
LAIKRAŠTIS LIETUVIU VISUOMENEI^

Šiandien pasirašomas Atlanto paktas Trys JAV karo aviacijos uždaviniai

Clturdiillis kalbėjo kaip 
pranašas

Washingtonas (Dena/Reuteris). Dalyvauti 
Atlanto pakto pasirašyme yra pakviestos tik 
12 valstybių, kurios tų paktą pasirašys. Visų 
kitų kraštų diplomatiniams atstovams buvo 
prasitarta, kad ir jie tose iškilmėse galėtų 
dalyvauti. Tačiau oficialūs kvietimai jiems 
nebuvo išsiuntinėti, kad tuo būdu nebūtų

New Yorkas (Dena). Churchillio kalba 
Amerikoje sukėlė didelį susiinteresavimą. 
„New York Times” savo paskutinėje laidoje su)ja.ryta keblumų tiems diplomatams, ku- 
rašo; „Tuo metu, kada 12 tautų susirenka ! 
pasirašyti Atlanto paktą, Churchillis paima 
balsą ir įspėja demokratinį pasaulį nuo pa
vojų, kurie tą. paktą daro reikalinga”. Jis 
tai daro kaip seniausias šios žemės valsty
bės vyras ir kaip pranašas visai teisėtai. Jo 
spėliojimai įvykių jau buvo 
ra reikalo su kiekvienu jo

rių vyriausybės Atlanto paktui yra priešin
gos, ir todėl jie tokį kvietimą negalėtų pri
imti

patvirtinti. Nė- 
piešiamo dvi-

Sovietų memorandumas Atlanto pakto 
signatarams

Maskva (Dena/Afp). Sovietų Sąjunga
dešimto amžiaus paveiksi^ žodžiu sutikti, ' . D. Britanijoj ' Prancūzijos, Belgijos,

bet vargu galima abejoti jo pasaulinės L, JL
būklės analize ir jo rekomenduojamai^ 
vaistais.

„New York Herald Tribune” rašo: nors 
Churchillis ir įspėja tragediją, bet jis yra 
vis dar optimistas. Tie, kurie ir vėl laukė 
dramatinio įspėjimo arba eksplozyvinio iš
šūkio, buvo nusivylę. Savo kalboje jis su 
pasitenkinimu paminėjo tai, ką sakė praei
tyje.

Ženevoje posėdžiauja 
IRO taryba

Frankfurtas (Dėna). Ženevoje „Palais de 
Nation?” buvo atidaryta IRO generalinės 
tarybos antroji sesija. Joje dalyvauja atsto
vai iš 16 kraštų, o taip pat Sv. Sosto, Jung
tinių Tautų, tarptautinės darbo organizaci
jos, Unesco, pasaulio sveikatos organizaci
jos ir įvairių labdaringų organizacijų ste
bėtojai.

Reikalauja Išgabeni! visus DP
Frankfurtas (Dena). Pasak Alpenland ra
dijo, Austrijos vidaus reikalų ministeris 
EJehneris viename interview, pareiškė, kad 
Austrija reikalauja tuojau pat išgabenti vi- 
sos DP grupes, kurios politiniu požiūriu 
sudaro kraštui pavojų.

Balandžio 30 d. Austrija sulaikys visus 
IRO administruojamoms stovykloms mokė
jimus, kadangi biudžete numatyta 80 mili
jonų šilingų suma yra jau beveik išleista.

Visiems politiniams pabėgėliams, kurie 
atbėgo į Austriją po karo pabaigos, Austri
ja suteiks laikiną prieglaudą

; riausybėms įteikė memorandumą, kuriame 
I pareiškiama, kad sovietų vyriausybė laiko, 
I jog visi kėslai, kurie yra Atlanto pakto už- 
i kulisyje, neturi nieko bendra su taikingais 
tikslais ir tas paktįs prieštarauja JT char- 
tos principams.

Sovietų Sąjungos vyriausybė daro tas iš
vadas: 1. Atlanto paktas neturi nieko bendro 
su apsigynimu, kadangi nė vienai tą paktą 
pasirašančiai valstybei iš niekur negresia 
jokio pavojaus. Todėl tas paktas yra gry
nai agresyvaus pobūdžio ir nukreiptas prieš" 
Sovietų Sąjungą;

2. Tas paktas neveda j taiką ir flagran- 
tiškai pažeidžia JT chartą;

3. Jis yra nesuderinamas su britų sovietų 
draugiškumo ir savitarpio pagalbos paktų;

4. Tas" paktas yra priešiškas prancūzų 
sovietų draugiškumo ir savitarpio pagalbos 
paktui;

5. Jis prieštarauja visiems susitarimams ir 
sutartims, pasirašytoms Jaltoje, Potsdame ir 
kitur tarp trijų didžiųjų valstybių ir ku
rios pasirašiusiuosius įsipareigojo glaudžiai 
bendradarbiauti.

jame aiškina, kad sovietų memorandumas 
dėl Atlanto pakto yra klasiškas sovietų ar
gumentacijos pavyzdys.

„Kad ir ką Vakarų valstybės darytų, vis
kas klaidinga, nes tai jos daro, bet ką so
vietai daro — daro teisingai, nes jie, kaip 
jau įrodyta, negali suklysti” — rašo laikraš
tis.

Spauda per daug išpūto
Paryžius (Dena / Reuteris). Prancūzijos 

krašto apsaugos ministeris Ramadier tauti
niame susirinkime pareiškė, kad užpuolimai 
l'onkihgo šiauriniame pasienyje spaudos yra 
per daug išpūsti. Apie kokią nors kiniečių 
komunistų dalinių invaziją negali būti nė 
albos.
Ramadier pridūrė, kad prancūzų įgulos 

."oi. Rytuose yra sustiprintos.

Bulgarijoje areštuoti 
Tito .priešai?

Amerikiečiai apie sovietų memorandumą
, Washingtono sluogsnių nuomone sovietų 

memorandumas siekia kur kas toliau, negu 
sausio 29. d. sovietų užsienio politikos klau
simais padarytas oficialus pareiškimas. Tas 
faktas, kad memorandume puolamas tiktai 
paktas ir nebuvo reikalaujama jokių priemo
nių, pasak Reuterio, aiškinamas tuo, kad tai 
labiau taikoma propagandos tikslams.

Tų pačių sluogsnių nuomone, yra gali
ma, kad sausio 29. d. pareiškimai ir memo
randumas primena sovietų priemones. Ste
bėtojai spėja, kad šiuo metu, kaip tik kada 
tas paktas pasirašomas, bus išvystyta pro
paganda, kad atsvertų bent iš dalies Atlanto 
pakto reikšmę.

Diplomatiniuose Washingtono sluogsniuo- 
se atkartotinai konstatuojama, kad tas pak
tas nėra agresijos įrankis, bet turi grynai 
defenzyvinį pobūdį, neprieštarauja JT char- 
tos 51 str., jokiu būdu nepažeidžia britų 
sovietų ir prancūzų sovietų sutarčių ir pa
saulio stabilumui yra būtinas

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Herald Tribune” savo šeštadienio vedama-

... ir britai

Londonas (Dena/Reuteris). Dalis britų 
spaudos šeštadienį labai kritiškai komenta
vo sovietų memorandumą. „Times” rašo, kad 
tas dokumentas parodo aiškią didžiųjų val
stybių sąjungos baimę. Kartu sovietai sie
kia sukelti abejonių dėl to pakto taikingo 
charekterio plačiuose Vakarų visuomenės 
sluogsniuose.

.Liberalų „Manchester Guardian”, kuris 
memorandumą pavadino keistu dokumentu, 
teigia: „Ko verti sovietų taikingi šūkiai ga
lima suprasti prisiminus sovietų grasinimus, 
nukreiptus prieš Suomiją, Persiją ir Jugo
slaviją. Esą pakankamai įrodymų, kad So
vietų Sąjunga savo satelitų kraštuose turi 
labai gausias karines misijas, ji verčia juos 
laikyti dideles armijas ir tiek skirti ginkla
vimosi reikalams, kad tų vargšų kraštų jė
gos nebepakelia.

Konservatyvus „Daily Telegraph” rašo, 
kad sovietų vyriausybė kartoja tą pačią tak
tiką, kurią Europai jau pademonstravo vo
kiečių diplomatija. Ji tol veda agresingą 
politiką iki jos aukos būna priverstos suda
ryti gynimosi sąjungą. Tada garsiai rėkia
ma, kad toji sąjunga yra provokacia.

Teisingi Ehrenburgo žodžiai
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų žurna

listas Ehrenburgas maskviškiame „Kultūra 
ir Gyvenimas” pasisako Atlanto pakto klau
simu. Jis dėsto, kad ir ką darys vyriausy
bės, bet tautos to pakto niekada neratifikuos.

Pasaulis, pasak Ehrenburgo, yra suskilęs 
J dvi dalis. Vienoje pusėje stovi kūrybingos 
jėgos, kitoje pusėje pragaišties ir griovimo 
jėgos. Taikos gynėjai esą perėję į ofenzyvą.

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV karo 
aviacijos vyr. vadas gen. Vandenbergas se
nato krašto apsaugos komisijai paaiškino, 
kad eventualaus karo pradinėje stadijoje ka
ro aviacija neša didžiausią atsakomybę už 
eliminavimą galimo pralaimėjimo.

Kaipo svarbiausius karo aviacijos užda
vinius jis pabrėžė; priešpuoliai priešo svar
biausiųjų pramonės centrų, gynimas nuo 
priešo aviacijos puolimų savo krašto ir 
atramos taškų ir taktinis savo kariuomenės 
ir karo laivyno parėmimas.

Vandenbergas padarė tą pareiškimą tais 
sumetimais, kad paremtų atstovų rūmų di
dele balsu dauguma priimtą įstatymo .pro
jektą, pagal kurį aviacija turi būti žymiai 
padidinta.

JAV strateginiai rezervai

Washingtonas (Dena). JAV krašto apsau
gos ministerija paskelbė, kad šiuo metu 236 
įmonės su tūkstančiais mašinų ir 156 2. D. 
karo metu pastatytų ginklavimosi įmonių 
yra laikoma kaip pramonės strateginis re
zervas. Apie 500 tos rūšies įmonių, kurios 
buvo pastatytos vyriausybės lėšomis, yra 
parduotos arba išnuomotos. Tos įmonės ir 
toliau gamina krašto apsaugos reikalams 
svarbius gaminius. ,

Spėja pasitrauksiant Royalty
Washingtonas (Dena/Afp). JAV armijos 

ministeris Royallis turėjo pasitarimą su 
prezidentu Trumanu. Apie pasitaritho tu
rinį jis atsisakė ką nors pareikšti spaudos 
atstovams.

Manoma, kad Royalles netrukus iš savo 
pareigų pasitrauks.

JAV notos dėl taikos sutarčių laužymo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Šeštadienį 

JAV vyriausybė Bulgarijos, Vengrijos ir 
Rumunijos vyriausybėms įteikė notą, kurio
je tos vyriausybės kaltinamos už „atkarto- 
tinus pažeidimus” jų taikos sutartyse įra
šytų žmogaus teisių nuostatų.

Užpuolus Švediją, ją turėtų ginti Vakarai
Londonas (Dena/Reuteris). Konservatyvus 

britų savaitinukas „Spectator” dėl Švedijos 
elgsenos Atlanto pakto atžvilgiu rašo:

Švedijoje klausiama, kokia tikrumoje pa
galba gali būti pradinėje stadijoje eventua
laus karo atveju, jeigu iš D. Britanijos ir 
JAV pusės nebuvo suteikta parama, kada 
sąjungininkų karo mašina praeitame kare 
dirbo visu našumu.

Švedijoje esama stipraus įsitikinimo, kad 
Atlanto pakto valstybės, užpuolus sovietams 
Švediją, savo pačių interesuose turčių pulti 
sovietus, nes Švedijos kapituliacija reikštų 
viso Skandinavijos pusiasalio kapituliaciją.

Iš kitos pusės Stockholme vyrauja įsitiki
nimas, kad net ir prie menkiausio įtarimo, 
kad Švedija dėsis prie Atlanto pakto, so
vietai okupuotų Suomiją. Rezultate sovietai

įsirengtų savo laivyno atramos taškus uos
tuose, kaip pvz. Vazoje.

JT visuotinio susirinkimo sesija
New Yorkas. (Dena-Reuteris). Australi

jos užsienio reikalų ministeris Dr. Evattas 
sekamdienį atvyko į New Yorką. Jis pir
mininkaus netrukus prasidėdančiam JT vi
suotiniam susirinkimui. Spaudos atstovams 
jis pareiškė, kad ateinančioji sesija turės 
nepaprastos reikšmės. Atlanto paktas sus
tiprins JT ir prisidės prie prie jos tikslų 
pasiekimo.

Popiežiaus Pijaus XII jubiliejus
Vatikanas. (Dena). Popiežius Pijus XII 

savo auksinio (50 m) kunigystės jubiliejaus 
proga *sekamdienį laikė iškilmingas mišias, 
kurių klausė milžiniška žmonių minia. Pa
maldose dalyvavo min. pirm. De Gasperis, 
vyriausybės nariai ir diplomatinis korpu
sas.

JAV užsienio reikalų ministerija pranešė, 
kad Kanados vyriausybė, kuri tuose kraš
tuose savo atstovybių neturi, prašė, kad 
įteikiant tas JAV vyriausybės notas, JAV 
atstovai pareikštų, jog prie jų jungiasi k 
Kanados vyriausybė.

Lygiai tokio pačio turinio notą toms pa
čioms valstybėms įteikė ir D. Britanijos vy
riausybė.

JAV nedarbas sumažėjo
Washingtonas (Dena). Pasak JAV: preky

bos ministerio Sawyero, bedarbių skaičiau* 
augimas Amerikoje, mažų mažiausia bent 
laikinai, yra sustojęs. Pirmą kartą per ke- 
turius mėnesius bedarbių skaičius kovo 
mėn. 54,000 sumažėjo. Tą patį kovo iriėn. 
dirbančiųjų skaičius JAV padidėjo 479.000 
asmenų, kurių daugumus rado darbą žemės 
ūkyje.
. / • • • 

h- vėl svarstys veto klausimą
Washingtonas (Dena/Afp). Amerikos 

stovas JT Austinas po pasikalbėjimo su 
prezidentu Trumann spaudos atstovams pa
reiškė, kad būsimoje JT pilnatyje Lake Suc- 
cese veto klausimas atkartotinai bus iškeltas 
ir svarstomas. Tam tikri sprendimai, Aus- 
tino nuomone, neturėtų būti daugiau ve
tuojami. Vienok Austinas pasisakė prieš vi
sišką veto panaikinimą.

Bus nauja tarptautinė profesinė sąjungą
New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikos 

AFL ir CIO profesinių sąjungų organizaci
jų ir britų TUC profesinių sąjungų vado
vaują asmenys balandžio 7 d. susirinks Was
hingtone, kur tdrsis dėl įsteigimo naujos 
tarptautinės profesinių sąjungų organizaci
jos.

Nekomunistinių Prancūzijos, Italijos, Va
karų Vokietijos ir Skandinavijos kraštų pro
fesinių sąjungų atstovai bus pakviesti dėtis 
prie tos organizacijos kiek vėliau.

Visa New Yorko policija aukščiausioje pa- 
ruošiyje

New Yorkas (Dena/Reuteris). New Yorke 
sustreikavo 11.000 taksi šoferių. Profesinė 
sąjunga ir auto savininkų organizacija pra
našauja „prievartą ir kraują”. Pirmą kartą 
■nuo karo pabaigos New Yorko policija yra 
laikoma aukščiausiame paruošties laipsnyje.

šoferių profesinė sąjunga apkaltino auto 
savininkų organizaciją, kad pastaroji išdali
nsi streiko laužytojams šaunamus ginklus. 

O savininkų organizacija prikišo profesinei 
sąjungai, kad ši pasikvietė ginkluotus an
gliakasius, kurie turi įbaugti šoferius.

Daugelis taksių savininkų, kurie patys va
žinėja su savo mašinomis, pareiškė, kad vis- 
tiek važinės ir profesines sąjungos grasini
mus išmesti juos iš gatvių, ignoruos.

Apsinuodijo „oro tilto” lakūnai
Frankfurtas (Dena). Naktį į šeštadienį į 

Frankfurto karinę ligoninę buvo paguldyta 
254 asmenys iš sąjungininkų „oro tilto” per
sonalo. Bendros vakarienės metu jie visi ap
sinuodijo.

Londonas (Dena/Reuteris). Belgrado ra- 
ijo žiniomis keli šimtai valstybės ir par
uoš tarnautojų, daugiausia Sofijoje, suimti 

už tai, „kad jie buvo imperialistinių valsty
bių tarnyboje”.

Pagal tą patį pranešimą, Bulgarijos mi
nisterio pirmininko pavaduotojas Kostovas, 
kuris kartu buvo ir Bulgarijos KP pplitbiu- 
rio narys, yra laikomas namų arešte.

Pasak to pačio Belgrado radijo, areštuo
tieji buvo žinomi maršalo Tito priešai. Pa
žymėtina, sakoma tame pranešime, kad tie 
bulgarų „imperializmo agentai” kartu buvo 
ir Bulgarijos Jugoslavijos draugiškumo 
priešai

Telks vokierln 
„svetimšalin legioną” Graikijai

Berlynas (Delta). „Sozialdemokrat” rašo, 
kad iš vokiečių policijos sovietų zonoje turi 
būti sudaryti ypatingi daliniai, kurie bus 
panaudoti Graikijoje. Tai buvę nutarta SĖD 
konferencijoje, kuri įvyko kovo 18 d. Karls- 
horste.

Ta konferencija, pasak „Sozialdemokrat”, 
pasibaigė sudarius kolegiją, kuri sovietų 
zonoje turi įvykdyti verbavimą, parūpinti 
ginklų ir šaudmenų ir rūpintis teikimu.

To planuojamo „svetimšalių legiono” „vir
šininku” numatomas buv. vokiečių genero
las Mūlleris, kaip „spiritus rector” ir jo 
štabo narys numatomas komunistų poetas, 
buv. vokiečių štabo karininkas Rennas.

Francui kvepia karu
Madridas (Dena/Reuteris). Ispanijos vy

riausybės galva gen. Francas pareiškė esąs 
pasiryžęs likti savo pareigose. „Aš niekada 
iš savo postovio nedezertyruosiu”, pasakė 
gen. Francas radijo kalboje į ispanų tautą 
dešimtmečio sukaktuvėse nuo Ispanijos pi
lietinio karo pabaigos. Jo šūkis visada bu
vęs: „Pareiga”.

Toliau savo kalboje gen. Francas kritika
vo tuos, „kurie bando sukelti dabartinėje 
vyriausybėje priešiškumus”. Ispanija pasku
tiniųjų laikų pavojus, kurie buvo patys blo
giausi jos istorijoje, sėkmingai įveikė.

Prisimindamas tarptautnę būklę, jis pa
sakė, kad šis pokarinis laikas labiau pa
našus į prieškarinį metą, o pavojai graso ir 
Ispanijai ir Europai.

Kariuomenės paradas Madride

Madridas (Dena/Reuteris). Dešimties me
tų sukaktuvėse nuo Ispanijos pilietinio karo 
užbaigimo praėjusį penktadienį Madride 
įvyko kariuomenės paradas. Jame dalyvavo 
parašiutininkų ir kalnų šaulių daliniai. Viso 
parade dalyvavo 12.000 vyrų. Jį priėmė pats 
gen. Francas.

Nori likviduoti Indonezijos ginčą

• Washingtonas (Dena/Reuteris). Olandijos 
I užsienio reikalų ministeris Stikkeris su

Achesonu aptarė galimybę greitai ir veiks
mingai sureguliuoti Indonezijos klausimą.

Po to pasitarimo Achesonas pareiškė, kad 
jis tiki, jog JT tarpininkavimo komisija In
donezijai kiek galint skubiau įvykdys ST 
kovo 23 d. patvarkymus ir kad abi suinte
resuotos pusės sutiks pradėti reikalaujamas 
derybas.

Stikkeris prisijungė prie Achesono nuo
monės ir pareiškė, kad Olandija ST siūly
mus priimtų.

Olandai steigs indonezų kariuomenę

Batavia (Dena/Reuteris). Olandijos ka
riuomenės vadovybė paskelbė planus sku
biai įsteigti „Jungtinių Indonezijos Valsty
bių” kariuomenę. Ji palaipsniui turėtų užim
ti Olandijos ekspedicinių dalinių vietą. Ka
rininkų Ir puskarininkių postoviai pradžio
je būtų užimti olandų.

Palankiai rutuliojantis politinei būklei, 
bus galima kasmet kariškai apmokyti 18.000 
indonezų.

Tai reikėjo padaryti 1946 m.
Paryžius (Dena/Reuteris). Degolininkų „Le 

Matin” komentuoja D. Britanijos nutarimą 
kontroliuoti svarbių karinių medžiagų išve
žimą į Sovietų Sąjungą. Laikraštis teigia:

„Po truputį viskam ateina laikas. Anglai tu
rėjo jau 1946 m. nutraukti sprausminių nai
kintuvų teikimą Sovietų Sąjungai. Dabar 
jie pradžią davė tūkstančiams.”

Nė vieno atsakingo kominformo kraštų 
diplomato

Belgradas (Dena/Reuteris). Vakarų vals
tybių diplomatai Belgrade pareiškė, kad jie 
konstatavo, jog Jugoslavijos sostinėje nėra 
beveik nė vieno vadovaujančio Sovietų Są
jungos ir kitų Rytų bloko valstybių diplo
mato.

Ta proga, kad kominformo kraštų vado
vaujančių diplomatų šiuo metu nėra Jugo
slavijoje, jugoslavų komunistų partijos or
ganas įdėjo šešių skilčių straipsnį, kuriame 
smarkiai puolamas kominformas.

Stebėtojai tą straipsnį laiko propagandos 
požymiu prieš kominformą ryšium su pasi
rengimais liaudies fronto kongresui, kuris 
balandžio 10. d. įvyks Belgrade. Patikimuo
se sluogsniuose teigiama, kad maršalas Ti
tas tame kongrese pasakys reikšmingą 
kalbą.

♦ Kovo 31 d. pasibaigė D. Britanijos 
finansiniai metai davę 831 milijoną svarų 
sterlingu biudžeto likučių. (D/R).

Iš kompetentingų sluogsnių pranešama, 
kad šios savaitės gale 75’/o tų vyrų vėl galės 
grįžti į darbą. Likusiųjų sveikata nėra pa
vojuje. Maisto apnuodijimo priežastys kol 
kas dar nežinomos.

Sovietų naikintuvų eskadrilės virš Berlyno

’ Berlynas (Dena). Sovietų aviacijos naikin
tuvų daliniai praėjusį penktadienį Berlyno 
oro erdvėje išvystė didelę veiklą. Ypač ta 
veikla buvo ryški trijų vakarinių Berlyno 
sektorių oro erdvėje.

Vakarų valstybių atstovai Berlyno orinio" 
saugumo centrinėje neprotestavo dėl tų pra
tybų, kadangi jų nuomone visojė sovietų 
zonoje daromi aviacijos pratimai turi tik 
vietinę reikšmę.

Amerikiečių atstovas Berlyno orinio sau
gumo centrinėje pareiškė, kad būtų protes
tuojama tik tada, jeigu nebūtų laikomasi 
nustatyto 2.000 metrų aukščio, kas grėstų 
Berlyno oro tilto susisiekimui.

♦ Japonija vis dar turi 7 milijardus je
nų užsienio prekybos deficito. (D).

Gerb. skaitytojų dėmėsiu!! 
„Minties“ 36 Nr. balandžio 1 d. pas
kelbta žinutė

„TRUMANAS DARO SAVO“ 
buvo balandžio 1 d. pokštas. Jei jis 
suteikė skaitytojams pramogos — 
tikslas pasiektas. Red.

1



Hn % (sr>9) 2 pusi. MINTIS 1949 IV. 4.

Tarptautinė padėt is

Panika
„Istorinis žingsnis”

Šiandien Washingtone iškilmingai pasira
šomas Atlanto paktas. Jau pereitos savaitės 
pabaigoje čia susirinko beveik visų pakto 
dalyvių užsienio reikalų ministerial. Laik
raščiai savo Vedamuose pabrėžia to pakto 
reikšmę, jį vadindami „istoriniu žingsniu” 
ir taikos instrumentu.

Plačioji visuomenė, kaip praneša kores
pondentai, paktą sutiko su nemaloniu jaus
mu. Zūrichiškio „Die Tat” korespondentas 
telegrafuoja:

• „Nepaisant "to, kad Valstybės D-tas 
įsakmiai pabrėžė gynimosi pakto cha
rakterį ir konstatavo, kad „dabarties 
kare nugalėtojas daugiau pralaimės 
negu laimės”, visose JAV paktas yra 
sutinkamas ne su palengvėjimo jausmu, 
bet aiškiu susirūpinimu”.

Ir tai visiškai suprantama. Juk prieš- 4 
motus JT cbarta buvo pavadinta taikos in
strumentu. Prieš pusantrų metų — Mar- 
ehallio planas. Marshallio planas, tada buvo 
tvirtinama, atpalaiduos nuo ginklavimosi, 
šiandien sakoma, kad nepaisant pakto gink- 
luptis via tiek reikia.

Aiškiai jaučiama panikos nuotaiką didi
na spapdos pranešimai. Laikraščiai rašo 
apie specialios slėptuvės nuo atominių bom- 

. bų puolimo statybą „kaž kur Washingtone”.
- Apie naujus 25 to tankus, pagamintus iš 

naujo metalo rūšies, kuriuos galima bus nu
gabenti lėktuvais i bet kurį kraštą. Karto
jamas Bernardo Barucho įspėjimas bur
mistrų konfęrencijai nestatyti naujų statinių 
ir neplėsti socialinės apsaugos iki būklė yra 
tokia kritiška, kad „šiaudas gali pralaužti 
kupranagario nugarą”.

Nieko nepadeda ir „New York Times” 
diplomatinio korespondento Jameso Rastono 
aiškinimas, kad paktas
yr* iškilmingas'principas ir būdas jį apeiti 

kartu ,
Tačiau, jei paktas iš tikrųjų, kaip mes 

jau ne kartą šioje vietoje konstatavome, yra 
tiek veiksmingas, kiek jo dalyviai, o ypač 
Jungtinės Amerikos valstybės, turės noro j; 
pildyti, kodėl gi jo pasirašymas yra lydi
mas tokios panikos?

Klaidos vaisius.
W. ChurchilHs, pereitą ketvirtadienį kal

bėdamas Bostone, pasigailėjo, kad bolše
vizmas nebuvo užgniaužtas pačiojė pra
džioje. Kaip žinoma, jis tai daryti po 1. D. 
karo ir bandė. Deja, visas pasaulis tada 
taip pat abejingai žiūrėjo į Rytų Europos 
tautų likimą, kaip ir po 2 D. karo.- Pasau
lio taika ir laisvė yra nedaloma — tai su
prasti buvo sunku po 1. D. karo, tai nebuvo 
norima suprasti ir iki šiol.

Tačiau įvykiai ėjo savo keliu. Atsakyda
mas į vieno lordo paklausimą, ar šiais me
tais mus galėtų ištikti karas, lordas Paten
kamas britų vyriausybės vardu pareiškė;

„Mes esame linkę manyti, jog šiais 
metais yra karo pavojus, ir aš bijau, 
kad tas pavojus gali užsitęsti visai eilei 
metų. Tačiau tai, žinomą, nereiškia, kad 
karas šiais metais yra neišvengiamas”.

Tą patį tvirtino ir Churchrllis savo kalboje 
Bostone. Logiškai galvojant karo neturėtų 
būti, bet „įvykiai kartais pasuka labai' keis
ta linkme”, ,

Neišvengiamas karo psichozag
Žodžiu, susilaukėme tokios būklės, kurią 

jau prieš keletą metų išpranašavo New 
Yorko universiteto filozofijos prof. J. Burn- 
hamas. Jis savo veikale „Pasaulinis viešpa
tavimas”, kurio santrauką pateikėmę 1947 
metais ir mūsų skaitytojams, teigė, kad pa
saulį, suskilusį į dvi dalis apims tokia karo 
baimė, toks karo psichozas, kad vien dėl to 
kiekvieną dieną galės įvykti katastrofa.
• Šių dienu būklė jau yra panaši į tą 
Burnhamo nupieštą vaizdą. Tiesa, dabar
tinė paniką yra iš dalies dirbtinio pobūdžio. 
Vyriausybės norėdamos gauti visuomenės 
pritarimo Atlanto paktui, tyčia kiek patirš- 
tino'dažus. Iš kitos pusės, Kremlius norė
damas įtikinti, kad Atlanto paktas veda prie 
karo ir tuo būdu prieš jį nuteikti taikos 
išsiilgusią žmoniją, visų kraštų komunistų 
vadų pareiškimais tą psichozę, tą paniką 
dar daugiau padidino. VM

Atsisakė nuo 365.000 DM
Mifnchenas (NZ). Šeši kontrabandininkai 

ir vaizbūnai, kurie iki teismo, kuris turi 
įvykti balandžio 4 d. Mūnchene," buvo pa
leisti už 365.000 DM bendrą užstatą, nuo 
kovo mėn. vidurio dingo be pėdsakų. Ka
dangi jie daugiau nebesirengistravo karinė
se įstaigose, tai užstatas yra prarastas.

Miįncheno karinis teismas dėl to atsisako 
bet ką pareikšti. Jų pabėgiiyas galutinai bus 

* konstatuotas tik tada, kada jie neatvyks į 
teismo posėdį.

Kostarikoje perversmas
Kostarlka. (Dena/Reuteris). Kostarikos 

viešojo saugumo ministeris Cardonas pra
dėjo perversmą, norėdamas pasigrobti val
džią. Prezidentas Figueresas organizuoja 
pasipriešinimą.

Tarptautinės padėties skiltyje mes pe
reitame Nr,, kalbėdami apie naujuosius 
Amerikos izoliaeininkus, nurodėme, kad 
tie žmonės savo pažiūras remia rusų kil
mės amerikiečio de Severskio teigimais. 
Norėdami savo skaitytojus geriau supa
žindinti su tais teigimais, čia pateikiame 
kai kurias de Severskio knygos „Peace 
Trough Air Power" — per taiką į avia
ciją — minįis.
Autorius. Majorą Aleksandrą P. de Se- 

verskį vieni laiko kraštutiniu fantastu, kiti 
- pranašu, Abeji sutinka, kad Severskis 
aviacijoje nusimano.

Kai pereito karo metų aviacijos kauty
nės, dėl Anglijos pasiekė savo kulminacinį 
punktą ir Amerikoje jau nebuvo slepiami 
būgštavimai dėl D. Britanijos " likimo, Se
verskis buvo vienintelis komentatorius, ku
ris aiškiai pranašavo britų pergalę. Jis 
aiškino, kad anglai turi geresnius naikin
tuvus ir tas faktas nulems visas kautynes. 
Ir kai D. Britanija tas kautynes laimėjo, 
Severskis padarė išvadą: „Jei Vokietija ne
pagerins savo aviacijos, ji neturi nė ma
žiausios vilties laimėti karo“. Šiandien Se
verskio mintis, kaip elementarinę teisybę, 
kartoja jau daug žmonių. \

Tik Amerikos jėga gali išlaikyti taiką.
Su tuo šiandien sutinka beveik visi. Se

verskis tvirtina tą patį, bet priduria', kad 
ginklų ir kareivių skaičius dar nieko ne
nulemia. Jei karas prasidės, priešas savo 
žinioje turės neišmatojamus Eurazijos kon
tinento turtus. Todėl Amerikos strategija 
turi remtis ne kiekybe, bet kokybe.

Laimingu sutapimu JAV gali pavartoti 
tokią strategiją, kuri atitinka tiems reika
lavimams. Tai yra aviacijos strategiją. 
Tačiau kaip ji turi atrodyti? Tarmuo, kad 
didelis visų rūšių lėktuvų skaičius jau su
daro aviacijos galybę yra klaidinga. Koks 
nors kraštas gali turėti daug lėktuvų, bet 
neturėti galingos aviacijos. Hitleris tai su
prato per vėlai.

Tįjcrą aviacijos galybę sudaro tik ope
ratyvinės aviacijos dalys, kurios iš Ame
rikos kontinento gali tiesiogiai pulti 
priešo pramonės nervų centrus. Kitais žo
džiais - tik tokia aviacija yra galinga, kuri 
gali apsieiti be bazių kituose kraštuose.

Tokią aviaciją sudaryti yra galima, ir 
tam nereikalingi jokie nauji išradimai. 
Reikalingi lėktuvai jau dabar egzistuoją, 
deja, jų dar nėra pakankamai.

Pastaruoju metu sparčiai vykstanti emi
gracija galėjo kai kięno dėmesį atitraukįi 
nuo politinių sukūrių, kurių mums, deja, 
niekdd nevalia iš akių išleisti, nes nuo po
litinių įvykių priklauso mūsų ir mūsų 
krašto ateitis.

Tiek metų lauktos pakenčiamos gyveni
mo sąlygos su emigrącįja, atrodo, realizuo
jasi. Daug kas dėl to jaučiasi tartum spar
nas įgijęs, kurįe pagaliau išneš jį iš ne
laimingo mus nekenčiančio krašto, išves 
iš stovyklinio kalėjimo bei belaisvių gyve
nimo normų ir gražins gyvenimui. Bet kai 
jau gaunama viza, įkaitusios nuotaikos at
slūgsta, ir vėl grįžtama į tikrovę. Nes gerai 
žinome, kad niekas mūsų ten nelaukia, kad 
skiriamės su artimaisiais, su savo naujais 
draugais ir pažįstamais. Todėl širdis liū
desiu suvirpa ir dar labiau panūstą gim
tųjų namų, tėviškės židinio. Juk maloniau
sia būtų ne kur kitur pasukti, bet į savo 
kraštą.

Išvažiuodamas daug kas su didele rezi
gnacija atsisveikina Su savo artimiausiais, 
niekada jau nebesitikėdamas matyti Euro
pos. Mes esame europiečiai, Europos skaus
mų ir jos kultūros kūdikiai. Mums gaila 
jos. Bet Europą mes lipame plačiau, nes 
joje yra mūsų Lietuva. Čia jau mes per
keltai jaučiame: jei grįšime į Europą, va
dinasi, grįšime ir į mūsų Lietuvą.

Skirdamiesi su Europa, meskime trum
pą žvilgsnį ir į . . . politinius įvykius. Nors 
ir nėra jokių ginkluotų kautynių, bet kiek
vienas jaučia, kad visame pasaulyje yra di- 
'delis įsitempimas ir vyksta atkakli kova. 
Aplamą! politinis pasaulio gyvenimas pa
sidarė labai dinamiškas. Ta dinamika vis 
intensyvėja, greitėja ir į savo sukūrį įtrau
kia vis naujas pasaulio sritis.

Atsidėję " prisiminkime 1945 metus, kai 
kalbėjome su amerikiečių, anglų, kanadie
čių ar prancūzų kariais ir švietėme juos 
apie bolševizmą, kaip tada net ir mūsų gi
minės Amerikoje ir kitur negalėjo supras
ti, kodėl negrįžtame į Lietuvą, prisiminki
me 1946 m. skryningus, nuotaikas čia ir 
kitur, valstybės vyrų kalbas, konferenci
jas, spaudos balsus, ir daug dar prisimin
kime iš eilės sekusius įvykius iki pat šių 
dienų. Nepamirškime nieko.

Paėmę vartyti nuo 1945 m. laikraščių 
komplektus, mes konstatuosime, kad pasau
lis ,yra suskilęs į dvi nesutaikomas dalis, 
toliau-kad tas skilimo procesas prasidėjo 
palengva ir vis greitėjo. Abejose pasaulio 
pusės! prasidėjo jėgų konsolidacija. Įsi
žiebė pavojingos karo liepsnelės (Kinijoje,. 
Graikijoje, Art. Rytuose ir kt.), kurias ne
sėkmingai stengiamasi užgesyti. Likusi 
Europa sunkiai kovoja.su komunizmo in
filtracija. Jai į pagalbą atskuba Marshal
lio planas. Prieš bolševizmo geriaunamą 
„evangeliją“ sukuriama pasaulio atkutimo 
teorija. Šv. Sostas liaujasi ieškojęs su bol
ševizmu kompromiso ir aiškiai stoja su juo
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Per aviaciją i taiką
A. P. Severskio pažiūros

Pax Britanica - Pax Americana . Pax 
pemocratica. Jei Amerika viešpataus vi
soje žemės rutulį supančioje oro erdvėje - 
ji galės laiduoti taiką, lygiai taip pat 
kaip pereitame šimtmetyje ilgus metus 
taiką laidavo D. Britanija. O juk Brita
nija buvo maža tauta, kariškai visai ne
paruošta. Bet ji galėjo tvarkyti pasaulį tik 
todėl, kad nenorėjo būti stipri ir sausu
moje ir jūroje. Amžiuje, kuriame priešą 
galima buvo sunaikinti jūroje, Britanija 
visą demėsį skyrė tik laivynui. Jos nenu
galimos eškadros' jai laidavo viešpatavi
mą jūrose.

Šiandien oras užėmė jūros vietą. Jėga, 
kuri kontroliuoja padanges, diktuoja savo 
valią. Jei amerikiečiai tai supras, susi
lauksime naujo taikos šimtmečio. Gal tai 
bus ne Pax Americana, bet Pax Democra- 
tica - gražus visų tautų sugyvenimas.

Šiandien atrodo neįtikėtina, o vis dėl to 
teisybė, kad ir dviems metams nuo 2. D. 
karo pradžios praslinkus JAV ginklavimosi 
programoje bombonešiai stovėję pasku
tinėje vietoje. Vadovaują valstybės vyrai 
bombonešius tada laikė niekuo nepateisi
namu liuksusu. Daugelis jų šiandien taip 
galvoja. i , ,

Lakūnų balsas. To fakto akivaizdoje, 
aiškina Severskis, lakūnams neliko nieko 
kito, kaip tik garsiai pakelti savo balsą. 
Saugumo jausmo stoka verčia prabilti. Da
bartinis laikotarpis yra kritiškas, nės JAV 
atsidūrė pirmoje plataus masto atsiginkla- 
vimo stadijoje. Kai dabar daromi planai 
įgaus griežtą formą, juos bus sunku pa
keisti. Jau taip yra, nugalėtojai mėgsta 
garbinti tuos ginklus, su kuriais paskutinį 
kartą laimėjo. Prancūzija, kuri 1. D. ka
rą laimėjo apkasuose, po karo pasistatė 
liuksusinius apkasus - Maginot liniją. Tai 
buvo inžinierių meno karūna. O vis dėl
to .. . tai buvo tik plieno ir betono pa
minklas . . . tragiškai klaidai.

Tiesa, jaunas karininkas, Charles ■ dę. 
Gaullės pavarde, jau tada aiškino, kad ju
dri karo vedimo technika niekais pavers" 
visas apkasų sistemas, bet jo balsas liko 
tyruose šaukiančiu. Tada Foch, Joffrę, Pe
tain ir Gameliną kritikuoti buvo tolygu 
valstybės išdavimui.

Amerikiečiai kartoja prancūzų padarytą 
klaidą. Praėjusį kąrą jie laimėjo laivyno, 
sausumos ir aviacijos jungtinėmis jėgomis. 
Dabar jie nori tokius kombinuotus dali
nius apginkluoti naujais ginklais. Maži 

Dar grįsime
į kovą. Tautos ginkluojasi. JAV išleidžia 
astronomines sumas tyrinėjimams ginkla
vimo srityje. Pavojaus spiriama Europa 
pirmą kartą istorijoje nutaria susivienyti. 
Pagaliau sudaromas nuo bolševikų gintis 
Atlanto paktas. (

Ir taip sklaidant praėjusių metų laikraš
čių komplektus, kaip kaleidoskope, įvykis 
seka įvykį, ir kiekvienas jų vis įtikinamiau 
liudiją, kad pasaulis yra išblokštas iš sąvo 
normalaus gyvenimo kelio ir susidūręs su 
alternatyva: atgauti lygsvarą ir vėl grįž
ti į normalią būseną arba mestis J katas
trofą.

Šiandien niekas daugiau iliuzijų nebe
daro: visiems jau pernelyg aišku, kad pa
sauliui mirtinai gresia Maskvos bolševiz
mas.

Mums atrodo, kad kiek vėlokai, bet vis 
tiktai pasaulio laisvos tautos susizgribo. To 
susipratimo rezultatas-Atlanto paktas. Sun
itu šiandien, vos jam gimus, pranašauti jo 
vaidmenį, bet galima tarti, kad tolimesnei 
pasaulio politinei raidai ir eventualei poli
tinei konsteliacijai jis gali turėti sunkiai 
įsivaizduojamos reikšmės.

Gali kaip nori kalbėti, bet tas paktas yra 
nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, nors jam 
teikiamas ir tik grynai defenzyvinis pobū
dis. Bet Atanto paktas, anot gen. Franco, 
yra tik laiminga pradžia. Galima spėti, kad 
Atlanto paktas artimiausioje ateityje bus 
tas centras, į kurį gravituos viso likusio 
laisvo pasaulio laisvos tautos.

Kam tas milžiniškas ginklavimasis, kam 
tas tautų sudėtingas organizacinis njecha- 
nizmas? Praeitoje JT sesijoje į tai atsakė* 
Belgijos ministeris pirmininkas ir. užsienio 
reikalų ministeris Spaakas: dėl baimės! 
Taip, paąaųlis bijo ...

Ta baimė vis didėja: Ją kelia kad ir ta 
priežastis, jbg į Marso, griaunamas užgai
das yra įkinkytas mokslas, kuris atidengė 
naujus kelius į medžiagos panaudojimą ir 
technikinį pritaikymą žudymui. JAV ato
minės komisijos pirmininkas Bredleys tei
gia, jog sovietai neabejotinai turi atomi
nės bombos paslaptį, o gal net ir pačias 
bombas gamina. O gal sovietai turi „ir dar 
kai ką daugiau“, kaip su sarkazmu yra iš
sitaręs Višinskis.

O žudančios bakterijos, tikri ar tariami 
mirties spinduliai, o radioaktyvūs debesys 
ir kiti slapti ginklai?! Eiliniam žmogeliui 
ir nesapnuoti, kas daroma laboratorijose ir 
institutuose. Apie tai daugiau žino moks
lininkai ir valstybių vyrai, todėl tuo di
desnė yra jų baimė.

Ginklavimasis sukelia nepasitikėjimą ir 
baimę, o baimė skatina dar didesnį ginkla
vimąsi, ir tai be galo. Vyksta neįsivaizduo
jamos lenktynės. Tose lenktynėse įtem
piamos tautų visos fizinės ir moralinės jė
gos. Tautose susidaro paruošties būkjė. 
Dėl nuolatinio įtempimo pradeda atsirasti 
neapykanta. O juk vieną kartą kuri nors

sklandytuvai keičiami dideliais. Tankai — 
supertankais. Vietoje vilkstinių lėktuvne
šių statomos tikros plaukiojančios salos, 
kurių kiekviena kainuos 250.000.000 dolerių. 
Ir šių dienų Amerikos įstatymų leidėjai, 
lygiai kaip prieš 30 metų Prancūzijos, pasi
duoda generolų ir admirolų įtakai.

Reikia tačiau neužmiršti, kad ta kom
binuotų kariuomenės dalinių strategija bu
vo improvizacija ir tik todėl buvo reika
linga, nes aviacijos veikimo spindulys bu
vo per mažas. Ji negalėjo iš savo bazių 
sunaikinti Japonijos nervų centrus.

Taigi ta sausumos laivyno ir aviacijos 
kombinacija buvo tik bėdos vaisius, kad 
tuo būdu prie Japonijos priartinus avia
ciją.
Ir pagaliau aviacija suteikė mirštamą smū
gį Japonijai. Nors jos laivynas ir kariuo
menė buvo pilnoje tvarkoje. Ji kontrolia
vo didžiąją Azijos dalį. Tuo laiku, kai avia
cija pribaigė Japoniją, amerikiečiai turėjo 
sutelkę milžinišką kariuomenę, kuri .nepa
leido nė vieno šūvio.

Dabartinis aviacijos stovis. JAV aviaci
jos programos branduolys numato viso 70 
aviacijos eskadrų. Iš jų 20 vidutinių bom
bonešių B 29 ir B 50 tipo su 8.000 kil. vei
kimo spinduliu. Tuo tarpu numatyta tu
rėti tik 5 eskąndras B 36 tipo, kurio veiki
mo spindulys siekia 16.000 kil. ir gali būti 
prailgintas iki 20.000,—. Toks spindulys 
leidžia iš Amerikos pasiekti bet kurį Eura
zijos tašką.

Pirmiesiems lėktuvams reikalingos už
jūrio bazės, antriesiems — ne. O vis dėlto 
dabar statomi kaip tik pirmojo tipo lėktu
vai. Kodėl? Jau prieš 2. D. karą ameri
kiečiai išbandė vieną 74 tonų lėktuvą, ga
lintį nuskristi 13.000 ki. Bet vietoje to mil
žino masiškai buvo statomi 18 to bombo
nešiai. Ta klaida kartojama ir šiandien. 
Statomi 63 to bombenešiai vietoje, kad 
stačius 135 to. Ir tada ir dabar kaž kaip 
vengiama „kraštutinių“ lėktuvų tipų. Ne 
dėl techninių, bet dėl psichologinių prie
žasčių. Karo veteranai negali įsivaizduoti 
karo be kariuomenės ir laivyno. O avia
cijai ir laivynui paremti užtenka bombo
nešių su mažesniu veikimo spindulių.

Atominė bomba neatpalaidpjo nuo karo 
meno reikalingumo. Atvirkščiai, tinkamai 
strategijai ji duoda daugiau galimybių, — 
aiškina Severskis ir priduria — tauta, kuri 
pirmoji pasiruoš tarpkpntindntiniam 
aviacijos karui, laimės ateinantį karą.

t
pusė turės pradėti pavargti. Ji panorės vie
nokio ar kitokio sprendimo — vis tiek ko
kio, kad tik nusimesti nepakenčiamą naš
tą. Kas tada?

Vadinamasis „šaltasis karas“ negali gi 
trukti amžinai. Jau dabar iš kiekvieno JAV 
piliečio jis pareikalauja per metus apie 180 
dolerių. Tai yrą milžiniška* našta ir tur
tingai Amerikai.

Kas tos nenormalios būklės pasaulyje 
kaltininkas? Aišku, tie, kurie siekią pasau
linės revoliucijos, kursto tautą prieš tau
tą, steigia šnipų tinklus ir penktąsias ko
lonas, laiko paruoštyje šimtus divizijų, mi
lijonus vergų įkinkę dieną ir naktį kalti 
ginklų.

Berlynas yra suskaldyto pasaulio minia
tiūra. Kiekvienam jau aišku, kad vienoje 
planetoje negali tilpti dų pasauliai. Jau 
seniai visiems yra žinomas ir postuliatas, 
kad taiką yra nedaloma. Kaip! norit, bet 
vyksta karas, tegu „šaltas“, bet tikras ka
pas. Jis pateikia tiek daug kazusų, kad bet 
kada gali išvirsti i „karštą karą“.

Nueita yra per toli, ir kelio atgal nėra. 
Nei Stalinui nei jo emisarams niekas nebe
tiki. Kremlius gali pradėti leisti ir pačius 
žaviausius taikos burbulus, bet jau pasau
lio nebesuklaidins.

Ar visa tai gali dar ilgai trukti? Kokia 
gi gali bųti išeitis iš susįdariusįos būklės? 
Apie tai neblogai gali spėlioti kiekvienas 
iš mūsų. Bet Vakarų demokratijų vadai juk 
turi ką nors suplanuoti vėl išvesti pasau
lį į kietą kelią. Ir, netenka abejoti, jie 
savo koncepciją turi.\

Europos vienybės sąjūdžio matu Briu
selyje Churchillis pasakė, kad didžiausias 
Vakarų troškimas padėti nelaimingoms Ry
tų tautoms. Chųrchillio pareiškimą reiškia 
parafrazuoti: be laisvų Rytų nebus nė lais
vų Vakarų.

Kad į pasaulį grįžtų ramybė, bolševiz
mas turi žlugti. Prie to einama. Nuosekliai, 
bet atkakliai prie to einama. O gal patys 
įvykiai į tai veda — vis tiek..

Palyginę 1945 m. pasaulio politinę kon
steliaciją su dabartine, matome nepapras
tą skirtumą. Gyvename didelės dinamikos 
laiką, ir pasaulio likiminė raida vis inten
syvėja. Todėl pamatuotai galimą teigti, kad 
pasaulis artėja į savo sprendžiamąją fazę.

Niekas to taip nelaukia, kaip žudomų 
bolševikų aneksuotų tautų žmonės. Jie la
biausiai nori taikos, kuri laiduotų jų laisvę 
ir teises.

Kovoje su bolševizmu nueitas geras ke
lio galas. Jeigu vis dažniau politikų ir val
stybės vyrų kalbama apie karą, tai tas 
dar nereiškia, kad bus karas, bet tikrai lei
džia laukti, kad artinamės į lemiamą taš
ką, J persilaužimą, po kurio turi sekti tai
ka visai žemei, visoms tautomis.

Tarptautinis bolševizmas turi žlugti, ir 
jis žlugs. Tuomet Europa kelsis į laisvę, o 
su ja kelsis ir mūsų Lietuva. Šiandien vil

TRUMPOS Z1MOS=
’ AUSTRALIJA

♦ Austrijoje, pietvakarinėje ■ Qtte.eslan- 
do dalyje, per praėjusias tris savaites ne
paprastai prilijo. Keli miesteliai ir daug 
kaimų yra visai atskirta nuo pasaulio. Pa
skendo nemaža avių. (D/R).

* Australijos profesinių sąjungų orga
nizacija pranešė, kad ji daugiau nebesiųs 
savo delegacijos t komunistų apniktos pa
saulio profesinių sąjungų organizacijos po
sėdžius. (D/R).

AUSTRIJA
♦ Australija ir Indija formaliai pasiūlė 

Indonezijos klausimą iškelti JT pilnatyjė. 
Iki šiol vis tas klausimas buvo ST darbų 
tvarkoje. (D/R).

BULGARIJA
♦ Sofijos diplomatiniuose sluogsniuose 

teigiama, kad netrukus bus sušaukta Bul
garijos komunistų partijos konferencija, ku
rioje svarbiausia bus tariamasi dėl pakeiti
mų partijos politiniame biure (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ Anglijoje ir Walese mirtingumo koe

ficientas pasiekė pačio mažiausio lygio koks 
bet kada buvo registruotas, būtent, 10,8 as
menų tūkstančiui. Statistikos įstaiga skai
čiuoja, kad šiuo metu gyventojų skaičius 
siekia 45 milijonų asmenų. (D/R).

♦ BBC iš karo laivyno eluogsnių infor
muoja, kad birželio mėn. Šiaurės jūroje, ka
nalo sąsiauryje ir Biskajos įlankoje bus 
padaryti britų, prancūzų, olandų ir belgų 
karo laivynų bendri manevrai. Juose daly
vaus per 100 karo laivų. Pratimuose daly
vaus 8 amerikiečių stebėtojai. Taip pat bir
želio mėn. virš Londono ir britų aviacija 
turės didžiausius manevrus nuo pat karo 
pabaigos. Juose dalyvaus amerikiečių su- 
pertvirtovės. (D/R).

GRAIKIJA1
* Vienas karinis teismas Makedonijoje 

už sabotažą geležinkeliuose nuteisė mirtimi 
dvylika komunistų. (D/Afp).

IS VISUR
* Balandžio mėn. pradžioje iš D. Brita

nijos, Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo, 
Olandijos, Austrijos, Italijos, Šveicarijos ir 
Vakarų Vokietijos 1 JAV vyks 26 inžinieriai 
ir elektrotechnikai, kur susipažins su JAV. 
gamybos metodais ir darbo būdu. (D/R).

♦ JT mažoji pilnatis pritarė lotynų 
Amerikos valstybių delegacijų siūlymui ir

K- :lbė ispanų kalbą oficialia JT podėdžių 
šalia anglų ir prancūzų kalbų. 

(D/Afp).
' _ ITALIJA

♦ Italijos kairiųjų, Nennio, socialistų 
vadovybė atmetė komunistų siūlymą suda
ryti kartu su jais bendrą „taikos frontą” 
(D/Afp).

JAPONIJA
♦ Japonijoje jūra išmetė i krantą miną. 

Jai sprogus, žuvo 56 pajūrio Nadasio vie
tovės asmenys ir šešiolika buvo sužeista. 
Sunąikinta arba sunkai sužalota 60 namų. 
(D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos moterų antifašistinis fron

tas vienoje telegramoje Trygvei Lie protes
tavo prieš „Graikijoje viešpataujantį terorą”, 
o taip pat reikalavo, kad „Graikijoje būtų 
sustabdyta anglų amerikiečių imperialistų 
intervencija. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Prezidentas Trumanas savaitinėje 

spaudos konferencijoje pareiškė, kad iki 
šiol dar niekas nėra numatytas į JAV am
basadoriaus postovį Maskvoje. (D/R).

♦ Amerikos filmų artistą Fairbanksą D. 
Britanijos karalius pakėlė britų imperijos 
garbės riteriu. Visa tai už jo nuopelnus ke
liant britų amerikiečių draugystę. (D/R).

KANADA
♦ Kanados senatas visais balsais pa

tvirtino Atlanto paktą. Kanados pirmieji 
rūmai tą paktą patvirtino jau praėjusią sa-, 
vartę 149 balsais prieš 2 balsus. (D/Afp).

♦ Kanadoje, Montrealio mieste, įvyko 
prieš Atlanto paktą nukreipta komunistų 
demonstracija. Jos metu buvo sužeista ne
maža žmonių. 10 asmenų policija areštavo. 
(D/R).

KINIJA
♦ Penktadienį J Pekingą pas komunis

tus išvyko tautinės Kinijos vyriausybės tai
kos delegacija, kuriai vadovauja gen. Gang- 
čičungas. (D/R).

, ’ SOVIETŲ S-GA
♦ J Žinomo sovietų kompozitoriaus Šos- 

takovičiaus kambarį New Yorko Waldorf- 
Astoria viešbutyje įsiveržė viena moteris ir ■ 
sušuko: „Pasekite Kosenkiną,. šokite pro 
langą”. Šostokovičius dalyvauja sovietų su
organizuotam „taikos kongrese”. (UP).

ŠVEDIJA
,* šiais metais Švedija pastatys 203 lai

vus, kurių bendras tonažas bus 1.938.700 
to. (D). ,

♦ Švedijos žvejai šiais metais tikisi mil
žiniškos silkių žūklės. Manoma, kad bus 
tiek silkių sugauta, kad sunku bus, jas par
duoti. Mat prasideda „silkių periodas”, ku
ris trunka apie 15—20 metų. Po to ateina . 
silkių sumažėjimas, kurio periodas trunka 
nuo 60 iki 70 metų. Paskutinis geras pe
riodas buvo 1877—1895 m. Tąda našiausiais 
metais buvo sugauta 215.000 to silkių, t. y. 
dešimt kartų tiek, kiek sugaunama da
bar. (D).

ŠVEICARIJA
♦ Šveicarija pakeitė ginklų išvežimo 

draudimą ta prasme, kad galima ginklų iš
vežti tik susitarus krašto apsaugos "ir už
sienio reikalų ministerijoms. (D/R).

VATIKANAS
♦ Popiežius britų karo laivo „Vanguard”

60 karininkę sutiko priimti nepaprastoje 
audiencijoje. (D/R). _______________ 

čių grįžti i gimtąjį kraštą yra kur kas dau
giau, negu ' 1945 metais. Tad iškeliaudami 
iš Europos ne beviltiškai su ja skirkimės, 
bet keliaukime į naują prieglaudą su tvir
tu pasiryžimu ir nepalaužiama valia į ją 
grįžti. O mes tikrai grįšime!

G. Noreika
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Mūsų kalba ir lituanistika tremtyje Jslkurdinimo sūkuryje (2)

Kaip ir caro laikais, lietuvių kalbos gy
vatai bei jos kultūrai ir vėl iškyla, bent 
šiuo metu, panašūs pavojai. Jei tėvynėje 
okupantai ne lietuvių kalbos 'globa tėra su
sirūpinę, bet priešingai — ten ryškūs pa
vojai gresia pačiai tautos substancijai, jos 
gyvybei, tai ir tremtyje, kurioje atsidūrusi 
palyginti nedidelė tautas dalis, tų pavojų 
taip pat yra nemaža. Vis dėlto tremtiniai 
kai. kuriais atvejais turi, nors ir aprėžtų, 
savo gimtajai kalbai globoti tokių galimy
bių, kurių dabar trūksta tėvynėje. Tad ir 
jiems čia tenka dvigubas uždavinys: išlai
kyti savo gimtąją kalbą ir kartu prisidėti 
prie jos kultūras kėlimo. Tai nelengvas už
davinys tremties gyvenimo ,sąlygomis. Bet 
j| reikia rūpestingai vykdyti, jei nenorima, 
kad tremtiniai ilgainiui, ypač jei jiems tektų 
palikti svetur ilgesnį laiką, tolydžio imtų 
tirpti svetimoje aplinkoje.

O tos svetimos aplinkos pavojai iš tikrų
jų yra labai dideli. Palyginti nedidelė trem
tinių masė, (vairiuose kraštuose mažomis 
grupėmis grupelėmis išblaškyta po įvairius 
kampus, kasdien santykiauja su svetimomis 
tautomis, nuolat girdi jų kalbą ir yra pri
versta dažnai ta svetimąja kalba kalbėti,, 
skaityti ir net rašyti; pagaliau ir patys tų 
kalbų mokosi, jose tobulinasi'. Suprantama, 
kad tokiomis aplinkybėmis ir nenoromis, 
nejučiomis pasisavinama svetimų lietuvių 
kalbai žodžių, posakių, net ir svetimos tar
tie*. Žinoma, svetimos kalbos išmokimas, 
ypač mūsų sąlygomis, yra geras ir pagei
dautinas dalykas. Bet nuostolis savo kalbai 
ir net pavojus atsiranda tada, kai gimtoji 
kalba be reikalo prikaišiojama svetimų 

,lyčių, jomis užteršiama.
Tada dėl svetimosios įtakos apsiblausia 

kalbinis individo mąstymas, atšimpa gim
tosios kalbos jausmas. O kai pažeidžiamas
savas kalbinis mąstymas ir netenkama savų 
kalbinės raiškos formų, tai turi neigiamai 
atsiliepti ir dvasios kultūrai. Mat, gimto
sios kalbos išsivystymo tobulumas neatski
riamai susijęs su dvasiniu išprusimu, išsi
lavinimų, Nes gimtoji kalba, kaip yra pa
brėžęs vokiečių kalbininkas L. Weisgerbe- 
ris, yra visuomeninė pažinimo forma. T. y. 
dvasinio bei išoriiijo pasaulio pažinimas vi
siems tautos nariams teprieinamas per tą 
tarpininkavimą, kuris y ra. duotas kurios tau
tos kalbos, jos žodžių bei jų formų prie
monėmis. Kuris tautos narys tų priemonių 
gerai nepasisavina, nepažįsta, ir nuo saviš
ka to pasaulio pažinimo esti atskirtas. Sve
tima kalba tuo atžvilgiu negalės atstoti gim
tosios, nes su ja žmogus niekada negalės 
būti taip gerą: kūnu ir dvasia suaugęs kaip 
su savo gimtąja; su kuria jis nuo mažens 
sutapo. /

Bet šiuo metu ypač yra opi augančiosios 
kartos, mažųjų padėtis,. Labiausia tose vie
tose, kur lietuviai turi gyventi išsiblaškę 
tarp svetimųjų atskiromis šeimomis ar 
mažučiais būreliais. . Vaikams čia ten
ka sukinėtis tarp kitataučių, su jais 
bendrauti, žaisti. Kitur tokiose aplinkybėse, 
nesant sąvų pradinių mokyklų, vaikai lanko 
svetimas mokyklas, kur viskas ejnama sve
tima kalba. Gimtąją kalbą vaikai tegirdi tik 
tada, kai jie yra savo šeimoje, tarp lietu
vių. Čia svetimoji mokykla sudaro pavojų, 
kad vaikai, sistemingai neišeidami gimto
sios kalbos pagrindų, neišmoks kaip reikia 
savosios kalbos, o priešingai — ją sužalos; 
bręstančio kūdikio kalbos turtas, kalbinis, 
mąstymas bus pažeistas svetimų priemaišų, 
kurios jį ilgainiui ims skirti iš natūraliais, 
sveikais, gimtosios kalbos pagrindais besi- 
plėtojančios lietuviškosios bendruomenės. 
Takiomis sąlygomis augdamas jaunimas sa
vo kalba pasiduoda ne tik svetimosios kal-

Planuojamoji meilė
Prancūzų „Rėforme” laikraštis rašo:
„Prieš porą dienų didelis klausytojų skai

čius dalyvavo prof. Kolbanovskio paskaito
je, Maskvos Politechnikos patalpose. Daug 
klausytojų dėl vietos stokos nepateko į pa
skaitą. Tema buvo labai patraukli: „Meilė, 
vedybos ir šeima Sovietų Sąjungoje”. Ji su
domino visuomenę todėl, kad Aukščiausioji 
Taryba (viena jos komisija) svarsto naują 
vedybų teisės reformą. Skyrybos, jau labai 
suvaržytos 1944 metų įstatymu būsiančios 
visiškai neleidžiamos toms šeimoms, kurios 
turi vaikų.

Prof. Kolbanovskis nieko nepapasakojo 
apie komisijos darbus, bet aštriai atsiliepė 
apie skyrybų neigiamus padarinius vaikų 
sielai. Tėvai, kurie išleidžia į pasaulį pus- 
našlaičius vaikus, atlieka nusikalstamą dar
bą. Pagal Kolbanovskį, gryna lytinė meilė, 
be socialinio ar dvasinio pagrindo, esanti 
visiškai svetima tarybiniam mentalitetui. Jo 
manymu, labai apgailėtina, kad Sovietų Są
jungoje dar esą perdaug „kapitalistinio” 
mentaliteto- liekanų lyčių santykiuose. Bet 
šitie atavizmai būsią negailestingai išrauti. 
Pavyzdžiui, revoliucijos metais „laisvoji 
meilė” buvusi suprantama visai vulgariai ir 
žema. Tiesa, senosios marksistinės teorijos 
atmetusios šeimą kaip atgyvenusią buržua
zinę instituciją, skelbusios laisvus santykius 
tarp lyčių ir mokiusios, jog valstybės tiks

bos žodyno, posakių įtakai, bet ir tarties. 
Ilgainiui, ir tai labai greitai, ima keistis 
vadinamoji artikuliacinė bazė, kalbos pa
dargai ima dėstyti* pagal svetimus įpročius. 
Vaikai labai greitai pasiduoda svetimos 
tarties įtakai. Augančioj! karta savos kalbas 
garsus ima tarti nebe lietuviškai, bet vokiš
kai, prancūziškai ar kitaip, destis kurios 
kalbos aplinkoje gyvenama. Blogiausia čia 
yra tai, kad patys tėvai kartais yra to 
reiškinio skatintojai. Šios rūšies pavyzdžių 
buvo iškelta jau ir mūsų spaudoje. Mat, 
klaidingai suprantamas svetimosios kalbas 
mokymas. Nekalbant jau apie tautinius su
metimus, yra nepedagogiška vaikus nuo 
kūdikystės, pirmųjų mokslo dienų pradėti 
mokyti svetimosios kalbos, nes tai su
kliudo jau mitiėtą normalų jų dvasios išsi
vystymą. Normalus individualybės brendi
mas reikalauja pirma suformuoti vaiko dva
sios gyvenimą gimtosios kalbos mąstymo 
priemonėmis, o tik vėliau jau prireikus, per
eiti į svetimą kalbą su svetimomis mąstymo 
formomis. į tai daugiau dėmesio turėtų 
kreipti mūsų švietimo vadovybė, qjtaip pat 
ir beųt tėvai inteligentai, kuriems, atrodo, 
lengviau čia įžiūrėti pavojų sayo tautai. 
Nemaža čia padeda ir vaikų literatūra, ku
rios jaunieji skaitytojai jau šiek tiek yra 
susilaukę.

Ir mūsų bendrinei kalbai, jos kultūrai tu
rėtų būti rodoma daugiau dėmesio ir rū
pestingumo. Didelių priekaištų jai tuo tar
pu gal ir negalima būtu kelti, bet vis dėlto 
jos kultūrinis lygis yra žemesnis negu bu
vo paskutiniuoju nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiu, Neišvengiama joję svetimybių

Žodis tautosakos iliustratoriams
, Prieš keliolika metų turėjau ginti mūsų 

tautosaką nuo kai kurių literatų užmačių 
ją iškraipyti ir sudarkyti. Ir sėkmingai ją 
apgyniau. Dabar teko pasisakyti prieš kai 
kurių dailininkų užsimanymą panaudoti 
mūsų tautos kūrybą, kaip molį savo nevy
kusioms eksperimentams ir ją sukarikatū
rinti- Po keletos desėtkų metų tąi bus vi
siems aišku ir be diskusijų. Mano 6 metų 
duktė irgi iliustruoja pasakas, dargi daug 
geriau, negu koks barzdotas „vaikiško me
no“ pamėgdžiotojas. Tačiau aš jos piešinių 
nespausdinsiu ir nešauksiu: „Žiūrėkite, 
koks stebuklas!“ Tai ne meno, bet vaikų 
psichologijos dalykas. Teko lankyti ne vie
ną vaikų piešinių parodą ir visko pamaty
ti, tačiau kai subrendęs af pasenęs žmogus 
suvaikėja - liūdnas reikalas. Vokiečiai tai 
vadina „kitsch“.

Buvo sukelta daug triukšmo ir dulkių, 
laikantis dėsnio: palietė mūsų kolegą, visi 
garsiai šaukime: „Ui, givalt!“ Na,.ir pra
deda kalbėti apie dangų ir žemę, pasišauna 
lyginti save su Apolonu 1r Venera, bet 
mažiausia kalba apie reikalą, būtent: ar 
paminėtas darbas yra vykęs ar ne. Man 
nesvarbu meniškos srovės ar paskiras 
asmuo, bet tik tam tikras darbas, kai jis 
jau atspausdintas ir plačiai skleidžiamas, 
ar net prisispyrusiai prietelių giriamas. 
Nereikia manyti, kad taip jau sunku 
atskirti asilą nuo jaučio ir tuščios pastan
gos įtikinėti, kad išskyrus kelis „rabinus“ 
visi kiti yra mulkiai. Aš atitinkamose vie
tose esu suminėjęs tris nevykusius daili
ninkų darbus, išleistus atskiromis knygo
mis, kurie yra tik patyčios iš mūsų tau
tosakos, ir tąi bus visur, kur yra reikalas, 
pasakyta. Jei kitaip daryčiaiu — meluočiau 
pats sau ir kitiems. Jūs dailininkai patys 
turite surasti, kas ten yra netvarkoj, o kai 
geriau pažinsite mūsų tautosaką ir liau
dies meną, tai ir nebus taip sunku. Kai 
priaugsite, tai suprasite. .

Primityviškumas nėra blogybė, bet jis 
turi būti tikras, o ne falšyyas. Poetas žino,

las — auginti vaikus. Kolbanovskis pareiš
kė, kad į šitą teoriją dabar žiūrima, kaip į 
pavojingiausią ereziją, ir tarybinė visuo
menė, kaip vienintelį pagrindą, turi turėti 
tik vienas vedybas.

Tarybinių įstatymų leidėjai nenori pripa- 
ižinti, kad šeimą gali suardyti rimtos kliū
tys. Kadangi jie yra įsitikinę, kad dėl šei
mos dramų daugiau kalti vyrai, o ne mote
rys, tai jie ieško būdų atpalaiduoti moterį 
nuo mažaverčių kompleksų. Kaip pareiškė 
Kolbanovskis, norima surengti moterims 
valstybiniu mastu net specialias pamokas, 
kaip jos galėtų savo gundomąsias ypaty
bes panaudoti šeimų solidarumui susti
printi.

Kol išeis įstatymas, nesutariančios šeimas 
galėsiančios semtis stiprybės ir paguodos 
iš busimojo įstatymo įžangos; „Vedusiųjų 
santykiuose lytiniai santykiai neturi tos žy
mios reikšmės, kurią priskirdavo buržua
ziniai psichologai ir romansuotojai“.

Kadangi vaikai yra šeimos tikslas, tai So
vietų Sąjunga pažada savo gyventojams pa
šalinti ūkines kliūtis vaikų gimdymui; vals
tybė varysianti tarp tėvų propagandą dėl 
„gamybos” pakėlimo, kaip išsireiškė Kolba
novskis.

Į daugeli šimtų įteiktų klausimų jis atsi
sakė duoti atsakymus. Arba atsakė išsisuki

nėdamas. į

(posakių, žodžių), kur jos nėra būtinos. 
Taip pat ir rašyba ima margeli: ne tik'dėl 
to, kad (kaip tai iš dalies ir Lietuvoje buvo) 
nesilaikoma .vieno rašybos pagrindo, bet 
kartais ir dėl* to, kad rašančiųjų (ypač nau
jųjų. plunksnos darbininkų) neretai ir ap
skritai tvirtesnių rašybos įpročių nesuskubta 
ar nesugebėta pasisavinti. Reikia pasi
džiaugti, kad bendrinės kalbos kultūra-su
sirūpino tremtyje atgaivintoji Lietuvių Kal
bos Draugija ir kvietė rašto žmones pa
remti jos pastangas. Atrodo, kad iš laikraš
čių redaktorių pusės šis raginimas supran
tamas, tačiau būtų pageidaujama, kad, bent 
kai kurie laikraščiai,' o taip pat, žinoma, ir 
knygų, ypač mokyklinių, autoriai, dar rū
pestingiau žiūrėtų- savo spaudinių kalbą. 
Žmonių tam neturime per daug, bet papras
tiesiems kalbos peržiūrėjimo reikalams jų 
(lietuvių kalbos mokytojų ir kt.) ne taip 
sunku susirasti. Toliau- nemaža bus čia pa
galba, jei išeis LKD žadėtasis „Kalbos Va
dovas” su rašybos vadovėlio. Tik šia proga 
pabrėžtina, kad rašybos vadovėlis neturėtų 
leistis į bent kiek svaresnį ligšiolinių ofi
cialiosios rašybos įpročių keitimą. Trem
tinių bendruomenė, nedidelė lietuvių tautos 
dalis, negali laikinoje savo būtyje už tėvy
nės ribų viena leistis i skirtingesnius nau
jus rašybos kelius. Čia dabar tereikia duoti 
rašantiesiems bei mūsų mokyklai į rankas 
įprastinės rašybos vadovėlį, nenutolstant 
nuo minėtosios rašybos įpročių, tik kur- 
nekur labiau susisteminant kurias smulk
menas ir gal pašalinant mažus {vairavimus. 
Suprantama, kad dabar ne laikas ir jokiai 
raidyno reformai. (B. d.)

kaip sunku yra sukurti dąiną ar pasaką, 
kuri prilygtų tikrai ir gražiai liaudies dai
nai ar pasakai. Jeigu į eilėraštį prikaišiosi 
deminutyvų, tai dar nebus liaudies dairia, 
gausis tik neskoningas saldumas. Ne vienas 
čia nusvilo pirštus. Tas pats ir su dailinin
kais. Katras bus priaugęs, tas supras. Kai 
kuriems daugiau mažiau pavyksta. Pavyz
džiui, Tarabildienė, iliustruodama mano 
paruoštą knygą „Šimtas liaudies baladžių“,, 
pamėgdžiojo liaudies raižinius ir jai ne
blogai pavyko. Aš pats tuo pasidžiaugiau 
ir neišsigandau primityviškumo. Nekreip
damas dėmesio, ar kam tai patiks ar ne, 
drąsiai prisipažįstu, jog negaliu atsigėrėti 
Tulienės „Brolių ieškotojos“ iliustracijomis 
(„Sakalo“ leidinys Kaune 1939), nes jos ge
rai perteikia mūsų pasakų nuotaiką. Arba 
P. Kiaulėpo „Jūratė ir Kastytis“. Ir kasgi 
drįs juos pavadinti fotografijomis? Dabar 
žvilgsnis į kirą stovyklą. Neries - Augiaus 
„Eglei“ tautosakiniu atžvilgiu nieko netu
riu prikišti. Mačiau Petravičiaus neseniai 
darytas iliustracijas vienai liaudies dainų 
knygai, kurios irgi netrenkia, kaip mietu 
per galvą (komplimentus sakyti palieku 
kolegų malonumui). Gal tąi ir bus visų tų 
diskusijų pasekmė ir dailininkai pradėjo 
rimčiau elgtis su tautosakinė medžiaga. 
Šita aš tik ir noriu. Tačiau jei kas išdrįs 
„aukštojo meno vardu“ ir toliau žaloti mū
sų tautosaką, tegul žino: aš visados ir vi
sur drąsiai pasakysiu, jog tai yra niekdar- 
biai ar patyčios. Ir esu tikras, kad mano 
žodžiams šiuo atveju bus daugiau patikėta, 
negu visokioms „meno rabinų“ deklaraci
joms. Visos tuščios pastangos mane „su
niekinti’1 yra vaikų darbas. Rašytojai -vis 
dėlto turi daugiau gėdos jausmo ir kuklu
mo. Kasgi nesijuoks iš tokių dailininkų, 
kurie nori sau laurus laimėti ne teptuku, 
bet publicisto plunksna?

Manau, viskas yra aišku, tad aš- disku
sijas šiuo klausimu laikau baigtas ir į vi
sas „gražbylystes“ daugiau nekreipsiu jo
kio dėmesio.

, DR. J. BALYS

Amerikieciią skauda apie buv. 
red. Žemei)

Balandžio 10. d. jis kalbės per radiją

Rochesteryje, JAV-bėsė, išeinąs didžiau
sias dienraštis „Democrat Chronicle“ š. m. 
kovo 23 d. savo rytinėje laidoje įsidėjo 
buv. „Minties“ redaktoriaus Henriko Že
melio nuotrauką ir ilgesnį straipsnį apie 
jo gyvenimą, aktyvų dalyvavimą lietuvių 
pogrindyje bolševikų ir vokiečių okupaci
jos metais , ir visus jo asmeninius išgyve
nimus koncentracijos stovyklose. Straips
nyje iškeliamas lietuvių tautos priešinima
sis okupantams ir nenuilstama kova dėl 
laisvės. Ta proga Žemelis susitarė su re
dakcija paruošti eilę straipsnių apie Lie
tuvą ir dabartines kančias bolševikų oku
pacijoje.

Taip pat teko patirti, kad H. Žemelis 
balandžio 10. d. kalbės per Rochesterio 
radiją. Tą galimybę jam suteikė lenkų ra
dijo valandėlė, nes Rochesterio lietuviai 
savos radijo programos neturi. Pradžioje 
H. Žemelis tars žodį į Amerikos lietuvius, 
o vėliau lenkų kalba nušvies lietuvių tau
tos kovęs dėl laisvės 2. D. karo metu ir 
jos siekimus atgauti nepriklausomybę. Tai 
bus pirmas atsitikimas, kad lietuvis kal
bės per Rochesterio radiją.

* Australijos ministers pirmininkas pa
reiškė, kad ateinančiais metais pasaulinėje 
rinkoje bus viluos perteklius, labai galima, 
kad dėl to vilnos kainos turės nukristi. 
(D/R).

Te nuotolis mus dar labiau suartina ,
Atverčiame 1889 metų „Varpą“ ir skai

tome:
„Viesulą gyvenimo, išrovus žmogų iš 

tėvynės, meta kartais į tokią šalį, apie ku
rią pirmiaus nei sapnuote nesisapnavo. 
Turime gan daug lietuvių, pąlikusių da
liai visokių aplinkybių tėvynę Ir išsisklai
džiusių po visą margą svietą. Europoje gal 
nerasi kampučio, kur nebūtų lietuvių. To
limoje Azijoje jų tiek daug, kad gali da
lintis į visokias priešingas sau kuopas, 
peštis tarp savęs ir dar užtenka dėl išlai
kymo kaip kur sandoros. Ant salos Suma
tros lietuviai tarnauja olandų armijoje. 
Tasmanijoje yra apie 40 lietuviškų far- 
mų....“

Dr. V. Kudirkos nupieštas vaizdas,, praė
jus lygiai 60 metų, nei kiek nenubluko. 
Priešingai, mūsų tautos žmogus dar plačiau 
pasklido. Dr. V. Kudirka, aną .likimo blaš
komos aisčių giminės vaizdą nupiešęs, 
šaukė:

„Kaip būtų smagu ir padoru su visais 
tais lietuviais susinešti.“ a

Su tėvynėje pasilikusiais ir Tarybų Są
jungoje bei jos okupuotuos kraštuos atsi
dūrusiais lietuviais susinešti tegalime- rū
pesčio ir meilės pilna mintim, bet dėl Va
karuos pasklidusių tautiečių dažnai su 
skausmu turime pakartoti dr. V. Kudirkos 
tartą kaltinimą:

„Vangūs ir serga raštbainąe...“
Visi gerai prisimename, kaip po kapitu

liacijos laiškais ir per žmones ieškojome 
giminių ir pažįstamų. Šit po keletos metų 
LTB Centrinė Kartoteka vėl sų spragom 
ir kada nors susibarsianti Pasaulio lietu
vių Bendruomenė vargu besutelks bent 
tokią pat kartoteką (šiuo atveju kalbama 
apie PP). Kitas DP ir gerai sparnų nepa
kėlęs dingsta kaip akmepiūkštis baloje. Sa
kytumei tik ir laukė progos, kada pradėti 
hermetiškai uždarą individualų gyvenimą, 
kai tuo tarpų, iki tėvynėn pargrįžtant, ga
lioja tie patys politinės emigracijps užda
viniai ir pareigos, vadinasi, ir glaudžių 
bendruomeninių ryšių plėtimas bei išsau
gojimas.

Gavęs „D. Britanijos Lietuvį“ nuolat 
stabteliu ties keletą pastovių skyrelių. Vie
nas iš jų netgi savotišku barometru rodo, 
kaip vyksta Lietuviu Namų akcijų pirki
mas, arba kitaip tariant, savanoriška pas
kola židiniui, kuris švies tėvynės šilima pa
čioje D. Britanijps sostinėje. Antrame sky
relyje („Aukos Tautos Fondui“) tiesioginiai 
atsiliepia politinių emigrantų jautrumas 
mūsų bendrajai kovai prieš komunizmą. Tą 
skyrelį daug kas skaito, ir sykį vienas se
nyvas vyras, nebesurasdamas daugelio sa

1949 m. kovo 15 d. Augustiher Museum 
Fre.iburge, atidaryta Lietuvių Dailės Insti
tuto surengta lietuvių dailės paroda. Prieš 
parodos atidarymą, Augustiner Muzeum 
direktorius, vokiečių meno kritikai ir kai 
kurios vokiečių įstaigos gavo anoniminius 
laiškus. Laiškai yra vienodo turinio. Štai 
vieno iš tų laiškų vertimas į lietuvių kalbą: 
„Freiburgas, 1949 m. kovo 11 d. Didžiai 
Gerbiamas Pone Prof. Noackai, po keletos 
dienų pas Jus bus atidaryta lietuvių meni
ninkų paroda. Pagrindinių organizatorių 
grupei priklauso taip pat įr šios grupės va
dovas tūlas ponas Ad°lfas Valeška. Pra
eitais metais man teko pirkti knygą, ku
rios įžangą yrą jis parašęs ir jo draugai yra 
ją išleidę. Ta knyga vadinasi „Lithuanian 
Art in Exile“ (Mūncimer Graphische 
Kunstanstalten, Mūnchen 1948. Leidėjai P. 
Augius, Vilimas, Vizgirda ir Petravičius), 
įžangoje Valeška išplūsta Vokietiją. Aš 
manau, kad nepadoru iš vienos pusės mus 
plūsti, o iš kitos pusės bflti mūsų valsty
binių įstaigų aptarnaujamam. Nuolankiai 
prašau Jūsų patikrinti šią informaciją. Su 
mano didžia pagarba, lieku Jums labai at
sidavęs Freiburgietis Meno Bičiulis“.

Lietuvių Dailės Instituto Valdyba daro 
žygius išaiškinti anonimių laiškų autorių. 
Manome kad vokietis tų laiškų paršyti ne
galėjo, nes: '

1. Jokiame vokiečių knygyne „Lithua- 
nien Art in Exil“ nebuvo pardavinėjama.

2. Vokiečių intelektualas, vartojęs anglų
kalbą ir perkąs knygas apie kitų tautų 
meną, laišką parašytų taisyklingesne vokie
čių kalba. ,

3. Taip pasipiktinęs vokietis inteligentas, 
kuris sielojasi savo tautos reikalais, laiky
tų garbe pasirašyti savo pavardę, nes joks 
vokietis negali jausti baimės dėl bet kokių 
represijų iš Lietuviu Dailės Instituto pu
sės.

4. Pati muziejaus direkcija, tik gavusi 
anoniminį laišką, sužinojo p. Valeškos pa
vardę ir kad jis yra „tūlas grupės vado
vas“, tuo labiau to negalėjo žinoti pašali
niai vokiečiai ir kad, būtent, tas, o ne 
kitas, yra grupės vadovas. Tik kovo 10 d. 
pradėta eksponatus gabenti į muziejų, pir
mi pakvietimai i parodos atidarymą pasiųs
ti kovo 12 d. ir tik tie, kurie yra arčiau 
mūsų reikalų, galėjo žinoti kad yra rengia
ma paroda ir kas jai vadovauja. Iš viso to 
atrodo, kad šiuo atveju vokiečiams mūsų 
„grupių“ reikalai tikrai negalėjo rūpėti.

Sunku būtų patikėti, kad anoniminių 
laiškų autorius būtų vokietis dar ir dėl to, 
kad juose iškelti faktai nesutinka su tiesa, 
nes minimoje knygoje jokių jęoliojimų Vo
kietijai, kaip rašo anoniminių laiškų auto
rius, nėra. Yra suminėti tik kai kurie isto
riniai faktai, liečią germanų kiltis (ne Vo
kietiją!) ankstyvuosiuose viduramžiuose. 
Manome bus tikslu, jeigu ta pačia proga

vo artimųjų, iškilusių į D. Britaniją, 
paprašė pasiteirauti apylinkiniu keliu. O 
kaipgis, gyvi, pasirodo, ir sveiki, bet.... 
savo privačių reikaliukų ratelyje. Iškart 
rūpinosi žmoniškiau apsirėdyti, po to su
manė nuosavų namukų siekti. Giminystė ir 
pažintis, įsistebeilijus į savo siaurus reika
lus, nejučiomis nutrūko. Savaitė, mėnuo, 
metai, o vėliau gal nepatogu, o gal - kas 
ten supaisys. Stovyklose tebegyvenant dar 
bet solidarumo mokestis-mokėta, mat, pri
sivengta bendruomenės viešosios opinijos. 
Gyvenant tarp svetimų žmonių, galima 
bandyti ir bendruomenės opinijos išvengti. 
Šiurkštūs tai faktai, bet faktai ir jie 
apsvarstytini tautinio solidarumo prasme. 
D. Britanijoj prisiglaudę politiniai emi
grantai dar saistomi įvairių aplinkybių: 
daugelis tebevargsta hosteliuose, o antra 
grįžus,-D. Britanijos salynas tai ploto atž
vilgiu ne Brazilijos džunglės ir ne Austra
lijos dubuo, kuriame daug kas, ypač nete
kęs valios, lengvai gali nuskęsti iš tėvy
nės akiračio.

Žiniomis iš JAV, atsiranda DP, kurie 
nič-niekur neprisideda, niekur niekam ne- 
bepagelbi. Saukiami ar klausiami senųjų 
Amerikos lietuvių organizacijų neatsilie
pia. Visos perspektyvos užsibaigia darbo
viete ir, atsiprašant, pilvu.

O atsiminti bendruomenę ir gimines bei- 
gis artimuosius ir pažįstamus privalu ir iš 
grynai moralinės kertės žiūrint, ir iš tau
tinės. Juk, kur mes benuvyktume, viena 
aišku, ne pas močiutę. Jei viskas ko ge
riausia klotųsi ir tai perdrąsu teigti, kad 
rožėmis klotas kelio tarpelis dėl krizės ar 
nelaimių staiga nepasibaigs. O nerimas, d 
tėvynės' nostalgija ir ryšium su ja vienatvė, 
nežinai, kada užklups kaip netikėtas de
besys. Svetįma padangė nemaloni, ne, ir 
mintis tada, kaip anas sūnus palaidūnas, 
grįš prie giminių, artimųjų, jaunystės bi
čiulių, grįš į ir tautybę sergėkime kaip di
dįjį tėvų palikimą ir kaip kovojančios tė
vynės slaptažodį.

Taip kraujo balsas sako, taip diktuoja ir 
protas. Atsiminkime, ką 1905 m. vienas li
kimo, svetur išvytas rašė „Vilniaus Ži
nių“ redakcijai: • i

„O ko gi aš turėč, būti prastesnis už ki
tus žmones, katrie savo žemės ir tėvų apei
gų, tarytum dantimis įsikabinę, laikosi ir 
niekur nuo jų neatstoja. Ar aš tėvynėn 
turėč, sugrįžt su vaikais maskoliukąis ir 
žmona mongole. Tai man kaimynai galėt 
akis iškabinti, o šunes vytus per devynis 
laukus kaip pamėklą iš raistų...“

J. Cicėnas

Dvasios ubagystė
pacituosime pačių vokiečių nuomonę šiuo 
klausimu, būtent, kada Freiburgo m- bur
mistras, gavęs anoniminį laišką kreipėsi į 
muziejų, tai muziejaus direkcija š. m. kovo 
22 d. laišku jąm taip atsakė: „Tą patį raš
tą 1949 m. kovo 14 d. gavome mes ir mu
ziejaus vadovybė. Po pasikalbėjimo, kuris 
įvyko tą pačią dieną, p. Valeška mielai 
perleido mums įsitikinimui minima vei
kalą „Lithuanian Art in Exile“. Nurody
toji vietą vadinasi: „Already during the 
early Middle Ages............contact“ (žiūr.
Lith. Art in Exile“ 6 pusi.). Kadangi, kaip 
žinoma, tiktai 10' šimtmetyje, Ottona Di- 
džjojo valdoma valstybė labai '’pamažu į 
rytus plėtėsi, galėjo būti kalbamą tik apie 
tas gęrmanų kiltis, kurios dar visiškai ne
buvo vokiečiai. Tuo būdu šis p. Valeškos 
išsireiškimas jokiu būdu negali būti įžei
džiantis bet kokiam civilizuotam vokiečiui“.

Tiesa, savo laiku ir p. Vykintas dėl tos 
teksto vietos buvo pareiškęs savo nepasi
tenkinimą ir ypač dėl žodžio „dųll“, ta
čiau, kad tas, o ne kitas žodis atsirado an- , 
glų kalbos vertifhe, tai jau vertėjo, o ne 
autoriaus, kaltė. Ta vieta p. A. Valeškos 
originale pažodžiui taip išreikšta: „Ger
manai nerangūs, jų charekteris sunkus ir' 
lietuviškam charakteriui jų meno formos 
atrodė per painios ir per romantiškos“. Žo
dį „nerangūs“, aišku, vertėjas galėjo pav. 
„dumsy“ ar .kit. išversti, tačiau ir žodis 
„dūli“ nėra didelė nuodėmė, nes jis turi 
bent 14 reikšmių, kurių tarpe yra „tingus, 
blankus, nerangus, kvailas“ ir kit.

Sunku būtų patikėti, kad tremtyje esan
čių tarpe atsirastų tokių, be sąžinės ir mo
ralės žmonių, kurie, pasinaudodami iškrai
pytais faktais, savo asmeninių interesų ve
dami Išdrįstų taip žemu būdu- kiršinti vo
kiečių visuomenę prieš lietuvių menininkus, 
tikslu sutrukdyti Lietuvių Dailės Instituto 
rengiamą parodą, kenkti lietuvių menui ir 
tuo pačiu lietuvių vardui. Tačiau čia iš
dėstyti faktai kalba patys už save ir esa
me tikri, kad netolima ateitis dokumenta
liai išaiškins ir patį, lietuvių visuomenės ’ 
didžiausio pasmerkimo vertą, nusikaltėlį.

Lietuvių Dailės Instituto Valdyba.

Lietuviškos radio valandėlės Kanadoje
Kanadoje tariamasi su radiofonais dėl 

pastovios lietuviškos radijo valandėlės, 
kuri būtų kiekvieną mėnesį regliariu laiku. 
Radio valandėlė KLC Tarybai jau pažadė
ta, belieka tiktą: susitarti dėl detalių.

(Nepr. Liet.)

Julius Smetona Amerikoje baigė universi
tetą

„Draugas” praneša, ’ kad Julius Smetona, 
sūnus velionio prezidento, šiomis dienomis 
baigė Western Reserve Universiteto -(Cleve
land, Ohio) teisių mokyklą, (pi).
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Oro pastų iš Australijos

Visas miestas puolė komunistus AKIMIRKSNIU KRONIKA
„Mūsų pastogė“ savi Nr. rašo, kad Į reiškimą „Declaratipn of Intention“. Įtei- 

■Bourke mieste papildomų rinkimų mitin
gas pasibaigė tuo, kad 1500 to miestelio 
gyventojų (viso jame 2500) puolė komu
nistų kandidato Mc Meekino stalą ir su
laužė jį į šipulius. Mc Meekinas ir kitas 
komunistas spruko į automobilį, palikda
mas minios rankose dalį savo marškinių. 
Australijos karo dalyvių sąjungos nariai 
savo automobiliais šoko vytis komunistus, 
kuriems vis tik pasisekė laimingai pasiekti 
policijos nuovadą.

I reiškimą „Declaratipn of Intention“. ,
Į kus šį pareiškimą, reikia laukti dvejus me
tus, tik tada galima bus paduoti galutinį 
prašymą. ' 1

Sąlygos Australijos pilietybei gauti yra 
sekančios:

1. kandidatas turi būti gero elgesio ir 
mokėti angliškai;

2. išgyventi Australijoje 5 metus;
3. turėti pagrindines žinias apie Austra

lijos piliečio pareigas, atsakomybę ir 
privilegijas.

• ' Gausėja lietuviška spauda
Šiomis dienomis Australijos lietuvių ka

talikų draugija išleido neperiodinį žur
nalą „Užuovėja“. Jis leidžiamas Sydnė- 
juje. Iki šiol ėjo „Mūsų Pastogė“ ir 
„Australijos Liętuvis“.

Mr. Antony Edeno pareiškimas
Buv. D. Britanijos užsienio reikalų mi- 

nisteris A. Edenas lankydamasis Australi
joje pareiškė, kad DP esą geri imigrantai, 
ypač pabaltiečiai. ,

19.000 DP iki gegužės 3 d.
Iki šių metų gegužės 3 d. iš Europos 

Australiją atvyks 10.000 DP, praneša nau 
jiesiems imigrantams leidžiamas „The New 
Australian“.

To paties laikraščio žiniomis naujųjų 
imigrantų stovyklų skaičius bus padidin 
tas iki 10. Jose tilps 10.800 asmenų.

Tas pats „The New Australian“ skelbia 
kad darbo sutartį, kuri galioja pirmuosiu 
dvejus metus, gali atšaukti tik pats Austrą 
lijos imigracijos ministeris tuo atveju, je 
imigrantas dirba ypatingai sunkų darbą 
Pasitraukę sauvališkai iš darbo imigranta 
gražinami Europon.

Kaip gauti Australijos pilietybė?
„Užuovėja“ rašo, kad naujieji imigran

tai,' atvykę iš DP stovyklų, yra priimami j 
Australiją išimties būdu. Jiems išduodami 
taip vadinami išimties liudijimai, kurie ga
lioja dvejus metus.
. Imigrantai su tais Kildijimais išgyvenę 
Australijoje 12 mėn., gali pareikšti norą 
tapti Australijos paliečiais t. y. pateikti pa-

Viktorijai reikalingi daktarai
Viktorijos krašto (Australijoje) parla

mentas kitoje sesijoje svarstys įstaty
mo projektą, numatantį leisti Viktorijoje 
praktikuoti gydytojams svetimšaliams.

Sveikatos min. Garsitė pareiškė, kad 
dytojų stoka yra smarkiai jaučiama, 
šiol Viktorijoje tegalėjo 
vietinių tik D. Britanijos

gy- 
Iki 
bepraktikuoti 

gydytojai.
(Mūsų pastogė).

Nauji transportai Amerikon
Specialus pranešimas iš Bremeno

Giminių ir sužadėtinių atsikvietimas 
iš Vokietijos

„Australijos Lietuvis“ gavo žinių iš imi 
gracijos įstaigų, kad kiekvienas DP, išbū 
vęs Australijoje tris mėn., turi teisę pra 
šyti atvežti savo gimines: tėyus, brolius 
seseris, žmonas, vaikus ar sužadėtines 
kurie yra IRO globojami.

Giminės turi būti iki 50 m. amžiaus 
geros sveikatos. Priešingu atveju kviečią 
asmuo turi raštu patikinti, kad kviečia 
mieji nebus našta valstybei. Vaikai tik tuo 
atveju įsileidžiami, jei kelionės metu juos 
prižiūrės suaugęs asmuo. Neturintieji teisė 
į IRO globą asmenys tik tuo atveju įsi
leidžiami, jei jiems bus patikintas butas ir 
apmokėta kelionė. Kelionė iš Italijos uostų 
į Australiją kaštuoja laivu apie 80-10( 
svarų, o lėktuvu - 346 - 356 svarus.

Bremenas. — Paskutinis kovo mėn. DP 
transportas Amerikon išėjo 27 d. Juo iš
važiavo 831 asmuo. Lietuvių buvo 127, žy
dų — 206, jų tarpe 5 Lietuyos žydai, kiti 
lenkai ir latviai. Sekantis transportas-išeis 
balandžio 6 d. Tą dieną išplauks laivas 
„Mercy“ su 450 keleivių, balandžio 9 d. lai
vas „Haau“ su 884 keleiviais, balandžio 9 d. 
„Hawze“ su 743 kel. ir balandžio 15 d. 
„Jumper“ su 550 keleivių. Visi tie laivai 
plauks iš Bremeno uosto ir ateityje numa
toma visus transportus nukreipti tik per 
tą uostą. Kovo 31 d. iš Hamburgo aero
dromo i New Yorką išskrido ir vienas lėk-

tuvas su 68 keleiviais. Jų tarpe 5 lietuviai, 
26 lenkai, 23 žydai (17 Lenkijos pil. 4-Ven- 
grijos ir 2 - Sov. Saj.) 9 ukrainiečiai, 4 ju
goslavai ir 1 estas.
, Kovo 31 d. išplaukė vienas laivas į Ka
nadą. Juo išplaukė 106 lietuviai. Balandžio 
14 d. laivu „Eltige“ Kanadon išplaukia 820 
keleivių.

Bremeno emigracinėje stovykloje visas 
judėjimas sukasi apie stovyklos kapelioną 
vilnietį kun. V. Šarką, reto darbštumo ir 
tikrai pavyzdingą asmenį. Jis dirba tikrai 
už keliolika. J. Zanavykas.

Puola gyvatės
Viktorijoje šiuo metu yra ruduo. Miš

kuose dirbą tautiečiai skundžiasi, kad iš 
upelių ir krūmokšnių dažnai pasirodo 
juodosios gyvatės. „Turime būti laiba 
budrūs - rašoma laiške - nes šiai pabaisai 
įkirtus, žmogus tegyvena 20 minučių. Daug 
jų užmušėme".

♦ Lenkijos užsienio reikalu ministeris 
apkaltino Prancūzijos vyriausybę, kad dėl 
tos kaltės buvo nutrauktos derybos dėl len
kų darbininkų repatriacijos. (D/R).

Spaudos apžvalga

Mažas, bet reikšmingas jubiliejus
Wfnnipego. Hetuvių kolonija Kanadoje 

š. m. kovo mėn. 13 d. savo klubo salėje 
minėjo to klubo 19 metų kūrybinio ir na
šaus organizacinio darbo sukaktį.

„Džiugu ir malonu stebėti, kaip paprasti, 
netitulubti žmonės, galima sakyti, be išim
ties fizinio darbo darbininkai, savo vienin
ga, atsidėjusią, nuoširdžia veikla sukūrė 
kūrinį, kuris šiandien ne tiktai teikia są
lygas tautinei ir kultūrinei lietuvių kolo
nijos veiklai, bet ir teikia garbę kitatau
čių ir kanadiečių akivaizdoje“.

Klubas įsteigsiąs ir namas nupirktas bei 
įrengta salė visų organizacijų nuoširdžiu 
rūpesčiu ir bendru darbu. Jis yra apoliti
nis, visų srovių ir įsitikinimų tautinis židi
nys. (Naujienos).

Ir 25 metų jubiliejus
Šv. Andriejaus parapija Philadelphijoje 

vasario-20 d. šventė 25 m. sukaktį. Po iš
kilmingų šv. mišių buvo akademija ir vai
šės, kuriose dalyvavo per 600 asmenų.

" (Amerika)

šaukė masinį mitingą, kuriame priėmė la
bai aštrią, prieš Lietuvos engėją nukreiptą, 
rezoliuciją. Ją nutarė išsiuntinėti visų de
mokratinių valstybių vyriausybėms, laisvą 
bei teisėtumą ginančioms organizacijoms ir 
kt. (Nepr. Liet.)

Lietuvių bendruomenės perka savus namus
D. Britanijos lietuvių Sąjungos centro 

valdyba jau seniai yra nutarusi pirkti 
savus namus. Tam tikslui nemaža yra su
rinkta ir lėšų. Lietuviai aukoja dosniai.

Manchesterio lietuviai jau nusipirko sa
vus namus, o bradfordiečiai rengiasi juos 
pirkti. (Iš „Br. Liet.“)

„Naujienoms” 35 metai
Kovo 19 dieną Amerikos lietuvių pažan

gios minties dienraštis „Naujienos” atšven
tė savo 35 metų jubiliejų Ta proga išleista 
didelė ir graži laikraščio laida 
lietuviškos spaudos jubiliejus. 
„Naujienų’

Veiklus muzikas x
Vytautas Bacevičius gruodžio mėn. New 

Yorke puikioje salėje įsteigė „Bacevičius 
. Musical Club“, kur vyksta koncertai kas 
antrą trečiadienį.

Dabar panašų muzikos klubą Bacevičius 
įsteigė Stamforde, Conn. Ten koncertai 
vyks kartą per mėnesį.

Įsileis dantų gydytojus
Kanados imigracijos reikalų ministeris 

MacKinnanas pareiškė, kad ketinama įsi
leisti vyrų DP dėntistų bei gydytojų ir 
leisti jiems praktikuoti. Iki šiol nors ir su 
diplomais DP daktarai neturėjo leidimo 
praktikuoti. Ar bus leidimai duodami mo
terims gydytojoms, MacKinnanas nieko 
nepareiškė. (Nepr. Lietuva)

Protestas prieš Lietuvos engėjus
Vasario 16 d. minėjimo proga Kanados 

lietuvių Centro Taryba Montrealyje su-

Tai retas 
Daugelio 

steigėjų, pirmųjų redakcijos 
bendradarbių, jau nebėra gyvųjų tarpe, iš 
kurių pažymėtini — Petras Galskis, Marė 
Jurgelionienė, Juozas Vilius, A. Lekavičius 
ir kt. Per 35 metus „Naujienos” išgyveno 
daug gerų ir blogų metų. Ypač buvo lai
kraščiui sunkūs 13 metų bedarbės laikotar
pis. Savo laiku buvo stengtasi „Naujienas” 
subolševikinH, deja, dėka jų vadovų, gerų 
lietuviškų patriotų, to buvo sėkmingai iš
vengta. Šiuo metu laikraštis yra plačiai skai
tomas lietuviškosios visuomenės J. A. Val
stybėse ir Kanadoje. Leidžiamas ir spaus
dinamas Čikagoje. Jį redaguoja P. Grigai
tis. s

Minėdami savo vyresniojo kollegos reik
šmingą 35 metų sukaktį, mes linkime jo re
daktoriams, leidėjams ir toliau gražiai, be
šališkai informuoti skaitytojus, kovoti Ame
rikos lietuvių tarpe dėl Lietuvos laisvės rei
kalų ir, pagaliau, sulaukti gražaus 50 (jeigu 
jau ne šimto...) metų jubiliejaus, (pi).

egz.

at-

PRANEŠIMAS
Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjunga, norė

dama užjūryje gyvenantiems lietuviams pa
lengvinti „Lietuvos Žemės Ūkio ir Statisti*- 
kos” įsigijimą, steigia tuo vienu tikslu sa
vo atstovybes įvairiuose užsienio kraštuose:

1) T. Dambrauskas, 955 Wildwood,
Detroit 3, Michigan, US America,

2) K. Valaitis, 387 Sherman Ave.,
Hamilton, Canada,

3) K. Joneiynas, Chase Ind. Hostel 
(Staff), Coventry, England, ir

4) J. Mockūnas, Calvary Hospital, 
N. Adelaide, S.A., Australia.

„Žemės Ūkio ir Statistika” vienas 
kaštuoja:

Vokietijoje — 8 DM
J.A.Valstybėse — 2 dol.
Kanadoje — 2 dol.
Anglijoje — 8 šil.
Australijoje — 10 šil.

Kiekvienas, įmokėjęs čia nurodytoje
stovybėje pažymėtą pinigų sumą ir prane
šęs savo adresą atstovybei, gaus knygą tie
siogiai iš Vokietijos. Sąjunga pageidauja, 
kad visi i užjūrį išvykę tremtiniai užsisaky
tų per Vokietijoje likusius pažįstamus, nes 
tuo būdu Sąjungai palengvėtų atsiteisimas 
su spaustuvėmis, o tremtiniams knyga at
sieitų pigiau. . *

Pirmomis balandžio mėnesio dienomis 
bus pradėtas išsiuntifnas visiems, kurie kny
gą ilki šiolei jau yra užsisakę ir pinigus 
įmokėję. Dėl spaustuvės kaltės galutinis at
spausdinimas užtruko dvi savaites.

Užakymus siųsti seniau mūsų praneštu 
adresu, būtent: A. Musteikis, (13b) Dil
ling e n / D., Litduisches Lager.

Ž. O. D. Sąjungos Įgaliotinis.

Paaiškinimas besiinteresuojantiems tbc gydymu
„Minties“ 31 nr. buvo įdėta žinutė „Tu

berkuliozė bus įveikta?“. Ta žinutė tarp 
sergančių tbc mūsų bendruomenės narių 
sukėlė nelauktą susiinteresavimą. Į redak
ciją kasdien ateina po kelius laiškus, ku
riuose klausiama smulkesnių informacijų, 
prašoma Dr. von Bacho adreso ir kt.

V. A. savo laiške mums rašo: „Ta žinutė 
sukėlė daug vilčių ne tik man asmeniškai, 
bet visiems kitiems čia besigydantiems 
„nelaimingiems bendruomenės nariams- 
džiovininkams“. Tą žinutę aš išverčiau į 
vokiečių kalbą ir parodžiau čia mus gydan- 
tiems tuberkuliozės specialistams vokie
čiams. Jie į tai žiūri labai skeptiškai, o 
Dr. von Bacho tariamai pasiektus gydymo 
rezultatus (pvz : iš pozityvios reakcijos po 
I vai. gydymo gauti negatyvia) laįko tiesiog

fantastiškais ir, esą, tokių nesąmonių ne 
tik tuberkuliozės specialistas, bet ir šiaip 
jau gydytojas neprivalėtų skelbti. „Toliau 
autorius teiraujasi kitų smulkmenų ir Dr. 
Bacho adresoi

Redakcija, atjausdama mūsų sergančiuo
sius ir suprasdama jų didelį susiinteresa- 
vimą, gali pranešti tik tiek:

Tą žinutę pateikė teitų zonos DPD ži
nių agentūra. Ją atsispausdino kai kurie 
vokiečių lailįraščiai. Ištisai ją įdėjo ir „Min
tis“. Pačioje žinutėje nebuvo nurodyta jo
kios vietovės, taip pat nebuvo nė Dr. Bacho 
adreso. Redakcija suinteresuotiems asme
nims daugiai! negali pateikti jokiu tuo 
klausimu smulkmenų. Red,

Protesto demonstracija
Visi { milžinišką demonstraciją prieš 
tikėjimo persiekiojimą ir koncentra

cijos stovyklas Sovietų Sąjungoje. 
Mūnchenas. — Priešbolševi- 

kinių tautų bloko spaudos biuras 
kviečia visus
Mūncheno antikomunistus 

į didžiulę demonstraciją prieš tikė
jimo persiekiojimą ir koncentracijos 
stovyklas Sovietų Sąjungoje. Toji de
monstracija prasidės balandžio 10 d. 
(sekmadieni) 10 vai. Ktmigsplatz, 
Miinchene. Įvairių tikybų kunigai at
laikys pamaldas už persiekiojamus ir 
nukankintus.

Po pamaldų įvyks protesto mitin
gas ir eisena* per miestą. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Organizacinis komitetas.

Vanagai su alyvų šakelėmis ♦
Natūralu, kad priešas, išmuštas iš vienų pozicijų,' traukiasi į kitas, iš kurių j 

nori tęsti kovą toliau. Turiu galvoje tą didijį tautų ir žmonių priešą - Sov. Sąjungą, J 
prieš kurį visiškai nublanksta carinė Rusija, kuri juk irgi buvo žinoma tautų ka- • 
Įėjimo vardu. Karo metu prisigrobusi svetimų žemių ir svetimų tautų ir visiems J 
uždėjusi baisų totalinio režimo jungą, ji vis dėlto prisidengė kovotojos dėl lais- • 
vės >r demokratijos skraiste. Iš karto daug geros valios žmonių, kuriems nebuvo J 
progos geriau pažinti, kas slepiasi po ta sovietinės laisvės ir sovietinės demo- j 
kratijos skraiste, naiviai patikėjo, kad viSur tos sąvokos turi tą pačią reikšmę. 
Vienas kitas tiki tuo ir šiandien, bet vis dėlto dauguma jau suprato, kad S. Są
jungos negalima statyti į gretą su tikraisiais kovotojais dėl laisvės ir demokratijos, 
kad jeigu dar ir šiandien ta kova turi kokios nors prasmės, tai tik dėlto, kad penk
tadalyje žemės rutulio, kuris yra po S. Sąjungos valdžia, nėra nei laisvės nei 
demokratijos.

Šiandien S. Sąjunga griebėsi kito ginklo. Maždaug nuo šių metų pradžios ji 
pradėjo garsiąją taikos ofenzyvą. Neveltui ir kominformo organas pavadintas pir
miausia „už taiką” ir tik po to „už demokratiją”. Niekas neginčys, kad dviejų 
karų išvargintas pasaulis nieko labiau netrokšta, kaip taikos. Gal būt, net labiau 
taikos, negu laisvės. Ir suprantama, kad pasigavus taikos šūkio galima visados bus 
prisižvejoti daug šalininkų, o svarbiausia kas išdrįs pasisakyti prieš taiką. Ne
nuostabu todėl, kad ta žvejyba gana vaisinga. Šių metų pradžioje JT generali
niam sekretoriui Trygvei Lie buvo įteiktas adresas, kuriame tarp kita ko sakoma, 
kadi),naujas karas vieniems pražudytų laisvę, kurią jie už viską daugiau vertina, 
kitiems (suprask Rytams) atneštų socialistinio pasaulio griuvėsius” (lyg. rodos, S. 
Sąjungoje ir jos dominuojamuose kraštuose galima būtų kalbėti apie sozializmą). 
Tą adresą pasirašė keli šimtai įvairių pažiūrų prancūzų akademikų, profesorių, 
rašytojų, meno žmonių, net kunigų. Niekas nenorės tyčiotis iš jų gerų intencijų.

Mažiau tų gerų intencijų matyti paskutiniu laiku baisiai iš Maskvos forsuo
jamame sąjūdyje už taiką. Kovo 25 d. New Yorke atidarytas pirmasis to sąjūdžio 
kongresas, balandžio m. toks kongresas turi būti Paryžiuje, vėliau kituose miestuo
se ir kraštuose, o rudeniop Maskvoje, kur visas tas taikos sąjūdis turės gauti 
aukščiausią palaiminimą. Visuose tuose kongresuose bus pasakyta daug ir skambių 
kalbų už taiką, bet ar kas nors išdrįs tuose kongresuose pasakyti, kad tuo pačiu 
metu ešalonas po ešalono'rieda traukiniai į šaltąjį Sibirą su nekaltais žmonėmis, 
ar kas išdrįs pasisakyti už tų nekaltų žmonių taikų ir ramų gyvenimą? Štai šitą 
taikos sąjūdį turėdamas galvoje aš ir rašau apie vanagus su alyvų šakelėmis. 
Nors ir su alyvų šakelėmis tie taikos šaukliai yra plėšrūs vanagai.

Neatrodo, kad jiems pasisektų apmulkinti didesnius gyventojų sluogsnius, taip 
kąip nepasisekė ir jų pirmtakūnams įtikinti žmones dėl savo demokratiškumo ir 
laisvės siekimų. Kaip pasaulis žiūri Į tas saldžias kalbas apie S. Sąjungos taikos 
politiką, geriausia matyti iš Norvegijos ir Danijos pavyzdžių. Jos į sovietų taikos 
siūlymus atsakė Virgilijaus žodžiais:

Timeo Danaos et dona ferentes.
Bijau danajų ir dovanas nešančių.

Tarka, kaip ir laisvė, yra .per daug šventi dalykai, kad iš jų būtų galima ty
čiotis. Berods panašią mintį pasakė savo inauguracinėje kalboje ir prezidentas 
Trumanas. Dėl to reikia manyti, kad ir iš tų taikos ofenzyvos pozicijų bus S. Są
junga išmušta, kaip ji buvo išmušta iš laisvės ir demokratijos pozicijų. O tada ji 
bus priversta trauktis toliau. Ligi kurios vietos, parodys netolima ateitis..

y ■ ' . K. STROPUS

Ule stovyklose gy venantiems i Dėkodami visiems mūsų skaitytojams, 
k Uoh a* v-2»r»lAl <1 m? llrfr riirlola to.1 —

.žinoti'
IRO Area 2, Nellingen praneša, kad visi 

DP emigruodami turi turėti IRO profesi
jos pažymėjimą.

Profesinius kvotimus gali laikyti:
1. Ludwigsburge, Stuttgarter Str. 35 (IRO 

Vocational T. Training School ir
2. Geislingene, Banhhofstr. (IRO Vocatio

nal Training School.
Kvotimų komisijos dirba kiekvieną 

darbo dieną, išskyrus šeštadienius, nuo 9 
iki 17 vai.

Norintieji kvotimus laikyti gali sau pa
sirinkti artimesnę komisiją. Atvykus kvo
timams reikia atsinešti IRO statuso liudi
jimą, asmens liudijimą ir profesinio la
vinimo bei darbo pažymėjimus. Kvotimai 
vyksta raštu ir praktikos darbais.

IEŠKOME 1000 TREMTIES KNYGNEŠIŲ
Pranešimas Nr. 3 ( .

Mūsų skelbtasis knygnešių vajus yra ne
pavykęs ir mūsų veikimas Vokietijoje yra 
likviduojamas. Vajaus daviniai užjūriuose 
dar nėra suvesti. Neužilgo paskelbsime mū
sų apyvartos ir likvidacinį balansą. Visi as
menys, turintieji kurių nors reklamacijų, 
prašomi jas iki š. m. balandžio 30 d. pa
reikšti raštu. Vėliau pareikštos reklamacijos 
nebus priimtos domėn.

Šia proga mes skelbiame nedidelio įrištų 
knygų likučio išpardavimą:

Vol. I, Lithuania trough the Ages po 
DM. 7.—.

Vol. II, Vilnius, the Capital of Lithua
nia po DM. 7.—.

Vol. XII, Lithuanian Art in Exile po 
DM. 3.-.

Bėgyje 2—3 savaičių Vokietijoj išeina dar 
šie mūsų leidiniai:

Ravens. Wood-cuts by V. Ratas, 
DM. 10.—.

V. A. Petravičius by P. Jurkus DM. 30,-.
Šių knygų tiražai yra labai riboti. No

rintieji jas įsigyti, prašomi pinigus’ siųsti 
iš anksto mūsų adresu iki š. m. balandžio 
m. 30 d.

Tolimesnis mūsų knygų ciklo leidimas 
yra numatomas perkelti į užjūrius. Ar tai 
mums pavyks, priklauso nuo mūsų skaityto
jų ir užjūrio lietuvių organizacijų. Vienas 
svarbiausių uždavinių—platinimo tinklo or- 
ganzacija, iki šiol tebėra neišspręsta. Kol 
nebus įrengti spaudos kampeliai ar kuklios 
vitrinėlės prie kiekvienos lietuviškos para
pijos ir prie kiekvienos organizacijos, tol 
lietuviškos knygos kelias lieka neaiškus ir 
neišspręstas.

Mes taip pat kviečiame visus be išimties, 
tautiečius nedelsiant organizuoti užjūriuose 
spaudos glatinimo skyrius.

bendradarbiams ir rėmėjams už didelę tal
ką mūsų darbe, sakome iki pasimatymo

Jūsų b-vė „Atstatymas”

Malonūs skaitytojai!
Vienas iš Jūsų p. J. K. rašo iš Brid- 
geporto, Conn. USA:

„Ameriką pasiekėm gruodžio 21 
d. pr. metų. Nors Eurepa 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- 

' ehire, Anglijoje savo laiške teigia:
„.. .svarbiausia, kad netektų su 
„Mintimi” atsiskirti visai tokiu 
momentu, kada ji būtina, tarytum 

kasdienė duona!”

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

DM už mėnesį.

Prenumeratorių dėmėsiu!!
Pranešame, kad mūsų Postscheckkonto 

Muenchene yra likviduotas. Norintieji 
mums siųsti pinigus per banką prašoma 
juos nukreipti į Volksbank, Memmingen 
9149. —
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