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Kinijos būklė beviltiška JAV karinės misijos i Europą?

Naujos prlešbolsevlkinės 
demonstracijos

Braunschweigas (Dena). Prieš bolševikinę 
tironiją savo tėvynėse čia protestavo apie 
2.000 lietuvių, estų, latvių, rumunų, kroatų, 
čekų, vengrų ir ukrainiečių, kurie priklauso 
Amtibolševikiniam Tautų Blokui (ABN) De
monstrantai nešė plakatus su įrašais: „So
vietų Sąjunga yra totalinės koncentracijos 
stovykla”, „Laisvė Mindzenčiui”, „Mes ti
kime į Dievą” ir tt. tiei savo tautines vė
liavas. Kaip pavergtų kraštų simbolį, jos 
nešė erškėčiais apipintą medinį kryžių. De
monstrantų priimtoje rezoliucijoje sakoma, 
kad jie ištrėmime gyvena ne vien dėlto, kad 
išgelbėtų savo gyvybes, bet ir dėlto, kad 
savo tautoms padėtų išsilaisvinti iš tironi
jos.

Rezistencija ui geležinės 
uždangos didėja

Berlynas (UP). Kraštuose, atsidūrusiuose 
už geležinės uždangos, pogrindžio kova 
prieš sovietinį režimą neįmanoma nuslopinti 
jokiomis priemonėmis, sakoma viename 
„Berliner Mittagsecho” pranešime, kuris 
remiasi vieno užsieniečio pabėgėlio, prieš- 
komunistinės ręzistencijos dalyvio';, pasako
jimu.. Pagal šį pranešimą, gerai organizuo
ta rezistencija Pabaltijo kraštuose — Lie
tuvoje, Estijoje ir Latvijoje — o taip pat 
Lenkijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje ir Rumuni
joje vis didėja.

Ir vėl šnekama
apie Stalino ligą

Washingtonas (Dena/Afp). JAV radijo 
komentatorius Pearsotias pareiškė, kad Sta
linas jau keturiolika dienų dėl arterioskle- 
rozės yra paguldytas į lovą. Ta žinia yra 
pateikta ^AV vyriausybei jos ambasados Bu
karešte.

„Taikos kongresai“
Paryžius (Dena/Reuteris). Trečiadienį, 

„taikos kongreso” atidaryme iš 59 valstybių 
dalyvavo pasižymėję religijų, mokslo ir 
kultūrinio gyvenimo atstovai. Kongresą ati
darė žinomasis prancūzų atomo mokslinin
kas Curie.

Jis savo atidaromoje kalboje užpuolė 
vyriausybę, kad ji 300 atstovų atsisakė su
teikti vizas. Išskirtinai jis pasveikino „de
mokratinės Kinijos”, respublikinės Ispanijos 
Graikijos sukilėlių ir Vietnamo atstovus.

Kongresas vyksta žymiausioje Paryžiaus 
koncertų salėje „Šalie Pleyd”. Iš viso da
lyvauja 1.500 įvairių atstovų. Daugelis iš 
jų pasipuošę savo kraštų tautiniais apdarais. 
Salės sienos papuoštos plakatais ir transpa
rantais, kuriuose visomis kalbomis galima 
skaityti: „Taikos laį^ui vienybė yra mūsų 
švenčiausia pareiga” arba „Taikos gyni
mas yra visų tautų uždavinys”.

Trečiadienį Prahoje prasidėjo „pagalbinė 
pasaulio taikos konferencija, kurioje daly
vauja tie asmenys, kuriems prancūzai neda
vė vizų įvažiuoti į Prancūziją. Čia dalyvau
ja atstovai iš Sovietų Sąjungos, komunistų 
šiaurės Kinijos, šiaurinės Korėjos, o taip 
pat Albanijos, Bulgarijos, Vokietijos sovie
tų zonos, Rumunijos ir Lenkijos delegacijos.

Komunistai Kinijoje žada kirsti lemiamą 
smūgi

Nankingas (Dena). Tautinės Kinijos žinių 
agentūra pranešė, kad Jarigoės upės dviejo
se salose prie Ankingo kiniečių komunistai 
sutraukė dvi armijų grupes. Komunistai 
skelbia, kad balandžio 25 d. jie nori persi
kelti per Jangcę.

Už 90 km į rytus nuo Nankingo vyksta 
smarkios kautynės. Pasklido gandai, kad 
vienai komunistų divizijai, pasinaudojant 
motorinėmis valtimis, pasisekė 18 km į 
šiaurės rytus nuo Nankingo persikelti per 
Jangcę. Bet pietiniame tos upės krante jai 
nepasisekė įsistiprinti.

Į Nankingą sugrįžo buv. kuomintango 
gen. sekretorius gen. Tehtsenas ir kitos dvi 
asmenybės, kurios buvo pas generalisimą 
Čiangįaišeką. Jie, esą, parsivežė instrukci
jas dėl taikos derybų. Tuojau sugrįžęs ge
nerolas nuvyko į vyriausybės posėdį, kuria
me buvo svarstomi komunistų siūlymai.
Komunitai (teikė ultimatumą, kur| vyriau

sybė atmetė
Kinijos komunistai tautinės Kinijos vy

riausybei įteikė ultimatumą, kad iki balan
džio 20 d. būtų priimtos jų pasiūlytosios 
taikos sąlygos. Komunistų radijas paskelbė, 
kad tie reikalavimai yra sutarti su kitomis 
demokratinėmis partijomis.

Iš gerai informuotų šaltinių patirta, 
tautinės Kinijos vyriausybė komunistų 
teiktą ultimatumą atmetė. Komunistų
teiktųjų sąlygų turinys dar neskelbiamas. 
Tiek tepareiškiama, kad vyriausybė padarė 
toli siekiančias nuolaidas, bet ji negali leis
ti, kad tomunistai peržengtų Jangcę, ka
dangi tai būtų tolygu visos Kinijos užėmi
mui. Jeigu komunistai tuo klausimu neparo
dys nuolankumo, tai tautinės Kinijos vy
riausybė taikos derybas laikys galutinai nu
trukusiomis ir priešinsis visomis priemonė
mis.

Reuteris patyrė, kad tautinės Kinijos vy- 
riąūsybė komunistams pateikė prieš siūly
mus, kuriuose stengiamasi išgauti ir termi
nų prailginimą.

Aukščiausieji kariuomenės ir civilinio 
sektoriaus vadovaują asmenys antradienį ta
rėsi visą dieną dėl gresiančio pavojaus ry
šium su komunistų numatytu Jangcės puoli
mu ir ruošė planus tam puolimui atremti.

Kinijos būklė beviltiška
Artimi Nankingo vyriausybei sluogsniai

kad 
pa- 
pa-

mano, kad karas su komunistais yra pralai
mėtas ir priešintis prie Jangcės ar kur nors 
kitur nebėra jokio tikslo. Taip pat ir kari
niai sluogsniai nebetiki, kad galima būtų 
laikyti per 1000 km išsitiesusį frontą nuo 
Šanchajaus iki Ičango. Karinė iniciatyva yra 
išimtinai komunistų pusėje. Net ir pats" 
Čiangkaišekas yra pasisakęs už tai, kad 
kontinente būtų baigtas pasipriešinimas ir 
sukoncentruotas Formozos saloje.

JAV užsienio reikalų ministeris Acheso- 
tias padarė iš to išvadą, pareikšdamas, 
jog tolimesnė JAV parama galėtų tik pra
tęsti Kinijos pilietinį karą. Jis pridūrė, kad 
JAV vyrausybė neketina į Kiniją siųsti ka- 
ruomenę arba teikti kitą kokią paramą.

Prieš tuos Achesono pareiškimus labai 
griežtai pasisakė senatorius Brldgės. Tą 
minięterio nusistatymą jis pavadino tautinės 
Kinijos pastangų kovoje su komunizmu 
„sabotažu”.

Nankingas (Dena). Tautinęs Kinijos vy
riausybė atmetė komunistų reikalavimus 
teisti jiems peržengti Jangcę. Vyriausybės 
telegramoje komunistai prašomi dar kartą 
peržiūrėti savo pasiūlymus taikos sutarčiai. 
Be to, jie buvo pareikalauti sustabdyti karo 
veiksmus.
f Tautinės Kinijos ministerių kabinetas te- 
beposėdžiauja. Nankingo aerodromuose stovi 
paruošti lėktuvai, kuriais vyriausybės nariai 
galėtų būti išgabenti į pietus. Komunistai 
sustiprino savo pastangas peržengti Jangcę, 
ir, pradėję naują ofenzyvą apšaudo pietinį 
upės krantą.

Trečiadienį komunistą nuskandino Jangcės 
upėje plaukiojusią britų kofvetę „Amethyst”. 
Žuvo 20 asmenų ir kiti 20 sužeisti.. D. Bri
tanija dėl šio įvykio pareiškė griežtą pro
testą.

Gatfo pagalbą komunistams įveikti
Rangūnas (Dena/Reuteris). Burmos minis- 

teris pirmininkas Thakinas Nu pareiškė, 
kad Indija yra pažadėjusi „slapią” paramą. 
Thakinas Nu turėjo penkias dienas truku
sius pasitarimus su Indijos ir Pakistano tni- 
nisteriais pirmininkais. Tups pasitarimus jis 
pavadino „labai sėkmingam’’. ,Jš Indijos aš 
prašiau pagalbos, pareiškė Nu, ir aš gavau 
tai, ką norėjau”.

Dėl derybų nutrūkimo su karų gimine Nu 
pareiškė, jog jis įsitikino, kad karuose vy
rauja komunistų įtaka.

Washington** (Dena/Afp). Antradienį ge
rai informuotuose Washingtono sliuogsimuo
se pasklido žinia, esą į D. Britaniją, Pran
cūziją ir kitas svarbesnes Atlanto paktą pa
sirašiusias valstybes turinčios būti pasiųstos 
JAV karinės misijos, kad koordinuotų ben
dro gynimosi planus.

Toms misijoms esą skirti trys pagrindi
niai uždaviniai: 1. Iki galimumo ribos stan
dartizuoti apginklavimą; 2. Išstudijuoti ir 
priimti planą dėl pranpnės mobilizavimo 
karo atveju ir 3. Paruošti bendrą strategiją 
prieš galimą užpuoliką.

Užsienio reikalų ministeris Achesonas ne
trukus senato užsienio reikalų komisijoje 
padarys pranešimą apie JAV plamiį dėl At
lanto pakto partnerių karinio rėmimo.

Komisijos pirmininkas Counailys pareiš
kė, kad tas užsienio reikalų ministerio pra
nešimas turės būti padarytas slaptame po
sėdyje. Apie planuojamą kariną savitarpio 
pagalbą nelinkstama ką nors. smulkiau pa
reikšti, ir, greičiausia, tai nebus padaryta, 
kol senatas neratifikuos Atlanto pakto.

JAV užsienio reikalų ministerija'dementa- 
vo spaudos pranešimus, kad, esą, į D. Bri
taniją, Prancūziją ir kitas Atlanto pakto 
valstybes ketinama siųsti karines misijas.

Užsienio reikalų ministerijos informato
rius pareiškė, kad tos rūšies funkcijos prt- 

'klausys karinei gynimosi komisijai, kuri sa
vaime susidarys po 
virno. Arkčiai: JAV 
priemonių.

Atlanto pakto ratifijea- 
neketina imtis panašių

„H Čekoslovakijos įsiveržė priešas”

Heidelbergas (M). Balandžio 18 d. prasi
dėjo JAV okupacinių dalinių Vokietijoje 
manevrai, kurie truks iki balaudžo mėn. 25 
d. Pasak Eucomo, tų manevrų tikslą* yra, 
šalia dalinių pratimų, patikrinti taktines ir 
teikimo priemones. ,

Pagal manevrų planą amerikiečių kariuo
menė turi sulaikyti Hofo Weideno ir Regens- 
burgo regione iš Čekoslovakijos įsiveržusią 
priešų kariuomenę. Visa tai vyksta 40 km 
nuo Čekoslovakijos sienos.

Manevruose dalyvauja 70.000 amerikiečių 
kareivių. Jų tikslas yra sulaikyti įsiveržus! 
priešą ir, gavus pastiprinimų, jį atmušti.

Tuose manevruose dalyvauja keturios lėk
tuvų naikintuvų grupės. E jų viena grupė 
sprauemioių naikintuvų. JAV laivynas taip 
pat dalyvaus manevruose su mažomis valti
mis Reine. Iš Bremeno į „karo sritį” bus 
sukurt* teikimų linija.

JAV karininkai pareiškia, kad dėl tų ma
nevrų nereiktų daryti jokių politinių iš
vadų.

Trečiadienį manevruojančius JAV armijos 
dalintu* inspektavo gen. Clayus. Jis aplankė 
manevruojančių dalinių štabą ir tariamą 
„fronto liniją”.

Ir Austojoj* i y

Vien* (Dena/Afp). Rfedo srityje amerikie
čių daliniai pradėjo didelius manevrus, ku
riuose dalyvauja pėstininkai, artilerija, šar
vuočiai ir aviacija.

t Dimitrovas „susirgo■- į

Washington** (AP). Bulgarijos vyriausy
bė oficialiai paskelbė, kad ministeris pir
mininkas Dimitrovas išvyko į Sovietų Sąjun
gą gydytis. Diplomatiniuose pasaulio sluog
sniuose ta nelaukta žinia sužadino didelį 
susidomėjimą. Daugumas linkę manyti, kad 
tai reiškia ne ką kitą, kaip tik tam tikrą 
Kremliaus politinę akciją. Su ja siejamas "ir 
maždaug prieš dvi savaites įvykęs iš pa
reigų nušalinimas ministerio pirmininko pa
vaduotojo Rostovo.; ’ !

Politiniai stebėtojai Prahoje mano, kad 
Dimitrovo „atostogos” gali būti pagristos 
viena iš šių trijų priežasčių: jis gali būti 
tikrai sergąs ir reikalingas gydymo, arba yra 
iš savo pareigų paprasčiausiai nušalintas, 
kadangi Maskva nepritarė jo tariamai prieš

Atšauks ar neatšauks blokada?
mes įrodėme, kad su keliolika papildomų 
lėktuvų Berlyną galima lygiai taip pat ap
rūpinti oro keliu, kaip prieš blokadą sau
suma.”

Washingtonas (Dena). JAV aviacijos mi
nisterija pranešė, kad per pirmuosius 9 „oro 
tilto” mėnesius, iki š. m. kovo 25 d. ryšium 
su Berlyno aprūpinimu oro keliu turėta 138 
milijonai išlaidų.

Per tą laiką nugabenta 832.546 to frachto 
ir iš viso padaryta 101.891 skridimų.

Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų priar
tėjimas prie JAV ir derybų atnaujinimas 
Vokietijos klausimu (po Berlyno blokados 
atšaukimo) britų sostinės sluogsniuose lai
komas labai galimu. Taip pat laikomi tikrais 
ir pranešimai iš New Yorko, pagal kuriuos 
Jessupas ir Malikas pradėję įžanginius pa
sitarimus dėl JAV — SSSR derybų atnau
jinimo.

Clayus nesitiki blokados panaikinimo
Berlynas (Dena). JAV karinis gubernato

rius gen. Clayus viename interview pareiš
kė, kad jis nepritaria bendram optimizmui, 
jog sovietai netrukus panaikinsią Berlyno 
blokadą.

Toliau generolas pažymėjo, kad sovietai 
Berlyne bėra ėmęsi jokių suartėjimo prie-

monių. Būklė yra absoliučiai nepakitėjusi, 
o oro tiltas ir toliau turės būti išlaikyta*.

Dėl spėliojimų, kad sudarius vakarinės 
Vokietijos vyriausybę sovietai atitrauksią iš 
Vokietijos savo kariuomenę ir sudarysią 
„bendrą Voketijos vyriausybę”, gen. Clayus 
atsisakė ką nors pareikšti.

Gen. Clayaus ūkio klausimais tarėjas 
Wilki-nsonas pareiškė, kad vokiečių įstaigas 
Frankfurte sovietų zonos įstaigos neoficia
liai pakalbino vėl užmegsti tarpzoninę pre
kybą. Tačiau amerikiečių įstaigų 
esanti tokia, kad pirma turi būti 
panaikinta Berlyno blokada.

UP paskelbė, kad šiuo metu į
yra atvykęs buv. sovietų ambasadorius Vo
kietijoje Dekanozovas. Jis turįs rasti for
mulę Berlyno blokadai panaikinti.

pažiūra 
visiškai

Berlyną

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” diplomatinio korespondento žinio
mis, būsimaisiais Vakarų Vokietijos komi
sarais turėtų būti: gien.'Sir Brianas Robert- 
sonas, Andre Franęois Poncet ir Johnas J. 
McCloyus. t

kominformą nukreiptai veiklai. Trečia prie
žastie galėtų būti,ta, kad Bulgarijos- politi
kai stengėsi švelninti su Maskva esamus 
ryšius. I

Bulgarijos ministerio pirmininko parei
gas, kol sirgs Dimitrovas, perėmė užsienio 
reikalų ministeris Kolarovas.

-Bulgarijos pasiuntinybė Washingtone ap
kaitino JAV užsienio reikalų ministeriją, 
kad ji neteisingai informavo amerikiečių vi
suomenę dėl Dimitrovo pasitraukimo iš savo 
postovio. Pasiuntinybė atkaliai teigia, kad 
Dimitrovas pasitraukė tik dėl sveikatos.

Turkija reikalauja pakto
Washingtonas (AP). Vienoje spaudos kon

ferencijoje Washingtone Turkijos užs. reik, 
min. Sadaka* reikalavo sukurti Viduržemio 
jūros paktą ir jį (traukti į Atlanto pakto 
sistemą. Turkijos nuomone, Atlanto pakto 
nepakanką taikai Europos kontinente išlai
kytu
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Washingtonas (Dena/Atp). Buv. Čekoslo
vakijos karo attachė Berlyne pulk. Busing, 
kuris praėjusią savaitę pabėgo į Vakarus, 
pareiškė, kad Kremlius nepasitiki savo ry
tinių sąjungininkų kariuomene ir greičiau
sia kaip kovos vienetus stengsis ją paleisti.

Rytų bloko valstybės yra priverstos jau 
dabar turimiems sovietiniams ginklams at
sargines dalis pirktis juodojoje rinkoje, 
gundant sovietų karininkus.

Naujas JAV pasiuntinys Maskvai
Washingtonas (Dena). JAV pasiuntinys 

Briuselyje, adm. Alanas Kirkas, paskirtas 
gen. •WaMerio BedeH Smitho įpėdiniu — 
JAV pasiuntiniu Maskvoje.

Irano būklė yra rimta
Teheranas (Dena/Reuteris). Iranas paskel

bė 1921 m. su sovietais pasirašytą sutartį 
negaliojančia. Ta sutartimi Sovietų Sąjun
ga buvo (galinta savo karinėmis pajėgomis 
užimti Iraną, jeigu jo saugumui grėstų pa
vojus.

Irano vyriausybė paprašė sovietų amba
sadorių Teherane Sadžikovą apie tai pra
nešti savo vyriausybei. Be to, Irano vyriau
sybė yra pasiryžusi su skundu kreiptis į 
3T, jeigu sovietai nesumažins į Iraną daro
mo spaudimo.

Sadtžikovas iš Irano išvyko į Maskvą 
..atostogų”. Išvykdamas jis pastebėjo, kad 
jo kelionė nereiškia santykių tarp abiejų 
kraštų pakitimo. Uždarius sovietų konsula
tus Irane, ambasada yra vienintelė sovietų 
diplomatinė atstovybė Irane.

Irano vyriausybės sluogsniuose pažymi
ma, kad pačiu JT priklausymo faktu visos 
„dėka spaudimo pasirašytosios sutartys” 
yra pasidariusios '•neveiksmingomis. Iranas 
nedvejodamas panaudos prieš sovietų dali
nius, kurie be Irajio vyriausybės leidimo 
įžengs į kraštą, ginklą ir jėga juos atmuš.

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” rašo, kad Sovietų Sąjunga grasina 
Iranui pasinaudoti kai kuriais 1921 m. su
tarties straipsniais, kurie leidžia tam tikro
mis aplinkybėmis į Iraną įžengti sovietų ka- 
ruomenei. Irano informatorius pareiškė, kad 
Maskva kaipo pagrindą tokiai akcijai yra 
nurodžiusi JAV karinės misijos buvimą 
Irane.

JAV užsienio reikalų ministerija yra pa
informuota tuo klausimu ir dėl to yra susi
rūpinusi.

„New York Times” toliau išvadžioja, jog 
Iranas aiškina, kad atitinkami tos sutarties 
straipsniai yra panaikinti JT chartos, nors 
likusi sutarties dalis ir palieka galioje. Ira
no informatorius mano, kad jeigu Sovietų 
Sąjunga laikosi tos nuomonės, jog jos sau
gumui gresia Iranas, tai pastarajam telieka 
visą tą reikalą kaip ginčą perduoti Saugumo 
Tarybai.

Jeigu Sovietų Sąjunga be Irano laisvo su
tikimo įžengtų į kraštą, tai Iranas pagal JT 
chartos 51 str. turi teisę gynimuisi panau
doti ginkluotas pajėgas.

Velykinis oro tilto rekordas

Berlynas (Dena). Britų ir amerikiečų lėk
tuvai per 24 valandas į Berlyną nugabeno 
12.940,9 to anglių, maisto ir kitų reikmenų 
Vakarų Berlyno gyventojams ir sąjunginin
kų daliniams. Tą dieną kas 62 sekundes 
Tempelhofo, Tegelio ir Gatowo aerodro
muose nusileido po lėktuvą. Į Tempelhofą 
tada atskrido 515 amerikiečių, į Tegelį — 
298 amerikiečių ir 64 britų, o į Gatową — 
259 amerikiečių It 208 britų lėktuvai.

Gen. Clayus ta proga pareiškė; „Šiandien

Achesonas apie karinp pagailiu
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV uis. 

reik. min. Achesonas spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad karinės pagalbos projektas 
šiomis dienomis būsiąs patePkas senato užs. 
reik, politikos komisijai. Pagal šį (statymą 
karinė pagalba bus teikiama tiems kraš
tams, kurių saugumas yra JAV gyvybinis 
reikalas. Parama bus teikiama ne visiems 
Atlanto pakto kraštams. Be to, ji bus teikia
ma ir kitiems kraštams, kaip Turkijai, Grai
kijai ir Persijai, su kuriomis bus pasirašytosI rajai ir rcrsijai, su 
specialios sutartys.

Strateginės spekuliacijos
Chicaga (Dena/Reuteris). „Chicago Tribu

ne” rašo, kad laikinosios Vakarų Europos 
gynimosi linijos sovietų kariuomenės puo
limo atveju numatytos prie Ijsselio (Olan
dijoje), Reino ir Po (Italijoje). Tačiau pa
grindinė gynimosi linija, pasak Paryžiaus 
korespondento, yra laikoma šiaurės Afrika.

Toks sprendimas padarytas užsienio rei
kalų ministerių ir amerikiečių karinių spe
cialistų slaptame posėdyje, Atlanto paktą pa
sirašius, kada Europos kraštai pateikė reika- 
ingų ginklų sąrašą, kuriuos nori gauti iš 

JAV.
Bremeno Baselio bei Weserio Reino gyni

mosi linijos plano buvo atsisakyta, nes at
rodė esant neįmanoma tose linijose sulaiky
ti kelis kilometrus į rytus nuo Eibės stacio- 
nuojančias sovietų šarvuočių divizijas.

Esą, užsienio reikalų ministeris Schuma
nns spyrėsi, kad gynimosi linija prie Po 
būtų užrnta ne italų dalinių. Tuose pasita
rimuose taip pat buvęs aptartas ir pasitrau
kimas iš Vakarų Europos, jeigu sovietams 
pasisektų prasiveržti per Reiną.

Aimerikiečių kariniai sluogsniai pritarę 
gynimosi linijoms Pirenėjuose. Bet Europos 
valstybės vyrai tai atmetę, nes Ispanijos 
geležinkeliai ir uostai esą peraeoę ir teita: 
labai blogi.

Būsimoje karo niekas nehtta>e*ų

Washingtonas (Dena/Afp). Buv. ametifcfe- 
čių ambasadorius Maskvoje gen. Bedefl 
Smithas spaudos konferencijoje atsakė | kai 
kuriuos klausimus apie įspūdžius B Mas
kvos.

Ta proga jis pareiškė, kad nors 
mokslininkai ir žino atomo akaldyjno pa
slaptį, tai vis tiek Sovietų Sąjunga atonnteų 
bombų „krūvomis” neturi.

į klausimą dėl eventualaus karo bsv am
basadorius pastebėjo, kad gali būti geM- 
ma išvengti stipria JAV politika. B«* jdgw 
jau turėtų kilti karas, tai jis tikrai neboa 
žaibo karas tarp Rytų ir Vakarų, b® „vfc- į 
sos žmonijos pilietinis karas; bus kana ba
rio aplamai niekas negalės laimėki’’.

1



Nr. 42 (564) 2 pusi. MINTIS 1949 IV. 21

Ispanija Senstąs tironas
Ir Atlanto paktas

Slapiuose pasitarimuose tarp Vaka
rų užsienio reikalų ministerių ir ame
rikiečių pareigūnų buvęs aptartas 
Ispanijos Įtraukimo l Atlanto paktą 
klausimas. Esą numatyta Iberijos pu
siasali paversti Europos gynimo ba
ze. Tam tikslui JAV turėtų finansuoti 
Ispanijos kelių ir geležinkelių praplė
timą bei uostų patobulinimą. (AP).

Madrido laikraščiai rūpestingai regis
truoja visus britų ir amerikiečių spaudos 
atsiliepimus apie Ispanijos kvietimą 1 At
lanto paktą. Tačiau veltui juose ieškotumėm 
ta tema vedamųjų ar oficialių sluogsnių pa
sisakymų. Francas Įsakė šios temos nekelti. 
Mat, nenorima sugadinti progos ar besi
skubinant „numušti kainos”.

Franco komentaras; paradas
, Pats Francas Atlanto paktą komentavo 

kariškai. Balandžio 1 d. Madride jis 'suruo
šė dideli karini paradą. Tą dieną suėjo ly
giai 10 metų nuo pilietinio karo pabaigos.

\ Parade dalyvavo daug kariuomenės dalinių. 
Jis pademonstravo, kad Ispanija turi daug 
vyrų, bet mažai modernių ginklų. Paradu 
norėta {rodyti, kad Ispanija Atlanto pakto 
dalyviams yra {domus partneris ne tik dėl 
gavo geografinės padėties, bet kad ji turi 
pakankamą kariuomenę, kuriai trūksta tik 
galingos pramonės pagalbos. Francas, bijo
damas susilaukti neigiamo atsakymo, kol kas 
nedaro jokių oficialių pasiūlymų. Jis dang
stosi oficialia versija, skelbiančia, kad Is
panija pilietiniame kare įrodė savo antiko
munistinį nusiteikimą, todėl dabar gali ra
miai laukti tolimesnių {vykių.

Iš JT Ispanija nieko nesitiki
Neseniai oficiozas „Hoja de Lųnes”, ku

ris paprastai reiškia užsienio reikalų minis
terijos nuomonę, svarstė {varias galimybes 
Atlanto paktą sujungti su Bruselio bei Pet- 
ropolio Pan-Amej-ikos paktu, o taip pat bū- 
simuoju Ramiojo Vandenyno paktu į vieną 
organini vienetą. Ta saugumo sistema, ispa
nų nuomone, turėtų būti išbaigta Vidurže
mio jūros paktu. Žodžiu, Madridas būtų 
patenkintas, jei Atlanto paktas su visais 

■ priedais užimtų tą vietą, kuri dabar tenka 
Jungtinėm Tautom. Iš tos organizacijos Is
panija norėtų tik susilaukti 1946 metųgruo- 

— džio mėn. visuotinio susirinkimo nutarimo 
apie diploipatinių misijų vadų iš Madrido 
atšaukimą anuliavimo. Šiuo metu aišku, kad 
tokiam pasiūlymui, kad ir be didelio entu
ziazmo pritars ne tik JAV, bet ir D. Brita
nijos darbiečių vyriausybė. Žinoma, sovie
tai ir jų satelitai ta proga pakels nemažą 
triukšmą, bet jis jokių rezultatų neduos.

Laikai keičiasi
Nors Portugalijos valdovo Salazaro rei

kalavimas { Atlanto paktą priimti Ispaniją 
ir buvo praleistas negirdomis, tačiau nie
kas Begali paneigti Ispanijos reikšmės karo 
atveju. Juk Portugalijos dalyvavimas pakte, 
neįtraukiant { ji Ispanijos, būtų beprasmis. 
Todėl Madride tikimasi, kad Ispanijos pa
kvietimas tėra laiko klausimas. Čia tikima
si, kad JT priėmus Bolivijos pasiūlymą pa- 

•' naikinti aną 1946 m. nutarimą, nauju JAV 
ambasadorium Madride bus paskirtas Roo->
sevelto draugas buvęs JAV pašto miniete- 
ris J. Farleyus, kuris neseniai lankėsi Ispa
nijoje. Nurodoma, kad jis yra įtakingiausias 
JAV politikas iš katalikų tarpo.

Rumunija atkirto Britanijai
Bukareštas (Dena/Afp). Rumunijos vyriau

sybė atmetė D. Britanijos vyriausybės notą, 
kurioje ji buvo kaltinama kai kuriais Atve
jais pažeidusi su ja pasirašytą taikos su
tarti.

Rumunijos vyriausybė savo atsakyme pa
reiškė, kad britų notoje išdėstytos informa
cijos neatitinka faktų ir ji atmeta užsienio 
kišimąsi i jos vidaus reikalus.

Trumanas pasirašė ERP pagalbą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Abiejų 

rūmų priimtąją ERP pagalbos programą iki 
1950 m. birželio mėn., kuri Įgalina Europos 
atstatymui pagal Marshallio planą panaudo
ti 5.430 milijonų dolerių, antradienį pasira
šė prezidentas Trumanas.

Karaliaučius ■ sovietų tvirtovė
„Sena slaviškoji žemė — Kaliningrado 

Z (Karaliaučiaus) sritis pagal komunistų par
tijos centro komiteto ir sovietų valdžios įsa
kymą virsta nenugalimu, sutvirtintu sovietų 
pylimu vakaruose prieš karo kurstytojus” — 
eakoma viename rašte, kur{ dabartiniai Ka
raliaučiaus gyventojai pasiuntė generalisi
mui Stalinui. Toliau nurodoma, kad politi
nis naujai įgytosios srities atstatymas (skai
tyk: gyventojų deportacijos ir mongoliško 
elemento kolonizacija) yra baigta, o ūki- 

, nis ir karinis atstatymas padarė reikšmin
gus žingsnius”. Nuo 1946 mt. čia esą 1,6

Roma (SL). — Italų liberalų laikraštis 
„Elefante” įdėjo išsamų savo korespondento 
pranešimą iš Stockholm© apie Stalino įpė
dinystės galimybes. Giovannis Artieris ra
šo, jog paskutiniojo Aukšč. Tarybos posė
džio metu fotografams nebuvo leidžiama 
Staliną iš arti fotografuoti, kad žiūrovas iš 
aiškios nuotraukos negalėtų daryti išvadų 
apie jo sveikatą. Liudininkų pasakojimu, 
Stalinas tada daręs nepaprastai liguisto žmo
gaus įspūdį.

Švedų gydytojas Olivekronas garsus sme
genų ir nervų chirurgas, prieš dvejus metus 
buvo išvykęs į Maskvą gydyti. nežinomą 
Sov. S-gos asmenybę. Tuo metu buvo spė
liojama, kad pacientas turįs būti Stalinas, 
Ždanovas arba Višinskis. Dabar švedas vėl 
lankėsi Maskvoje, bet Ždanovas jau miręs, 
o Višinskis tuo metu viešėjo Karlsbiade. 
Švedų gydytojas • kategoriškai atsisakinėja 
minėti paciento pavardę, tačiau visi ženklai 
rodo, kad ligonis turįs būti Stalinas.

*
Ir labai storos Kremliaus sienos turi ply

šių. Vieną iš jų tariasi suradę amerikiečių 
žurnalistai broliai J. ir S. Alsopai. Anot jų, 
po kiekvieno Vakarų komunistų vadeivų ap
silankymo Maskvoje galima šį bei tą suži
noti. Neseniai įvykusi italų komunistų vado 
Realės kelionė į Maskvą davė jiems medžia
gos {vairioms spekuliacijoms ir porai 
straipsnių. Su jais norime supažindinti Ir 
savo skaitytojus.

Reale iš Maskvos grižo labai prislėgtas. 
Jei jam patikėti, Stalino įpėdinystės klausi
mas toli gražu dar nėra išspręstas. Nepai
sant paplitusios nuomonės, kad Stalino įpė-

Turkija ieško saugumo
Istambulas (FR). — Turkijos užs. reik, 

ministeris Necmeddinas Sadakas, prieš 
išvykdamas su jo paties vadovaujama turkų 
delegacija j JT plenumo posėdį, atsakė j 
eilę Ankaros laikraščio „Kudret” bendra
darbio klausimų. Iš Sadako pareiškimų rei
kia daryti išvadą, -kad jo kelionės tikslas yra 
ne tiek JT posėdžiai, kiek numatomi tiesio
giniai pasitarimai su JAV, D. Britanijos ir 
-kitų Vakarų valstybių politikais.

Turkijos sostinėje manoma, kad ši kelionė 
suteiks Sadakui progą sueiti į asmeninį kon
taktą su atsakingaisiais Vakarų atstovais ir 
išsiaiškinti tiek Turkijai, tiek visai rytinei 
Viduržemio jūros sričiai svarbius klausimus. 
Turkijos vyriausybė^ nuomone, šios srities 
padėtis po Siaurės Atlanto pakto pasirašy
mo dar labiau susikomplikavusi, negu anks
čiau. Vakariniai Viduržemio jūros kraštai l 
minimą paktą buvo įtraukti, o Graikija ir 
Turkija — išskirtos. Sadako pareiškimu, 
šioms abierns valstybėms nenorima suteikti 
formalių garantijų. Be to, nežinoma, ar JAV 
ir Britanija rems rytinės Viduržemio dalies 
paktą. Turkijos sluogsnių nuomone, busi
masis Viduržemio jūros paktas be JAV ir 
D. Britanijos pagalbos būtų persilpnas, ka
dangi kiti Artimųjų Rytų kraštai nėra uti
litari škal pajėgūs. Be to, Artimoji Arija yra 
suskilusi dėl (vairių vidaus ginčų, kaip 
pvz. Palestinos klausimo. Arabų pasaulis 
taip pat nėra išsinarpliojęs iš daugybės sa
vo ginčelių. Komunistinė propaganda grasi-
na ne tik pietiniams Turkijos kaimynams 
dėl jų socialinės struktūros; ir Graikija te
bėra įvelta { kovą su komunistiniais parti
zanais. Esant tokiai padėčiai, viena Turki
ja tesudaro tikrą militarinę ir moralinę jė
gą, galinčią rimtai pasipriešinti šiauriniam 
kaimynui. Tačiau ir ji, nežiūrint savo pasi
ryžimo gintis iki paskutiniojo vyro, palygi
nus su Sovietų Sąjunga, tebėra gana silpnas 
veiksnys. Todėl ir ji užpuolimo atveju yra 
reikalinga skubios Vakarų valstybių pagal
bos.

Sadakas ta pačia proga nurodė, kad Vi
duržemio jūros paktui kurti ligi šiol dar 
nieko pozityvaus nenuveikta. Tačiau Tur
kija esanti tvirtai pasiryžusi nuo eventua
laus užpuoliko gintis iš paskutiniųjų.

Turkų spauda pastaruoju metu gyvai dis
kutuoja, kokias Turkija turėtų galimybes ir 
naudą, jei ji paskelbtų „ginkluotą neutra
lumą”. Tačiau daugumas laikraščių prieš šį 
projektą griežtai pasisako. Nervingas nuo
taikas smarkiai apramino Siaurės Atlanto

mil. kv. metrų būtų ploto atremontuota ar-’ 
ba atstatyta. Šiuo metu veikią jau 36 kinai. 
Vis dėlto, pasak pranešimą, čia būtų stoka 
esanti labai didelė. 870 km geležinkelių 
tinklo esą jau atremontuota, tačiau tik dalis 
jų esą naudojama. Susisiekimas tarp 
miesto ir krašto dažniausia vykdomas 
autobusais. Karaliaučiaus sritis vis dėl
to negalinti savęs ir miesto išmaitinti. 
Nemaži javų ir mėsos' kiekiai esą (ve
žami tad iš Lietuvos ir Baltgudijos. Vokie
čių šaltiniai skelbia, kad Karaliaučiaus sri
tyje nebėra nė vieno privataus ūkininko — 
viskas esą sukolchozinta. (pi)

veikslai neturėjo jokių rėmų. Nuo nešvarių 
tapetų jie švietė, lyg langai j kitą pasauli. , 
— Kad jie bent padorius auksinius rėmus 
turėtų. Tada galėčiau juos paimti. Bet ši
taip? Aš jau matau, kad ši šlamštą, turėsiu 
pasilaikyti, ir būsiu dar kartą apgauta. Tai 
tik dėlto, kad esi geros širdies.

— Aš nemanau, kad jūs tuos paveikslus 
turėtumėte paimti, — kalbėjo Ravicas.

— Tai ką aš turiu daryti?
— Rosenfeldas gaus už juos pinigų.
— Kaip? — ji staigiu žvilgsniu atsisuko 

1 jį. Jos veidas pasikeitė. — Ar tie daiktai 
ko verti? — Buvo galima matyti., kaip jos i 
gelsvoje kaktoje viena mintis vijo kitą. — 
Aš juk galėčiau be didelių ceremonijų yie- f 
ną Šių paveikslų paimti — vietoj paskuti
niojo mėnesio nuomos. Kuri jūs manote? 
Tą didjjį, virš lovos?

— Nė vieną. Palaukite, iki Rosenfeldas 
grjš. Aš esu tikras, kad jis atneš pinigus.

— Aš ne. Esu juk viešbutininkė.
— Tad kodėl taip ilgai laukėte? Juk 

šiaip jūs nepraktikuojate.
— Pažadai! Ko jis man neprižadėjo! Jūs 

žinote, kaip čia yra?
Staiga duryse atsirado Rosenfeldas. Tylus, 

mažas ir ramus. Nespėjus šeimininkei iš
tarti žodj, jis ištraukė iš kišenės pinigus.

— Štai. O čia mano sąskaita. Būkite to
kia maloni man pakvituoti.

Seimininkė nustebusi žiūrėjo l banknotus. 
Paskui ji pažvelgė i paveikslus. Ir vėl at
gal { pinigus. Ji norėjo ką nors pašaikyti, 
bet nerado žodžio.

— Jūs dar gausme šiek tiek grąžos, — 
pagaliau ji pasakė.

— Aš žinau. Ar galėtumėte man tuoj p»f 
duoti?

— Taip. Žinoma. Bet aš čia neturiu. Kas? 
yra apačioje/ Aš nueisiu iškeisti.

Slalino mirties belaukiant
dktis būsiąs Molotovas, Realė teigia, kad 
po dabartinio diktatoriaus mirties prasidės 
aštri kova dėl tuščio sosto. Italų komunis
tai, prisimindami Stalino — Trockio ^kovą 
po Lenino mirties, { ateiti žiūri su nerimu/ 
Tokia nuotaika veikia ir į kitų kraštų ko
munistų partijas. Nė vienas bent kiek gal
vojąs komunistas to negali nepastebėti.

Realės pasakojimai kiek daugiau nušvie- 
čia^ir paskutiniųjų sovietų hierarchijos vir
šūnių pakeitimo priežastis. Vakaruose jos 
buvo įvairiai aiškinamos. Pvz., Londone ti
kima, kad Molotovo galia padidėjo, tuo 
tarpu britų ambasadorius Maskvoje Peter
sonas teigia, kad Molotovo pozicijos susilp
nėjo.

Trumpai tariant, aplamai manoma, kad po 
Ždanovo mirties sovietų vyriausybėje susi
darė trys grupės: Molotovo — Bulganino, 
Malenkovo — Berijos ir Mikojano — Voz- 
nesenskio.

Molotovas, Bulganinas, Mikojanas ir Voz- 
nesenskis yra atleisti iš viešų pareigų. At
rodo, kad jie toliau dirba tose pačiose sri
tyse politbiuro tamsumoje. Tie pakeitimai 
nepalietė Malenkovo, kuris neturėjo jokios 
ministerijos. Kartu tenka pabrėžti, kad Be- 
njos 50 metų sukaktis buvo labai iškilmin
gai paminėta.

Broliai Alsopai išveda, kad kiekviena tų 
trijų grupių buvo apdalintos „premijomis!’. 
Tas „premijas” išdalino pats Stalinas, jau 
senas žmogus, kuris žiūri mirčiai į akis.

Bloga Stalino sveikata yra žinomas fak
tas. Iš patikimų šaltinių žinoma, kad jis 
1948 metais turėjo keletą priepuolių, iš ku
rių vienas buvo-tikrai sunkus. Jei tai tiesa,

' i
pakto pasirašymo proga prez. Trumano pa
skelbtas pareiškimas, kuriame pasakyta, jog 
tas paktas visiškai nesumažinąs JAV susiin- 
teresavimo Artimaisiais ir Viduriniaisiais 
Rytais. Dabar turkai yra įsitikinę, kad ame
rikiečių pagalba turkų armijai ir krašto 
ūkiui ateityje žymiai padidėsianti.

Ryšium su kalbomis apie Viduržemio jū
ros paktą daugelis siūlo atgaivinti ir dabar
tinėms sąlygoms priderinti taip vadinamąjį 
Saadabado paktą (1934 m.), kuriuo numato
mas politinis konsultavimas ir bendradar
biavimas tarp Turkijos, Irako, Irano ir Af
ganistano.

Turkijos visuomenė su dideliu susidomė
jimu seka (vykius po perversmo Sirijoje ir 
trokšta, kad šf| kaimynas -kuo greičiau at
gautų normalią padėti. Šia proga turkų 
spauda pabrėžia tradicini draugiškumą tarp 
Turkijos ir arabų kraštų. Tačiau turkai ap
gailestauja, -kad arabiškoji visuomenė pėr- 
stiprial reiškianti nepasitenkinimą JAV, ku
rios arabų nuomone, vedančios proizraeli- 
tinę politiką. 

__________
♦ JAV ambasadorius Londone Douglas 

meškeriodamas susižeidė akį. Jo sveikatos 
būklė yra gana rimta. (D/R).

♦ Italijoje vasario mėn. gale buvo 
2.180.000 bedarbių. (D).

♦ Sovietų generalinis konsulas Tabrize, 
Azerbeidžano sostinėje,- Krazn-ikas galuti
nai uždarė tame mieste konsulatą ir su sa
vo štabu išvyko l Maskvą. (D/R). 

Erich Maria Remarque

Mirties Paukštis
IS ROMANO „TRIUMFO ARKA”

Raviicas sutiko savininkę viešbučio laip
tuose. Ji jį sulaikė:

— Turite truputi laiko?
— Mielai.
Ji nuvedė jį l trečiąjį aukštą ir pagel- 

binjų raktu atidarė vieną kambarį.
— Ką tau reiškia? — paklausė jis. — 

Kodėl jūs čia laužiatės? ,
— Čia Rosenfeldo kambarys, — atsakė ji.

— Jis išvyksta.
— Bet aš nenoriu čia keltis.
— Jis nori išvykti ir nėra sumokėjęs 

nuomos už paskutiniuosius tris mėnesius.
— Jo daiktai dar čia tebestovi. Jūs galite 

jį sulaikyti.
Seimininkė su panieka paspyrė koja vieną 

sukežusi lagaminą, stovėjusi šalia lovos.
— Kas jame yra? Nieko vertesnio. Seni 

marškiniai. Jo kostiumas — jūs galite iš čia 
matyti. Jis teturi tik du. Už visą tą šlamštą 
negautumėte nė šimto frankų.

Ravicas patraukė pečiais.
— Ar jis pasakė, kad nori išvykti?
— Ne. Bet juk galima pastebėti. Aš jam į 

akis pasakiau. Ir jis sutiko. Aš jam aiškiai 
išdrožiau, kad jis turi iki rytojaus sumo
kėti. Aš juk negaliu ilgiau laikyti svečius, 
kurie nieko nemoka.

— Gerak O ką aš turiu bendro su ta 
istorija?

— Paveikslai Jie taip pat jam priklauso.

Jis sako, kad jie esą vertingi. Jis tvirtina, 
kad jais galėtų daug daugiau apmokėti, ne
gu nuomą. Pažiūrėkite i juos.

Ravicas ligi šiol nebuvo atkreipęs dėme
sio J sienas. Jis pakėlė akij. Prieš ji, virš 
lovos, kabojo Arleso gamtovaizdi®, Van 
Ooghas, iš geriausio kūrybos periodo. Jis 
žengė žingsni artyn. Be abejo, paveikslas 
buvo tikras.

— Biaurus, ar ne? — paklausė šeiminin- 
kėė. — Čia turi būti medžiai — tie kuproti 
daiktai. O dabar pažiūrėkite šitą.

— Jis kabojo virš praustuvės, daugumas. 
Nuoga pietų jūros mergina tropikų gamto
vaizdy.

— Šitos kojos, — kalbėjo šeimininkė. — 
Šlaunys — kaip dramblio. Ir tas kvailas vei
das. Tik pažiūrėkite, kaip ji stovi. O ten 
dar vienas, kuris net nebaigtas piešti.

Nebaigtasis piešti paveikslas buvo Cė- 
zanne’o portretas '„Mnte Cėzanne”.

— Šitos lūpos, jos visai kreivos. Ir ant 
skruostų trūksta dažų. Ir jais jis nori mane 
apgauti I Jūs juk matėte mano paveikslus? 
Tai bent paveikslai! Natūralūs, tikri ir 
tvarkingi. Sniego gamtovaizdis su briedžiu 
valgomajame kambaryje. Bet šitas šlamštas 
— lyg j° paties būtų piešti. Ar ne tiesa?

— Taip, gal būt.
— Tai aš ir tenorėjau sužinoti. Tamsta 

esi išsilavinęs žmogus, apie tai supranti š{ 
tą. Net ir be rėmų jie. — Visi trys pa-

tai ir šių laikų medicina jo gyvybės ne
prailgins. Todėl nenuostabu, kad jis savo 
pareigas perkelia ant jaunesnių vyrų pečių, 
pats didesnę metų dalį praleisdamas Kryme.

Ką gi gali daryti senstantis, negaluojan
tis tironas? Jis tik gali savo valdžią išda
linti tarp atskirų besipešančių įpėdinių, žiū- 
Bėdamas, kad nė vienas iš jų negautų per- 

aug galios. Ar ne taip elgėsi visi istorijai 
žinomi tironai? Kokiu kitu būdu jie galėtų 
sulaukti natūralios mirties.

Kas gi atsitiks, Stalinui mirus? Į tą klau
simą broliai Alsopai stengiasi rasti atsaky
mą. Pasak jų, pirmąsias pasėkas lengva nu
matyti: išsigandę gydytojai, sargybiniai, 
vėliau iškilmingos laidotuvės — tokios, lyg 
būtų laidojamas pats Dievšs, ir pagaliau 
kova tarp konkuruojančių įpėdinių. Realė 
aiškina, kad Stalino galia bus išdalinta tarp 
eilės asmenų. Molotovas ir Bulganinas tu
rės savo žinioje kariuomenę ir užsienio po
litiką. Gal būt, Molotovas tuo būdu gaus 
formalų vado titulą. Malenkovas ir Berija 
valdys partiją bei slaptąją policiją. Miko
janas galės laviruoti tarp tų dviejų grupių. 
Turint galvoje Trockio-Stalino kovos pa
baigą, nesunku numatyti, kad Malenkovas— 
Berija, jei tarp savęs nesusipeš, laikys 
užšachavę Molotovą su Bulganitiu. Juk ir 
Trockis turėjo didelę {taką kariuomenėje, 
bet buvo hugalėtas Stalino, turėjusio savo 
žinioje partijos aparatą ir slaptąją policiją.

Ir toji*kova tarp grupių bus juntama vi
sur. Vienas Tito patikėtinis, kalbėdamas 
apie ateitį, išsireiškė, kad Stalinas negali 
amžinai gyventi. Broliai Alsopai iš to daro 
išvadą, kad Titas turi ryšių su kuria nors 
iš tų grupių. Galimas daiktas, kad ir tos 
grupės slaptai ieško ryšių su satelitinių 
kraštų vyriausybėmis. O tos vargu ar pra
leis progą pažvejoti drumstame vandenyje. 
Tokiu būdu bus sunku išvengti, kad Krem
liaus vidaus kova nepersimestų l kitas kom
partijas. Taip pat ir { užsienio politiką tos 

.grupės turi atskirų pažiūrų. Molotovas yra 
„kietos” politikos šalininkas. Berija švel
nesnis.

Gal būt tie vidaus nesutikimai. išsivystys 
į karą, gali būti, kad Sovietų Sąjunga, vi
daus sunkumų spaudžiama, grįš Į senąsias 
savo sienas. Stalino mirties pasėkas numa
tyti dar sunku. Bet kiekvienu atveju Vaka
rai turi budėti, ginkluotis ir laukti. „Galo 
dar nesulaukėme”, konstatuoja broliai Also
pai.

Žemės reforma Itali|o|e
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos/ministeris 

pirmininkas de Oasperis paskelbė, kad yra 
sudarytas planas Italijoje paskirstyti beže
miams ir mažažemiams 1,2 milijonų hektarų.

Ministeris pirmininkas pareiškė, kad da
lis padalysimos žemės bus paimta iš valsty
binių ir miestų nuosavybių, o kita dalis 
„proporcingai ir progresyviai sumažinant 
dvarus”.

Yra sudarytas visas planas, kokiu būdu ir 
kokiu mastu žemė iš jos savininkų turės 
būti perleista valstybei, kuri tam tikromis 
sąlygomis perleis ją bežemiams ir teiks, 
įsikūrimo paramą. Manoma, kad iš viso bus 
paliesta apie 8000 žemės savininkų, kurie 
turės perleisti valstybei , nuo 20 iki 50% 
savb turimos žemės.

=TRUMP0S ZUVIOS3
AIRIJA

♦Sekmadienio vidurnaktį 21 šūvio salve 
buvo atžymėtas Airijos respublikos gimimas. 
Nors de Vąleros partija tas iškilmes boiko
tavo, į Dubliną iš viso krašto suvažiavo ne
maža žmonių. Tuo aktu Airija nutraukė iš
tisus šimtmečius trukusius ryšius su D. Bri
tanijos karalyste. (D/R).

• ALBANIJA
♦ Šiuo metu Maskvoje viešinti Albani

jos vyriausybės delegacija su sovietų užsie
nio reikalų ministerių Višinskiu ir užsienio 
prekybos ministerių Menšikovu pasirašė 
sutarti, kurioje numatyti sovietų kreditai ir 
maisto teikimas Albanijai. (D/R).

IS VISUR
♦ JAV užsienio reikalų ministerija pa-' 

sikeitė su Kanados vyriausybe notomis, ku
riomis susitarta dėl bendros komisijos, kuri 
karo atvejui paruoštų abiejų kraštų pramo
nės mobilizacijos planus ir juos koordinuo
tų. (D/R).

' J. A. VALSTYBES
♦ JAV atstovų rūmų aprobavimų komi

sija pritarė tam, kad atominės energijos ko
misijai būtų paskirta per vieną milijardą 
doleriu suma. Tai yra pati didžiausia tai 
komisijai skirta suma taikos metu. (D/R).

♦ JAV profesinių sąjungą organizacija 
CIO atmetė sovietų profesinių sąjungų 
kvietimą dalyvauti jų kongrese, Maskvoje. 
Tos organizacijos pirmininkas Murrays pa-/ 
reiškė, kad, atsižvelgiant į paskutinius įvy
kius pasaulio profesinių sąjungų organiza
cijoje, CIO yra neįmanoma dalyvauti tame 
kongrese. CIO ir britų TUC yra išstojusios 
iš pasaulio prof, sąjungų organizacijos.

♦ JAV delegatas JT Austinas Trygvef 
Lie įteikė 8 milijonų dolerių čeki, kuris yra 
pirmas JAV įmokėjimas i Palestinos pabė
gėlių pagalbos fondą. Amerikos kongresas 
Palestinos pabėgėliams paremti paskyrė 16 
milijonų dolerių. Tai yra lygiai pusė tos \ 
sumos, kurią praėjusioje sesijoje reikalavo 
JT pilnatis. (D/R).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos komunistų laikraštis 

„Borba” apkaltino Rumunijos vyriausybę už 
tai, kad Rumunijoje yra persekiojami ir 
kankinami jugoslavai. Esą, jugoslavų ma
žuma teroru yra .priversta dalyvauti prieš 
Jugoslaviią nukreiptoje kampanijoje. (D/R).

t KANADA
♦ Kanados policijai prisistatė Freda 

Lintonė, kuri yra paskutinis iš 1946 m. iš
aiškintos sovietų aferos ieškomas asmuo. 
Anksčiau ji dirbo filmų bendrovėje ir l 
šnipinėjimo aferą buvo įmaišyta tik kaip 
tarpininkas. (D/R).

f NORVEGIJA
♦ Norvegijos užsienio reikalų ministeris

Langė, grįžęs iš JAV, pareiškė, kad Ame
rikos pagalbos Norvegijai dydis dar nėra 
numatytas. Bet jis tiki,, kad tas klausimas 
bus išspręstas dar prieš kongresui išsiskir- 
stant atostogų. (D/R). *

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos ambasada Maskvoje So

vietų Sąjungai sutelkė 12 vizų atvykti jos 
atstovams į Paryžiaus „taikos kongresą”. 
Tarp kitų atstovų minimas ir žurnalistas , 
Ehrenburgas. Ortodoksų eklezijai atstovaus 
metropolitas Nikalojus. (D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Gerai informuoti sovietų sluogsniai 

dementavo pasklidusias žinias, kad esąs 
areštuotas Kravčenkos byloje liudininku da- 1 
lyvavęs gen. Rudenka. Praėjusio karo metu 
gen. Rudenka buvo sovietų pirkimo misijos 
JAV pirmininku. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Prie Passau, amerikiečių zonoje, nu

sileido vienas „Sokol” tipo čekoslovakų lėk
tuvas. Tas lėktuvas turėjo lėkti iš Valaskio 
į Prahą. To lėktuvo pilotas yra Čekoslova
kijos aviacijos majoras, kuris karo metu 
tarnavo anglų aviacijoje. '

A
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VERTAS DĖMESIO LEIDINYS
Neseniai knygų rinkėje pasirodė naude

lis, 48 puslapių leidinys, pavadintas „Lietu
vos sovietizacija 1940—1941 m.” JĮ išleido 
Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugija. 
Leidėjas įžangoje pasiteisina, kodėl esamo
mis aplinkybėmis nebuvo galima to leidinio 
paskelbti su autoriaus pavarde, „tačiau pats 
veikalas kalba už save ir rodo, kokios au
toritetingos autoriaus asmenybės esama”. 
Sunku suprasti, ką leidėjas turi galvoje sa
kydamas „dėl mums visiems suprantamų 
priežasčių”, bet tikriausiai tos priežastys 
yra ne tos, kurios tokiais atvejais peršasi i 
galvą. Kiekvienas, kuris bent kiek susipaži
nęs su mūsų teisine literatūra, paskaitęs 
ypač antrąją leidinio dali „Lietuvos sovieti
zacijos konstitucinis (vertinimas”, lengvai 
supras, kas yra tas X. Y., kurio vardu tas 
leidinys išleistas. Vadinas, anonimiškumas 
čia nieko negalės nuslėpti. Autoriaus teisi
nė koncepcija ir jo stilius visiems mums 
per daug gerai yra žinomi. Žinoma, be to, 
kad tas autorius jau yra miręs ir kad atsar
gumas šiuo atveju nėra reikalingas. Aišku 
taip pat, kad, ypač leidžiant tą leidinį sve
timomis kalbomis, kaip leidėjas pagaliau ir 
tikisi padaryti, autoriaus vardas, kuris ge
rai žinomas teisės mokslininkų pasaulyje 
(ypač Prancūzijoje), pats vienas sukeltų su
sidomėjimą, ypač tarptautinės teisės spe
cialistų sluogsniuose. Be to, nesunku būtų 
surasti ir koks nors tarptautinis autoritetas 
iš autoriaus kolegų ir bičiulių tarpo, kuris 
galėtų tam leidiniui parašyti Įžangą (pav. 
Le Fur, Redslob, ir kt.). Tada jo svoris dnr 
padidėtų. O kad toks leidinys būtų reika
lingas užsieniui, matytis kad ir iš šio mažo 
pavyzdžio. Antroje leidinio dalyje nagrinė
jama S. Sąjungos ir Tarybų Lietuvos kon
stitucija, sukoncentruojant viaą dėmėsi t 
vieną pagrindini klausimą: kokios rūšies 
valstybė yra S. Sąjunga — federatyvinė, 
konfederatyvinė ar unitarinė? Tai yra be 
galo svarbus klausimas, l kuri grynai teo
riškai, remiantis vien tik konstitucine S. 
Sąjungos teise, atsakyti negalima, nes tarp 
tos teisės ir politinės ir socialinės S. Sąjun
gos tikrovės, kaip labai gerai iškelia ir to 
leidinio autorius, yra begalinis skirtumas. 
Deja, to skirtumo net ir sąžiningas tyrinė
tojas, nekalbant apie papirktus ar nepapirk- 
tus propagandistus, tas, kuris tos, socialinės 
ir politinės tikrovės nepažįsta, vien tik iš 
konstitucinės medžiagos negalės pastebėti. 
Štai po mano ranka guli 1944 m. išleistas 
JAV-se ir skiriamas amerikiečių kariuome
nei (nota bene!) veikalas Look on the Fron
tiers. Tiesa, jis parašytas geografo, Ohio 
universiteto prof. Roderick Peattie, bet ski
riamas, kaip matytis iš subtilumo, taikos 
konferencijai (A Geography for the Peace 
Table). Toje knygoje paliečiami ir teisiniai 
ir politiniai klausimai. Ir štai skyriuje apie 
mažas valstybes (135—149 p.) nagrinėjami 
valstybės suverenumo (labai aktuali šiais 
laikais teisinė problema), federacijos ir kon
federacijos klausimai. Jiems pailiustruoti 
autorius paima du pavyzdžius, iš kurių, esą 
matyti, kaip praktiškai kai kurios valstybės 
sugebėjo išspręsti , valstybių susijungimo 
(konfederacijos) problemą. Tie pavyzdžiai 
v ra ’Britų imperija (British Commonwealth 
>f Nations) ir S. Sąjunga. Dėl šios pastaro
sios ten skaitome: „SSSR jau nebėra vienas

vienetas diplomatine prasme. Ją sudaro 16 
respublikų. Tai nėra joks siurprizas, nes jo
kia nacija nėra taip labai žadinusi provini 
cializmą ir lokalinę autonomiją, kaip so
vietai. Čia šia prasme padaryta net didesnė 
pažanga negu Britų imperijoje (139 p.). To
liau dar gražiau. Gerb. geografijos profeso
rius, atmetęs argumentą, kad S. Sąjunga, 
suteikusi atskiroms respublikoms diplomati
nio atstovavimo teisę, siekia tik padidinti 
balsų skaičių tarptautinėse diplomatinėse 
konferencijose (turima galvoje tie karo metu 
S. Sąjungoje padaryti konstituciniai pakei
timai, pagal kuriuos kiekviena respublika 
turi teisę turėti savo užsienio reikalų minis- 
terj ir atstovybes prie svetimų valstybių vy
riausybių ir tarptautinėse organizacijose, 
kaip pav. JT ir Saugumo Taryba), nes jos 
autoritetas ir taip yra pakankamai didelis, 
autorius rašo: „Šis sovietų aktas daugiau, 
negu kas kita, paremia argumentą už ma
žas šalis. Jis suteikia raktą mazginių Balti
jos kraštų ir Lenkijos sienų sprendimui atei
ty. Tai yra demokratinis užsimojimas... tai 
yra didelis žingsnis i mažų valstybių fede
racijos idėją ir paremia mūsų teoriją apie 
silpnas sienas”. (140 p.). Nesinori tikėti, kad 
šis, šiaip jau rimtas, mokslininkas būtų Jau 
toks naivus, arba kad jis turėtų kokių pras
tų intencijų. Bet aišku, jis remiasi tik ofi- 
ciale S. Sąjungos konstitucine teise ir visiš
kai nepAista politines ir socialinės S. Są
jungos tikrovės. Atrodo, kad jj, kaip ir 
daugybę kitų, LTTD-jos išleistas leidinys, 
ypač jei jis būtų pasirašytas tokio tarptau
tinės teisės autoriteto, koks yra to leidinio 
autorius, ga'ėtų (tikinti, kad ne tik sąjungi
nės S. Sąjungos respublikos, bet ir sateli
tinės S. Sąjungos valstybės būtų laimingos, 
turėdamos ne tik Britų Imperijos dominijų 
statusą, bet net tokias laisves, kokias turi 
atskiri JAV steitai. Jis, kaip ir daugelis ki
tų; pamatytų, kad kalbos apie S. Sąjungos 
decentralizaciją tėra, prastai šnekant, visiš
ka nesąmonė, kaip lygiai tokia pati nesąmo
nė yra visos šiuo metu S. Sąjungos ir jos 
ekspozitūros kalbos, kad S. Sąjunga gina 
mažų valstybių suverenumą ir kovoja už 
mažų tautų teises.

Kiekvienu atveju problemi yra labai svar
bi ir be abejojimo 
Dar daugiau būtų 
Draugijos uždavinių 
čiau tai nėra labai 
nebūtų pilnai atliktas, jeigu čia nagrinėja
mas leidinys būtų išverstas | anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbas ir būtų išleistas, 
kaip užsimojus padaryti LTTD-ja. Trumpai 
pabandysiu atsakyti kodėl.

Visų pirma šios studijos autorius, rašy
damas ją vokiečių okupacijos metu, buvo 
priverstas dirbti 
reikalavimus. Dėl 
kurioje duodama 
zacijos apžvalga, 
duoja tikrą dalykų padėti. Suprantama, kad 
tuo metu nebuvo ir negalėjo būti žinoma 
daug faktų, kurie šiandien jau yra paaiškė
ję ir kurie paryškina kai kuriuos tos sovie
tizacijos momentus. Todėl, leidžiant tą 
studiją šiandien, suprantama, reikia pa-

LTTD-ja ją supranta, 
vienas svarbiausių tos 
šitą darbą atlikti. Ta- 
lengvas uždavinys. Jis

pagal to 
to, ypač 
istorinė 
ne visur

meto sąlygas ir 
pirmoji jos dalis, 
Lietuvos sovieti- 
teisingai atvaiz-

Ji išėjo, lyg batų buvusi labai (žeista, 
toeenfeldas atsisuko l Ravicą.

— Atsiprašau, — tarė Ravicas. — Se
noji dama mane čion atitempė. Aš net ne- 
luijaučiau, ko ji norėjo. Ji norėjo sužinoti 
šių paveikslų vertę. \

— Ar jūs jai pasakėte? \ z
- Ne.
— Gerai, — Ręsenfeldas, žiūrėdamas 1 

Ravicą, keistai nusišypsojo.
— Kaip jūs galite čia tokius paveikslus 

laikyti? — paklausė Ravicas. — Ar jie ap
drausti?

— Ne. Bet paveikslai nevagiami, nebent 
sukaktu vi iriais metais iš muziejų.

— Bet namas gali sudegti.
Rosenfeldas truktelėjo pečius.
—Reikia rizikuoti. Apdrauda man būtų 

perbrangi. ,
Ravicas žiūrėjo van Goghą. Jis buvo ma

žiausiai milijono frankų vertas. Rosenfeldas 
sekė jo žvilgsni.

— Aš žinau, ką tamsta galvoji. Kas turi 
tok| turtą, turi ir pinigų turėti jam ap
drausti. Tačiau aš jų neturiu, aš gyvenu iš 
savo paveikslų. Aš juos vieną po kito par
duodu, ir tai darau labai nenoromis.

Ant stalo, po Cėzanne’u stovėjo spiritinis 
virdulys. Salia kavos dėžutė, gabalas duo
nos, sviesto dėžutė ir pora popierinių tū
telių. Kambarys buvo mažas ir vargingas, 
>et nuo jo sienų švietė pasaulio pažibos.

— Aš galiu tai suprasti, —. tarė Ra
nčas.

— Aš maniau galėsiąs išsiversti, — tęsė 
Rosenfeldas. — Aš galėjau viską apmokėti: 
kelionę geležinkeliu, laivakortę, tik šitą tri
jų mėnesių nuomą — ne. Aš beveik neval
giau, bet vistiek nesisekė. Perilgai turėjau 
laukti vizos. Šiandien pardaviau vieną mo
netą. Vertheuil’io gamtovaizdj. O tikėjausi

dauta. Aišku, kad taisyti, o ypač papildyti, 
tokio autoriaus darbą, koks yra šios studi
jos autorius, labai sunku. Jis turėjo aiškiai 
išdirbtą savo terminologiją, galima sakyti, 
net savo mokslini sakini, ir užtat kiekviena 
įterpta vieta tiesiog šoka 1 akis. Nežinau, 
kas tą perredagavimo darbą atliko, bet ne
galima šia proga nutylėti, kad perredaga- 
vimas nėra labai laimingas. Kai kurios vie
tos yra tiesiog naivios (pav. pridėtas saki
nys „Kiek jų išnaikino rudieji naciai” 24 p. 
ir dar su šauktuku visiškai nesiderina l 
autoriaus toną ir stilių. Arba vėl i autoriaus 
toną ir stilių (terpiami keli žodžiai, ku- 
rier visiškai susilpnina įspūdi, pvz., „tai 
buvo tikras „negailestingas mažoms tau
toms Sovietų gana žiaurios politikos 
vaisius”. įterpti žodžiai mano pa
braukti). Iš viso susidaro įspūdis, kad 
perredagavimo darbą atliko ne tie ti
krieji autoriaus mokiniai, kurie yra įsitrau
kę i visą autoriaus mokslinę logiką ir dir
bę kaip jo asistentai ir tolegos universitete 
(tokių mes čia Vakaruose turime ne vieną), 
bet kurie nebus su ta jo moksline logika 
tinkamai susigyvenę (aplamai, jo mokiniais 
juk buvo visi Lietuvos universitetą 
teisininkai). Užtat pirmas konkretus 
lymas būtų prieš verčiant š( darbą 
timas kalbas, duoti dar ji peržiūrėti 
kurie iš tikrųjų lengviau galėtų prisiderinti 
prie autoriaus stiliaus ir terminologijos.

Antras sunkumas, surištas su - tuo pačiu 
redagavimu, plaukia iš to, kad išlikę tos 
studijos mašinėle parašyti nuorašai nėra be 
klaidų (tai irgi būtinai verčia šią studiją 
perredaguoti). Nežinau, ar tų nuorašų bu
vo kelios laidos, bet, pvz., egzemplioriuje, 
kuris yra pas mane, yra gana daug klaidų, 
o kai kurios vietos taip suveltos, kad tik 
tikrai geras specialistas galėtų atstatyti ori
ginalią autorius minti. Man atrodo, kad ta 
aplinkybė ir buvo toji tikroji priežastis, 
kuri neleido leidėjams išleisti šio veikalo su 
tikra autoriaus pavarde ir su jo moksliniais 
titulais, kas, ypač leidžiant svetimomis kal
bomis, suteiktų veikalui visiškai kitą svor|. 
Bet ir šis sunkumas nėra nenugalimas, jei
gu tik l perredagavimą būtų įtraukti tikrai 
kompetentingi asmenys. O politinio tikslin
gumo sumetimais taip pakoreguotas tekstas

daryti tam tikrų pataisių. Tai ir at- PARODOS
liko dabartiniai jos redaktoriai, bet atliko 
ne visiškai taip, kaip galima būtų pagei-

j| galėsiąs drauge pasiimti.
— Ar nebūtumėte galėję tą paveikslą ki

tur lygiai taip pat parduoti?
— Taip, už dolerius. Jis man būtų atne

šęs dvigubai tiek.
— Keliaujate | Ameriką?
Rosenfeldas linktelėjo galva.
— Laikas iš čia išvykti. — Ravicas pa

žvelgė | j (. — Mirties Paukštis iškeliauja, — 
pridūrė Rosenfeldas.

— Koks Mirties Paukštis?
— Taigi — Marcus Meyeris. Mes ji vadi

name Mirties Paukščiu. Jis užuodžia, kad 
reikia bėgti.

— Meyeris? — paklausė Ravicas. — Ar 
ne tas mažas plikas žmogelis, kuris retkar
čiais katakambose skambina pianinu?

— Taip. Nuo Prahos jis vadinasi — Mir
ties Paukštis.

— Geras vardas.
— Jis visada užuodžia. Du mėnesius prieš 

ateinant Hitleriui, paliko Vokietiją. Vieną— 
tris mėnesius prieš tai. Prahą — šešias sa
vaites prieš naciams įžygiuojant Aš visada 
laikiausi prie jo. Visada. Jis užuodžia. Dėl
to aš ir paveikslus išgelbėjau. Pinigų jau 
nebebuvo galima iš Vokietijos išvežti. Mar
kė buvo užblokuota. Aš buvau pusantro mi
lijono pasidėjęs. Bandžiau juos visą laiką 
išlaikyti apyvartoje. Paskui atėjo naciai, ir 
buvo pervėlu. Meyeris buvo gudresnis. Jis 
dalį savo turto iššmugeliavo. Aš neturėjau 
drąsos. Ir dabar jis vyksta į Ameriką. Ir 
aš. Gaila monetos. ,

— Bet jūs galite už ją gautų pinigų li
kučius pasiimti. Frankų išvežimas juk nėra 
užblokuotas.

— Taip. Bet aš būčiau iš jų ilgiau galė
jęs gyventi, jei būčiau ten pardavęs. Grei
čiausiai netrukus reikės ir Gauguiną paau
koti.

Rosenfeldas pompavo spiritini virdulį.

baigę 
pasiū- 
i sve- 
tiems,

tikrai galėtų eiti su autoriaus pavarde ir 
titulais.

Užimtų perdaug vietos čia nurodyti visas 
smulkesnes klaidas ir korektūras (jų tikrai 
yra perdaug). Pažymėsiu tik, kad reikia la
bai apgailestauti, kad antroji dalis (Lietu
vos sovietizacijos konstitucinis įvertinimas 
31—48 p.) yra perdaug suglausta, nors, be 
abejo, ji yra pati įdomiausia.

Pabaigai norėtųsi dar pasakyti porą žo
džių to leidinio recenzentui p. V. Vaitekū
nui („Žiburiai” Nr. 38). Nors daug kur aš 
sutinku su to recenzento nuomone,* tačiau 
nesutinku, su pagrindiniu jo teigimu, kad 
pirmoji šio leidinio dalis lietuviui neduoda 
nieko naujo ir kad ji dėlto nėra būtinai 
reikalinga, ypač kad nebūtų jokio reikalo 
ją versti l svetimas kalbas. Ypač man keis
tai atrodo recenzento teigimas, kad „anti- 
bolševikinė1 informacija šiuo metu jau tiek 
išplitusi, kad mes, jei dar galim kuo pri
sidėti, tai tik teikdami naujų konkrečių 
faktų”. Keista tai ypač girdėti iš p. V. Vai
tekūno lūpų. Sunku būtų tiesiog suprasti, iš 
kur pas recenzentą kilo ta mintis, jeigu jis 
už kelių eilučių neduotų pats tos mįslės 
raktą. Tas raktas išreikštas šiuo sakiniu: 
„kai kurie betgi (suprask, papildymai) at
miešti dar ir tam tikru partiniu skiediniu”. 
Objektyviam skaitytojui ir atidžiausiai per
skaičiusiam šj veikalą, tikrai nesijaus jokio 
partinio skiedinio kvapo. Priešingai tas par
tinio skiedinio kvapas šoks jam i nos| per
skaičius p. V. Vaitekūno recenzijos užbaigą 
(ypač neskani insinuacija dėl E. Galvanaus
ku). Objektyviam skaitytojui taip pat nesu
sidarys įspūdžio, kad tame leidiny (ar jo 
papildymuose) bandyta nutyljėi, kad ir kitų 
grupių suprask: krikščionių demokratų) 
žmonės sovietų buvo laikomi kontrarevoliu- 
ciniu elementu. Aišku, žinoma, bet nei stu
dijos autoriui nei jos redaktoriams nebuvo 
jokio reikalo to būtinai pabrėžti. Kiekvie
nas tai supras, kas tą leidinio vietą paskai
tys. Jeigu taip pat objektyviai būtų rašoma 
aplamai, kaip parašyta ši studija, daug ne
susipratimų galima būtų išvengti. Deja, to 
nėra ir nėra net kai kuriuose recenzento pa
minėtuose leidiniuose (pvz., Sūduvio Švei
carijoje išleistoje knygelėje „Ein kleimes 
Volk wird ausgeldscht”, apie kurią „Minty” 
jau buvo rašyta). V. T.

Kultūrinė kronika
LIETUVIŲ ESTŲ GRAFIKOS PARODA 

ROMOJE
Reprezentatyvus valstybinis grafikos mu

ziejus Romoje šiuo metu atlieka paruošia
muosius darbus lietuvių estų grafikos pa
rodai surengti. Šios parodos dalyviais bū
sią mūsų dailininkai V. K. Jonynas ir Vik
toras Petravičius, — savo skirtingumu api- 
mą beveik visą šios lietuvių meno srities 
diapozoną, ir garsusis estų grafikas Eduard 
Wilralt. Kiekvienas dailininkas išstatys apie 
30 savo kūrybos pavyzdžių. Darbų atran- 

, ką įvykdys italų jury komisija. Parodą nu
matoma atidaryti apie gegužės mėn. 15 d.

EKSPONATAI IŠGABENTI
Ponui Ant. Olįui sutikus parodos ekspo

natų pergabenimą l JAV apmokėti savo lė-

LTB

metų 
Dai-

■'kalbėjo jis. — Jau 
Būtų ste- 
gyvenimo

lagaminu.

— Tai paskutinieji, 
tik šie trys. Darbas — nesitikiu, 
buiklas. Vienu mažiau — gabalu 
mažiau.

Jis beviltiškai stovėjo ties savo
— Prieš penkerius metus dar nebuvo taip 

brangu. Aš galėjau pigiai pragyventi.' Bet 
ir tai man kaštavo du Rehoirus ir Degaso 
pastelę. Prahoje pravalgiau vieną Sisley ir 
penkis grafikos dalykus. Už juos niekas ne
norėjo nieko duoti Du buvo Degaso, vienas 
Renoiro škicas ir du Delacroixo tušo pieši
niai. Amerikoje už juos būčiau pragyvenęs 
dar ištisus metus. Jūs matote, — liūdnai 
kalbėjo jis, — jau beturiu tik šiuos tris pa
veikslus. Vakar dar buvo keturi. Viza prari
jo mažiausiai dvejų, jei ne trejų metų pra
gyvenimą.

— Yra žmonių, kurie neturi paveikslų, iš 
kurių galėtų gyventi.

Rosenfeldas patraukė siaurus pečius.
— Jie nėra prabanga.
— Taip, — atsakė Ravicas, — jūsų tiesa.
— Jie turi mane išlaikyti per visą karą. 

O šis karas truks ilgai.
Ravicas nieko neatsakė.
— Mirties Paukštis taip sako, — tęsė 

Rosenfeldas. — Ir dar nėra tikra, ar nebus
pavojaus Amerikoje.

— Kur tada reiktų dėtis? — paklausė Ra
vicas. — Nebedaug belieka.

— Aš dar tiksliai nežinau. Jis galvoja 
apie Haiti. Jis netiki, kad tūlai negrų res
publikai reikėtų kariauti. — Rosenfeldas 
buvo rimtas. — Arba Honduras. Maža Pie
tų Amerikos respublika. San Salvadoras. O 
gal ir Naujoji Zelandija.

— Naujoji Zelandija? Tai gana toli, ne 
tiesa?

— Gana toli? — tarė liūdnai šypsodama
sis Rosenfeldas. — Nuo kurios vietos?

Vertė J. P. P.

šomis, visi1 eksponatai dviem sunkvežimiais 
iš Hanau nugabenti l Bremeną, o iš ten lai
vu bus pristatyti | New Yorką, kur š. m. 
balandžio 30 d. bus atidaryta paroda. Vė
liau ji bus kilnojama į kitus miestus.

ADOMAS VARNAS SERGA
, Praėjusiais metais šventęs .savo 70 

amžiaus sukaktuves, Pasaulio Lietuvių
liuinkų ir Architektų Sąjungos pirmininkas^ 
dailininkas-tapytojas Adomas Varnas susir
go sunkia pūslės liga. Pkguldytas TUbin- 
geno Universiteto chirurginėj klinikoje. Jj 
prižiūri žymus prof. Negelė. S. m. balandžio 
14 d’ ligoniui buvo padaryta? sunki opera
cija, kuri pavyko ir tikimasi pagerėjimo.

Prieš savo ligą prof. Adomas Varnas nu
tapė portretus žinomų visuomenės veikėjų: 
prof. J. Kaminsko, prelato M. Krupavičiaus, 
V. Vaitiekūno, Vlados Proščiūnaitės ir kitų. 
Rengėsi dar daug naujų kūrinių sukurti.

Garbingajam maestro Adomui Varnui lin
kėtina juo greičiau pasveikti ir1’ dar daug 
naujų vertingų kūrinių sukrti, J. S. 
IŠSKRIDO PASKUTINIS „DIEVO PAUK

ŠTELIS
Balandžio pirmosios ir linksmų šv. Vely

kų proga iš savo vyr. būstinės Pošimtspyp- 
kingeno išskrido jau paskutini kartą tremty
je aplankyti savo mielųjų parapijonių „Die
vo Paukštelis”, išgirdydamas aiškiai visas 
tremties painiavas, išaiškindamas visas po
litikas, vienu brūkštelėjimu išspręsdamas vi
sas emigracines problemas, visiems meilin
gai patardamas, kur važiuoti ir kur neva
žiuoti, visus paguosdamas, visų gudrius pro
tus apšviesdamas, o pats, su apkarpyta uo
dega, irgi l tolimas, neregėtas šalis išskris
damas. (v).
BALYS DVARIONAS GAVO STALINO 

PREMIJĄ
NYHT praneša, kad lietuvis kompozito

rius Balys Dvarionas gavo Stalino premiją 
už savo koncertą smuikui ir orkestrui.

Pirmoji Lietuvių 
Dailės Instituto paroda

Antrasis gi jo kūrybos etapas — revoliu
cija ir vidinė ir išorinė. Kur dabar eina 
V. Ratas, ko jis ieško, sunku pasakyti. V. 
Ratas atmesdamas liniją ir linijines priemo
nes griebiasi visų grafinių ImanomyHų ir 
tenka palaukti iki laikas parodys, koks bus 
V. Rato naujas veidas. —

A. Vaičaitis beveik vienintelis lietuvis 
litografas tremtyje. Jis yra tiek šią techniką 
apvaldęs, kad ji nedaro jam jokių kliūčių 
reikšti savo vidaus pasauliui. A. Vaičaitis 
operuoja linija, kurios elegancija yra pasie
kusi virtuoziškumo; savo dvasia ir tematika 
jis pasukęs europiečio dailininko keliu. Prie
šingai keturiems grafikams, kurie neabejotinai 
lietuvių liaudies dvasios (takoję, A. Vaičaitis 
jungia savo lietuvišką prigimti su vakarie
tiška etika (daugiau formaline). Jis atsisako 
didelių plėmų, išraiškių stiprių linijų. Ele
gantiškame išradingume jis savai linijai 
leidžia žaisti. Žmogus, jo nuotaika ir cha- 
rakters A. Vaičaičio ieškomas. Gamtą jis 
naudoja kaip pagalbinę priemonę paryškinti 
žmogaus būsenai arba išryškinti kompozi
cijai. • .

Tai tiek būtų galima apie formalinę tapy
tojų ir grafikų pusę sustoti. Lieka dar du 
parodos dalyviai.

Juozas Bakig. Jo skulptūrišką keramiką 
ne .taip lengva keliais žodžiais aptarti. Tai 
ką modernistai per ilgas studija^ įsigijo, J. 
Bakis turi iŠ prigimties. Iš dalies | Baki 
tektų pažiūrėti ir kaip savotišką novatorių, 
khris l keramiką atneša naujus sumanymus 
bei reikalavimus. Bakio keramika nėra ke
ramika ir ji nėra skulptūra — teisingiausia 
tai keramika skulptūros rėmuose. Jo siuže
tinis traktavimas ne banalus ir ne sutarti
nis. Pav. jo „Našlaitė”, kur J. Bakis kelio
mis nuogomis formomis apipavidalina šią 
temą. Kiltų klausimas ar J. Bakis žino ką 
jis daro, ar tai išeina grynai iš jo vidaus. 
Teisingiausia galėtų jis pats atsakyti, ta
čiau galima iš dalies teigti, kad jis vis dėl 
to žino, kodėl tokias, o ne kitokias formas 
naudoja. Jo „Liūdintis Kristus” (3) yra dar 
gaivališki savo, ty Bakio vidine jėga, 
skausmu ir viltimi, dar aiški juose vidinė 
persvara, nepaisant ir nepaprastai stipraus 
formos pajautimo. Tačiau paskutinysis dar
bas „Šeima” jau beveik grynas formalinis 
įpavidalinimas. J. Bakis betgi vargų ar 
bus grynas formalistas, nes ta nesugadinta, 
teisingiau, nepažeista vitalinė ir dvasinė 
jėga, kuri jame glūdi, visuomet išsiverš per 
formalines formas ir, tenka tikėti, kad tai 
bus žmogus, kuriam daug duota ir privalu 
bus iš jo daug ir pareikalauti.

Teisutis Zikaras atstovauja skulptūrą. Jis 
ją lipdo kaip architektūrą. Jo figūros yra 
savyje uždaros ir kompoziciją aprėžia 
minkštomis linijomis. Šiame intymume jis 
pasiekia didelės nuotaikos, kurią reiškia 
brandžiai pajausta forma. T. Zikaras neieš
ko raumenų, nes nuotaika pas ji plaukia fš 
visumos ir atskiros detalės pas ji neturi 
ypatingesnės reikšmės.

T. Zikaras savo dviem darbais garbingai 
atstovauja negausią mūsų skulptorių šeimą.

Baigiant šias eilutės būtų neteisinga ne
padėkoti visiems šiems žmonėms, už jų 
darbą ir pasiryžimą. Tremties pastatytos 
sąlygos ne visada leisdavo dirbti taip, kaip 
buvo norėta ir todėl kaip t*c pasiekti kū
rybos vaisiai yra neabejotinas dvasios ne- 
sus<nulkėjimo (rodymas. Šios parodos pro
ga norėtųsi palinkėti ir tolesnio sėkmingo 
darbo ir sekančių parodų kituose miestuose. 
(Pabaiga). Akstinas.

Atsiusta paminėti
Dienovidžio sūtemos. F. Neveravičius. 

Apysakos ir novelė. Turinyje „Priešai” ir 
„Lizdai ant smėlio” apysakos ir „Dienovi
džio sūtemos” — novelė. Išleido „Aistia”, 
Kassel-Mattenbergas, 1949 m. 187 psl.

F. Neveravičius mūsų skaitančiai visuo
menei yra gerai pažįstamas ir jo knygos 
visad buvo mielai skaitomos. Sis leidinys 
yra tikrai graži dovana, o išvykstantiems 
į užjūrius puiki pramoga pereinamoje sto
vykloje ar laive.

Duokite scenos veikalų!
Nemaža dalis lietuvių radome pastogę to

limoje Australijoje. Pradžioje buvome vi
siškai išblaškyti po visą Australijos konti
nentą, kas miškuose, kas dykumose, kas 
šiaip mažai apgyventose vietovėse. Tačiau 
pamažu pradedame grupuotis 1 didesnius bū
rius, pirmon eilėn didmiesčiuose.

Kaip ir Vokietijoje, taip ir čia Australi
joje, ir visur kitur, kur tik lietuvis ras pas
togę, tuoj pat iškyla reikalas organizuoti, 
šalia kitokios, ir menišką veiklą, pirmon 
eilėn šokis, daina, scena. Mat, lietuvis dar 
nesitenkina tapdamas pasyviu šunų bei ark
lių lenktynių (čia taip šis „menas” popu

liarus ...) dalyviu, jis pats yra kūrybinga 
asmenybė ir vęržias savo jėgas panaudoti 
kūryboje.

Tačiau čia ir esame reikalingi Jūsų, tau
tiečiai, paramos, būtent, jaučiame dideli 
trūkumą scenos veikalų.

Tautiečiai, kas galite atsiųskite mums vie
ną kitą scenos veikalą (dramą, tragediją, 
komediją ir kt.). Už atsiųstus veikalus pa
sistengsime atsiteisti maisto ar kitokiais 
siuntiniais.

Siųskite: AUSTRALIJOS LIETUVIS, 
Leigh Creek, S. A. Australia.
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Kas kaltas dėl incidentą Miinchene

ištisas tautas,

Laiškusis Australijos

Patys statomės namus

Išrinkome naują komitetą

Is Kanados lietuvių gyvenimo

P. p.

I

kaina: Vokietijoje 22,30 DM.,

Prease-Foto

Paulaitis, uiangen augau, HertatzB

st:

AKIMIRKSNIU KRONIKA
„c,-——— -t ■ ».•.,_____■_____ .-------- --------------------- -

emigracijos atveju užsakymas bus 
pagreitintai: t. y. per 2—3 die-

Dėl 
yra

J. Augusta itis
Scbw. Gmūndas, 1949 m. balandžio 8 d.

iš- 
ar-

Jau
Tremtinių Bendruomenės Statutas.
0,50 DM. Galima gauti Apygardų ir Apy
linkių Komitetuose. LTB ■

1 Tremtinių Tarybą pasiskubina ga- 
grerčiau tuos rinkimus (vykdyti. LTB.

*
išėjo iš spaudos Naujas Lietuvių

Kaina

eisena. De-

Mūnchenas — Balandžio 12 d. antibolše- 
vikinio Tautų Bloko spaudos biuras paskel
bė komunikatą, liečiantį Mūncheno įvykius. 
Komunikate sakoma, kad ABN, apimąs be
veik visas Sovietų-Sąjungos pavergtas tau
tas, balandžio 10 d. Miinchene surengęs ma
nifestaciją prieš eklezijos persekiojimus ir 
masinį tautų naikinimą sovietinėse KZ sto
vyklose. Šioje manifestacijoje, nukreiptoje 
prieš rusiškąją bolševikinį imperializmą, 
žiauriausiu teroru naikinantį 
dalyvavo apie 10.000 žmonių. Po mitingo 
.spontaniškai susiorganizavusi 
monstrantai norėję užsienio atstovams pa- 

' rodyti savo priešingą nusistatymą Sov. Są
jungos atžvilgiu.

„Demonstracijos .dalyviai”, sakoma komu
nikate, „visai net minties neturėję parodyti 
nedraugišką elgseną amerikiečių karinės 
policijos arba vokiečių policijos atžvilgiu, o 
juo labiau amerikiečių ar vokiečių policiją 
užpulti. Su visišku atsakingumu šioje vietoje 
patvirtinama, kad visi demonstracijos metu 
įvykę incidentai yra komunistų išprovokuo
ti,” Komunistų provokacija galėjusi būti 
konstatuota šiais atvejais: a) naktį iš ba
landžio 9 į 10 d. komunistai pašalino ABN 
plakatus ir Konig aikštėje išklijavo komu
nistinius šūkius; b) kalbų metu Konig aik
štėje du komunistai — vienas rusas ir vie
nas vokietis — nupiovė garsiakalbių laidus. 
Jie buvo vokiečių policijos sulaikyti, ir jų 
tapatybė nustatyta; c) Widenmayer gatvėje, 
netoli Bavarijos komunistų partijos būsti
nės, komunistų1 grupė akmenimis apmėtė vo
kiečių ir amerikiečių policininkus, norėda
ma išprovokuoti policijos veiksmus prieš 
demonstrantus. Vienas šios komunistų griipės 
asmuo iš demonstrantų rankų išplėšė sovie
tinių KZ stovyklų žemėlapi ir nuo demon
stracijos tvarkdario rankovės nuplėšė uk
rainiečių tautinių spalvų raištį. Provokato
rių policija paėmė apsaugon, ir tuo būdu 
buvo galima nustatyti, kad komunistai, o he 
DP provokavo incidentus.

„Demonstracijos dalyviai su apgailestavi
mu konstatuoja, kad komunistams pavyko 
MP išprovokuoti aktyviai akcijai prieš DP 
ir sukelti DP nepasitenkinimą MP atžvil
giu.” _ (

ABN pabrėžia, kad jos veikla remiama 
vien tik pavergtųjų tautų jėgomis, ir ener
gingai atmeta vokiečių komunistų teigimus, 
kad demonstracija surengta su amerikiečių 
pagalba. Pavergtosios tautos kovoja tik 
prieš rusų bolševikų imperializmą. O jei 
vokiečių komunistų partija pasirodo esanti 
Maskvos diriguojama, tai ABN pasidarys 
sau reikalingas išvadas, — sakoma komuni
kate. '

Likviduojama 10 stovyklų
Bad Kissingenas. (IRO). — Balandžio mė

nesį likviduojama 10 didelių ir vidutinių 
stovyklų ir apie 12.000 DP iš šių stovyklų 
išemigruoja arba yra perkeliami į pietinėje 
Vokietijoje esančias stovyklas. Iki balandžio 
30 d. numatyta likviduoti šias stovyklas: 
Moschendorfo (1400 DP), Kasselio Junkers- 
kaserne (800), Eschwege Flughafen (2700), 
Kornbergo (2390), Hersieldo (700), Puidos 
Konstantino kaserne (1100), Bensheimo (930), 
Bambergo Ulanenkaseme (1200), Passau 
Maierhof (550), Weideno Hammerweg (600).
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LTB suvažiavimas
Tremtinių Tarybos suvažiavipias numato

ma sušaukti š. m. gegužės mėn. 18 d. Ha
nau Apygardos, kuriose dar neįvykdyti rin
kimai 
limai

Emigracija gyvėja _
Bad Kissingenas. (IRO). — Balandžio 

mėnesi turi išemigruoti daugiau, kaip 20.000 
DP, iš jų 8500 į Australiją, 8450 —JtJAV, 
2840 — i Kanadą ir 1130 — į Braziliją. 
Tuo būdu, balandžio mėn. išvyks dvigubai 
daugiau žmonių, negu kovo mėnesį, kuris 
pasiektu 9.503 emigrantų skaičiumi buvo re
kordinis. — Sį mėnesį, po Velykų, išplaukia 
laivai; i JAV — 20, 22, 23, 24, 26 ir 30 
dienomis, į Kanadą — 21 d., i Australiją 
(per Neapolį) — 20, 25, 26, 29 ir 30 dieno
mis. Australų įstaigų pareiškimu, reikalingi 
imigrantų pergabenimui laivai jau esą pa
ruošti. Šiais metais 140.000 DP pergabeni- 
ti bus naudojami 59 australų ir 15 IRO laivų.

Skandi nelaimė
Reutlingenas.
— Vietos bendruomenės veikėjas inž. V. 

Vintartas, bedirbdamas Hechingeno lentpjū
vėje, neteko - dešiniosios rankos žemiau al
kūnės. Skaudus įvykis visus lietuvius" labai 
sujaudino. Nelaimės paliestai šeimai parem
ti sumesta keletas šimtų markių.

— Šeštadienio popietės metu žum. Jul.
Butėnas kalbėjo apie Atlanto paktą ir jo 
rėikšmę. s

— Iš prancūzų zonos išrinktas LTB Cen
tro Tarybos nariu Mečislovas Mackevičius. 
Rinkimuose dalyvavo 42,l,/«, turinčių teisę 
balsuoti.

— Šiuo metu prancūzų zonos tremtiniai 
sparčiai registruojami išvykti į JAV, Aus
traliją ir Braziliją. (—k—).

— „Nepr. Lietuvoje” tūlas Kanados lie
tuvis skundžiasi, kad atvykusioms DP miš
ko kirtėjams draudžiama' laikyti termome
trus. Esą šis draudimas uždėtas dėlto, kad 
miškakirčiai iš termometro sužino kiek lau
ke šalčio ir, esant žemai temperatūrai, dau
gelis nebeina į darbą, o kai nežino — išei
na ir dirba ... (pi)

— Kad ten nelengva mūsų tautiečiams, 
rodo ir ši trumputė korespondencija iš 
Garsono: „lį Kiškiui per neatsargumą ga-

Laiškas redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau, 
prašau neatsisakyti š| mano laišką 

spausdinti Jūsų redaguojamo laikraščio 
timiausiame numer/je.

„Minties” 38 Nr. (1949. IV. 6), str. — 
„Krizės Lietuvos Raud. Kryžiuje” — 
toks teigimas:

„L. R. Kryžiaus Vyr. Valdyba, apsvars
čiusi Jūsų laikraštyje atspausdintą straipsni 
„Krizė Lietuvos R. Kryžiuje”, priėmė to 
straipsnio atitaisymą ir įgaliojo L. R. K. 
Vyr. Valdybos Prezidiumą j| paskelbti Jūsų 
redaguojamo] „Minty” ir t.t. ir t.t.

Stasys Santvaras
L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybos Prezidiumas" 

Aš esu L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybos na
rys ir apie tokj Valdybos „įgaliojimą” 
sužinojau tik iš Jūsų laikraščio.

Be to, visai neliesdamas šalių ginčo ma
terialinės pusės (savo nuomonę Kryžiaus 

^krizės reikalu savo laiku esu pareiškęs spe
cialiai VLIKo skirtai tam reikalui komisijai), 
šioje vietoje pareiškiu, kad L. R. Kryžiaus 
Vyr. Valdybos posėdis buvo š. m. kovo 10 
d. (kuriame dalyvavau) ir balandžio 6 d. 
gavau pakvietimą dalyvauti Valdybos po
sėdyje, skirtame balandžio 8 dienai. Tarp 
kovo 10 d. ir balandžio 8 d. kvietimo | po
sėdi; negavau.

Prašau priimti, p. Redaktoriau, mano pa
garbos pareiškimą

Taigi, mielas Rimai, jau galiu tau pa
rašyti laišką iš savo darbovietės. Dirbu prie 
kanalizacijos darbų Sidnėjuje. Čia gerokai 
karšta. Tad pagaliau aš supratau, kas yra 
šilima. \ i

Gyvename palapinėse, bet jos įrengtos 
puikiai: elektros šviesa, šiltas šaltas van
duo, dušai ir kiti patogumai. Į savaitę už
dirbu aštuonis su puse svaro. Kai paskai
čiuoju, tai išvedu, kad būdamas Lietuvoje 
valdininku uždirbdavau žymiai mažiau. 
Kas liečia „nuodėmingą“ kūną, gyvent čia 
bus galima: jis bus ir aprengtas ir pamai
tintas.

Mūsų darbo grupėje yra ir kitų tautybių 
DP. Tad dažnai tarp savęs susikalbėti rei
kia prisiminti vokiečių kalbą.

Labai gerai, kad nuo darbdavių sauva
lės mus gina darbo ištaiga. Aplamai čia 
darbininkas laikomas „aukštumoj“.

Nemaža DP, kurie anksčiau atvyko ir 
kurie nori parsigabenti i Australiją savo 
šeimas, priemiesčiuose yra nusipirkę skly
pus namams statyti. Sidnėjaus priemies
čiuose, kur galima prisijungti prie vandens 
ir elektros tinklų, 50 X 200 pėdų sklypas 
kaštuoja apie 100 svarų. Geresnėse vietose 
- 150 svarų.

Daugumas namų čia statoma iš medinių 
griaučių, kuriuos iš vidaus ir iš išorės 
apdeda asbestinėmis plytomis. Stogą fa
brikas atsiunčia gatavą, reikia tik gražiai 
sudėti jo dalis. Beveik visi taip stato, nes 
plytų reikia ilgai laukti. Be to, plytų na-

ro katilas apšutino kojį. P. Jasiūną, jam 
suduriant ftmalizacijos vamzdžius, užpylė 
žemės. P. Kasperiūnui kraunant geležines 
štangas, sutriuškinti vienos rangos pirštų 
galai.” Ten pat pažymima, kad Hamiltone 
suvažinėtas tūlas lietuvis jaunuolis Jan
kauskas.

— Winnipego lietuviai už 1.900 dolerių 
nupirko namelį, iš kurio išaugo lietuvių 
klubas. Visus jo (ruošimo darbus atliko vie
tos lietuviai nemokamai.

— „N. L.” rįmtai svarstomas klausimas
suorganizuoti Kanadoje tvirtą lietuviškąjį 
ansamblį. ■ ,

— Kai kuriose Kanados vietose pradėjo 
reikštis nedarbas, dėl kurio nukenčia ir 
lietuviai. Daug Met. bedarbių esą St. Ca- 
tharinos apylinkėse. Kitose įmonėse dirba
ma tik 3 dienas į savaitę, (pi)

Ištraukite mane iš peklds ...
Tūlas Venecuelos lietuvis Antanas Mals- 

kis rašo Kanados lietuviams:
— „Brangūs tautiečiai, būkit tiek geri — 

raskite tokį farmerį ir sudarykite su juo 
sutartį, kad mus iš tos peklos ištrauktų, už 
ką Tamstoms sugebėsiu atsilyginti”. Savo 
laiške minėtas tautietis pažymi, kad Vene- 
cueloje negalįs pakelti per karšto klimato ir, 
nebūdamas specialistas, su didele šeima čia 
negalįs įsikurti, (pi)

mas brangiau kaštuoja. Toks namas, jei 
pats ji statysi, kaštuoja 800-900 svarų. O 
jeigu norėtum gatavą pirkti, tai turėtum 
mokėti apie 2.000 svarų.

Todėl daug DP, grįžę iš darbo, skuba 
prie savo namų statybos. Pasistatys žmo
gus ir turės.

Važiuojant l Australiją, reikia viską, im
tis su savimi. Nes čia atvažiavus visa tai, 
ką ten paliksit, ir vėl reikės pirkti, ir pa
lyginti brangiai mokėti. Čia tik maistas 
pigus. Šiaip jau apie visas kitas kainas aš 
negalėčiau to pasakyti. O juk daiktų, per- 
vežirrtas nieko nėkaštuoja. Tad tas, kas 
išsimėto savo daiktus, daro labai kvailai. 
O jeigu kas turi kokią specialybę, tai vi
sus savo specialybės įrankius turi susi
pirkti Vokietijoje, nes tokie dalykai čia 
pasiutusiai brangūs. Reikia atsiminti, kaip 
man pasakojo, kad Australija daugybę 
pramonės gaminių turi importuotis, o to
dėl ir kainos aukštos. Man skundėsi vie
nas ukrainietis, kad jis čia už jokius pini
gus neranda nusipirkti' kurpalių.

Tai tokios tokelės/Jeigu jums neišdegtų 
su Amerika, tai sukit į Australiją. Kai čia 
daugiau mūsų susirinks, tai ir čia ką nors 
geresnio prasimanysime. Dabar reikia at
likti savo darbo įsipareigojimus, todėl 
esame labai išblaškyti. Kai tas bus atlikta, 
savaime imsime burtis i lietuviškas kolo
nijas, kaip kitados kad buvo Amerikoje. 
Jau dabar turime du lietuviškus laikraš
čius. O susibūrę imsim galvoti apie savo 
chorus, ansamblius ir kt. Pabuvoję Vokie
tijoje išmokom iš nieko kurti savo kultū
rini gyvenimą. Tas žinias čia pritaikysime.

Klausiat, ar ne ilgu. Pašėlusiai ilgu. Man 
kartais atrodo, kad iš Lietuvos išvykau jau 
seniai seniai, kai buvau mažas vaikas, ir 
todėl ją prisimenu tik kaip pasakų šalį, tai 
vėl Lietuvos vaizdas stoja prieš mano akis 
nepaprastai ryškus, lyg tik vakar aš su ja 
atsiskyriau. Tada širdyje pasidaro pasiutu
si tuštuma. Apima kažkoks vidaus neri
mas, kuris (skaudina iki skausmo. Bepiga, 
jei žinočiau, kad ten žmonės ramiai sau 
gali dirbti, taip kaip mes čia. Bet žinau, 
kad ten liejasi kraujas ir siaučia mirtis. 
Biauriausia yra, kada kitų kančioje esi be
jėgis jiems ką padėti. Tavo Pranas.

4
Kelionės driigys

Visas mūsų gyvenimas čia, Vokietijoje, pamažu pradeda apmirti. Eina savotiš
ka likvidacija. Niekas nesirūpina ką nors naujo pradėti, visi stengiasi tik likvi
duoti, kas buvo savo laiku pradėta. Ar yra rimto pagrindo tai likvidacijai, ar yra 
rimto pagrindo tam apmirimui?

Pirmas smūgis visam čionykščiam gyvenimui buvo praeitos vasaros valiutos 
reforma. Bet su ta valiutos reforma išėjo savotiškas paradoksas. Iš esmės visas 
gyvenimas po valiutos reformos pagerėjo. Žmogus galėjo pamažu visko nusi
pirkti. Pas daugeli atsirado net ir tokių gėrybių, kurios kasdieniniam gyvenimui 
nėra būtinai reikalingos. Nežiūrint į tai, visur pasirodė depresijos reiškiniai. Knygų 
ir laikraščių tiražas pradėjo smukti, ansambliai ir kitokie kultūriniai parengimai 
turėjo užsidaryti, pasibaigė gražių barokinių suvažiavimų gadynė, visas judėjimas 
apstojo. Kiekviename žingsnyje girdi vienus ir tuos pačius žodžius; trūksta valiutos. 
Kalba tai ir tas, kuris iš tikrųjų niekados ir neturėjo tos „valiutos”, kalba tai ir 
IRO tarnautojas, kuris dabar uždirbo mažiausia dešimt kartų daugiau, negu prieš 
valiutos reformą. Visvien jis jau nebeperka visų laikraščių iš eilės, o knyga, esą, 
jam tikrai pasidariusi perbrangi, nesvarbu, kad ir tos knygos ir to laikraščio kai- « 
na smarkiai nusmuko, tik nenusmuko jo algos dydis. Atsakymą į tą paradoksalią 
padėtį geriausia, turbūt, surasti aname priežody: juo daugiau turi, juo daugiau nori. 
Vienas tik gali būti pateisinimas tai psichologinei depresijai, kad mūsų gyveni- ; 
mas po valiutos reformos nepagerėjo taip smarkiai, kaip čiabuvių gyvenimas. 
Dėlto ne vienas mūsiškis, kuris seniau net mėgdavo didžiuotis savo pranašumu 
prieš čiabuvius (prisiminkim tik tuos begalinius arbatpinigius, arba visos kupė 
vaišinimus cigaretėmis), dabar, plėšdamas „turkišką” arba naminę, su pavydu žiū
ri, kai „biednas” čiabuvis leidžia skaptus „konsulo” dūmus.

Antras smūgis — emigracija. „Visi važiuoja”, girdime šnekant ties kiekvienu 
kampu, kiekvienoje stovykloje. Bet su ta emigracija irgi išeina savotiškas paradok
sas. Visi važiuoja, stovyklos tuštėja, nieko nebeliko, o kai pasiskaitai oficialius ar 
pusiau ofičialius pranešimus, kiek išvažiavo, pamatai, kad tų laimingųjų skaičius 
be galo mažas. Juk jeigu būtų iš tikrųjų taip, kaip šnekama, jau turėtų nelikti 
nieko. Jau turėtų būti tūkstančiai išvažiavę (JAV, l Australiją ir kitur. O iš tikrųjų? 
Neturiu čia pilnos statistikos, bet tikrai toji statistika nepateisintų to nuolat karto
jamo posakio „visi važiuoja”. Tiesa, kalbama, kad bus vežama po 10 ir daugiau 
tūkstančių j mėnesi (nota bene, visų DPI). Bet kada? Ne, kai blaiviai pasižiūri, to 
visų važiavimo tikrai nėra. Tik be reikalo toks įspūdis susidaro. Išvažiuoja iš 
tūkstantinės stovyklos 10 šeimų, ir jau visi važiuoja. Dar juokingiau. Žmogelis 
gavo laišką, kad tūlas giminaitis tūlame JAV steite buvo pas vietini advokatą ir pas 
vietinį kleboną ir šnekėjosi, kaip sudaryti darbo ir buto garantijas, ir jau tas 
žmogelis pradeda važiuoti. Arba pasklido gandas, kad žada atvažiuoti Kanados ar 
Australijos komisija, ir visi norintieji Į tuos kiaštus važiuoti jau važiuoja. Niekas 
jiems daugiau nerūpi. „Važiuoju” — vienintelis jo žodis, vienintelis atsakymas į vi
sus pasiūlymus, vienintelis pasiteisinimas, kodėl jis nenori būti renkamas į komite
tus ir kitokias įstaigas. O čia dar raginimai iš įvairių (staigų: būkite pasiruošę, 
tvarkykite dokumentus, skubėk pasidaryti nuotraukas, nes ateina vokiečių konfir
macijos laikas ir visi fotografai bus užimti ir tt. Konfirmacija ateina ir praeina, 
o žmogelis vis važiuoja, vis tvarko dokumentus, vig nenori nieko pradėti.

Kelionės drugys-labai suprantamas daiktas. Bet kada tuo drugiu sergama išti
sais pusmečiais ir metais, tai jau negerai. Tai jau ne be drugys, bet tikra liga. Ir 
gaila, kad ta liga apsikrėtė beveik visa mūsų tremtinių masė. O kad ta liga nesirg
tame, dar būtų galima daug kas padaryti. Nereiktų ir likviduotis. Reikėtų nepa
miršti, kad laikas čia yra toks pat brangus, kaip ir kitur, o gal dar brangesnis. 
Turiu galvoje'ypač tuos, kurie čia gali mokytis, o taip pat ir tuos, kurte čia 'gali 
kultūrinėje srity daug nuveikti, kitur tokių sąlygų tikrai nebus. K. STROPUS.

Schwabisch Gmūndas. — Senajam tautinės 
stovyklos komitetui išemigravus įvairiomis 
kryptimis, dar nebaigus savo kadencijos, šio
mis dienomis išrinkome naują stovyklos ko
mitetą. Naujasis komitetas pareigomis pa
siskirstė: 'Dr. Jonas Orinius — pirmininkas, 
Jonas Rinkevičius — I vicepirm., kun. Ju
lijonas Korsakasj — II vicepirm., Jonas Ku
činskas — iždininkas ir Petras Balčiūnas— 
sekretorius.

Šie rinkimai, kaip jau ir buvo tikimasi, 
praėjo ramiai, kultūringai ir be jokių „iš
raitymų”, kaip tai būdavo pirmiau.

— Naujoji Kontrolės Komisija, kuri irgi 
buvo išrinkta kartu su komitetu, pareigomis

pasiskirstė: Kazys Šimėnas — pirmin., An
tanas Musteikis — sekretorius, Jurgis Bau
blys — narys.

— Išemigravus į JAV stovyklos adminis
tratoriui p. Petreikiui, nauju stovyklos ad
ministratorium naujasis komitetas išrinko p. 
Repšį.

— Iš Garmisch-Partenkircheno stovyklos 
čia atkelta 240 lietuvių tremtinių.

— Stovykloje lankėsi Augsburgo dramos 
teatralai ir suvaidino „Pabėgėlį”. Žmonių 
buvo pilna salė. (v).

Foto ir Optikos reikmenų prekyba 
siūlo

foto ir kino knygas, parašytas geriau
sių vokiečių foto-specialistų:

„Neue Foto-Schule” von Windisch, 
„Schule der Farben-Fotografie” 
. von Wrndisch,
„Contax-Buch” von Croy,
„Leica-Brevier” 1949 metų laida

ir kitas, kurių sąrašą sn kainomis 
prisiųsiu pageidaujant

Lietuviškai - angliško žodyno 
reikalu

Pranešu visiems V. Pėteraičio lietuviškai- 
angliško žodyno įsigijimu suinteresuotiems, 
kad minimo žodyno laida jau baigiasi. Tau
tiečiai, norintieji minimą veikalą įsigyti, yra 
prašomi paskubėti. Žodynus galima gauti 
siunčiant pinigus betarpiai man arba pa
reikalavus išsiųsti išperkamu mokesčiu, taip 
pat per stovyklų platintojus.

Skubios 
išpildytas 
nas. s

Žodyno
Anglijoje 22 šil. 6 p. ir kitur 5 dol.

Užsakiusiems ne mažiau 10 egz. duodama 
10*/o nuolaidos.

Gerb. platintojai prašomi už parduotus 
žodynus ko greičiau atsiskaityti.

Užsienyje gyvenantiems tautiečiams pra
nešu mūsų atstovų adresus: .

1. Anglijoje: Mrs. L. Townsend, Baik 19 
Crookes, Shefiield 10, Yorkshire, England.

2. Visiems kitiems kraštams: Miss E. Pė- 
teraitis, Y.M.C.A. Intemat. Branch, 183 
Catherine East, Montreal, Que. Canada.

Mečys Sutkevičius, Leidėjas
(13b) Miinchen 9, Pilgersheimer 21/1.

Nori gauti siuntini?
Pasiųsk savo draugams ar pažįstamiems 

Bražviliaus feljetonus „NORMUO
TOS Šypsenos”.

Platina (per stovyklų platintojus) Spau
dos skyrius, (21a) Detmold, Wittjestr

Saukiamas susirinkimas
Dornstadto kooperatyvas (bnv. Schwein- 

furte) „Gerovė” 1949 m. balandžio 24 d. 15 
vai. Dornstadto lietuvių stovyklos salėje 
šaukia visuotinį pusmetinį narių susirinki
mą.

Susirinkimo darbotvarkė;
1. Apyskaitos tvirtinimas;
2. Turto sureguliavimas;
3. Kiti reikalai.
Kooperatyvo nariai, kad jie ir kitur gy

ventų, atvyksta savo lėšomis.
Kooperatyvo Valdyba

IEŠKOJIMAI
Ananka Andrius, gyv. Edzell cottage, Park 

Road, Fordingbridge Hauts, England, ieško 
pusbrolio Cesėko Juozo, iki 1944 m. gyve
nusio Kaune, Šančiuose.

Gerhard Dierštein, (46) Rockenberg b. 
Butzbach, Klostergasse, ieško savo buvusių 
bendradarbių sportininkų; Misiūno Kazio 
ir Penkausko Stasio (sporto klubo „Perkū
nas, Kauhe).

Eva Jakubonis Vaitkevičiūtė, Prano ir 
Pranės Gaižauskaitės duktė, kilusi iš Šiau- 
ieško savo giminių tremtinių tarpe.
lių apskr., Papilės valsč., Mitsiškių dvaro,

Rašyti: 4444 S. Kedvale Ave, Chicago, Ilk

ATITAISYMAI
„Minties” Nr. 39 D. Pusgudžto str. 

„Kaip gudai apibūdina kai kuriuos savo 
vadus” įsibrovė korektūros klaida, išspau
sdinta Kalyšas, turi būti Kabytas.
. Balandžio 13-os d. numery Henr. Radaus

ko eilėrašty „Gėlė ir vėjas” 3-oj eilutėj 
vietoj „brolis — dar kitam” turi būti „o 
brolis — dar kitam”.

Reginai ir Kazimierai Kreivėnams
jų sūneliui mirus, užuojautą reiškia

V. M. Simonaičiai, Zubras Ir Diškėnas

Poną Inž.

Stasį Jokubauska 
jo tėveliui mirus, - nuoširdžiai užjau
čia 8761 DARBO KUOPA.
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