
kikų (tarp kita ko balsuojančių už komu
nistus rinkikų kontingentas gana pastovus). 
Tad gautas vietų skaičius visiškai rterėpre- 
zentuoja reliatyvaus komunistė; pajėgumo.

Iš rinkimų duomenų taip pat jokiu būdu 
negalima teigti, kad gen. de Gaullės sąjūdis 
yra- savo zenitą perkopęs. Iš viso tas są
jūdis dalyvauja rinkimuose tik trečią kar
tą. Gavęs 25,34’/» visų baisų ir 389 vietas, 
tas sąjūdis rinkimuose pasirodė kaip pats 
stipriausias iš visų atskirų politinių viene
tų. Todėl negalima visai nekreipti dėmesio 
į jo politinius reikalavimus.

Aritmetika rodo, kad de Gaullės teigimas, 
jog vyriausybė nereprezentudja tikros kraš
to diferenciacijos partijomis, gali būti, yra 
ir gana pagrįstas. Sudėję balsavusių %’/» 
už komunistus (23.54"/») ir dėgolininkus (25, 
34%), gausime 48.88%. Tad beveik 49% 
visų rinkikų pasisakė už tas dvi kraštutines 
partijas, tad išeitų, kad geriausiii atveju 
už vyriausybę pasisakė tik 51% visų Rinki
kų.

Turint galvoje, kad tą 51% balsų gavo 
kelios dešimtys partijų (buvo balsuojama ir

vis dar nėišsibalansuoja
už nepartinius vietos kandidatus), tai gali
ma suprasti, kaip iš tikrųjų silpnos gali 
būti vyriausybės pozicijos ir kokia menka 
gali būti vyriausybės „dauguma”.

Žinoma, ta „matematika” jokiu būdu ne
leidžia ką nors visai tikro pasakyti apie tas 
Prancūzijos gyventojų mases, kurios remia 
vyriausybę. Gali būti, kad rinkimai į par
lamentą duotų kiek kitokį vaizdą. Kantoni
niai rinkimai turi lokalinį charakterį ir vie
tinę reikįpię, bet atsitnerfant, kad komunis
tai ir degolininkai ėjo į rinkimus toli ne su 
vietiniais šūkiais, tai ir rinkimų duomenys 
leidžia daryti tam tikrus tarmertis dėl 
prancūzų gyventojų nuomonės diferenciaci
jos.

Nepamirština ir tai, kad degolininkai tei
gia, jog vyriausybė ją remiančioms parti
joms priskyrė 200 vietų, kurios iš tikrųjų 
priklauso degolininkų sąjūdžiui. Galima 
laukti, kad tikrai degolininkai bus gavę 
daugiau vietų, negu oficialiai Vidaus reika
lų ministerija paskelbė. Tas pats buvo ir 
per rinkimus į Prancūzijos respublikos ta
rybą. Galutiniai duomenys pasirodė degoli- 
ninkams palankesni, negu vidaus reikalų 
ministerija buvo paskelbusi. Ir dabar tikyą 
jėgų pasiskirstymą savivaldybėse sužinosi
me kiek vėliau.

Tenka tuose, rinkimuose atžymėti dar vie
ną reiškinį, gal net patį charakteringiausią, 
kad tie rinkimai davė posūkį į dešinę. Pa
lyginus su 1946 m. rinkimais, šiek tiek nia-

žiau balsų gavo komunistai, bet užtat žy
miai balsų neteko socialistai. Dideli šuoli 
pirmyn šiuose rinkimuose padarė radikal
socialistai. Šie pastarieji Prancūzijos politi
niame gyvenime visada turėjo dideli svorį. 
Jie buvo prie valdžios vairo prieš Blumo 
„liaudies fronfą” ir tani „trotilui” subyrėjus, 
iki Prancūzijos karinės katastrofos 1941 m. 
Nepasisekęs 2. D. karas tai partijai sudavė 
stiprų smūgį, bet dabar ir vėl ji pradeda 
atkusti.

Prancūzijos radikalsocialistų partiją ga
lima palyginti britų konservatorių partijai, 
ne pagal programą, bet pagal svorį politi
koje ir taktiką. Radikalsocialistai buria stip
riausias prancūzų intefigentines pajėgšs, jie 
turi daug puikių ir išbandytų politikų, o 
svarbiausia — tradicijas ir patyrimą. Todėl 
jų svorio didėjimu reikia tik džiaugtis. Tai 
išeis Į naudą ir pačiai Prancūzijai ir Euro
pai ir, pagaliau, pasaulio taikai.

Jau dabar laukiama, kad radikalsocialistai 
padarys į Queuilies vyriausybę spaudimą ir 
pasiūlys sudaryti plačiausio masto koalici
ją, kuri būtų nukreipta prieš komunizmą, 
ta koalicija turėtų apimti visas partijas, 
neišskiriant nė degolininkų.

Tam jų žygiui pasisekus, Prancūzijos vi
daus būklė būtų konsoliduota. Iš vidaus ji 
sustiprėtų, greičiau atkustų ir įgytų dides
nį svorį tarptautiniame forume,'kas šian
dien itin svarbu, tas Prancūzijai ir linkė
tina. G. Noreika

Bonnoje nesutariama
Jau kuris laikas Bonnoje posėdžiaujanti 

vokiečių parlamentinė taryba negali susitarti 
dėl galutinio Vakarų Vokietijos konstitucijos 
teksto. Naujos painiavos {tiesė 3 gubernato
rių memorandumas, kuriame buvo pareikšti 
kai kurie pageidavimai. Šiuo metu didžiau
sią kliūtį sudaro konstitucijos finansiniai 
nuostatai. Kaip žinoma, gubernatoriai 
nori, kad atskiri Vokietijos kraštai sa
vo .finansus Įvarty tusi patys. Tuo bū
du norima sumažinti ceHtralinės vydU nėrimą sumažinti ceHtralinės 
riausybės įtaką. Vokiečių pusėje yra 
dvi pažiūros: SPD (socialdemokratai) yra 
stiprios centrinės vyriausybės šalininkai, 
CDU/CSU krikščionys demokratai yra lin
kę daugiau teisių palikti atskiriems kraš
tams. SPD reikalauja, kad centrinė vyriau
sybė gautų visas pajamas iš muitų ir mo
nopolių Ir šiame klausime nenori daryti jo
kių nuolaidų. Tuo,tarpu CDU sluogstiiuose 
nurodoma, jog būtų neatsakinga, jei dėl

vokiečių politikų nenuolaidumo nueitų nie
kais visas paruošiamasis darbas ir Vaka
rų ' Vokietija liktų toliau dabartiniame 
chose. >

„Die Neue Zėitung” praneša, kad SPD 
sluogsniuose spekuliuojama dėl tolimesnės 
Washlngtono Vokietijos politikos linijos. 
SPD tikisi, kad Valstybės Departamentas 
pradės dar nuolaidesnę, politiką, už ligšio
linę karo D-to politiką. r

jJondono laikraščiai rtUrodo, kad dėl su
sidariusios padėties daugiausiai yra kaltos 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos vyriausy
bės, iki dabar dar nesuvienodinusios savo 
pažiūrų į Vokietiją. „Observer” konsta
tuoja, kad prancūzai tęsia savo „taip, bet” 
politiką, o britai pasitraukus lordui Paken- 
hamui iš viso neturi jokios Vokietijos po
litikos. Ir Amerikoje Vairi. D-to Vokieti
jos sk. Vedėjas Murphys dar savo žinion 
neperėmė Vokietijos reikalų.

Ūkiniai prognozai

STIHMPOS MM0S=
ALBANIJA

* Albanijoje „trockininkų” byloje pa
smerktas mirti Seidinis. Kiti trys jo bena 
drai gavo po 20 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Visi kiti nuteisti kalėjimu nuo dvie
jų iki 15 metų. Jie buvo kaltinami dirbę 
Jugoslavijos pasiuntinybės Tiranoje nau
dai. (D/Afp).

AUSTRIJA
♦ Austrijos užsienio reikalų ministeri

ja paskelbė, kad tie asmenys, kurie turi 
Austrijos vidaus pasus, nuo š. m. liepos 15 
d. į Italiją galės važiuoti be vizų. Jeigu kas 
Italijoje norėtų likti ilgiau kaip 30 dienų, 
turės pasirūpinti gauti vizą. (D/R).

BULGARIJA
♦ Bulgarijos vidaus reikalų ministeris 

Jugovas pareiškė, kad neseniai Bulgarijoje 
buvo išaiškinti priešiški elementai, kuriems 
pasisekė įsiskverbti į partijos ir valstybės 
vadovaujaničas vietas. Toliau ministeris iš
vadžiojo, kad nacionalizmas, yra didžiausias 
pavojus liaudies demokratijų tautoms. „Ti- 
toizmo” Bulgarijoje nebus pakęsta. (D/Atp).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos kolonijų ministeris Lis- 

towelis per Australijos radiją labai smar
kiai puolė sovietų politikų JT patikėtinių 
taryboje. Sovietams rūpi ne kolortijihių 
tautų gerovė, bet tik ’ trukdyti tos tarybos 
konstruktyvų darbą. (D/R).

kolonijinių

ITALIJA
♦ Buv. Italijos Tolminos mieste, kuris 

pagal taikos sutarti buvo perleistas Jugo
slavijai, pasak BBC. tarp grupės ginkluotų 
civilių ir Jugoslavijos karių (vyko kruvinas 
susidūrimas. Buvo užmušta 17 Jugoslavijos 
kareivių. (D/R).

IZRAELIS
♦ Izraelio’ kovotojų „Stern”' grupė savo 

kongrese nutarė ikšiolinę veiklą baigti ir 
toliau veikti kaip „Izraelio laisvės kovotojų 
partija”. Didele dauguma balsų kongresas 
nutarė, kad toliau nebebūtų tęsiama „Stern” 
politika, kuri orientavosi* į Sovietų Są
jungą. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
* Agrarno teismas pasmerkė mirti su- 

šaudytinai du aukštus buv. Paveličo vyriau
sybės valdininkus. Vienas iš jų, buv. minis
teris, buvo kaltinamas, už 470 Bosnijos pa
triotų pasmerkimą ir už deportacijas į kon
centracijos Stovyklas kitų 10.000 patriotų. 
(D/R).

J. A. VALSTYBES

GERB. SKAITYTOJŲ DeMESIUl!
Kitame Nr. plačiau supažindinsime su 

Severskio pažiūromis.

1 kara žengiama vis sparčiau?
• ' • v ■

Rymas (Dena/Afp). Italijęs komunistų va
das Togliattis pareiškė vienoje spaudos 
konferencijoje, kad šiuo metu naujam pa
saulio gaisrui pavojus yra žymiai didesnis, 
negu tai buvo prieš šešis mėnesius arba 
vienerius metus, kadangi imperialistinės 
valstybės, o pirmoje eilėje JAV vadovaują 
asmenys, yra pasiryžę dirbti tam, kad kil
tų karas.

Imperialistinėms valstybėms ’ (taką daro 
trys pag’rindiuės priežastys: jos siekia vieš
patavimo pasaulyje, jos nenori, kad koloni
jinės tautos gautų laisvę ir mano, jog ūkio 

-krizę, kuri ypač JAV įgyja grėsmingas for
mas, gali įveikti didindami karo reikmenų 
gamybą.

Togliattis teigia, kad „karo kurstytojai” 
turi sąjungininkų aukščiausiuose Vatikano 
sluogsniuose, kurie per paskutinius mėne
sius išnaudojo kiekvieną progą, stodami į 
„Vakarų karo bloką”. Tačiau Togliattis pa-„vasarų Karo mošą . iaci«u ivguaiuspa- uj <ja 
reiškė esąs (sitlklrtęs, kad „karo kurstyto- )<oma; 
jai yra dar gerokai toli nuo jų Slaptai puo
selėjamų tikslų”.

Nuvažiavę J JAV tremtiniai pradeda 
skųstis, kad sunku susirasti darbą Iš 
jų laiškų galima išskaityti, kad ten po 
truputį (sigali galimos ūkinės krizės 
baimė.

Norėdami savo skaitytojus supažin
dinti su atskirų kraštų ūkine būkle, iš 
kurios galima būtų pasidaryti kai ku
rias išvadas dėl tolimesnės. Viso pasau
lio ūkinės raidos, afpasakojame neseniai 
Zūricho „Die Tat” ta tema paskelbtą 
str. \ v,.

Krizė, teisingiau tariant — krizės gali
mybė, yra dažna JĄV viešosios’ nuomonės 
diskusijų tema.'

Argi iš tikrųjų stovime prieš sunkios kri
zės pavojų, kurios taip trokšta komihfor- 
mas?

Pranašavimas, ypatingai šiandien, yra la
bai rizikingas užsiėmimas. Politiškai ra
miuose laikuose, turint atitinkamus duome
nis, nesunku pastatyti ūkinį prognozę, bet 
šiandien? Tačiau ir atsiminus, kad ūkinius 
sumetimus kartais sunku atskirti nuo poli
tinių, ir kad jų negalima svarstyti atskirai, 
vis dėlto atrodo, kad ir dabar galima susta
tyti ūkin( prognozę ateinantiems dviems 
trims metams.

Pasaulio ūkio vaizdas yra labai (vairus. 
Kai kurjuose kraštuose padėtis yri gera ar
ba bent patenkinama, tačiau gituose susi
duriame su krizės ženklais. Svarbiausią dė
mesį turime •kirti tiems kraštams, kurie vy
rauja pasauliniame ūkyje ir kurie jam duo
da toną.

Pirmiausia turime susipažinti 
ūkiu:

1. Krizės baimė paveikė, kad:
a) ■ biržų santvarka, kurt 1929 

davė impulsą, yra pakeista. Šiandien 
verčiasi, tik gyvais pinigais. Biržos kursai 
yra visai žemi. Akcijos duoda didesnį pel
ną, negu valstybės paskolos lakštai. Todėl 
ieškantieji investicijoms galimybių neturi 
pagrindo masiniams pardavimams, ne® šiaip- 
ar taip tikresnės ir saugesnės investicijos ne
galima rasti;

b) didžioji dalis pramonės, palyginus su 
praėjusiais 30 metų, turi labai getą finan
sinę būklę. Naujos investicijos apmokamos 
turimu kapitalu. Tik prie labai didelių in
vesticijų būna emituojamos obligacijos. Tai
gi nėra jokių pavojingų bankinių skolų. 
Taip pat dėl išmoningai vedamo atsiskaity
mo ir nesistengiama, imant iš batikų pasko
las, krauli prekes 1 sandėlius. Nėra kreditų 
nutraukimo pavojaus;

t) JAV turi sveiką bankų politiką, jokių 
rizikingų transakcijų, didelį likvidumą;

2. Pirkimo galios padidėjimas vis dar 
ryškus iš karo laikų; ta galia yra didesnė 
už dabartinę produkciją. Ji stipriai palai-

3. Marshallio plano, ginklavimosi it Lend 
-Lease tiekimais, o tai labai padidina pir-

su

m.

JAV

ktizei 
birža

kimo galią. Dėl to krizės pavojus žymiai 
mažėja.

4. Vyriausybė perka ir sandėliuoja karui 
svarbias medžiagas. Tuo būdu paremiamas 
visas krašto ūkis. Tai veikia į tų medžia
gų kainų reguliavimą ir sulaiko nuo per- 
didelių pasiūlų.

5. Nepaprastai gera yra žemės ūkio būk
lė. žemės ūkis dar niekada nebuvo taip ma
žai įsiskolinęs. Žemės ūkio gaminių kainos 
yri tvirtos ir labai aukštos nors ir su ten
dencija mažėti. Didelę paramą žemės ūkiui 
teikia tarptautinė kviečių sutartis. Kainų 
pastovumui padeda tai, kad vyriausybė pe
rima kai kuriuos žemės ūkio gaminius nu
statytomis kainomis, o galima žemės ūkio 
hiperprodukcija yra perteikiama Marshallio 
plano kraštams remti, o vėliau bus panau
dota atsilikusioms pasaulio, sritinis remti.

6. Geras socialinis būvis. Tai reiškia di
delių masių konsumpcinės pirkimo galios 
padidėjimą.

T. Geresnis vyriausybės, Jmonininkų ir 
profesinių sąjungų supratimas apie krizę 
ir jos padarinius.

8. Vyriausybė turi krizės programą, ku
ri tuojau galėtų būti- pritaikyta, kai Hk ūky
je pasireikštų bet kokie rimtesni krizės reiš
kiniai.

0. Kanados ūkio būklė yra labai sveika, o 
dėl naujų Žaliavų šaltiniu atradimo ji yra 
tarpimo polinkyje. ,Cia galima įžiūrėti sol:-* 
džias organines ūkio perspektyvas.

10. Ir Anglijos ūkis -yra pakeliui į visišką 
atsitiesimą, nors dar ir tolimas kelias iki 
darbas bus toks našus, kad'galėtų grąžinti 
standartą, prie kurio anglai yra įpratę. 
Nuostabus anglų drausmingumas labai jau 
padeda vyriausybės ūkio planavimo užsi
mojimuose, ir tai padeda krašto stabilumui. 
Tas stabilumas persiduoda ir kitiems com- 
monwealtho kraštams, kurie yra natūralus 
Anglijos ūkio papildymas.

tScio neigiamieji momentai yra šie: .
1. Politinis nesaugumas, kurį kelia kom- 

informo kraštai. Tai labai lengvai gali pri
vesti prie katastrofos. Antra vertus, tas po
litinis netikrumas verčia Vakarų valstybes 
ginkluotis ir plačiosioms masėms'kurti ge
resnes gyvenimo sąlygas, kas iš savo pusės 
veikia prieš galimą križę.

2. Bet ginklavimasis užangažuoja plačias 
darbininkų mases tik gana aprėžtam laikui. 
Po to gali sekti darbų nutraukimas ir dide
lių masių darbininkų nedarbas, nes gink
lavimasis nėra organiškas ūkio požymis. Ta
čiau yra pakankamai laiko imtis priemonių 
tiems pavojams išvengti.

3. Vis dar pefaukštos kainos visų šakų ga
miniams. Normalizuojant karo metu susi
dariusias sąlygas ir vykstant natūralei tech
ninei pažangai daugelyje ūkio šakų gali su
sidaryti reliatyvi hiperprodukcija. Dėl to 
tose šakose gali įvykti nemažų pasikeitimų.

4. Dėl būsimos Vokietijos ir Japonijos ma.

konkurencijos kainos kris. Mat, tie kraštai 
visa turi daryti, kad galėtų apmokėti savo 
importą. Juo žemesnis bus vokiečių gyve
nimo lygis, juo reikšmingesnė bus vokiečių 
konkurencija.

5. Aštrios krizės gali {vykti kai kuriose 
mažesnėse valstybėse, kur daromi pavojingi 
ūkiniai bandymai, kaip Švedijoje, Argenti
noje ir kitur. Tai, žinoma, gėli persimesti 
ir j kitas valstybes, bet šiaip ar taip, pa
lies tik pasaulinio ūkio periferijas.

6. Nesveikų tendencijų išsirutuliojimas
JAV draudimo sektoriuje galėtų privesti 
prie draudimo įstaigų suvalstybinimo, sten
giantis tuo būdu išvengti didesnio sukrėti
mo. /

7. Per didelės vartojamų gėrybių atsar
gos, ypač tekstilės, kurios gali vesti prie 
stipraus kainų kritimp ir tani tikrose pra
monės šakose galėtų sukelti nedarbą.

8. Nepaprastas nepažinimas arba ignora
vimas ūkinio sąryšio. Vis dar užmirštama, 
kad krizė gali būti nugalėta esant aukštai 
konjunktūrai, bet ne konjunktūrai jau kren
tant.

Sutraukiant, reikia konstatuoti, kad 
nors JAV didelėse vartotojų masėse ir 
pastebimas tam tikras perkamosios ga
lios mažėjimas, tačiau ginklavimosi in 
pagalbos programos jį neutralizuoja. 
Žinoma, ilgainiui tai negali atrodyti 
kaip sveikas ūkto reiškinys, bet sekan
tiems 2 ar 3 metams tat apsaugoja JAV 

nuo krizės pavojaus.
Anglijoje pramonės modernizavimas po
rai metų laiduoja ūkio kilimą. Kanada, 
trečioji pasaulinėje prekyboje valstybė, 
taip pat kelis metus yra saugi nuo 

krizės.
Tad per sekančius 2 ar 3 metus krizės 
nesitikima. Tačiau gali kilti aštresni 
ar švelnesni Sutrikimai 
tuose, kurie gali turėti 
(takos ir | tris aukščiau

. stybes, bet ta (laka ^būfų nereikšminga.
To nepaisant, reikia prisipažinti, kad dau

gelis mūsų laikų ūkinių priemonių tėra tik 
ūkinių principų prievartavimas. Jos prieš
tarauja sveikam protui ir todėl jų pagrin
das nėra tvirtas. Iki šiol mes dar neturime 
tikto būdo sveikomis ūkinėmis priemonėmis 
pasipriešinti ūkio svyravimams ir su juo 
susijusiam nedarbui. Vakarų laisvas ūkis 
dar turi kiek laiko išlyginti paskutiniųjų 
dvidešimt metų praleistas progas. Tačiau 
reikia pabrėžti, kad tas laikas yra trumpas.

Japonijoje nori kontroliuoti gimimų skaičių
Tokiją (UP). Japonijos vyriausybė nutarė 

viešai remti gimimų kontrolės (vedimą. Tai 
yra Japonijos problema, kuri labai aistrin
gai diskutuojama jau ilgesnį laiką.

Tas nutarimas padarytas po to, kai bu
vo pastebėta, kad tuo tarpu didesnio skai
čiaus žmonių emigracija yra visai neįmano-.

kituose kraš- 
šiokios tokios 
{vardytas val-

♦ Savo metiniame pranešime prezidentui 
Trumanui vidaus reikalų ministeris Krugas 
patarė skubiau plėsti dirbtinio skysto , kuro 
gamybą. Apskaičiavus JAV naftos Šaltinių 
resursus, rasta jos 21 milijardas statinių. 
Tai, esą, pakanka tik dviem generacijoms. 
(D/Afp).

♦ JAV areštuota Amerikos komunistų 
partijos sekretoriaus pavaduotoja už tai, 
kad ji telkė KP naujus narius. Už 1000 
dolerių užstato ją iš kalėjimo paleido. Bet 
kadangi ji yra gimusi Sovietų Sąjungoje, tai 
netrukus ją žada ištremti. (D/Afp). ■ - -

♦ JAV bandoma, veikiant atomine ener
gija, pagerinti ir padidinti žemės ūkid ga
mybą. (D/Rį.

♦ Amerikiečių B 26 tipo lėktuvas sudu
žo Japonijoj, Fujimos kalno viršūnėje. Ar 
liko kas gyvas iš įgulos narių, nežinia, nes 
ten siąucia sniego pūgos ir negaljma pri
eiti. (D/R). _ ‘

♦ Clevelande tarp 150 streikininkų sar
gybinių ir 50 streiklaužių įvyko muštynės, 
kurioms išskirti policija turėjo panaudoti 
ašarines dujas. (D/R).

LENKIJA
♦ Varšuvos radijas paskelbė, kad. visi 

iki šiol likusieji teismai Lenkijoje bus pa
keisti liaudies teismais. (D/R).

’ OLANDIJA
* Olandijos nacių grupės Vadas karo 

metu Dr. Rappardas, kuris rėmė vokiečius, 
teismo pasmerktas mirti pakartinai. (D).

* Olandijos kariuomenė? vyr. būstinė 
Batavijoje paskelbė planus apie tai, kad 
numatoma sudaryti federąlinę Indonezijos 
kariuomenę iš 23.000 vyrų. Ta armija ture-- 
tų perimti atsakomybę už teisėtumą ir tvar
ką visame krašte. (D/R).

PRANCŪZIJA
* Prancūzijos muitinės tarnautojai vie

name automobilyje, kuris norėjo įvažiuoti ( 
Prancūziją, atrado aukso lydinių ir aukso 
monetų 22 milijonų frankų sumai. Gi vie
name taksyje policija rado it konfiskavo 
šveicarų aukso monetų ir .,Nylon” kojinių 
3 milijonų frankų sumai. (D/R). •

SUOMIJA
♦ Suomijos orinio susisiekimo bendrovė 

griežtai dementavo Tasso paskleistą žitiią, 
esą, ta bendrovė gavusi iŠ užsienio V tipo 
šaudmenų. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ trečiadieni SS užsienio reikalų mi

nisteris Višinksis priėmė Albanijos vyriau
sybės garbės delegaciją. (D/Afp).

ŠVEICARIJA
♦ Po to, kai Šveicarijos respublikos ta

ryba pritarė Šveicarijos įstojimui .1 tarp
tautinę pabėgėlių organizaciją (IRO), fe
deralinė taryba nutarė ( dabar vykstančius 
Šveicarijoje IRO posėdžius siųsti savo at- 
St°T’ (DX TURKIJA

♦ Turkijos policija susekė slaptą komu
nistų organizaciją, kurios tikslas buvo keiti 
krašte ūkinį ir socialinį chaosą. Trys tos 
organizacijos vadai buvo areštuoti. (D/R).

♦ Turkija, kaip pirmasis mahometonų 
kraštas, pripažino Izraelio valstybę. (D).

VATIKANAS »
♦ Vatikane pradėta statyba 100 kw stip

rumo trumpų bangų radijo Stotis, kuri ga
lės transliuoti šešių ilgių bangomis. Tą ra
dijo stotį statydina Olandijos katalikai. Jie 
nori ją padovanoti popiežiui šventųjų 1950 
metų proga. (D/R). VENOp1JA

♦ Žinomajam sovietų ekonomistui Var
gai, kurie yra vengrų kilmės, Vengrijos vy
riausybė suteikė aukštą žymenį už „truopel- . 
nūs išvaduojant darbo klasę Ir vengrų 
tautą”. (D/R).
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Pirma pažinti,
S. m. sausio 26 d. „Minties” 11 (533) nr. 

tilpo str. „Prašome tyliau!”, kuriame kaž
koks E. A. pudla ką tik įsikūrusią Kanados 
Liet. Rašytojų Draugiją, ypač jos pirm, po
nią Mariją Aukštaitę.

„Vienybės” redaktorius J. Tysliava kovo 
mėn. 11 dienos numery labai gyvai reaga
vo i tą „Minties” str., be kita ko pastebė
damas, kad „berods tuo tarpu tik ponui E. 
A. sukasi galva, nes Marijos Aukštaitės 
vardas yra žinomas ir Kanados ir Amerikos 
lietuviams”. Girdėt čia reaguos ir kiti.

Kadangi JAV liet, spauda Vokietijoj ma
tai teskaitoma, JAV Liet. Rašytojų D-ja 
laiko sau pareiga ir tremties spaudoj ginti 
savo kolegą — Kanados Liet. Rašytojų 
D-ją', ir paneigti neteisingus bei ironiškus 
E. A. užsipuolimus, nukreiptus prieš tos 
d-joa pirmininką.

P. Marija Aukštaitė yra ir JAV Liet. 
Rašytojų D-jos narė. Ji buvo i mūsų drau
giją pakviesta tuo tikslu, kad palaikytų ry
ši su mumis ir kartu suburtų Kanados liet, 
plunksnos jėgas. P. Marija Aukštaitė Visą 
laiką palaikė ir šiandien palaiko glaudu ry
ši su JAV Liet. Rašytojų D-ja. Ji rūpinosi 
ten esamais plunksnos žmortėmis, ėmėsi ini
ciatyvos jiems suburti, kreipėsi i mus, kad 
atsiųstumėm savo atstovą i jų steigiamąjį 
susirinkimą ir tt.

Kad p. M. Aukštaitė nėra žinoma, tai tie 
jos, bet p. E. A. neapdairumas. Pradėjusi 
rašyti prieš kelioliką ar daugiau metų ji 
bendradarbiavo ne tik JAV liet, spaudoj, 
bet ir nepr. Lietuvos laikų laikraščiuose. 
Šitokiu p. M. Aukštaitės nežinojimu netu
rėtų didžiuotis joks padoresnis lietuvis. De
ja, taip yra.

Šia proga mes norėtumėm prisiminti vie
ną gana liūdną tendenciją, kuri neretai pa
kartojama. Būtent — pasiskaičius literatū
ros istorijos vadovėlius ar šiaip jau kul
tūrines apžvalgas į akis krinta nedėkinga

E. A. atsakymas

Triukšmas
„Minties” š. m. kovo 18 dienos numeryje 

atsakiau į p. Rūtenio beviltišką bandymą 
ginti „Kanados Lietuvių Rašytojų Draugi
joj Centro Valdybos” pirmininką p. Aukš
taitę. Dabar, norėdamas trumpai atsakyti p. 
p. Aisčiui ir Būdavui, matau, kad turiu bent 
iš dalies kartoti savo jau pasakytus žodžius, 
nes juodu nedaug daugiau teįstengė pasaky
ti kaip ir kažkoks (tai jų mėgstamas žo
dis) p. Rūtenis.

I jų pamokymus, kad (pašiepti tesą gali
ma žmonių ydas, o negalima niekinti pa
ties žmogaus, tegaliu atsakyti, kad esu nei
giamai atsiliepęs vien tik apie labai mažai 
kam težinomų žmonių labai triukšmingai 
pradėtą literatūrinę veiklą ir pasirinktą la
bai iškilmingą vardą, ką būtent ir laikau 
yda. Maąo oponentai negalės nurodyti, kad 
aš būčiau kur nors nupeikęs p. Aukštaitę 
kaip blogą, patriotę ar žmogų apskritai, tai
gi jų moraliniai pamokslai nukreipti klai
dinga ’ linkme.

P. p. Aisčio ir Būdavo pranešimas, kad 
p. Aukštaitė rūpinosi-plunksnos žmonėmis 
ir ėmėsi iniciatyvos jiems suburti nė kiek 
nedidina jos kaip rašytojos nuopel
nų. Jie primena, kad p. A. yra „šviesi ir 
didelė lietuvė”, kad jos sūnų nužudė bol
ševikai ir kad ji „šelpia ne vieną tremtinį”. 
Nejaugi jiems patiems neaišku, kad tie 
faktai, savaime būdami verti pagarbčs, su

Kaip aš įsikūriau Čikagoje /
„General Sturgis” sutrittbijo tris kartus 

; nupuškėjo Bremene nuo krantinės. Aš 
kilstelėjau iš Kryžiaus gautą skrybėlę:

— Sudiev, Europa! Man linksma buvo... 
O po manęs nors ir tvanas.

Laive, kaip jau patys žinote ... Trečią 
dieną pradėjau .šauktis pagalbon iš dan
gaus visus šventuosius ir maniau, kad man 
Amerika jau čia pat pasibaigs. Negaila 
buvo man nei vienintelio nedidelio čemoda
no, kuris gulėjo kažin kur laivo dugne, 
nei hitų svieto marnasčių palikti man ne
gaila buvo, tiktai bijojau, kad šuo ant 
uodegos gali nunešti mano planą; kurį 
vienintelį Europoje taip tvirtai buvau sup
lanavęs: pasiekęs Ameriką, užsisakysiu 
kiaulienos šnicelį ir, po to būtinai dar jau
no paršiuko drebučiuose dvigubą porciją. 
Būtinai. Bent vieną kartą žmogumi ir de
mokratu pasijusiu. Bet dabar man tie da
lykai nė iš tolo neberūpėjo ... Ir kai sykį 
denyje eidamas pro šalį pirmasis laivo ka
rininkas liūdnai pasižiūrėjo į mane ir dar 
liūdniau palingavo galva, aš jau buvau 
tikras, kad už pusės valandos mane suvy
nios į baltas drobules ir, atskaitą negyvėlio 
maldas, išmes per bortą žuvims ir tuo ma
no karjera amžinai bus baigta.

Tačiau devintą dieną laimingai pamatė
me New Yorko bokštus. Nuotaika jau buvo 
viltingesnė ir didieji mano planai atgimė iš 
naujo.

New Yorko uoste nusižiūrėjau ne tokį jau 
ponišką žmogelį ir tyliai tariau jam ausin:

— Mister, ar tamistele nežinote, kur čia 
galėtų gauti kiaulienos šnicelį ir dar par
šiuko drebučiuose?

— Jes!, — ‘ linksmai sušuko misteris ir 
rankomis parodė į visas puses, Į visas ša
lis. Žmogelis net apsiverkė iš džiaugsmo ir 
padovanojo man savo lietsargį.

Atsiminęs, kad kišenėje neturiu nė kiauro 
dolerio, nutariau savo planus atidėti atei
čiai. Išvažiavau į Čikagą, kur manęs laukė 
kambarys, lovą su sprendžinomis, elektrinis 

o paskui teisti 
ironija: mūsų išeivijos tautiniai kultūriniai 
darbai neteisingai nutylimi. Išeivijoj net 
šnibždama, kad aniems labiau rūpi sinkiai 
uždirbti mūsų doleriai, negu mes patys ir 
mūsų kultūrinės pastangos bei rūpesčiai. Iš 
tikrųjų, šitokie šnabždesiai, kaip matom, tu
ri pagrindo. Tad gaila, o kartais net ir gė
da.

Pripažįstam, kad čionykštės literatūros 
lygis nėra aukštas. Bet čia nemaža ir mūsų 
kaltė: kai galėjom, nepalaikėm Su mūsų 
išeiviais nuoširdesnio ir glaudesnio kultū
rinio ryšio. Kol patys gerai vertėmės, jie 
mums nerūpėjo, ir atsiminėm juos tik tada, 
kai teko šauktis, visokios pagalbos.

Išeivijai reikia kitas kriterijus taikyti, ki
tais matais jų kūrybą matuoti, atsimenant 
dar ir tai, kad čia rašytojas negali virš 
skaitytojo šokti visa oktava aukščiau, nes 
vienas antro nesupras. Tad rašto žmonės 
čia prisiderino ir šitomis patriotinėmis pa
stangomis šiandien turėtumėm tik džiaugtis, 
nes šių dienų išeivijos nutautėjimą ir ra
šytojų gretos nemažai yra užtverusios.

Dar kartą norim priminti, kad p. Mania 
Aukštiitė yra šviesi ir didelė lietuvė. Ji sa
vo tautai atidavė tokį talentą, kokį Dievas 
jai davė. Ji nepagailėjo ir kitų didelių au
kų: jos sūnų, mūsų kariuomenės karininką, 
nužudė bolševikai, ji šiandien šelpia ne vie
ną tremtinį, atspėdama nuo savo šeimyni
nių rūpesčių ji uoliai bendradarbiauja pla
čioje JAV liet, ir Kanados spaudoje ir tt.

Tad pašiepti galimaj jei yra reikalas, tik 
žmonių ydas, bet negalima niekinti paties 
žmogaus. Ir tenka apgailestauti, kad pana
šus ironijos grubumas įsiveržia ir į mūsų 
spaudą.

J. AISTIS
JAV Liet. Rašytojų Draugijos Pirmininkas 

STASIUS BUDAVAS
JAV.Liet. Rašytojų Draugijos Sekretorius

Mūsų menininkai — genialūs ar ne—yra 
pernelyg niršūs, žiežulingi. Taip, rodos, tik 
ir laukia progos, kad pasibarus, įžeidimais 
pasisvaidžius. Pamatysi, sakysim, kur kriti
kos straipsnelį, tai gali būti tikris, jog ne
trukus pasirodys ir tos kritikos kritika,, ži
noma, „pasodinta” asmeniškais užgaulioji
mais. Taip buvo Lietuvoje, taip yra šiandien. 
O metas" juk būtų suprasti, kad vieną syk 
reiktų pasiskirstyti pareigomis; kūrėjai te
gul kūria, o kritikai straipsnius rašinėja. 
Mažiau bus tada painiavos ir velniavos.

Nelabai seniai iškilo naujas talentas — 
Juozas Bakis. Skaitė mūsų visuomenė apie 
jo pasisekimus ir, be abejo, didžiavosi jais. 
Vienur kitur pasirodė jo keramikos darbų 
nuotrauka, o Aleksio Rannito straipsnis — 
„Juozas Bakis, pirmas lietuvių menininkas 

i— abstraktistas”, atspausdintas „Mūsų Ke
lio” Nr. 77/78, buvo tremties spaudoje be
ne pirmasis bandymas pakalbėti apie nau
jąją „žvaigždę”. Ne mums spręsti — tai ši
čia ir nesvarbu — gerai ar blogai tas strai
psnis parašytas, tikslingas jis ar ne. A.Ran- 
nitas, sakome, tur būt, rašė taj ką galvojo 
apie J. Bakj, jo kūrybą iš paskutiniųjų pa- 
liaupsindamas. Kritikas turi juk savo nuo
monę; patiko — paliaupsino.

Nepatiko tačiau šitas straipsnis pačiam 
kūrėjui Bakiui. Skaitėme jo atsakymus „Mū
sų Kelyje”, o vėliau ir .įžiburiuose”. Trum
pai ir tiesioginiai tarus, tam atsakyme ši
tokios mintys: girdi, aš joks abstraktistas, 
nes mano darbuose yra aiškus (!?) turinys, 
o jeigu būčiau abstraktistas, tai tada jokiu 
būdu negalėčiau būti nuoširdus, lyriškas ar 
romantiškas — atseit, ponas kritike, susi
painiojai sąvokose, prirašei nesąmonių ir, 
pagaliau, dar ūžgavai mane, sakydamas jog 
dėl savo pasisekimų turėčiau būti dėkingas 
Jonynui, o ne Valeškii, nes pastarasis iš 
manęs padarė tikrą menininką.

nesiliauja
dailiąja literatūra absoliučiai nieko bendro 
neturi? /

Nurodę, kad tremties spaudoj „mūsų išei
vijos darbai neteisingai nutylimi”, p. p. Ais
tis ir Būdavas daro be gėlo keistą išvadą, 
kad tremtiniams daugiau rūpi Amerikos 
lietuvių doleriai, negu jų kultūrinės pastan
gos. Nejaugi ir juodu J vieką pradėjo žiū
rėti pro dolerižmo akinius ir tikrai galvo
ja, kad tremtiniai, valgydami Vokietijoje 
amerikoniškus taukus, sąmoningai slepia 
Amerikos lietuvių kultūrinius nuopelnus? 
Ar daug straipsnių juodu yra parašę apie 
mūsų išeivių kultūrą Amerikoj (jiettte ji 
tūrėtų būti žymiai geriau pažįstama negu 
mums) ir atsiuntę mūsų tremties laikraš
čiams ir kiek tokių rašinių mūsų tremties 
redaktoriai, bijodami užjūrio („konkurenci
jos”, yra nepaskelbę?

P. p. Aistis — Būdavas patys sako, kad 
„čionykštės literatūros lygis nėra aukštas”, 
kad „rašytojas negali virš skaitytojo šokti 
visa oktava aukščiau” ir laimingi priduria, 
kad „rašto žmonės čia prisiderino ir šito
mis patriotinėmis pastangomis šiandien mes 
turėtume tik džiaugtis”. Tiesiog nesinori 
tikėti, kad tokias idėjas galėtų skelbti mū
sų rašytojam Amerikoje vadovaują asme
nys, kad sąmoningas literatūros lygio 
smukdymas, „prisiderinimas” (koks puikus 
žodis!) būtų laikomas nuopelnu ir net... 
patriotiniu žygiu. E. A.

Alb. Valferf tinas
kavos virduliukas ir visokiausi kiti pato
gumai.

Čikagoje man pasisekė. Gavau darbą gu- 
zikų fabrike išsyk brokierium. Gavęs į ran
kas pirmąjį hedėldarbį, skubiai griebiau į 
rankas laikraštį ir ieškojau saliūno, svetai
nės ar kito kurio biznio, kur gaminami ska
nūs valgiai. Išsyk pataikiau ne į svetainę, 
bet pas graborių. Čiupo mane išskėstom 
rankom, dar nė savo planų neįvykdžius, bet 
aš pasprukau. Dipuko taip lengvai nepaims 
nė graborius. Dar paklabenęs kelias duris, 
atsidūriau pas Salantų žydelį.

Kostiumerių buvo nemažai. Kiti jau pas
virę į linksmąją pusę ... Prieina bartėn- 
deris ir klaUsia, ką aš valgysiąs?

— Prašau kiaulienos šnicelį!, — pasakiau 
nė nemirktelėjęs.

Paskui pradėjau virš plano. Atsiminiau, 
jog viršplaniniai reikalai buvo labai popu
liarūs senajame pasaulyje ... Užsisakiau be
kono su kiaušiniene. Paskiau sukirtau por
ciją šaltos veršienos su kinietiškomis gars
tyčiomis, keptos avienos gabalą su burokė
liais ir majonezu. O kai dar užsakiau kala
kuto gabalą su apvarvėjusiais geltonais 
taukais, tai man tarnauti pastojo jau du 
bartenderiai. Ant galo šūktelėjau tokį daik
tą, kuris Vokietijos stovykloje man niekada 
nė galvon neatėjo užplanuoti.

— Prašau Floridos palmių pieno!
■Paskui užsirūkiau Camel ir juokiuos sau 

išsišiepęs iki ausų. O peleninės pilnos, pil- 
nutėliausios „kancarų”. Pasišaukiu barten- 
derį ir sakau:

— Ar niekas pas jumis nerenka šitųjų? .
Jis tik patraukė pečiais ir nuėjo. Nume

čiau ir aš daugiau kaip pusę cigaretės. Ma
nau, jeigu jau taip, tai tebūnie taip. Negi 
atsitiksi nuo kultūros. Bet paskui pagailo, 
pradėjau graužtis ir pasiėmiau nuorūką 
atgal. Pasirėmiau tanka smakrą it pradėjau 
galvoti: vadinasi, aš pradėjau gyventi iš 
naujo ...

įėjo tokie du vaikinai Apsižvalgė, išgėrė 
po alų, paskui atsistojo ir sako:

— Tai mes dabar darome holdapą.
Vienas išsitraukė puštalietą, antras pa

siėmė skrybėlę ir eina prie kiekvieno kos- 
tiuitierio. Šie aukoja pagal išgales. Prieina 
ir prie manęs. Sakau, taip ir taip, aš čia 
esmi dar naujokas. Man sunkiau su auko
mis. Skrybėlėje matėsi ir paaukotų laikro
dėlių. Išsiimu vieną ir žiūriu. (

— Oh, amerikoniškas ... Nesmi dar ma
tęs. Kiek jis turi akmenų ir kiek kainuoją 
juodoje rinkoje?

Vaikinai žiūri nustebę. Aiškinasi, visaip 
įtikinėja, kad jie darą holdapą. O aš ne kiek 
dar angliškai teįkertu.

— Okey!, — sakau. — Tai duokite su
skaitysiu, kiek jūs čia surinkote, nabagė
liai? Ir kieno naudai renkate, gal kovai su 
tuberkulioze?

Suskaičiau 47 dolerius, du laikrodžius, ke
turis parkerius ir vieną brilijantinę špil-kutę 
iš šlipso. Pamaniau, kad amerikiečiai v!s 
dėlto nuoširdūs žmonės — aukoja pasku-

Abstraktus ar užgaulus
Juozas Bakis yra jaunas, ir kaip jis tvir

tina, labai kuklus žmogus. Todėl ir klau
siam: kodėl toks žmogus viešai meta kan
džius žodžius savo kritikui, tegul ir sukly
dusiam sprendimuose, žodžius, kuriuose, 
pradedant aplombu bei arogancija ir bai
giant savigyra, visko gali įskaityti, tiktai ne 
jaunatviško kuklumo ar tolerantiškos pagar
bos? Ar tai etiška, mandagu? Ar negeriau 
būtų buvę, jei Bakis būtų pasikvietęs savo 
recenzentą privačiam pasikalbėjimui (abudu 
juk vienam mieste gyvena)? Kodėl gi jis 
stengiasi, taip uoliai stengiasi Ranbitą su
kompromituoti, suniekinti? Bakis kaltina 
Rannitą buvus tendencingu, turėjus užkuli
sinių minčių, o jam negi rūpi grynai meni
nės problemos, ar tasai nelemtas klasifika
cijos klausimas? (Beje, aną vakarą vienam 
meno žmogui parodžiau Bakio figūrėlių fo
tografijas klausdamas, ar tai, jo manymu, 
yra abstraktu? „Žinoma”, atsakė šis juok
damasis, „nesąmonė juk yra visuomet ab
strakti!”... Nereikia pykti: kiekvienas sa- 
yaip mato, savaip supranta — šitam neiš
manėliui teatleidžia Viešpats.).

Gera būtų, jeigu mūsų menininkai gin
čytųsi, diskutuotų vien meniniais klausimais, 
noriai tokius ginčus skaitytumėme, bet ne
malonu, kai viešumon kas kart išlenda že
mi asmeniški reikaliukai, panašūs į tuos, dėl 
kurių ir Bakis, manding, rado reikalą savo 
straipsnį antru kartu atspausdinti. Ir jaudi
na tokie dalykai, nės jie šiandien kaž kaip 
mums visiems būdingi: ak, kodėl gi nėįkve- 
piam giliau šalto oro, pirm negu tirus vie
šus žodžius, kodėl tuojau su lazdom išei
nam, kodėl tuojau tėvu Stalinu vienas kitą 
gąsdinam? Turime naują madą: nepatiko 
kas —: reiškia vartoja Stalino metodus.

Deja, ir vienintelis mūsų abstraktistas 
įrodė savo konkretumą. A. Kučiūnas

Pavasariniai pagraudenimai 
sutdrtininkams

Jau saulutė vėl atkopdama budina svietą
r leistrus visokius pavertus į nieką Amerikon mus kviečia.

Kas tik'vos leisgyvs iš„žiemos miėgo pabudęs, 
Vislab, krypuodama ir linguodams į laivą jau skuba.
Taip kožnam iš mūsų irgi ateina čėsas,

\ Katras dykai iš kotfculo jau gauna karfinką.
Ak, dėlto šiandien nė Vienas čia nusiverkia,
Pro vartus išsinešdams maišą ir šein - kata rinką.

Sveiks, Slunki! kurs ant Ernie t’yle jau štovėdams, 
I ‘ Šlovini šilumą,. selektorius taipgi koiisuią migliausi-

Į griekus irgi Europos meilingai atsiveizėdams, 
Glūpai krapštai sau nosį taipgi dešinę ausį.

“ Sveiks!'nabagėli, baudžiavą atlikęs lagerinę.
Pandielninke žirnių miltelių kursai jau pritrūkęs
Ir glūpų kalbų prisiklausęs taipgi prasimanymų visokių, 
Neviežlybai rūpuižėthis valdžią keikei kaip padūkęs.

> Sveiks! jau šventėms už jūrų ištrūkęs,
Paikai neužmiršk, ką .regėjęs šiam margam sviete.
Ak, bėdžiau! atmink kiek kartų čiortažolių užsirūkęs 
Tu glūpai svyrdinėjai po baraką ir Vėthei dailiai. 
Kai Čikagoj šaukdams rysi lašinius ar kakarieku, 
Arba saliūnuos atsilošęs mauksi pekliškąją sulti, 

/ Neprieteliau! bent pėtnyčioms nepapildyk gtiėką, 
Vislab, keliauk geriau damonlihk dailiai atsigulti. 
Kad adatom siūlo įverti dorai tau nepavyksta, 
Kam dūksti taip, ko keikies taip išsižiojęs.
Ir tavo bosas James Kruk- Krukelis pyksta, .
Taipgi kriaučiai iš juoko viens kitam mina ant kojos.
Ir ne tu esi čia skirts amtstroto vietai, 
Tu niekings žmogau, elkis tat Viežlybai. 
Cėdykis kytrai pasitaikius siūlei kietai, 
O išeidams pasveikink bosą taipgi kilūs — good bay!
Ak, gaidau, želėk: kad pakliūsi kada į pikniką kriaučių, 
Nedūkauk kaip smirdas koks brangvyho prisimaukęs.
Irgi neleisk savęs laikyti per drimelį paiką
Ir neužmik kur girts po galvos pasidėjęs balalaiką.
Gaidei! kai' per Čikagą žygiuosi kaip išdidus dzirkavonininks,
Užmiršęs čėsus ponystės ministerijoj paikus,. . ,
Taipgi kilnodams ant pilvo storą dievišką aukso, 
Atmink, bėdžiau, kaip kitkart gązdinai lageryj vaikus.
Irgi spyčius sakydams parapijos salėj mudriai,
Arba bankietuos brangvyną tu rtiaukdanis glūpai,
Ak, Slunki, drimel! želėk kožną adyn'ą,(
Jog tropijos kadais Guhsenhausene, kad teprisivalgei skūpai

Ak, gaideli ar sutikęs Čikagoj Maklaką, taipgi tūlą 
Pasveikink dailiai, kaip ir prider lietuvitiirikui.
Liežuvio nesigėdyk mieste taipgi būčernėj,
Neveizėk, bėdžiau, kad it* juokius vaikai susirinkę aplinkui.
Ak, ganyk, gaidel, savo kalbą taipgi būdą, 
Būdams podraug su bosu irgi kalbėdams su savo bernu.
Ir jei tu, glūpau, nustosi pūtęs į lietuvišką dūdą, '
Ak, sušuksim: „Slunki, drimel! ko tu nenumirei jau pernai . . .”

Alb. EliūttipM I

tinį. Tik vienas toks storulis man paaiški
no, kad jie renka savo naudai ...

— Matomki, vyrukai, judu tik dar pra
dedantieji naujokai esate, — pasakiau aš 
jiems. — Aš juodviem galiu daug gražesnių 
istorijų papasakoti apie holdapus.

— Siur,' pasakok, — jie, atsisėdo prie 
stalo ir’užsakė alaus.

Visi kostiumeriai apspito mūsų stalą, iš- 
škliautė ausis, atsinešė savo alų ir pats Sa
lintų žydelis. O aš jiems apsakiau tokią 
trumpą istorijėlę: W

— Kalnuose kartą gyveno toks holdape- 
ris. Plėšikauti jie pradėjo nuo savo kairųy- 
nų, paskui perėjo prie bankų plėšimo. ' Po 
tam tas holdaperis pasisavino visą valstybę, 
kurioje jis gyveno. Kad to neužteko, jis, 
kaip koks kidneiperis, ėmė grobti svetimas 
valstybes ir plėšti jas. O po to ištisus kon
tinentus pavogė. Dabar jis turi pusę Euro
pos ir penktą dalį Viso pasaulio. Turtingas 
vyrasr-tai bent holdaperis! Dabar jis ren
giasi holdaperiuoti visą Ameriką. Jei jūs 
nepadarysite okey, tai jis, pagaišins jūsų

■ Knyga paraštėje ______
| CurzioMa lapart* j

Rytojaus istorija
Populiarus italų rašytojas ir žurnalistas 

Curzio Maiaparte, su kurio knyga „Ca- 
putt” mūsų skaitytojus supažindino A. J. 
Greimas (žiūr. „Minties” 117 Nr. 1948 m.) 
neseniai išleido naują knygą „Rytojaus is
torija”. Toje fantazijoje Malapartė smagiai 
pasišaipo iš komunistų.

Jis čia atvaizduoja ... 3. D. karą. Karo 
pradžioje sovietai nedelsdami užėmė visą 
Europą, išskyrus Ispaniją su Portugalija, 
Švediją, nes ji neprisidėjo prie Atlanto pak
to Angliją ir Siliciliją. Visi Europos kraš
tai nesugebėjo tinkamai panaudoti turimus 
amerikinius ginklus. Turkai atsargumo su
metimais juos tuojau ir pardavė — žydams 
ir. arabams pusiau.

Aišku, visų kraštų proletarai sovietus 
sveikino kaip išvaduotojus. Tik prancūzai 
nusivylė. Mat, pasirodė, kad atėję sovietai 
yra ne rusai, bet persirengę vokiečiai. Ita
lijoje sovietai tuojau įvedė uniformas. Rau
donas seimo atstovams, geltonas su žaliais 
atlapais žurnalistams, spalvotus filmų artis
tams ir baltus jūrininkų kostiumus su juo
dais kryžiais vietoje inkarų — dvasinin
kams. Kas negali prisitaikyti kokios uni
formos, rengiasi rusiškai ir Skutasi tik kar- 
tą per mėnesi.

Togliaftis sėdi kaip Italijos respub
likos komisarų tarybos pirmininkas 
Palazzo Venezia buv. Mussolinio kam
bary. Komunistams atrodo, kad jie val
do kraštą, tačiau ant sienų visur išrašyta: 
„Tik Stalinas teisus!”, o visų įstaigų už
kulisiuose slepiasi rusas. Greitai ir italai 
komunistais nusivilia.

Juk rusai ne tam atėjo į Europą, kad 
pradėjus pasaulinę revoliuciją, bet kad 
Ameriką nukariavus. Italijos komunistams 
tai.mažai rūpi. Jie nori revoliucijos. So
vietai juos pradeda tvarkyti. Vieni pa
tetika į kalėjimą, .kiti į Sibirą. Tik Togliat- 
tis vis dar išsilaiko besisupdamas Mussoli
nio kėdėje. Rusai stengiasi įkalbėti grįžti į 
valdžią dabartinį vidaus reikalų minister! 
Scelbą, bet tas spiriasi.

Niekais nueina ir jų pastangos išnaudoti 
popiežiaus autoritetą. Kaž koks rusų artis
tas persirengia popiežium ir pasirodo mi
niai, tačiau greitai apgaulė suprantama ir 
artistas vos išsigelbsti nuo linčo teismo.

Nedaug naudos rusų propaganda susilau
kia ir iš Mussolinio prisiminimo išnaudo
jimo. Teatre vaizduojama diktatoriaus su
šaudymas. Labai realistiškai. Gale taria
mai negyvas Mussolinis prisikelia, išplė
šia iš savo žudiko „pulkininko” Valeri
ans revolverį ir jį nušauna. Po to paten

kintas krenta negyvas prie savo meilužės. 
Publika sukelia ovacijas.

Tačiau žymiai mažiau yra patenkinta 
italų tauta dėl to, kad rusai besirengia iš
sikraustyti. Prasideda pasipriešinimo ju
dėjimas. Tarp kitko, labai itališkas. Jauni
mas eina į kalnus ir lošia kortomis, nes 
šį kartą amerikiečiai nesiunčia ginklų.

Rusus apleido ir karo laimė. Rusų para
šiutininkai, kurie turėjo ujimti Siciliją, per 
klaidą nusileidžia Kalabrijoje. Prie Kretos 
J jūrą, irgi per klaidą, sumetamos net trys 
parašiutininkų divizijos. Tie, kurie nepri
gėrė, pasiekia Kretą plaukte. Na, o Kre
toje niekados nebuvo nė vieno amerikiečio.

Dėl visa ko kalta Šveicarija. Tą kraštą 
rusai iš pagrindų išplėšė. Pirmon galvon, y 
žinoma, pasiėmė šveicarų laikrodžius. Kiek
vienas kareivis turi savo laikrodį, ha, ir 
savo laiką. Svarbiausia, kad vakariečių tur
tai rusus padarė individualistais. Niekas jų 
nenori kovoti.

Pagaliau amerikiečiai, pavartoja atomines 
bombas. Susirūpinę rusai pavaro atskirų 
kraštų komunistines vyriausybes ir pastato 
tautines. Žinoma, rusiškai tautines.

Togliattis sėdi be darbo. „Niekados aš 
neturėjau tiek daug simpatijų, kaip dabar — 
aiškina jis autorini.” Ir autorius mano, kad 
italai jį gins juo rusų, Jis jį guodžia; „Gal 
būt, tave sušatsdys, bet vėliau ir jie tave 
apverks”.

Tuo tarpu ir rusai savo raketom a-pšaudė 
Ameriką. Ten kilo panika. Visuomenės 
spaudžiama, vyriausybė atšaukė po visą 
pasaulį išmėtytus dalinius savo kraštui 
ginti. Ji dideles armijas sutelkę Aliaskoje ir 
Kanadoje, tuo rusai labai susirūpino ir... 
tvarkingi pasitraukė į Sibirą. Europa liko 
išvaduota be išvaduotojų. Rusai ir ameri
kiečiai toliau šaudėsi per Siaurės ašigali ir 
Beringo jūrą.

Literatūrinė vertė to kūrinėlio abejotina, 
tačiau jį skaito milijonai. Ir juokiasi. Iš 
savo komunistu ir rusų, žinoma. Pasakoja
ma, kad italų komunistų vadai iš tikrųjų 
paraudo. Iš apmaudo. Prieš juoką nieko ne- 
padA-ysi. (K) >

bučernes, atims pinigus ir automobilius ir 
sugriaus jūsų namus. Ar žinote, kas jis 
yra? .

— Stalinas!, — suriko visa bučerhė vieh- 
balsiaij

• — Matote, — tariau, — o jūs tik špilkas 
grobstote. Gėda! Atiduokite tuojau atgal 
žmonėms špilkeles. Jeigu jau grobti, tai 
bent nors visą Europą.

Vyrukai apsiverkė. Dolerius ir daiktelius 
grąžino atgal aukotojams ir dar išdalino vi
są, ką turėjo patys. Tada aš tariau:

— Gal turite dešrelių su kopūstais?
— Nebėra, — atsakė. — Bet ttirūne kep 

tų fazanų.
— Duokite fazaną!
Tuo momentu, kai aš energingai rengiaus 

šakute durti keptam fazanui nugaron, jis 
staiga iš lėkštės nuskrido ...

Pabudau. Bifvo balandžio 1 d. rytas. Kiek 
pagalvojęs tariau lagerinės palėpės drau
gui:

— Gal būt, kad šiandien man jau ateis 
popieriai į Ameriką.
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Įsikurdlnimo sūkuryje (1)

Vykstame tėvynės skausmu nešini AKIMIRKSNIU KRONIKA
Oirdėjote, rasit, pasaką apie žmogų, ku

rį likimas įvairiai bandė. Ans iš vėjais nu
karstytų kalnų nusikėlė į slėnį, tarp traš
kančių girių. Bet ten jį užgavo gaisras. Vėl 
kūrėsi iš pagrindų, ir nenusimindamas, vil
ties neprarasdamas, po daugelio metų susi
rado laimę ir ramybę. Įr mes, politiniai emi
grantai, esame ano žmogaus iš pasakos 
būklėje. Po karo ir (bolševizmo) maro su
simetėm vakarinėse Vokietijos zonose ir, 
kiek įmanydami, barakuose ir apleistose ka
reivinėse atsikūrėm Vargo Tėvynę. Susitel- 
kėm visko po truputį: čia sava mokyklėlė, 
savas teatras, liaudies 
plastikos ansambliai ir netgi, kaip gerai A. 
Valentinas pastebi, kai anapus geležinės už
dangos bolševikai bažnyčiose jruošia arkli
des (reikia pridurti; su Vilniaus arkikated
ra pasielgta dar žiauriau, nes ten civilizuo
tas galvijas įsitaisė šokių estradą), tai šia
pus geležinės uždangos politinis emigrantas 
bolševikų bičiulių — nacionalsocialistų ar
klidėse įruošė bažnyčias. O štai po beveik 
4 metų Vargo Tėvynės, Unrros ir IRO pa
globoti, vėl lyg pakeleivingi su savo Vargo 
Tėvyne, su savo skausmais, lūkesčiais ir 

t viltimis turime kilti naujos užuovėjos ieško- 
' ti. Vokietija mums ne tėvynė ir visai natū
ralu ir atitinka mūsų, kaip politinių emi
grantų, valią ieškoti azrlio teisių ir priemo
nių duonai užsidirbti politinę emgraciją 
suprantančiuose. Vakarų aliantų kraštuose.

Didžiojo sprendimo valanda artėja ir ge
ra, jog tenka mums proga persigrupuoti 
kaip kariams prieš lemiamą mūšį. Kitmet, 
reikia manyti, DP problema Vokietijoje bus 
90*/» išspręsta. Kas sveikas atsidurs pirmon 
eilėn anglosaksų šalyse, beliks invalidai, se
neliai ir džiovininkai, kuriais rūpintis, re
miantis aisčių kraujo giminyste, privalės jau 
įsikūrusieji ir naujai beįsikurdinantieji. 
Šiandie iš principo nebegali kilti klausimas 
„kodėl ko greičiau naudotis vadinamuoju, 
mus globojančiųjų veiksnių vykdomu, įsi- 
kurdinimu?”, bet tepalieka vienų vienas pa
geidavimas — gauti įsikurti politinei emi
gracijai ko palankiausiose aplinkybėse! At
sakymas į šį pageidavimą didžiąja dalimi 
nao mūs nepriklausomas, mat, važiuojama 
ne kur norima, bet kur galima. Tačiau yra 
dalykų, kurie priklauso grynai nuo mūsų, 
tatai

naujųjų gyvenimo sąlygų panaudojimas 
išimtinai mūsų tėvynės laisvės ir nepri

klausomybės reikalams.

dainos ir tautinės

siūkime šviesoje. Mus, politinius emigran
tus, priglausianti šalis tebus mums tribūna 
visomis išgalėmis skelbti komunizmo pa
vojų laisvę išpažįstančioms tautoms ir or
ganizuoti pagalbą valstybėms, kurių nepri
klausomybę raudonieji Kremliaus fašistai jau 
paglemžė. Skelbkime visiems ir kiekvienam 
atskirai skausmingąją šių dienų tiesą;

— arba visi laisvieji laimėsime arba žmo
nija atsidurs vergijoje, kokios jokia istorija, 
iki komunizmui įsigalint Rusijoje, negirdėjo.

Atskiri politiniai emigrantai, kurie, nebe
pakeldami laiko naštos ir nebepajėdami te
sėti pavestus uždavinius, pasidavė pesimiz
mui arba savanaudiškumui, kaip ir visi tie 
iš Vakarų šalių, kurie neįsijungė į efekty
vią akciją prieš komunizmą, turėtų atsimin
ti garsaus Vilniaus pamokslininko kun. P. 
Skargos įspėjimą:

„Kai laivas skęsta, o vėjai jį verčia, kvai
las tas, kurs ryšulius savo apžiūrinėja ar 
ant jų guli, o laivo gelbėti neina ir mano, 
kad jis pats save gelbsti, o jis gi save žu
do. Kada laivas pagelbos neturi, ir jam pa
čiam su visu tuo, ką turi, nuskęsti tenka.”.

Kartojant vieno mūsų rašytoja žodžius, 
lietuvių tautą ir jos ateitį galima ir priva
lom išgelbėti. Kad tai atliktumėm, turime 
atgaivinti visas senas lietuvio ypatybes: ri
bų nežinančią drąsą, pamėgimą savo žemės 
ir krašto, darbingumą, organizuotumą ir 
vieningumą.

Kenčianti ir žūtbūt kovojanti tėvynė mus, 
■politinius emigrantus, iškylančius į tikruo
sius Vakarus, Įpareigoja griebtis vis nau
jesnių ir vis padoresnių veiksmų Lietuvos 
respublikos laisvei atstatyti.

J. Cicėnas

Pasaulio piliečiai

Vienas rusų emigrantas New Yorko rusų 
laikraštyje „Novoje Ruskoje Slovo” protes
tuoja prieš paplitusią nuomonę, kad se
niems žmonėms esą neverta emigruoti 
Amerikon. Str. autorius yra 60 metų am
žiaus buv. rusų karo laivyno leitenantas, tu
ri sergančią žmoną, silpnai moka angliškai.

Amerikoje pradėjęs dirbti sidabro apdir
bimo fabrike, Wiilingforde, Conn, steite tik 
dėl to, kad ta įmonė buvo netotT nuo jo gy
venamos vietovės. Įmonės kontoroje jį nie
kas neklausinėjo jokių dokumentų ar am
žiaus. Pradžioje davė darbą lengvą ir mo
kėjo palyginus nedaug — 36 dol. savaitėje.

Dabar po 8 mėn. str. autorius turįs pui
kų butų, baldus, indus ir tokius patogumus, 
apie kuriuos Europoje ir nesvajojama. Da
bar uždirbąs 56 dolerius savaitėje. Turėda
ma gerą maistą ir jo žmona pasitaisė iš 
visų savo negalavimų. Jo darbovietėje dirba 
keletas virš 60 metų amžiaus žmonių ir visi 
jaučiasi gerai.'Iš viso dauguma į Ameriką 
atvažiavusių rusų emigrantų, nepaisant jų 
seno amžiaus, įsitaisė visai neblogai, (r).

Lietuviai Mainzo universitete
Mainzas. — Lakūnų mokyklos patalpose 

įsteigtame universitete 6.300 studentų tarpe 
yra ir keliolika lietuvių. Jie visi šalia kas
dienio darbo universitete yra įsijungę ir į 
visuomeninį gyvenimą. Paskutinio semestro 
(1948.11.15—1949.III.18) būvyje įsisteigė

Tat beiškildami iš Vokietijos privalome dvi korporacijos: „Vytis” ir ateitininkų me
trai išnagrinėti ir įsisąmoninti. Anot Dr. dikų „Gaja”. Smarkiai sportuojama. Įsteig- 
Vydūno, iškelti esame į budėjimą, tai ir pa- ta lietuvių krepšininkų komanda. Rungtynių

Ir seniams nebloga Amerikoje
komanda kol kas neturėjo. Mat, yra vienin
telė visame mieste, o išvyka kitur surišta 
su išlaidomis. Dauguma studijuojančių jau 
yra peržengę į antrąją savo studijų pusę. 
Nepaisant to -vieną kitą palietė ir emigra
cijos karštligė. Jau išvykę neužmiršta savo 
kolegų, juos pagal išgales sušelpia. A. ~

Penktoji kolona DP tarpe
Latvių „Latviešu Zinas” vienoje savo 

respondencijoje iš Ziiricho atpasakoja 
vietų pastangas dezorganizuoti tremtinius. 
Vilniaus OBO (osobi banditski otdel) mo
kykla ruošia specialius agentus, kurie vė
liau įsimaišo į tremtinių masę. Čia jie daž
nai pasiskelbia esą sovietinio teroro au
kos ir išvysto „patriotinę” veiklą. Švedijoje 
jau esą pastebėti tokios pat rūšies mokyk
los Siguidoje „auklėtiniai”, kurie dirba lat
vių tarpe.

Tų agentų tikslas esąs nepasitenkinimo 
skleidimas. Jie kiršina vieną visuomenės 
dalį prieš kitą, šmeižia atskirų tautybių au
toritetus.

Tokių 
tautybių 
Vidurki

B.

ko-

ir pan.
agentų pastebėta taip pat ir kitų 
pabėgėlių tarpe, ypač kilusių iš 

Europos.
Vyskupas Paltarokas slapstosi?

„Draugas” rašo; „Vyskupas Kazimieras 
Paltarokas, vienintelis gyvas likęs vyskupas 
Lietuvoje kaip praneša žinios iš Lietuvos, 
turi slapAytis. Pražilęs, barzda apaugęs gy
vena kaimuose, dažnai keisdamas savo gy
venamąją vietą.” (pi).

Šimtai tūkstančių, jei ne milijonai, trina JAV konsulatų sienas, belaukdami 
įvažiavimo vizos. Tik vienas plaukė prieš tą srovę. Garrys Davisas atsisakė JAV 
pilietybės ir pasiskelbė pasaulio piliečiu. Atrodo, kad jis' neblogai verčiasi. Kiek
vienu atveju — turi savo biurą. Kilni idėja turėjo ir praktišką pusę. Jo pavyzdžiu 
pasekė ir kiti, bet verčiasi silpniau. Mat, pirmam vis lengviau. Kai vienas Ba
varijos ūkininkas paprašė Passavo miesto burmistro užleisti pasaulinei vyriausy
bei to miesto salę, jis buvo tiesiog nusiųstas pas psichiatrą. Pasirodė, kad pasau
linės vyriausybės mintis jam atėjo viešint beprotnamy. Žinoma, kaip pacientui. Bet 
ir iš likusio pasaulio plaukia pretenzijos. Girdi, ne Garrys, bet koks X ar Y iš 
tikrųjų yra pirmasis pasaulio pilietis.

Niekas nenustebs, jei po kelių metų sovietai paskelbs, kad pirmasis pasaulio 
pilietis buvo ne amerikietis Garrys Davisas, bet koks nors Petrovas ar Ivanovas, 
o gal pats Stalinas. Juk ką tik pasibaigusioje Leningrado mokslininkų konferenci
joje buvo paskelbta, kad rusas Šilingas jau 1832 m. išrado telefoną t. y. 50 m. 
prieš Grahamą Bellj, kuris iki šiol buvo laikomas to prietaiso išradėju. Tas pats 
Šilingas išradęs ir pirmąjį telegrafo stulpą. Na, kad bolševikai pirmieji tą stufpą 
pavartojo kartuvėm, abejonių nėra.

Taip besiginčijant dėl išradėjų garbės, mes laikomės nedovanotinai pasyviai 
— ne dėl telegrafo stulpo, bet dėl pirmojo pasaulio piliečio. Juk daugelį iš mūsų 
kokia Unitą, ar kokia karinė vyriausybė jau, tur būt, nuo 1945 m. laikė neturin
čiais pilietybės. O jei neturi atskiro krašto pilietybės, tai ir esi viso pasaulio pi
lietis. Tiesa? Ak, kodėl laumė į mūsų vadovaujančių veiksnių lopšį neįdėjo iš
radingumo dovanos. Rasit, dabar vietoje G. Daviso biuro pats Prancūzijos prezi
dentas juos aplankytų. Vis būtų šiokia tokia sensacija.

„Tyjiai važiuosi, toliau nuvyksi” — sakydavo iki šiol rusai. Tos taisyklės 
laikosi ir mūsiškiai. Ir su pasisekimu. Kai kas jau pasiekė ne tik rytinį JAV. pa
kraštį, bet ir Kaliforniją. Kam mums dirbti, jei kiti vargsta.

Prieš kiek laiko garsi amerikiečių žurnalistė Dorotėja Tompsonė pasiūlė vi
siems tremtiniams išduoti Roosevelto pasus, ant kurių viršelių būtų (rašytos 4 lais
vės, o to paso savininkai turėtų teisę įvažiuoti į visus laisvę gerbiančius kraštus. 
Girdi, tai būtų geriausias paminklas pačiam Rooseveltui. DP „sluogsniuose” tas 
siūlymas nepadarė jokio įspūdžio, nes D. Tompsonė yra pasaulinio masto žurna
listė.

Dabar panašią mintį puoselėja paryžiškis „Le Monde” Pereitą savaitę jis 
rašė;

„Gimė naujas pasaulis, be vardo, be vėliavos, be tautinio himno, be 
praeities, be ateities, be sienų ... o gal vis dėlto su sienom: spygliuotų 
vielų apsuptas. Ir nesuskaityta daugybė vyrų, moterų ir vaikų, kurie tame 
pasaulyje gyvena, sudaro mūsų laikams gėda, kurios stengiamasi nepaste
bėti, neišgirsti. Vilties grįžti jų tarpe turi tik žydai. Kitiems buvusi tėvy
nė dabar reiškia tik vergiją ir persekiojimą. Todėl visų -kraštų intelek
tualų grupė paragino Jungtinės Tautas tiems neturintiems tėvynės aiškiai 
apįbrėžti pasaulio piliečio sąvoką; nes juk jie yra tie, kurie pirmieji buvo 

šaukti pasisakyti už pasaulinęfaiką ir pasaulio vienybę”.
Taip rašo „Le Monde”. Atrodo, kad prieš mūsų norą mums bus primestas 

pirmųjų pasaulio piliečių titulas. Gavome nemokamai maistą, pastogę, rū
bus ir pagaliau gausime titulą, be jokių pastangų iš savo pusės. O gal tai 
„veiksnių” nuopelnas, tik jie bijo prisilažinti, nes nežino koks jų laukia likimas:- 
G. Daviso ar to Bavarijos ūkininko. K. 2. '

I

LAISKAS IS NEW YORKO

Mūsų krepšinis neturi žlugti!
Įsisiūbavusi emigracija verčia gal pasku

tinį kartą užsiminti apie mūsų sporto elito, 
šį kartą krepšininkų, likimą. Kadangi įvai
raus sukirpimo vadovaujantieji veiksniai 
kultūriniuose klausimuose tremtyje papras
tai niekingai tylėdavo, sunku pageidauti 
bent moralinio pritarimo, paskatinimo ir 
sporto srityje. Garbingi vadovaujantieji 
veiksniai, ti’k' tremtyje, tiek JAV, net ne
randa reikalo atsakyti į sporto sluogsnių ta 
lema jiems rašomus laiškus. Dėl to sporti
nis jaunimas turi griebtis privačios inicia- 
yvos.

Tremties patirtis parodė, jog toji grynai 
nrivati iniciatyva, be didžiūnų šešėlio, yra 
lemažas veiksnys, kad ir ne vadovaujantis, 
t aip gimė dvi krepšininkų išvykos į Pran
cūzija, kurios tam tikra prasme gal daugiau 
davė naudos, nei daugiapuslapiniai me
morandumai, užtikrintai ilsėdamies ministe-

rijų sekretoriatuose. Betgi tai nuobodi te
ma, beviltiškas bandymas įsviesti modernaus 
vėjo į kai kurias viduramžiškas galvosenas, 
kurioms tik metai padarys galą. Žinoma, 
čia- nenorima nuneigti memorandumų, svar
bos, bet ir sportas šiais laikais turi didelės 
reikšmės, ypač ten, kur lietuviai gali 
tarti svarų žodį tarptautinėje plotmėje.

Dabar, kai vyksta sparti emigracija, ky
la klausimas, o kas gi bus su mūsų krep
šinio elitu? Juk šalia grafikų, kai kurių so
listų bei muzikų,,krepšininkai tremtyje at
liko nemažą propagandinę misiją, pajėgė 
išlipti iš kartais sentimentalių stovyklinių 
rėmų ir lietuvių reprezentacijos knygon 
įrašė ne vieną jaukų puslapi.

O šiandien? Ar pasitrauksime iš kovos 
lauko kad ir krepšinyje, gyvensime netoli
ma ar tolimesne praeitimi, būsime prisimi
nimų pensininkais? Ar dera taip užsiminti

Amerikos lietuvi?; spaudos

Ir lietuviai bolševikai minėjo Vasario 16-ąją
Ir patiems Amerikos lietuviam® nebeaiš

ku, kas darosi su bolšeVikuojančiais lietu
viais Amerikos Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoje. Paskutiniai valdžios suduoti smū
giai bolševizmui, nauja vidaus politika ko
munistų atžvilgiu, atsiliepė ir į lietuvių 
kom. or-jų veikimą. Taip, pasak „Naujienų”, 
Toronte lietuviai komunistai griebiasi įvai
riausių priemonių: „Internacionalą pakeičia 
himnu”. O Canada, „raudoną vieliav^ — 
lietuviška trispalve”, pagaliau ■pamini Va
sario 16-ąją”. „Naujienos” toliau klausia 
skaitytojus: „O žiūrovai ar žino, kad Lie
tuvoje už tuos dalykus žmonės pūva kalė
jimuose, kenčia Sibire?”.

Kad visa ta lietuviškoji dekoracija komu
nistams tėra tik forma, matyti ir iš to, kad 
minėjime dalyvavusioji solistė tedainavo 
angliškai ir rusiškai, o maža mergaitė su- 

‘ sirinkusiems padainavo „Katiušą”.Gal 
dėl to, anot „N.”, „mūsų Stalino klapčiukai 
taip nusmuko kad lietuviai nebelanko jų pa
rengimų. Net seniau jiems simpatizuoją as
menys vis labiau pradeda atšalti ir nuo bol
ševikinio užkerėjimo atsipalaiduoti”, (pi).
Per vieną vakarą surinko 5.000 dol. aukų
Čikagos lietuviai nepr. šventės minėjimo 

proga sudėjo aukų net 5.000 dol. Tai labai 
didelė suma Lietuvos vadavimo fondui. Dau
giausia aukojo: D. Kuraitis — 500 dol., J. 
Mackevičius — 500 dol., Tremtinių draugi
ja — 500 dol., adv. Olis 100 dol. Minėjime 
dalyvavo apie 1.500 lietuvių, (pi).

Kaip didelis Lietuvos aukso fondas?
Lietuvos valstybės aukso fondą sudarą 

4.000.000 dol., kurie laikomi Amerikoje ir 
iki šiol nebuvo atiduoti rusams.

Renkama Lietuvių Kalbos Vadovui prenu
merata

Juozas Audėnas, gen. Švietimo ir kultūros 
Tarybos įgaliotinis Amerikai, spaudoje pa
skelbė atsišaukimą į Amerikos lietuvius, 
kad prenumeruotųsi „Lietuvių kalbos vado
vą”, kurio kaina ten nustatyta 2,5 dol. Tuo 
tarpu JAV įsteigta įvairiose lietuvių kolo
nijose 18 prenumeratos rinkimo punktų.

KUR YRA P. L. BENDRUOMENES 
STATUTAS?

Tokia anrašte „Mintis” š. m. kovo 23 d. 
Nr. 32 (554) paskelbė p. J. S. straipsnelį. 
ELTA yra įgaliota tuo reikalu paaiškinti:

VLIKo priimtas PLB konstitucijos pro
jektas 1948 m. spalio 11 d. VLIKo pirmi
ninko raštu buvo išsiuntinėtas visoms di
džiosioms pasaulio lietuvių organizacijoms, 
spaudos organams ir atskiriems veikėjams 
prašant susipažinti ir savo pastabas dėl jo 
atsiųsti VLIKui, kad priimdamas galutinį 
konstitucijos tekstą VLlKas galėtų į jas atsi
žvelgti. Pastabų buvo numatyta laukti iki 
1949 m. pradžios. VLIKo pirmininko rašte 
be kita ko pastebėta: „Nors konstitucijos 
tekstas dar 'negalutinis ir, gavus dėl jo pas
tabas ir atsiliepimus, jis dar gali kitėti, ta
čiau nežiūrint į tai VLIKas labai pageidau
ja, kad nelaukdami galutinio konstitucijos 
priėmimo, pasaulio lietuviai jau dabar vie-i 
toje pradėtų praktiškai organizuotis ir 
veikti pagal PLB santvarkos nuostatus.'Ta 
prasme labai pageidaujamas ir spaudos bei 
visų prengimų paskatinantis pasisakymas. 
Atkreiptinas dėmesys f tai, kad PLB yra 
tarytum tautinė lietuvių savivalda, kuri ne
naikina veikiančių lietuvių draugijų, bet jas 
remia”. •

Ryšium su tuo atsiklausimu VLIKas yra 
gavęs visą eilę pastabų ir atsiliepimų, kurių 
tarpe ir Amerikos Lietuvių Tarybos 1948 m. 
gruodžio 10 d. raštą, kuriame be kita ko 
rašoma: „Šituos ir kitus klausimus, susiju
sius'su P. L. B. kūrimu, galėsime plačiau pa- 
diskuoti, kai Tamsta ir p. V. Sidzikauskas 
atvyksite į Jungt. Valstybes. Tam reikia 
daugiau laiko, negu' kad VLIKas yra nu
matęs.” Vykstant VLIKo ir VT pirminin
kams į JV šis reikalas buvo jiems pabėž- 
tas, kaip skubus, ir šiomis dienomis laukia
ma ALTo pasisakymo. Kai tik jis bus gau
tas, galutinė konstitucijos redakcija VLIKe 
nebus uždelsta. Kita vertus, jau visoj eilėj 
kraštų bendruomenė organizuojasi pagal 
VLIKo išsiuntinėtą projektą. N-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
VILTIS Nr. 1. Mokslo, kultūros ir politikos 
žurnalas. Redaktorius Balys Gaidžiūnas. Tu
riny: p. p. A. Merkelio, dr. J. Saulio, J. 
Grigolaičio, Fausto Kiršos, Rannito, Dr. 
Pažino, Dr. Paplėno, K. G., agr. Mustei
kio ir Dr. A. J. Greimo straipsniai, A. M, 
Katiliškio novelė, Stasio Santvara eilėraš
čiai. Be to dar akademinio gyvenimo, aktu
alijų ir fizinio auklėjimo skyriai. Iliustruo

tas. Kaina 2,5 DM.
Nr. 2 ketina išleisti gegužės mėn.. pradžioje.

Visais Vilties reikalais kreiptis:
(14b) Pfullingen, Goethestr. 22,

jaunimui, kuris savyje nešiojasi šventą savo 
■tėvynės atvaizdą, neapipintą bereikšmiais 
titulai^, partinėm kastom ar egoistiniais 
prisiminimais, jaunimas, kuris visomis 
priemonėmis nori darbuotis savo mažosios 
tėvynės garbei — besimokydamas, bedisku- 
tuodamas, beieškodamas, kad ir žaisdamas 
krepšinį.

Tikrai —. ir žaisdamas krepšinį. O kad 
per jį galima daug padaryti, pakankamai 
aišku. Ir būtų smagi';’ džiuginanti žinia, kad 
grupė žymiųjų žaidikų, kurie pasirinko 
JAV, susimestų viename kuriame mieste, 
savaitgaliais toliau praktikuotų pamėgtą 
krepšinį ir po truputį pasireikštų tarptau
tinėj arenoj. Panašiai tvarkosi Kanadoj su
sibūrę pajėgesni krepšininkai, S. Macke
vičiaus vadovaujami. Kodėl nepadaryti ko 
nors panašaus kad ir New Yorke? New 
Yorke būtų patogu, nes čia egzistuoja Lie
tuvių Atletų Klubas (Brooklyne). Tiesa, šiuo 
metu sportinės veiklos klube kaip ir nesi
mato — amerikinis jaunimas po karo išsi
mėtė ir klubas verčiasi baro bizniu. Klubo 
vadovybė pageidauja, kad atvykę tremtiniai 
sportinę veiklą atnaujintų ir pažada stiprią 
paramą. Kadangi klubas finansiškai yra pa
jėgus, tai toji pagalba gali būti efektinga. 
Be kita ko, prisimintina, kad šis klubas 
buvo vienintelis, dosniau parėmęs tremties 
krepšininkus, prieš jų antrąją išvyką į 
Prancūziją, — uniformoms pirkti klubas yra 
paaukojęs 50 dol. Šiemet į klubą nariais 
įsirašė apie 20 iš tremties atvykusių jau
nuolių, bet iš jų pajėgesnio, pavyzdžiui, 
krepšinio vieneto dar negalima sudaryti. 
Tenka laukti rinktinės žaidikų, kurių vie
nas kitas jau plūduruoja per Atlantą.

Yra kibirkštėlė vilties, kad pavyks suran
kioti pajėgių žaidikų būrį ir gal jau kitą 
sezoną lietuvišku vardu bus galima daly
vauti vienose iš gausių New Yorko krep
šinio pirmenybių. Tautinės* komandos New 
Yorke nėra naujiena — savo futbolo ko
mandas — ir gero, ne parapijinio pajėgu
mo — turi vokiečiai, ispanai, švedai ir tt. 
Žydai turi ir savo atskiras krepšinio pir
menybes.

O to viso belaukiant, bent kiek atsigai
vini lietuvišku sportu, kai nuo praeitos sa
vaitės The New York Times kasdien skaitai 
Mar de Plata (Argentinoj) šachmatų meis
terių žaidynių eigą. Kasdien tekste po ke
letą kartų sumirga Marcus Luckis of Li
thuania — jis yra vienas iš 18-kos dalyvių. 
Pirmą dieną Luckis sužaidė lygiomis su 
praeitų metų, panašaus turnyro laimėtoju 
Eliskases (Austrija) ir po keturių partijų, 
lentelėj turėjo 3-čią vietą.

Luckis, beveik dešimtmetį atitrūkęs nuo 
Lietuvos, liko ištikimas trispalvei, o mūsų 
krepšininliai ar tęs tremtyje taip sąžiningai 
puoselėtas tradicijas? Ar pasitrauks iš ko
vojančių tarpo ir nusmuks i kasdienybę? 
Nesinori tuo tikėti, nes mūsų krepšinis ne
turi žlugti — tremtis nepasibaigia atvykus 
į JAV, tik įeina t kitą laukimo, atžymėto, 
darbu ir kova, tarpsnį ir tas tarpsnis turi 
būti įrašytas naujais siekimais.

Kęstutis Cerkeliūnas.

Malonūs skaitytojai!
Vienas iš Jūsų p. J. K. rašo iš Brid
geport©, Conn. USA;

„Ameriką pasiekėm gruodžio 21 
d. pr. metų. Nors Europa nusku-

• rus, žaizdota ir kruvina, nors 
DP' lageriai iki kaulo smegenų 
daėdė, bet negaliu meluoti: aš ir 
žmona gimtojo kontinento pasiil
gom. O jūs apie jį daug rašote.-”

Kitas p. P. R. iš Burn Bridge, York
shire, Anglijoje savo laiške teigia:

„.. .svarbiausia, kad netektų su 
„Mintimi” atsiskirti visai tokiu 
momentu, kada ji būtina, tarytum 

kasdienė duona!”.

IR JŪS UŽSISAKYKITE SAU „MIN
TĮ” IŠVAŽIUODAMI IS VOKIETIJOS! 
Čia užsisakant pakanka mokėti 4.50 

DM už mėnesi.

i

Kaip laikosi Lietuvos pasiuntinybė Wa- 
, shingtone ,

„Draugas” paskelbė savo redaktoriaus 
Dr. J. Prunskio pasikalbėjimą su Lietuvos 
respublikos pasiuntiniu Washingtone p. 

'Žadeikių. Pasikalbėjimo metu p. ministeris 
pareiškė, kad Amerikos valdžios įstaigos 
visada buvo ir tebėra Lietuvai nuoširdžios. 
Lietuvos klausimas nesąs izoliuotas klausi
mas ir jis būsiąs sprendžiamas kartu su 
kitų rytinių valstybių likimu. Toliau p. mi
nisteris pareiškė: „Mes esame dugne pa
saulinių problemų. Kada tas dugnas bus iš
muštas, kas gali pasakyti?”

Iš trijų Pabaltijo valstybių, mirus Dr. 
Bilmaniui, p.rZadeikis likęs vienintelis Įga
liotas ministeris Washington^. Latviai ten 
pat turį savo chargėe d’affaires, estų konsu
las New Yorke atliekąs ir kai kurias pa
siuntinybės pareigas. Reikšminga esą tai, 
kad Washington© mėlynoje knygoje, užsie
nio atstovybių sąraše, Lietuva padėta pir
moje vietoje tarp visų pasiuntinybių, tuo
jau po ambasadų. Taip jau išeiną pagal 
Lietuvos ministerio kredencialų (teikimo 
datą. (pi).

Lietuviai skautininkai kviečiami { JAV?
Tarptautinio Skautų Biuro atstovas DP 

skautams Mr. Monnetas pranešė Liet, skau
tų vadovybei, kad JAV Skautų organizacijos 
vadovybė sutikusi pakviesti tam tikrą įkai
čių DP skautų vadų, jų tarpe apie 50 lietu
vių. DP skautininkai turėtų įsipareigoti 
dirbti Amerikos skautų organizacijoje, ku
ri jiems parūpysianti darbo ir buto garan
tijas. Tačiau vis dėlto kvietimo procedūra 
praktiškai truksianti gana ilgokai, (pi).
„Čiupinėja” lietuvius komunistus Amerikoje

Kaip iš Amerikos' lietuvių spaudos ir iš 
gaunamų iš JAV laiškų matyti, vietiniai 
saugumo organai vis labiau „pradeda pa
imti į apyskaitą” Amerikos komunistus. Tam 
tikrose įstaigose esą sudaryti ir visiškai 
tikslūs lietuvių komunistų bei jų simpati- 
kų sąrašėliai, kurių tikslumu, nors jie ir 
be partijos sekretoriato sudaryti, nesą ga
lima nusiskųsti. Daugelis lietuvių komunis
tų prisibijo, kad su jais nebūtų taip pada
ryta,,kaip su naciais pereitojo karo metu, 
kada tie buvo uždaryti visam karo laikui į 
speciales stovyklas, (pi).
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