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Kiek atominiu bombų turi JAV?

Karingas taikos kongresas

Is piet. Korėjos pasitrauks JAV kariuomenė

Paskutine valandą
ko-

Britanijoje darbiečiai yra valdžioje, nebus 
jokio karo. „Aš netikiu, kalbėjo jis, kad bet 
kokia vyriausybė D. Britanijoje artimiau
siais metais galėtų įtraukti mūsų tautą į 
karą, o po to bus jau per vėlu.”
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žurnalistą Strachtąpoulusą ir jo motiną, ku-l ,kyrt JAV ambasadoriumi Prancūzijai. (D).

Velykinės maldos
Stačiatikių Velykų proga Maskvos pa

triarchas Aleksiejus paragino viso pasaulio 
tikinčiuosius melstis, kad „karo kurstyto
jams” nepasisektų pakenkti taikai.
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Duotas Įsakymas didžiajai 
komunistu ofenzyvai Kinijoje
Nankingas (Dena). Kinijos komunistų 

partijos pirmininkas Maocetungas ir konlu- 
nistų kariuomenės vyriausiasis vadas gen. 
Cutegas per radiją paskelbė įsakymą visoms 
komunistų ginkluotoms pajėgoms šioje ir 
kitoje Jangcės upės pusėje pradėti didžiąją 
ofenzyvą.

Tame įsakyme visiems komunistų vadams 
Kinijos fronte patvarkoma; 1. visas tautinės 
Kinijos reakcines ginkluotas pajėgas sunai
kinti; 2. suimti visus karo nusikaltėlius ir 3. 
užmegsti su provincijų vyriausybėmis, jeigu 
jos to norės, regionalines taikos derybas.

Tautinės Kinijos vyriausybei pasiliks vie
nintelis šansas dar pasirašyti komunistų pa
siūlytą taikos sutartį tik tuo atveju, jeigu 
Nankinge pasiliks tautinės Kinijos preziden
tas Licuagjenas.

Komunistų radijas paaiškino, kad komu
nistų taikos siūlymai buvo atmesti ameri
kiečių imperializmo ir Kinijos banditų vado 
Ciangkaišeko įtakoje.

Kokias talkos sąlygas buvo 
pateikę komunistai

Tautinės Kinijos (vyriausybė paskelbė ko
munistų pateiktąsias 24 taikos sąlygas. Jos 
apima ir tas 8 sąlygas, kurios buvo pateik
tos prieš derybas Pekinge ir kurios jau yra 
žinomos.

Komunistų sąlygos bazuojasi reikalavimu 
leisti peržengti Jangcės upę, o po to numa
tomos trys viena kitą sekančios fazės: pir
moje fazėje įsteigiama komunistų karinė 
kontrolės sistema,, o už tvarką atsako tauti
nė Kinijos vyriausybė; antroje fazėje • ko
munistų kariuomenės daliniai okupuoja pie
tinę Kiniją, o specialios mišros komisijos į 
tam tikras vėli-ai parinksimas vietas sutrau
ki* tautinę kariuomenę su tikslu ją „reor- 
gamznoff'; toliau komunistų įstaigoms per
duodamas „biurokratinis kapitalas”, seka 
finansų ir žemės reforma, kuomintąngo iš
valymas. Trečioje fazėje sudaroma demokra
tinė koalicinė vyriausybė, kurioje būtų at
stovaujamos įvairios dabar jau Pekinge at
stovaujamos kairiosios grupės ir tam tikros 
tautinės kiniečių grupės. Toliau turėtų būti 
paruošta nauja konstitucija ir reviduotos 
tarptautinės sutartys.

Paskutinė užtvara peržengia
Nankinga (Dena). Tautinės Kinijos vy

riausybės ^iformatorius pareiškė, kad apie 
100 km į pietvakarius nuo Nankingo, prie 
Vuhaus, komunistų kariuomenė forsavo 
Jangcę. Kitomis žiniomis komunistų kariuo
menė perėjo Jangcę ir 130 km į pietryčius 
nuo Nankingo, prie Tikango.

Nankinge jaučiamas didelis įtempimas, 
'vesta karo būklė. Vyriausybė posėdžiauja 
:e pertraukos.

JAV generalinis konsulas pareikalavo, kad 
visi amerikiečiai, kurie Šanchajuje neturi 
■ūtinų pareigų, iš jo tuojau išvyktų.

Nepatikrintomis žiniomis į Šanchajų atvy
ko gen. Ciangkaišekas. Čia jis ir pasitiksiąs. 
Komunistų kariuomenė jau yra tik už 100 
km huo Šanchajaus. Tautinė kariuomenė su
traukta už 10 km nuo Šanchajaus.

Washingtonas (UP). JAV užsienio reikalų 
ministerija ir pietinės Korėjos valstybės 
prezidentas Rhee patvirtino, kad tarp abie
jų kraštų atstovų tariamasi dėl amerikiečių 
okupacinės kariuomenės atitraukimo iš piet. 
Korėjos.

Rhee spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
artimiausiais mėnesiais JAV kariuomenė iš 
pietinės Korėjos bus atitraukta, kadangi 
pięt. Korėjos kariuomenė yra pakankamai 
stipri atremti bet kokį puolimą iš šiaurės.

Krašte ir toliau pasiliks amerikiečių kari
nė misija, kuri padės apmokyti ir sustiprinti 
korėjiečių kariuomenę.

Amerikiečių kariuomenė 1948 m. gruodžio 
28 d. pranešė, kad ji nori pasitraukti kiek 
galint veikiau. 1949 m. sausio mėn. 1 d. JAV 
pripažino Korėjos respubliką. Po to abu 
kraštai pasikeitė ambasadoriais..

JAV užsienio reikalų ministeris Acheso- 
nas pareiškė, kad piet. Korėjos policiniai 
daliniai po amerikiečių kariuomenės ati
traukimo bus apginkluoti ir aprūpinti šaud
menimis. Tame reikaje JAV piet. Korėjai su
teiks reikalingą paramą.

Iš Nankingo pranešama, kad Kinijos ko
munistai persikėlė per Jangcę net dviejose 
vietose. Vienoje vietoje prasiveržė 100 km, 
kitoje — 32 km frantu.

Vyriausybės aviacija smarkiai puolė ko
munistų dalinius, kurie sunkiosios artileri
jos palaikomi persikėlė per Jangcę apie 100 
km į šiaurės vakarus nuo Šanchajaus.

Kinijos vyriausybė persikėlė į Kantoną
Kinijos vyriausybė nutarė tuojau pat vi

sas valdines įstaigas perkelti į Kantoną. Už
sienio misijoms Nankinge buvo patarta taip 
pat persikraustyti į Šanchajų arba Kantoną.

J Nankingą įsiveržė komunistai
Prieš konferenciją su Ciangkaišeku vals

tybės prezidentas Ličungjenas išleido dek
retą, kuriuo ministeris pirmininkas Jingči- 
nas, kuris irgi grįžo į Nankingą, skiriamas 
krašto apsaugos ministeriu ir visų Kinijos

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos vyriau
sybė atkartotinai pareiškė, kad pagrindinė 
taikos sąlyga pradėti taikos deryboms su su
kilėliais, yra besąlyginė sukilėlių kapitulia
cija. Jeigu ta sąlyga bus priimta, graikų 
tauta bus paprašyta pasisakyti laisvu balsa
vimu.

Teigiama, kad tas vyriausybės pareiški
mas padarytas ryšium su sukilėlių taikos 
siūlymu per radiją.

Per sukilėlių radiją buvo pareikšta, kad 
„laisva Graikijos vyriausybė” sutinka Grai
kijoje baigti karą, kai tik bus sustabdyti 
masiniai teismai, paskelbta generalinė am
nestija ir respektuojamos demokratinės žmo
gaus teisės. Tą pareiškimą pasirašė visa 
„vyriausybė”. Jis skiriamas JT nariams, Pa- 
ryžiaus. taikos kongreso atstovams ir „viso 
pasaulio demokratams”.

v,-. Griežtas Atėnų teismo sprendimas
Atėnai (Dena/fteuteris). Praeitų metų ge

gužės mėn. Salonikų uoste buvo rastas ame. 
rikiečių radio korespondento Polko lavonas. 
Jis buvo nužudytas šūviu į pakaušį.

Paryžrus (Dena/Reuteris). Britų darbiečių 
atstovas Zilliacus Paryžiaus taikos kongrese 
pareiškė, jog nėra visiems arišku, kad pra
ėjusią vasarą gen. Clayus ko tik neįstūmė 
pasaulį į karą. Jis pareiškė, kad gen. Cla
yus iš amerikiečių zonos buvo pasiuntęs 
tankų vilkstinę, įsakydamas pasiekti Berly
ną bet kokiomis aplinkybėmis, jei reikalin
ga, panaudojant ir jėgą.

Dėl JAV užsienio reikalų ministerijos ry
šium su Atlanto paktu išleistos baltosios 
knygos Zilliacus pareiškė, kad jeigu priva
čiame gyvenime kas nors sudaro panašią 
sutartį, tai jis turi būti patenkintas, jei ne
atsiduria kalėjime.

Toliau Zilliacus išvadžiojo, kad britų dar
bo partija daugiau susirūpinusi būsimais 
rinkimais, negu karo galimybėmis. Kol D.

Prasidėjo commonwealtho konferencija

Londonas (Dena/Reuteris). Penktadienį D. 
Britanijos ministeris pirmininkas Attlee ati
darė commonwealtho valstybės vyrų konfe
renciją. Svarbiausioji pasitarimų tema yra 
Indijos pozicija commonweal.ho struktūroje.

Prisijungė Vokietijos 
teritorijos

Šeštadienį Belgija ir Olandija užėmė siau
rus Vokietijos pasienio ruožus. Gyventojams 
leista pasilikti savo gyvenamose vietose. Jie 
galės priimti Belgijos ar Olandijos piliety
bes ar likti Vokietijos piliečiais. Tuo atve
ju jiems bus taikomos visiems svetimšaliams 
galiojančios taisyklės.

Harlanas išteisintas
Hamburgo prisiekusiųjų teismas išteisino 

žinomą vokiečių filmų režisorių Vatą Mar
ianą. Jis buvo kaltinamas nusikaltęs prieš 
žmoniškumą ir įžeidęs bei apšmeižęs žydus 
savo filmu „J.ud Suess”. Harlanas išteisintas 
dėl įrodymų stokos. 

sausumos, jūrų ir oro pajėgų vyriausiu va
du. Toliau sakoma, kad vyriausybė kovos 
iki paskutiniųjų už tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Visi demokratiniai ir liberali
niai elementai turi susijungti ir imtis prie
monių, kad tarp jų vyriausybės ir kuomin- 
tango (vyrausybės partijos) būtų atstatyta 
vienybė.
, Paskutinėmis nepatikrintomis žiniomis iš 
Kinijos į Nankingo priemiesčius įsiveržė 
komunistai.

Šanchajus bus iš paskutiniųjų ginamas?.
Šanchajus (Dena/Afp). Kinijos ministeris 

pirmininkas Chojinčinas pareiškė sekmadie
ni, kad Šanchajus bus ginamas iki paskuti
nio kraujo lašo.

Jis taip pat pranešė , kad griebtasi ati
tinkamų priemonių gyventojus 
apsaugoti.

rie buvo prisidėję prie Polko
Atėnų teisjnas Strachtopoulusą
Įėjimu iki gyvos galvos, o jo motina išteisi
no. Kitus du kaltinamuosius teisinas baudė 
už akių, pasmerkdamas už nužudymą mirt}.

Polkas buvo atvykęs j Salonikus, norėda
mas sueiti į kontaktą su komunistais, o vė
liau gauti interview su gen. Markosu.

Rytų blokas savo nusistatymą pakeitė

Ženeva (Dena). Tarptautinio raudonojo 
kryžiaus konferencija Ženevoje, kuri tarsis 
dėl kai kurių tarptautinių konvencijų pakei
timo, kad apsaugoti karo atveju civilius gy
ventojus, prasidėjo. Sovietų Sąjungos atsto
vai į ją atvyko.

Reuteris pranešė, kad Čekoslovakija ir Ju
goslavija nutarė'} tą konferenciją pasiųsti 
savo stebėtojus. Tuo būdu tik Lenkija vie
nintelė iš Rytų bloko valstybių liks į tą kon
ferenciją neatsiuntnsi savo atstovo.

Konferencija pritarė sovietų siūlymui pa
sikviesti Ukrainos fr Gudijos atstovus.

į Trumanas savaitinėje spaudos konfe-

Ir karo atveju negrai liks ištikimi Amerikai

Paryžius (Dena). Pasauliniame taikos kon
grese Paryžiuje amerikiet. negrų dainininkas 
Robersonas pareiškė, kad Amerikos negrai 
niekada nekariaus su Sovietų Sąjunga. Be 
to, Robersonas puolė JAV atomo politiką ir 
teigė, kad Trumano Afrikos politika siekia 
vietos gyventojus paversti vergais.

Amerikos negrų du vadovaują atstovai dėl 
Robersono pasisakymų pareiškė, kad Ro
bersonas negalėjo kalbėti 14 milijonų ame
rikiečių negrų daugumos vardu. Jis taip pat 
nebuvo tų negrų nei rinktas, nei skirtas 
juos atstovauti tame kongrese.

White, spalvotųjų pažangos sąjungos rei
kalų vedėjas, patikino, kad Amerikos neg
rai karo atveju laikys save amerikiečiais ir 
atliks savo pareigą kaip JAV piliečiai. To
liau jis pridūrė, kad negrai žino apie rasių 
skirtumus ir diskriminavimą, bet kaip tik 
demokratijoje jiems įmanoma siekti, kad tai 
būtų panaikinta. Totaliniame režime negrai 
negalėtų turėti tos laisvės veikti ir kalbėti.

Bethunė, Amerikos negrių moterų sąjun
gos centro valdybos pirmininkė, pareiškė, 
kad „negrai visose bėdose palaikė Ameriką, 
tą^patį jie darys ir ateityje”.

Čekoslovakijoje konfiskavo „Pravdą” ir 
„Izvestijas”

Bazelis (Dena). „Baseler Nachrichten” ra
šo, kad Prahoje įvyko sensacingas įvykis, į 
kurį reikia žiūrėti kaip į Atlanto pakto įtag 
ką į sovietų politiką. Vienas po kito Praho
je slaptoji policija konfiskavo sovietų laik
raščius „Pravdą” ir „Izvestijas”.

Konfiskuotoje „Pravdoje” buvo išspau
sdintas straipsnis, kuriame tarp kita ko bu
vo pasakyta, kad Lenkijoje ir Čekoslovaki
joje galėtų susidaryti tokia būklė, kuri pri
verstų Sovietų Sąjungą taip pasielgti, kaip 
1938 m. Mūnchene pasielgė Vakarai.,

Nauji komunistų laimėjimai
Šanchajus (Dena/Reuteris). Sekmadieni, 

trečiąją didžiosios kinų komunistų ofenzy
vos dieną, nauji jų daliniai (žygiavo Į Nan- 
kingą. Tuo pačiu laiku komunistų daliniai 
pasiekė ir Azijos ūkinį centrą ir 4-tą di
dumu pasaulio miestą Šanchajų. Svarbius 
susisiekinio mazgus Cangču įf Sučau 100 
kil. Į Siaurės Rytus ir Vakarus nuo Šan
chajaus užėmė komunistų generolo Cenjiso 
kariuomenė, persikėlusi per Jangcę. Iš 
Cangču viena kautynių formacija traukia į 
Nanciangą, 32 kil. į Rytus nuo Šanchajaus. 
Manoma, kad tas miestas jau šiandien bus 
paimtas. Po to galutinai paaiškės, ar ko
munistai tęs savo žyg| | Pietus ar pirmiau 
norės galutinai susitvarkyti su Šanchajumi.

Nacionalistų 4. ir 51.. armijų daliniams 
.pasisekė pasitraukti į Nangčų.

Iš visur pranešama apie pagyvėjusią 
munistų partizanų veiklą.

Paryžius (Dena). Zinia apie Nankino 
ėmimą čia posėdžiaujančio komunistų 
šaukto „taikos kongreso” buvo sutikta 
gai trukusiom ovacijom.

Frankfurtas (Dena). Antradienį Lozanoje 
prasidės JT sutaikinimo komisijos sušaukta 
Izraelio ir trijų arabų valstybių: Egipto, 
Transjordanijos ir Libanono konferencija, 
kuri spręs arabų pabėgėlių problemą.

Ammanas (Dena/Afp). Prezidentas Tru- 
manas pranešė sekmadienį Transjordanijos 
karaliui' Abdulai, jog JAV padarys įtakos 
Izraeliui, kad jis priimtų arabų pabėgėlius.

Ziirichag (Dena). D. Markės kursas Zfl- 
richo biržoje visą laiką kyla. Šeštadienį už 
100 DM buvo mokama tarp 62 ir 65 šv. 
frankų.

Keliu i taika ieškant
• r »

Kelias l taiką veda per mirties slėni
Hamiltonas (Dena/Reuteris). Buv. JAV 

ambasadorius Sovietų Sąjungoje ir Prancū
zijoje Bullittas, kuris JAV užsienio reikalų 
ministerijoje tarnavo 36 metus, Colgatės 
universitete skaitytoje paskaitoje puolė JAV 
užsienio politiką.

Bullittas teigė, kad JAV savo užsienio 
politiką patikėjo gerus norus turintiems, bet 
neturintiems pasiruošimo, mėgėjams. Todėl 
kelias į tai-ką veda per kitą mirties slėnį- 
„Tuo metu, kada mes Stalinui leidome, kad 
jis savo karinį potencialą padidintų Azijos 
tautų žmonėmis ir pagalbinėmis priemonė
mis, tuo pačiu akimirksniu mes sudarėme 
galimybę kilti naujam pasauliniam karui”.

Bullittas kaltino Roosevelto vyriausybę, 
kad ji, kaip jis sakė, buvo įsitikinusi, jog 
„Stalinui galima padaryti įtakos, kad de
mokratijos labui būtų atsisakyta sovietų 
imperializmo”.

Trumanas turėjo slaptą pasitarimą
Washingtonas (Dena/Afp). Penktadienį 

prezidentas Trumanas turėjo pasitarimus su 
savo vyriausybės nariais. Tame pasitarime 
dalyvavo ir Marshallio plano ambasadorius 
Harri manas.

Baltųjų rūmų spaudos referentas atsisakė 
pranešti, kokie klausimai tų pasitarimų me
tu buvo paliesti.

Tariasi su sovietais dėl Vokietijos?
Lake Successas (Dena/Afp). Gerai infor-

Washingtonas (UP). „Armed Forces Che
mical Journal” paskelbė kažin kokio I. A. 
Campbellio str., kuriame tvirtinama, kad 
JAV } savaitę pagamina po vieną atomi
nę bombą. Kaina — 1.500.000 dolerių. Pati 
bombas sprogstamoji medžiaga sveria apie 
30 anglų svarų, jos dydis lygus kamuoliui 
(futbolui). Mažesnių bombų negalima pada
ryti, o didesrfės gali pačios sprogti. Šiuo 

.metu JAV atominių bombų atsargos siekia 
100—.200 št. Campbellis teigia, kad artimo
je ateityje bus tokių iš tolo valdomų raketų, 
kurios atominę bombą galės nunešti Į kiek
vieną pasaulio vietovę. Toliau aiškinama, 
kad atominė bomba, nepaisant jos galios,

„Izvesitija” savo straipsnyje teigė, kad Če
koslovakija negali tikėtis didesnės sovietų 
ūkinės paramos, nes pirmiausia saugumo 
sumetimais turima rūpintis savo pačių kraš
to atstatymu ir didesniu mastu tenka anga
žuotis Kinijoje.

įžūlumo komunistams netrūksta

Sofija (Dena/Reuteris). Bulgarija atmetė 
D. Britanijos ir JAV notas, kuriose buvo 
protestuojama dėl taikos sutarties pažeidimo 
ryšium su eilės dvasininkų nuteisimu.

Savo notoje Bulgarijos vyriausybė teigia, 
jog JAV ir D. Britanijos vyriausybių notose 
išdėstyti faktai dėl tariamo žmogaus teisių 
nepaisymo neatitinka tikrenybei. Bulgarijoje 
esą visiška laisvė visiems ir negali būti jo
kios kalbos apie persekiojimą.
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muoti JT sluogsniai praeitą penktadienį ta
rėsi galį patvirtinti, kad šiuo metu tarp so
vietų užsienio reikalų viceministerio Gro
mykos ir JAV užsienio reikalų rpinisterio 
asmeninio atstovo Jessupo vyksta pasitari
mai dėl Vokietijos klausimo sureguliavimo.

, I Vokietiją atvyksta Murphys , 
Washingtonas (Dena/Afp). Užsienio rei

kalų ministerijos Vokietijos ir Austrijos 
skyriaus direktorius R. Murphys balandžio 
29 išvyks į Vokietiją, kur jis tarsis su JAV 
Vokietijos gubernatoiumi gen. Gayum.

Grįžęs iš Vokietijos, Murphys padarys 
pranešimą užsienio reikalų ministeriui 
Achesonui.

Venecuela vėl įsleis DP
Frankfurtas (NZ). Dar šį mėnesį vėl pra

sidės DP emigracija } Venecuelą, kuri pra
ėjusių metų gruodžio mėn. buvo nutrūkusi.

Venecuelos generalinio konsulo Frankfur
te a. Maino iniciatyva Venecueloje iki šiol 
atrado sau prieglobstį 30.000 DP.

JAV sustabdė lėktuvnešio statybą
Washingtonas (Dena/Afp). Krašto apsau

gos ministeris Johnsonas (sakė sustbadyti 
naujo milžiniško lėktuvnešio statybą. Tas 
lėktuvnešis turėjo būti 65.000 to ir kainuoti 
>86 milijonus dolerių.

Johnsonas tai padaryti nutarė pasitaręs 
su prez. Trumanu ir generalinių štabų 
viršininkais.

vts tfk yra ketvirta iš eilės slaptų ginklų są
raše. Dar galingesni ginklai esą: biologinės 
priemonės, radijo aktyvi migla ir dar vie
nas slaptas nežinomas ginklas. Pasinaudojus 
„kontroliuojamais’ radijo aktyvios miglios 
debesimis, galima tam tikram laikui iš gy
venimo išjungti bet kurį miestą, jo visai ne
sunaikinant. (NYHT).

Minneapolis (Dena). JAV finansų minis
teris J. Snydęris pareiškė, kad Europa iki 
1952 m. ūkiškai galutinai atkus, su sąlyga, 
kad neištiks kokia tarptautinė katastrofa.

JAV Ispanijos klausimu svyruoja
Lake Successas (Dena/Reuteris). Manoma, 

kad JAV netrukus prasidėsimuose politi
nėje komisijoje debatuose Ispanijos klausi
mu nepasireikš aktyviai. Kompetentingi 
sluogsniai mano, kad JAV.- delegacija rems 
kiekvieną siūlymą, kuris įgalintų Ispaniją 
dalyvauti JT specialėse organizacijose.

Jeigu būtų pasiūlyta atšaukti JT rezoliu
ciją dėl diplomatų atšaukimo iš Ispanijos, 
tai JAV nuo balsavimo susilaikytų.

Britai turi būti konsekventiški
Londonas (Dena/Reuteris). Konservatorių 

„Daily Mail” išspausdino buv. britų am
basadoriaus Paryžiuje Duff Cooperio 
straipsnį, kurio antraštėje klausiama; „Ko
dėl taip blogai elgiamasi su Ispanija?”

Straipsnyje reikalaujama pakeisti britų ve
damą Ispanijos politiką, ir paskirti į Madri
dą ambasadorių bei vėl Ispaniją įtraukti 'į 
tautų bendruomenę.

Cooperio nuomone, britų vyriausybės ne
noras palaikyti su Ispanija santykius remiasi 
neprielankumu dabartiniam režimui. Tada 
tektų klausti, ar tai turėtų sąlygoti vieno 
krašto politiką santykiuose su kitu kraštu. 
Yra, pavyzdžiui, daugiau kraštų, kur yra 
diktatūros, bet D. Britanija su jais palaiko 
draugiškus santykius. Ispanija, kuri visą ka
ro metą buvo neutrali, dabar yra traktuoja
ma blogiau, negu Vokietija ir Italija.
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Tarptautinė padėtis

Nežinomas dydis
Kinijoje komunistai pradėjo naują ofen

zyvą. Jos tikslas į savo kontrolę paimti ir 
pietinę krašto dalį. JAV užsienio reikalų 
ministeris Achesonas, nutaręs, kad vadina- 

' mos tautinės vyriausybės būklė yra beviltiš
ka, atsisakė jai teikti bet kokią pagalbą. Pa
liko ją savo likimui. Atrodo, kad jos dienos 
jau suskaitytos. Ji greičiausiai teišsilaikys 
Formozos saloje, kurioje prieglobsti ieško 
komunistų persiekiojami „karo nusikaltė
liai”.

Taiiau klystumėm manydami, kad tas 
milžiniškas kąsnis nė kiek nepaketaks sovie
tų taūtų virškinimo sistemai. Juk dar šian
dien po 4 okupacijos metų sovietai nesijau
čia visai saugiai Rytų Europoje, o Kinijoje 
gyvena virš 400.000.000 žmoniųl

Šveicarų liberalų „Gazette de Lausanne” 
rašo;

„Ar galima Kiniją suprasti? Pabuvus 
tame krašte vos kelias dienas, norisi para
šyti ištisą knygą, tačiau po kelių mėne
sių jau nebežinai ką rašyti. Kinija yra 
prieštaraujančių tiesų kraštas, nieko nėra 
tikro, viskas keičiasi. Kinija yra indas, 
kuris lengvai atsidaro, jį paspaudus iš išo
rės, bet kuris tuojau pat užsidaro, kad 
suvirškinus įsileistąjį. Tokia būklė politi
nėje srityje priveda prie netikėtinumų. 
Kinietis nuolat derasi:' karui tik prasidė
jus pradedama svarstyti susitaikymo gali
mybes. Tik kiniečiai gali rasti išeitį iš to
kios būklės, kuri mums atrodo be išeities. 
Didelę reikšmę turi šeimyniniai reikalai. 
Jei nori suprasti kiniečių pažiūrų keiti
mąsi, reikia pažinti svarbiausias krašto 
šeimas — turint galvoje viešpataujančią 
poligamiją, tai padaryti nelengva. Tos 
apystovos greičiau gali duoti smūgį ko
munistų idėjai, negu Ciangkaišeko armi
jos ar amerikiečių doleriai. Beveik tikra, 
kad komunistinis judėjimas, kuris plačių
jų masių tarpe tik pagal vardą yra mar- 
xistinis, nueis niekais, susidūręs su kinie
čių papročiais. Jis bus Kinijos absorbuo
tas ir keičiamas iki jo nebus galima visai 
pažinti. Vienas komunistų vadeivų nese
niai pareiškė Pekine: „įsigalėję, mes visų 
pirma šauksimės tarptautinį kapitalizmą į 
pagalbą. Tai išgirdęs Karlas Marxas tik
rai apsisuktų karste”.
Britų liberalų laikraštis „The Manchester 

Guardian” tačiau,įspėja:
„Nors kiniečių komunizmas ir turi savo 

lokalinį charakterį, tačiau nėra jokio pa
grindo manyti, kad jis į Vakarus žiūrėtų 
su simpatija. Juk Vakarai nepadėjo ko
munistams laimėti nieko neveikdami. At
virkščiai, po kiekvieno komunistų laimė
jimo būdavo svartomas naujos pagalbos 
klausimas.”
Kodėl ta pagalba nedavė teigiamų da

vinių aiškina „Washington Post”:
„Kaip toliau vystysis Kinijos vidaus 

būklė, niekas nežino — nei Kinijos spe
cialistai, o juo labiau pašaliniai, nors ir 
turėtų Salamono išmintį. Tačiau kai kas 

- yra aišku. Ir būtent tai, kad nacionalistai 
90’/« jiems suteiktos amerikiečių karinės 
medžiagos atidavė komunistams, kad jie 
nenorėjo klausyti amerikiečių patarimų, 
ir kad komunistus negalima butų ir tuo 
atveju sulaikyti, jei prieš juos stotų, pačių 
amerikiečių daliniai.”
Toliau laikraštis konstatuoja;

„Negalima Kinijos (vykių''per daug su
prastinti ... Musų diplomatija turi turėti 
pakankama! vietos manevravimui.”

Pagaliau laikraštis prieina išvadą, kad vie
nintelis tarpininkas tarp naujos, iš pavir- 
šiauš raudonos, o iš vidaus tik kiniškos 
Kinijos ir Vakarų gali .būti. Indija ir jos 
ministeris pirmininkas Panditas Nehrus, 
įdomu, kad tos pačios pažiūros' yra ir 
„Manchester Guardian”. Savaime aišku, kad, 
būdami tokios nuomonės, Achesonas ir Be- 
vinas turės spausti Prancūziją ir Olandiją 
sušvelninti savo kolonijinę politiką ar net 
visai pasitraukti iš Tol. Rytų.

žinoma, tokia politika tik tada būtų pra
sminga, jei tarrnuo, kad Tol. Rytų komu
nizmas nebus, paklusnus. Kremliui, daugiau 
ar mažiau atitinka tikrenybei Antra vertus, 
šiandien Vakarai nemato kitos išeities kaip 
tik šypsotis Tol. Rytų komunistams. Dar, 
žinoma, būtų galima sukiršinti ToL Rytų 
tautas tarp savęs. Tam tikslui vėl atstačius 
Japoniją. Tačiau ir kariškai atstatyta Japo
nija būtų toks pat nežinomas dydis kaip ir 
Kinija. Todėl amerikiečių parolė šiandien 
skamba — šalin iš Azijos. Jie galutinai at
sisakė palaikyti Kinijos nacionalistus. Jie 
atšaukia $avo kariuomenę iš Korėjos.

Norėjo primušti komunistų gen. sekretorių 

Dartmouthas (Dena/Reuteris). Britų ko
munistų partijos gen. sekretorius Poliittas 
Dartmouthe viešame susirinkime kalbėjo 
apie britų karo laivų apšaudymą Jangcėje. 
Klausytojai taip jį puolė, kad jį turėjo gel
bėti policija.

Komunistų iškelta raudona vėliava buvo 
sudeginta, o patį Pollittį nuo žmonių pykčio 
policija turėjo išgabenti į saugią vietą.

♦ Prezidentas Trumanas pranešė, kad iš 
savo pareigų pasitraukė krašto apsaugos 
ministeris K. Royallis. (D/R),

MINTIS 
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Komunistu partijų „valymo“ priežastys
Į Bulgarijos ministerio pirmininko Kosto- 

vo kartu su visa jo aplinka nušalinimą (dėl 
to sutinka visi komentatoriai) turi būti žiū
rima ne vien kaip į Bulgarijos vidaus rei
kalą. Komunistų partijos centrinio komiteto 
kovo mėn. ypatingame susirinkime buvo su
kelta partijos aparate sprendžiama krizė. 
(Reikalas liečia tai, kad kilo arši kova tarp 
užsienio reikalų ministerio Kolarovo ir jo 
varžovo partijos politbiure Kostovo.) Ta
čiau ta krizė nebuvo partijos valymo prie
žastis; ji greičiau tik davė progą valymui.

Daugumos valymų vyriausia priežastimi 
Sofijoje, o taip pat Rumunijoje, Lenkijoje ir 
Albanijoje laikoma noras eliminuoti visą 
elementą, kuris nesutinka be sąlygų stiprinti 
sovietų Rytų bloko „monolitinį charakterį”. 
Dėl to būtų galima spėlioti, kad Kostovas ir 
jo draugai aktyviai priešinosi sovietų infil
tracijai Bulgarijoje (faktiškai jis šių metų 
pradžioje aiškiai sustiprėjo). Tačiau ta in
filtracija yra laikytina perdėta ir reikia ma
nyti, kad Rytų Europos komunistų partijų 
valymai turi gilesnę politinės raidos prasmę.

Kova dėl valdžios Rytuose, gali būti, 
vyksta ne tarp kelių krypčių, bet tarp or
ganizacijų pačioje komunistų partijoje.

Kostovas kaip tiktai yra ypač iškilus at
stovas vienos išsiplėtusios partijos aparate 
grupės, kuriai gresia visiška likvidacija, ka
dangi jis laikomas potencialiu priešu; mat 
jis reprezentuoja partijos „krašto organiza
ciją”.

Nuo pat savo egzistencijos pradžios ko
munistų partija yra dvilypė. Ji susikūrė ir 
išsivystė kaip sąjunga, kuri susidarė iš ma
žiausių celių, kylančių iš apačios į viršų ir 
besitariančių į vis platesnio masto jungi
nius. Toje struktūroje kaip visiškai legalus 
irpirmaująs elementas reiškiasi tautinis par
tijos junginys. Bet šalia to yra ir kitas — 
tarptautinis elementas, kuris yra nepriklau
somas nuo „kraštų organizacijų”, jis turi 
savo nepriklausomą apąratą, susidariusį iš 
profesionalų revoliucininkų, kuris kartais 
atsisako savo ilega-Iumo ir viešumai prisi
stato kaip „kominformas”.

To vieneto štabas, kuris praktiškai yra 
atsakingas Maskvai, kišasi į atskirų kraštų 
organizacijų politinį vystymąsi, bet iš* jų 
neprisiima jokių įsipareigojimų; jo nariai 
partijos žargonu vadinami „internacionalais” 
ir naudojasi privilegijuota būkle

Po to, kai Rytų Europą užėmė Sovietų 
Sąjunga ir komunistinis elementas pradėjo 
skverbtis į vyriausybes, nuostabiu skaičiumi 
įvairiuose kraštuose išnėrė „internacionali
nis” elementas ir paveržė partijoje pagrin
dinius postovius.

Tik išimtiniais atvejais „tautinių” komu
nistų partijų atstovams, kurie karo metu 
buvo likę krašte, pasisekė pasilikti partijos 
aparato aukštesnėse pareigose. Tomis išim

Sovietai „atranda” savus išradėjus
Pastaruoju metu Sovietų Sąjunga deda 

visas pastangas užtempti ant savo kurpalio 
visą istoriją. Nekalbant jau apie generalinį 
politinės įvykių raidos iškraipymą, stengia
masi įvairių mokslinių išradimų ar atradi
mų nuopelnus priskirti tik rusams. Žemiau 
pateikiama lentelė rodo, kiek rusai savų 
mokslininkų „atrado” per pastaruosius mė
nesius.

Lėktuvas: Sovietų Sąjunga tvirtina, kad 
pirmąjį lėktuvą sukonstravęs rusas Alek
sandras Mojaiskis 1882 metais ir juo skrai
dęs virš St. Petersburgo, dabartinio Lenin
grado. Vakaruose yra žinome, kad pirmąjį 
lėktuvą pastatė broliai Wrightai 1903 me
tais. .

Atomo skaldymas: Sovietų Sąjunga tei
gia, kad pirmuosius darbus ji atlikusi. Va
karuose pirmasis uranijiaus atomo „U 235” 
suskaldymas priskiriamas vokiečių moksli
ninkams Hahnui ir Strattmanui. Tai įvyko 
1939 metais.

Vikšrinis vilkikas: Kremliaus nuomone, 
pirmąjį vikšrinį vilkiką sukonstravęs F. A. 
Blinovas. Vakaruose tikima, kad tai 1900 
metais atlikęs amerikietis Koltas.

Sprausminis lėktuvas; Pagal Maskvos 
versiją pirmąjį sprausminį lėktuvą 1899 me
tais pastatęs Konstantinas Ciulkovskis. Va
karuose sprausminio lėktuvo tėvu laikomas 
anglas Frankas Whittle.

Meteorai: Juos atradę rusai prieš 200 
metų. Vakaruose žinoma, kad jau 644 me
tais prieš Kristų Kinijoje buvo aiškinama 
apie meteorų kritimą. Pirmąjį mokslinį' 
darbą apie meteorus paskelbė prancūzų fi
zikas Biotas 1803 metais.

Marso planeta: Pirmą kartą Marsą atra
dęs rusas Gavrilas Tikchovas 1909 metais^. 
Tačiau italas Galilėjus Marsą pastebėjo jau 
17 šinrtm. ‘

Motorlaivis: Pirmąjį pastatęs' rusas. Va
karų pasaulis pirmuoju tas rūšies laivu 
laiko švedo Nobelio pastatytąjį garlajvį.

Naftos tankas: Ir jo išradimas laikomas 
ruso mokslininko nuopelnu, nors Vakaruose 
žinoma, kad pirmąjį tanką 1886 metais pas
tatė anglas J. Isherwoodas.

timis yra laikomi ir nušalintieji Kostovas ir 
Oomolka.

Nuo to laiko partijos štabai nuo „autoch
tonų” yra gražiai apvalyti. Iki pat apačios, 
iki pačių valsčių ar apskričių padalinių jie 
taip išvalyti, kad vargu begali dar turėti 
bet kokią reikšmingesnę įtaką. Daugumą jų 
turėtų vietų užėmė tarptautiniai partijas 
veikėjai, apie kurių daugumą žinoma, kad 
šalia savo oficialių pareigų jie turi slaptus 
pavedimus ir nėra išskirti iš „tarptautinės 
partijos” jurisdikcijos (trumpiau pasakius, 
Maskvos).

Su tuo vis labiau įsigalinčiu elementu 
Maskva sudarė ištisą neoficialų tinklą žinių 
teikėjų, kurie funkcionuoja pagal slaptą 
schemą ir kurie sudaro tikrąją Rytų bloko 
vyriausybę

Tie „internacionalai” savo keliu liaudies 
demokratų partijose ir valstybės aparate 
priklauso dviems hierarchijoms. Viena hie
rarchija yra senojo kominterno tęsinys, ku
ris dabar vadinasi kominformu. Jame' yra 
personalas, kuris yra pakankamas visam Ry
tų blokui, tartum vienalytei valstybei. Fak-

Italija stebi Balkanus
Dimitrovo kritimas Romos politiniuose ir 

kariniuose sluogsniuose sustiprino įspūdį, 
kad Balkanuose reikia laukti lemiamų įvy
kių. Po Tito, Spyrono ir Kostovo iškilo ir 
Dimitrovo byla. Čia teigiama, kad Dimitro- 
vo pašalinimas užtemdo visus kitus „sukilė
lius” prieš Maskvą.

Jei net ilgalaikis kominterno genera
linis sekretorius pašalinamas, iš to te
galima padaryti vieną išvadą: Maskvos 

pozicijos Balkanuose pašlijo.
Žinoma,- toks konstatavimas nieko nepakei
čia. Tačiau Italija, prisidėjusi prie Atlanto 
pakto, su ypatingu dėmesiu stebi Balkanus.

Juk Italija yra demokratinio pasaulio 
pietinė riba. Jos politikai ir kariai šiuo 
metu svarsto klausimą; „ką mes turime 
gauti iš JAV, kad kurį laiką išlaikius 

tį, _ Adrijos pakraštį?”
arba „kaip mes turime pasiruošti Rytų sie
nos gynymui?” Savaime aišku, kad kiekvie
nas aliarmo ženklas iš Jugoslavijos, Albani
jos, Bulgarijos, Graikijos kelia Italijoje ne
rimą. Antra vertus, tai duoda progos italų 
vyriausybei anglosaksams statyti naujus rei
kalavimus.

Romoje didelio susidomėjimo sukėlė mar
šalo Messės straipsnis „Tempo” skiltyse, ku
riame maršalas svarsto tuos karinius užda
vinius; prieš kuriuos Italija tariamai atsi
durtų konflikto atveju. įdomu, kad Messė 
mano, jog agresija ateis iš anapus Adri
jos, tarytum nebūtų jokios kitos puolimo 
krypties. Tam puolimui atremti Messė rei
kalauja sudaryti dvi formacijas. Pirmoji jų

Penicilinas: Taip pat esąs ruso Polotev- 
novo išradimas. Vakarų pasaulis penicilino 
atradėju laiko anglą Aleksandrą Flemingą.

Radaro sistema: Taip pat esąs rusų iš
radimas. Vakaruose manoma, kad radaro 
sistema beveik vienu metu išsivysčiusi D. 
Britanijoje, JAV, Prancūzijoje ir, gal būt, 
Japonijoje, tačiau tik1 ne Rusijoje.

Radijas: Sovietų tvirtinimu, radiją išra
dęs rusas Popovas. Vakarai radijo išradi
mą priskiria italui Marconiui.

Šautuvas: 16 šimtmečio viduryje pirmąjį 
šautuvą sukonstravęs nežinomas rusas. Va
karuose manoma, kad šautuvo išradėjas yra 
anglas Kosteris.

Garo mašina: Ji buvusi ne 1765 m. anglo 
Watto, bet daug anksčiau nežinomo ruso 
išrąsta.

Sintetinis kaučukas; Amerikiečių teigimą, 
kad pirmasis sintetinį kaučuką 1930 melais 
pagaminęs amerikietis Colingas, rusai taip 
pat paneigia. Jį išradęs tūlas rusas

Veneros planeta: Kai Vakarai Veneros 
atradimą priskiria italui Galilėjui, Sovietų 
Sąjunga tvirtina, kad pirmąją žinią apie 
šios planetos buvimą 1761 metais perdavęs 
rusas Lomonosovas.

Telefonas: Rusas Grigorijus Ignatjevas 
telefoną išradęs anksčiau už amerikietį 
Aleksandrą Orahamą Bellį. •

Audimo staklės; Pirmąsias stakles 1771 
metais sukonstravęs rusas Rodionas Llnko- 
vas. Vakaruose šis nuopelnas priskiriamas 
anglui Cartwriightui, kuris pirmąsias stakles 
sukonstravo 1789 metais.

Žemės gręžimas. — Pirmąjį žemės gręži
mą naftai gauti atlikęs ne amerikietis Drakė 
1859 m., bet 4 metais anksčiau rusas Sido
rovas.

Ledo ritulys. — Taip pat ir sporte sovie
tai pradeda, savintis pihnumą. šiomis die
nomis viename sovietų laikrašty rašoma, 
kad ledo ritulys nėra kilęs iš Skandinavijos 
kraštų, kaip ligi šiol buvo manoma, bęt 
1907 m. švedai jį pasisavinę iš rusų, kurie 
jį žaidę jau praeitame šimtmetyje.

Toliau sovietų Sąjunga reiškia pretenzi
jas i dinamito, elektros transformatoriaus, 

finis to aparato vadovavimas yra Malenkovo 
rankose, o šis savo keliu Sovietų Sąjungos 
KP gen.' sekretoriate ir kaip vicepirminin
kas vyriausybėje yra Stalino dešine ranka.

Antra „internacionalų” grupė yra išėjusi 
saugumiečių mokyklą. Normaliai tie žmonės 
yra subordinuoti rusų slaptajai' policijai 
(MVD ir MGB). Jie tampriai bendradar
biauja su sovietų saugumo organų skyriais, 
kurie kaip nepriklausomi padaliniai yra 
priskirti įvairių sostinių sovietų ambasa
doms. ir atstovybėms. Tos organizacijos 
priekyje yra ministerio pirmininko pava
duotojas ir formalus MVD ir MGB minis
teris — Berija.

Atrodo, kad tai yra daugiau, negu atsitik
tinis įvykis, kad tuo metu, kada Rytų bloke 
visur norima pastatyti čia pavaizduotų tarp
tautinių KP formacijų asmenis, abu tų ži
nybų viršininkai, politbiure ir sovietų vy
riausybėje, jaučiamai yra šoktelėję pirmyn. 
Nebus perdaug suklysta, kad Malenkovas ir 
Berija savo rankose turi „neoficialios Rytų 
bloko vyriausybės” pagrindines ministeri
jas. (DT) 

būtų judrūs kovos daliniai, motorizuoti ir 
šarvuoti, kuriuos lengvai būtų galima per
mesti į antpuolio centrą. Antroji -formacija 
būtų „sienos apsauga”. Jai būtų pavestos 
tik stebėjimo funkcijos. Žinoma, ji turėtų 
būti aprūpinta moderniausiais ryšio apara
tais.

Messė kurdamas savo gynimosi sche
mą, remiasi pažiūra, kad priešas pasi
naudodamas Adrijos pakraščio savybė
mis gali greit vienoje ar kitoje viėtoje 
netikėtai įsiveržti į Italijos teritoriją, ta
čiau turint galvoje nuotolius nuo jo ba-- 
zių plataus masto invazija vargiai tėra 

įmanoma. -
Kad reikalui esant tuojau užgesinus „gaisro 
židinį”, kurį gali sukelti netikėtai įsiveržę, 
kad ir ne gausūs priešo daliniai, Italija vi
same Adrijos pakraštyje turi išskirstyti ju
drius savo dalinius.

Jei tokie šalti strategai kai Messė, agre
siją iš Balkanų laiko realiu pavojumi ir tai 
viešai svarsto, galima įsivaizduoti kiek apie 
tai rašo daūgiau sensacijas besivaiką žur
nalistai ir laikraščiai. Savaime suprantama, 
kad ’/» visos italų tautos sveikina tautinio 
komunizmo bacilos plėtimąsi Balkanuose ir 
džiaugiasi tuo, kad Maskvos įtaka ten ma
žėja, tačiau kartu prisibijoma ir sovietų 
reakcijos, kuri galėtų pasireikšti tik karo 
pavidalu. Šiuo metu Italija praktiškai ne
galėtų vlšai pasipriešinti bet kokiam puo
limui iš Rytų, todėl suprantamas italų no
ras galimai greičiau pasiruošti visiems 
eventualumams. (DT> 

izoliatorių, hidroplano, povandeninio laivo, 
garvežio, telegrafo ir tt. išradimą ar atra
dimą. Daugiausia tuos išradimus ar atra
dimus yra padarę „nežinomi rusai”..

Paskutinėmis dienomis rusai dar paskel
bė, kad ir Karaliaučiaus, dabar vadinamo 
Kaliningradu, sritis esanti „nuo amžių sla
viška žemė”-

„Tesaugo jus Dievas nuo komunistų!"
ITALŲ JŪRININKŲ KELIONĖ NUO ODESOS IKI BUKAREŠTO

I Odesą pasiųstieji italų jūrininkai, 
perdavę laivus rusams, atgal grįžo per 
Rumuniją geležinkeliu. Italų laikraščiui 
„I! tempo” jie pasakoja šios kelionės įs
pūdžius.

Kaip daugelio „kapitalistinių kraštų”, taip 
ir Rusijos geležinkeliuose yra’ trys klasės. 
Mūsiškiams grįžti buvu skirti trys vagonai 
iš pačių geriausių, tačiau mes matėme, kad 
jie buvo seni ir sudėvėti. Miegamųjų vago
nų matracai blizgėjo nuo prakaito, nors pa
klodės, kuriomis jie buvo užtiesta, buvo vi
sai naujos; tačiau jos buvo išimtos iš pa- 
kietų, ant kurių buvo užrašyta; „Vengrija”.

Kelionės metu iki Rumunijos sienos ma
tėme tik labai blogai išdirbtą žemę, nė vie
no traktoriaus, jokios motorizuotos susisie
kimo priemonės, šiek tiek avių ir keletą 
sulysusių arklių. Nepaprastai blogu keliu, 
einančiu šalia geležinkelio, žmonės keliavo 
pėsčiomis, ir mes matėme tik keletą arklių 
traukiamų vežimų, kurių ratai vietomis 
buvo apvynioti virvelėmis ir skudurais. 
Kaimų trobelės pastatytos iš molio ir šiau
dų, šiaudiniais stogais. Šautuvais ir lazdo
mis ginkluoti sargybiniai saugojo kelioliką 
matytų javų krūvų.

Du geležinkeliečiai išplėtė akis, stebėda
miesi itališkos medžiagos „prabanga”. Kaip 
vaikai4 jie švelniai glostė, o vienas net 
kelis kartus pabučiavo mūsų puskarininkio 
milinę. Kai mes jam davėm truputį mūsų 
maisto, jis pasijuto, lyg septintajame dan
guje atsidūręs, ir pradėjo pasakoti apie 
siaučiantį vangą. Jis pakėlė aukštyn akis ir
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TRUMPOS ZEVIOS
ARGENTINA

♦ Siaurinės Argentinos Šaltos mieste 
įvyko komunistų demonstracijos, kurių me
tu buvo susidūrimai su policija. Žuvo 4 as
menys, o 24 buvo sunkiai sužeisti; 87 de
monstrantus policija suėmė. (D/R).

AUSTRALIJA
♦ Australijos pilietė Hornsyby šven

tė savo 100 metų sukaktuves. Ji paliko 248 
palikuonius: 11 vaikų, 62 vaakaičius, 161 
provaikaitį ir 14 proprovaikaičių. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikijos sukilėliai praneša, kad jie 

užėmė Lidorikio miestą vidurinėje Graiki
joje. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Pietinėje Čilėje įvyko stiprūs žemės 

drebėjimas. Nutraukti telefono ir telegrafo 
laidai. Padaryta nemaža nuostolių. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijos tekstilės darbininkų profesinė 

sąjunga nutarė kasdien streikuoti po 2 va
landas, kad tuo būdu priverstų įmonių savi
ninkus pasirašyti naują kolektyvinę sutartį.

J, A. VALSTYBES
* JAV užsienio reikalų ministeris Ache

sonas senato užsienio reikalų komisijoje 
pareiškė, kad karinė pagelba užsieniams 
JAV kaštuos 1,4 milijardų dolerių. (D/R).

♦ JAV pradėjo statyti 65 tūkstančių to 
lėktuvnešį. Jis galės gabenti ir tuos lėktu
vus, kurie bus skirti atominėms bomboms 
nešti. Statybos kaštai sieks 190 mil. dolerių.

♦ Civilinės aviacijos administracija pra
neša, kad JAV turi būti pastatyti 2.794 nau
ji aerodromai ir 2.183 turi būti padidinti. 
Tos statybos programos kaštai sieks 1,1 mi
lijardų dolerių. (D).
* Dabar vykstančiuose amerikiečių ka

riuomenės manevruose Vokietijoje prie Bam
bergo maždaug tuo pačiu metu nukrito du 
sprausminiai naikintuvai. Vienaa pilotas žu
vo. Oi kitas tik lengvai sužeistas. (D).
. * Tarptautinė orinio transporto bendro
vė JAV „Colonial Airlines” per 20 savo eg
zistavimo metų neturėjo jokio Įvykio, kurio 
metu būtų bent vienas keleivis ar įgulos na
rys užmuštas, ar sužeistas-. Per tuos 20 m. 
buvo padaryta visame pasaulyje per 10.000 
skridimų. (D).

JUNOT, TAUTOS
♦ JT stebėtojai padarė JT Balkanų ko

misijai pranešimus, kuriuose teigiama, kad 
vasario mėn. įvykdytas sukilėlių puolimas 
prieš Floriną buvo beveik išimtinai paruoš
tas Albanijoje. Sužeistieji buvo gabenami į 
Albanijos ligonines ir prieš grįžtant į fron
tą išeidavo politinį apmokymą. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Paryžiaus apylinkėje iš vieno cirko- • 

nakties metu dingo viena liūtė. Cirko admi
nistracija teigia, kad ją bus pavogę konku
rentai. (D/Afp).

♦ Pirmasis „pasaulio pilietis” Davis 
Prancūzijos respublikos prezidentui parašė 
laišką, kuriame kritikuoja. Pransūzijcs^yy--„ 
riausybės sprendimą ne visiems duoti vizas, 
norintiems atvykti J „pasaulio taikos kon
gresą”. (D).

' SOVIETŲ S-GA
♦ I Hamburgo uostą atplaukė .du sovie

tų laivyno' vilkikai, kurie turi nusigabenti 
kaip reparacijas vieną plaukiojantį kraną. 
Tas kranas yra 100 to ir iki šiol buvo 
įjungtas į vokiečių ūkį (D).

, ŠVEDIJA
♦ Stockholmo radijas paskelbė, kad per

Velykas iš sovietų Vokietijos zonos žvejų ' 
laiveliu į pietinę Švediją atvyko 31 politinis 
pabėgėlis. (D/R). •

ŠVEICARIJA
♦ Į Ženevoje vykstančią raudonojo kry

žiaus konferenciją, dėl tarptautinių konven
cijų revendikacijos pakviestas ir šventasis 
sostas. (D/R). ,

VOKIETIJA
♦ Frankfurto zoologijos sode buvo nu

nuodyti keli vertingi gyvūnai. įtariamas jų 
nuodijimu vienas sargas, kuris yra suimtas.

sušuko: „Tesaugo jus Dievas nuo komu
nistų!”

Plačiai išbujojusį antikomunizmą mūsiš
kiai pastebėjo Rumunijoje. Jassy ir Buka
rešte, traukiniui sustojus, jie galėjo laisvai 
pasikalbėti su daugeliu įvairių luomų žmo
nių. Faktas, kad Rusija plėšia visus Rumu
nijos turtus, už tai duodama angį; ir rūdą, 
būtų dar pakenčiamas, jei nereikėtų gyventi 
toje baimės ir nepasitikėjimo atmosferoje. 
Mums buvo pasakojama, kad Rumunijoje 
esą trys laimės atvejai: 1. Patarti ir paste
bėti, kad naktį nieko nebuvo „įvykdyta”; 
2. Nuėjus į darbovietę, konstatuoti, kad ta
vo pavardė neįtraukta Į sienoje kibantį 
„liaudies priešų” sąrašą; 3. Grįžti namo ir 
(lamstyti, kad tą dieną dar nesi išmestas į 
gatvę.

Uždarbio ir prekių kainų santykis Rumu
nijoje dar kontrastiškesnis, negu Rurfijoje. • 
Pasenka pastebėti, kad specialistas per die
ną uždirba 150 lejų, o duonos kg kainuoja 
100 lejų, kostiumas — 7.000, butas gi — 
1500 lejų mėnesiui.

Kalbant apie politinę deisvę, galima nu
rodyti,, kad' praėjusių rinkimų metu visi 
Domnesčio gyventojai susitarė balsuoti prieš 
komunistus. Tačiau vėliau buvo pasketota, 
kad 95’/o visų balsų tavo paduota ož ko
munistus. Už tai gyventojai sumušė vietos 
burmistrą. Netrukus visi antikomunistų va
dai tavo areštuoti ir tamsią naktį vėl pa
leisti. Paėjus jiems kelis metrus gatve, Jte 
buvo tamsoie nužudyti.
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Dailės paroda Olandijoje
Mūsų laikraščiai trumpai paminėjo, kad 

1949 m. vasario 10 d. buvo atidaryta DP 
dailės paroda Amsterdame. Parodą organi
zavo ir globojo IRO centras Bad Kissin- 
gene. Tačiau svarbiausią organizacini dar
bą atliko buv. Rygos teatro direktorius Al
bertas Praudė. Jo rūpesčiu dailės kūriniai 
buvo sugabenti iš {vairių zonų i Bad Kis- 
singeną, ten suskirstyti bei įrėminti. Sa
vaime suprantama, Albertas Praudė už sa
vo triūsą ir pasiektus rezultatus pelnė di
delę padėką. Po 8 mėnesių kruopštaus dar
bo Praudei pasisekė nugalėti visas techni
nes kliūtis ir olandams parodyti ištisą ciklą 
kūrybos, kurią vėjo mėtytas ir vėtytas trem
tinys yra sukūręs gyvendamas Vakarų Vo
kietijoje.

Parodoje dalyvavusių dailininkų santykis 
tautybėmis.yra toks: latvių 20, estų 12, lie
tuvių 8,lenkų 4, ukrainiečių 4, rusų 4. Viso 
56 dailininkai.

Amsterdamo valstybinio muziejaus direk
torius buvo atvažiavęs 1 Bad Kissingetią ir, 
vietoje apžiūrėjęs darbus, atrinko 211 rody
tinų Amsterdamo valstybiniame muziejuje. 
Minėtas muziejus parodos proga išleido 
iliustruota kreidiniame popieriuje katalogą 
su, dailininko T. Valiaus raižiniu viršelyje.

Įžangos žodi parašė H. M. L. H. Sfrkas. 
Įdėta iš viso 12 reprodukcijų, iš kurių 4 yra 
lietuvių dailininkų. (P. Augiaus, V. K. Jo
nyno. V. Petravičiaus ir A. Valeškos.) To
liau seka estų 4, latvių 3 ir lenkų 1 repro
dukcija. (

Iš lietuvių dailininkų dalyvavo: P. Augius 
su 12, A. Galdikas — 2, V, K. Jonynas — 
7, V. Petravičius — 12, V. Ratas — 5, A.' 
Valeška — 2, T.. Valius — 8 ir Vikt. Viz
girda — 1 kūriniu. Iš viso su 59 kūriniais.

tais sužaloti, išsisėmę, ir dažniausia, prara
dę ryšius su gyvenimu.”

Amsterdame išeinąs „Het Parool” laik
raštis rašo: „Medžio raižiniai sudaro ne tik 
geriausią dali parodoje, bet jie gali būti 
lyginami su geriausiais bet kurio krašto kū
riniais”.

Gerai žinomas „Oroene Amsterdammer” 
laikraštis rašo: „Si paroda turi dvi dalis. 
Iš vienos pusės matome, kad darbai yra gi
mę š^giančioje aplinkoje — stovyklose, kas 
turi saviškos įtakos j kūrėjų darbus. Iš kitos 
pusės, randame kūrėjų, kurie stengiasi iš
sivaduoti iš tos atmosferos ir perduoda sa
vo prisiminimuose išnešiotus vaizdus, piešia 
gėles ar nature — mortus. s

Estas Endelis Koeksas gali būti paminė
tas, kaip mokąs labai vykusiai naudoti ge
riausiai besiderinančias spalvas. Jis laikosi 
manitipo. Jo paveikslai ir įvairios išpiovos 
priklauso prie geriausių parodos kūrinių”.

Rusiškas progrindžio laikraštis

Rusų armijos kantinose, ramovėse ir gy
venamose patalpose Vienoje okupacinių da
linių kareiviai nuo vasario mėnesio pra
dėjo rasti retą laikraštį. Iš paviršiaus jis 
atrodo panašus I kariuomenės laikrašti „Za 
čest rodiny — Tėvynės garbei”. Tačiau, 
atidžiau pažvelgęs, skaitytojas pastebi an
traštėlę: „Visų šalių proletarai vienykitės 
— prieš Staliną!” Siame laikraštyje! talpi
nami straipsniai prieš rusų politiką, karei
vių laiškai, kuriuose nusiskundžiama mais
tu, drausme ir tt. ir pilni kritikos „laiškai 
iš namų”. Sovietų okupacinių (gulų tarpe 
šis pogrindžio kaikraštis turįs dideli pasi
sekimą.

Lietuvos atstovas Žaliajame Internacionale
Žaliasis Internationaias arba Tarptautinė 

Valstiečių Sąjunga šiuo metu yra tapusi 
vienu iš reikšmingųjų kovotojų prieš bol
ševikų totalizmą; jos šio meto uždavinys — 
išlaisvinti Sovietų Sąjungos pavergtas vals
tybes ir tautas. Tos tarptautinės, organiza
cijos narys yra ir Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga, kurią organizacijoje at
stovauja Dr. Kazys Grinius, o ji pavaduoja 
Elena Devenienė ir Dr. Juozas Pajaujis.

S. m. kovo mėn. 29 d. Washrngtone įvyko 
Tarptautinės Valstiečių Sąjungos centro 
komiteto posėdis, kuriame Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Sąjungą atstovavo Elena 
Devenienė.

Posėdžio pirmininkas buvo S. Mikolaiči- 
kas (Lenkija), sekretorius D. Dimitrovas 
(Bulgarija). Be jų, posėdyje dalyvavo; V. 
Macekas (Kroatija), F. Hodža (Slovakija), 
F. Nagys (Vengrija), J. Cernys (Čekija), 
Bursetis (Rumunija), M. Gavrilovičius (Ju
goslavija) ir jau minėta Elena Devenienė 
(Lietuva). ‘ . .

Posėdžio darbų tvarkoje pagrindinis, klau
simai buvo šitokie: 1) generalinio sekreto
riaus pranešimas apie Jungtinių Europos 
Tautų konferenciją Briuselyje (Belgija) š. 
m. vasario mėn. 27, 28 ir 29 d. d.; 2) dis
kusijos dėl memorandumo Jungtinių Tautų 
Sąjungai Atlanto Pakto pasirašymd proga; 
3) DP Įstatymo perspektyvos Jungt. Ameri
kos Valstybių Kongrese ir Senate; 4) a. 
Bendradarbiavimas su Tarptautine Liberalų 
Organizacija, b. Lietuvos valstiečių judėji
mas.

brėžė, kad šiame suvažiavime dalyvavo tau
tos, turinčios demokratines vyriausybes. Jis 
tame suvažiavime dalyvavęs ir /kalbėjęs 
vardu Tauptautinės Valstiečių Sąjunggs, ku
rios nariai yra pavergtos tautos nuo Bal
tijos ligi Juodosios jūros. Ir jis ten pa
brėžęs, kad šie kraštai turi demokratines 
vyriausybes, tikį jos šiandieną yra arba 
koncentracijos stovyklose Sibire arba trem
tyje. Tie visi kraštai kovoja dėl demokrati
nės santvarkos ir Europos Tautų Sąjungon 
turi būti priimti pilnateisiais nariais.

2. Vakarų Europos tautoms pasirašant 
Atlanto Paktą yra gyvas reikalas prabilti ir 
Rytų Europos tautoms, kurios tą paktą vyk
do praktiškai — krauju, nors to pakto pa
sirašyti šiandieną dar negali. Ligi Atlanto 
PaWo pasirašymo mes vieni kovojome prieš 
raudonąjį totalizmą, dabar mes gavome są
jungininkų. Ir mes turime ne prašyti, bet 
reikalauti, nes anoje geležinės uždangos pu
sėje karas jau vyksta, žmonių gyvybės pa
vojuje. Religinis ir ekonominis valstiečių 
persekiojimas pasiekė aukščiausią laipsni. 
Einama prie visiško valstiečių išnaikinimo, 
nes jų sluogsniuose glūdi stipriausia re
zistencija komunizmui. Mes suprantame-ir 
vertiname laisvųjų kraštų užuojautas, pro
testus, kai mus kankina, žudo ir tremia, bet 
mes neEegalime tik tuomi tenkintis. Reika
linga stipri akcija, nes kitaip apvilsime re
zistenciją ir pabloginsime jos padėtį. Fak
tas yra, kad mes, pavergtosio tautos, pirmo-

1. Generalinis Sąjungos sekretorius G. I sios pradėjome šią kovą ir tegu būna fak- 
Dimitrovas savo pranešime apie Jungtinių I tas, kad mes iš jos nepasitrauksime, kol iš- 
Europos Tautų suvažiavimą Briuselyje pa- kovosime laisvę. Be to, visos tautos, kurios

dabar pasirašė Atlanto Paktą, tegu supran
ta, kad Europa bus laisva tik tada, kad* ji 
bus laisva visa.

Lietuvių atstovės ta proga buvo pažy
mėta, kad sovietų užgrobtose srityse sparti 
ūkių kolektyvizacija tik teoriškai turi eko
nominius motyvus. Iš esmės tie motyvai yra 
politinio pobūdžio; norima nušalinti tau
tini elementą iš ūkių ir tuos žemės plotus 
apgyvendinti komunistais, kad, karui ištikus, 
komunistų kariuomenė turėtų patikimą už
nugarį, nes senieji gyventojai jau būtų iš
siųsti i Rusiją ar Sibirą.

3. Apie DP įstatymą referavo S. Miko- 
laičikas. Jis mano, kad padidinti įsilei
džiamųjų Į Amerikos . Jungtines Valstybes 
DP skaičių ligi 400.000 būsią labai sunku, 
ypatingai Senate. Pasireiškęs nedarbas 
esanti viena iš stipriųjų kliūčių. Galima esą 
tikėtis, kad gali padidinti apie 5^1.000. Bet 
tuomet tas įstatymas būsiąs pritaikintas 
taip, kad l Jungt. Amerikos Valstybes ga
lės atvažiuoti tremtiniai ir iš kitų kraštų, 
kaip Švedija, Prancūzija, Turkija ir kt.

4. a) Dėl bendradarbiavimo su pasaulinė
mis liberalų organizacijomis visų pasisakyta ‘ 
teigiamai, bet galutinis klausimo svarstymas, 
atidėtas kitam posėdžiui.

b) Lietuvos atstovė išdėstė Lietuvos vals
tiečių judėjimą krašte, jų dabartinę padėtj 
ir jų kovas dėl laisvės. Pranešė apie Lie-, 
tuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos su
sitvarkymą tremtyje ir Jungt. Amerikos 
Valstybėse bei kuria kryptimi ir su kuriomis 
organizacijomis drauge dirba savo krašto 
išlaisvinimui.

Susirinkusieji sveikino savo naują narį— 
Lietuvą, — kuri pirmą kartą dalyvavo po
sėdyje, nors i organizaciją yra priimta kiek

Gautame DP spaudai pranešime iš Bad 
Kissingeno randame olandų spaudos atsi
liepimus apie šią parodą;

„Vasario 10 d. atidarytoji DP dailės pa
roda olandų spaudos buvo sutikta su di
džiausiu dėmesiu. Visų Amsterdamo laik
raščių atstovai dalyvavo parodos atidaryme 
ir savo entuziastiškais pąsisakymais pripa
žino visišką Rytų Europos dailininkų pajė
gumą.

Meno klausimais puikiai nusimanąs žino
mas „Goqi Emlander” laikraštis rašo: „Rei
kia stebėtis šiais menininkais, kurie suge
bėjo nugalėti visas jų sunkaus gyvenimo 
kliūtis ir turėjo jėgų dirbti nenormaliose 
darbo sąlygose.

Sai estas Eduardas Ruga sapnuoja savo 
tėvynę spalvotuose raižiniuose. Valius, gi
mimo rygietis; - rodo vertingus raižinius. 
Augustas Annus iš Latvijos, sidabro pilka
me kolorite pasiekia geriausias impresio
nistų tapybos tradicijas. Visi tie darbai liu
dija, kad tikri dailininkai ir sunkiausiose 
sąlygose yra lygiai kūrybingi.”

„De TIJD” pastebi, kad menas yra tam
priai susijęs su dailininkų mentalitetu. Taip 
pat matoma jų kruopšti ir savita taikomoji 
dailė, kuri buvo charakteringa lenkams ir 
baltams.

Petravičius, kuris dirbo Kaune ir Pary
žiaus dailės akademijoje, rodo dekoratyvi
nius linoleumo raižinius. Kūrinys „Mano 
ėvynė” išreiškia tėvynės ilges).

Amsterdamo „Algemeen Handelblad” ra
to: „Aplankęs Amsterdamo muziejų nejauti 
bkio apgailestavimo, bet priešingai, žaviesi 
drąsia’ energija ir sąžiningumu, ką dau
giausia šie dailininkai' išreiškia savo kūri
niuose. Nepaisant jų kančių, šie dailininkai 
savo kūryboje išlikę jauni ir švieži, kai tuo 
tarpu Vakarų kultūros medininkai yra kar-

Lietuviu ryšio reikalu ,
Kol trenftiniai gyveno daugiausia Vakarų 

Vokietijoje ir veikė Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Centrinė Kartoteka, tai susižino
ti, suieškoti reikalingus asmenis ir ryšį pa
laikyti nebuvo labai sunku. Gimines ir pa
žystamus tolimuose kraštuose susirasti gel
bėdavo Jungtinėse Amerikos Valstybėse vei
kiantieji Lietuvos konsulatai ir gausi lietu
vių spauda. Pastaruoju metu vykstant pla-
čiai emigracijai, tremtiniams besiskirstant jx> 
(vairius pasaulio kraštus, savitarpio ryšys 
dažnai nutrūksta ir darosi gana sunkiai su
mezgamas. Gi lietuviams palaikyti glaudų 
ryši yra labai ir labai svarbu. Tautiniu, kul
tūriniu, medžiaginiu ir asmeniniu požiūriais 
būtina reikalingu momentu žinoti, kur ir kas 
gyvena arba kuriuo būdu adresą ir gyvena
mąją vietą sužinoti. Iki šiol daugiausiai tik 
paskiri tremtiniai numatydavo susižinojimo 
galimybes, bet plačiu mastu tat nebuvo tin
kamai organizuota. LTB Centro Komitetas 
ir kitos centrinės organizacijos lietuvių ry
šio reikalu mažą ką tepadarė.

Todėl visai nenuostabu, jeigu dabar net 
visuomenėje žinomi asmenys, atsidūrę įvai
riuose kraštuose ir panorėję laiškais susi
siekti, vargu ar galėtų tat atlikti. Pavyz
džiui, ar galėtų šiuo metu ryšį užmegsti iš 
Čilės dailininkas — keramikas Muraitis, 
Brazilijos — diplom. inž. Mošinskis, Urug
vajaus — AWa Gumbaragis, Venecuelos — 
Juozas Gineika, Kolumbijos — advokatas 
Totoraitis, JAV — Dr. Damušis ar Dr. J. 
Pajaujis, Kanados — redakt. Jonas Karde
lis,- Anglijos — Stasys Kuzminskas ir Jonas 
Matulionis, Australijos — advokatas Vi

Williamas Saroyanaa

Senio patarimai keliautojui amerikiečiui
Vieną kartą mano dėdė Metikas keliavo iš | prieš tave, nežiūrėk jai į akis. Jei 

tų, apsimesk, kad esi kurčias.
užkalbin-

das Požėla ir inž. Žemkalnis, Madagaskaro 
—Ernestas Galvanauskas, Pietų Afrikos — 
Jokūbas Goldbergas, Šiaurės Afrikos — 
Pranas Valiulis ir inž. Pabedinskas, Italijos 
— min. Stasys Lozoraitis, Prancūzijos — 
Balys Paramskas, Šveicarijos — Albertas 
Gerutis, Austrijos — Česlovas Liutikas, Vak. 
Vokietijos — Prof. dr. Pranas Gudavičius 
ir tt. ir tt.? Ar vieną gražią dieną šie vi
suomenės verkėjai galėtų susirišti, kad ir 
svarbiausiu reikalu? Ne, to jie negalėtų! 
Jie nežino vienas kito adresų ir taip pat 
nežino, kuriuo būdu tfios adresus susirasti.

Padėtis yra labai aiški ir gana skaudi. 
Lietuvis lietuvio negali pasiekti. Bičiulis 
bičiulio negali susirasti. Būtina juo grei
čiausiai šitą netvarką pašalinti ir tinkamai 
lietuvių ryšį suorganizuoti. Kol nieko ge
resnio nesugalvota, drįstu pirmajai pradžiai 
pasiūlyti:

1. Visų kraštų lietuvių laikraščių redak
cijos tuoj pat juo plačiausiai skelbia savo 
adresus, priminėja gaunamus lietuviams 
laiškus ir juos persiunčia adresatams, paieš
kodami skelbimais savo laikraštyje;

2. Prie lietuvių bendrinių ir visus lietuvius 
apimančių organizacijų tuoj pat steigti sa
vo krašte lietuvių kartotekas. Pavyzdžiui, 
Didž. Britanijoje gyvenančių lietuvių karto
teka steigiama Londone,, Lietuvių Sąjungos 
Centre, Australijoje — Sidnėjuje, Lietuvių 
Draugijos Centre, ir tt.; '

3. Prie Amerikos Lietuvių Tarybos, Chi- 
cagoje, steigiama Centrinė Pasaulio Lietu
vių Adresų Kartoteka, kuriai lietuvių adre
sus siunčia įvairių kraštų kartotekos;

li
4. Visos sudarytosios kartotekos praneši

nėja ne ieškomojo, bet ieškotojo adresus j>a- 
ieškomam. Tat daroma vien saugumo ir pa
slapties išlaikymo sumetimais;

5. Adresų kartotekoms išlaikyti visi lietu
viai apsideda atitinkamu registracijos mo-' 
kesčių. Juozas Šalna.

anksčiau.
Prieš kiek laiko „Mintyje” buvo rašyta, 

kad Londone veikiančiame Žaliajame Inter
nacionale Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungą atstovauja S. Kuzminskis, kuriam 
taip pat sėkmingai, vyksta bendradarbiauti 
su šios organizacijos centro žmonėmis ben
droje kovoje prieš bendrą priešą. Sulaukę 
šių žinių iš Jungt. Amerikos Valstybių, ga
lime pasidžiaugti, kad Lietuvos valstiečiai 
yra atstovaujami savo tarptautinėje organi
zacijoje, nes visoms pavergtoms tautoms 
susibūrus į vieną didelį kovos organizmą, 
laimėjimas artėja greitesniais šuoliais. A. R.

Demokratinio socializmo pradai

Fresno į New Yorką. Prieš kelionę jo dėdė 
Oaronas aplankė jį ir papasakojo jam, su 
kokiais pavojais susiduriama keliaujant.

— įlipęs j traukinį, — tarė senis, — rū
pestingai pasirink vietą, atsisėsk ir nesi
dairyk.

— Taip, sir, — tarė mano dėdė.
— Traukiniui pajudėjus, ateis du unifor

muoti vyrai ir paprašys bilieto. Nekreipk į 
juos dėmesio. Tai žulikai.

— Iš kur galiu žinoti? — paklausė dėdė.
— Turi žinoti. Juk nesi vaikėzas.
— Taip, sir, — tarė dėdė.
— Nepavažiavus dvidešimties mylių, pri

sistatys simpatingas ponas ir pasiūlys ci
garetę. Pasakyk jam, kad nerūkai. Cigaretė 
užnuodyta.

— Taip, sir.
— Eidamas pietauti, lyg tyčia susidursi 

su labai gražia jauna moteriške. Ji vos ne- 
pabučiuos tavęs. Ji labai atsiprašinės ir bus 
patraukli. Tu, be abejo, norėsi palaikyti su 
ja draugystę. Atsisakyk tos natūralios pa
gundos ir nuėjęs pavalgyk. Ta moteris- 
nuotykių ieškotoja.

— Kaip? — paklausė mano dėdė.
— Prostitutė, — sušuko senis. — Eik ir 

valgyk. Užsakyk geriausius valgius ir, jeigu 
valgytojų daug, ir gražioji moteris atsisės

— Taip, sir.
— Apsimesk, kad esi kurčias. Tik tokiu 

būdu pasiseks išsisukti.
— Nuo ko? — paklausė mano dėdė.
— Nuo visos tos velniavos. Esu keliavęs. 

Žinau, ką šneku.
— Taip, sir.
— Nekalbėkim apie tai daugiau. Baigta. 

Turiu septynis vaikus. Mano gyvenimas bu
vo turtingas ir tiesus. Jo nepakeisi. Turiu 
žemės, vynuogių, medžių, gyvulių ir pinigų. 
Negalimą visko turėti—jei bent vienai kitai 
dienai.

— Taip, sir.
— Orjždamas po pietų, turėsi pereiti rū

komąjį. Bus ten lošiama kortomis. Loš trys 
vidutinio amžiaus vyrai su puikiais žiedais 
ant rankų. Jie mandagiai pasisveikins ir 
pakvies sulošti. Pasakyk jiems; „Angliškai 
nekalbėti”.

— Taip, sir.
— Tai ir viskas, — tarė senis.
— Labai ačiū, — tarė mano dėdė.
— Dar vienas daiktas. Eidamas gulti, 

išimk pinigus iš kišenės ir padėk i batą. 
Batą pakišk’ po pagalviu, galvą visą naktį 
laikyk, ant pagalvio ir neužmik.

— Taip, sir.
Dabar viekas, — tarė senis.

*
Senis išėjo, o sekančią dieną mano dėdė 

Melikas sėdo į traukinį ir keliavo į New 
Yorką. Du uniformuoti vyrai nebuvo žuli
kai, jaunas žmogus su užnuodyta cigarete 
visiškai nepasirodė, gražiosios moters ne
buvo prie stalo pietų metu, o rūkomajame 
niekas nelošė kortomis. Mano dėdė įkišo 
pinigus i batą, batą pasikišo po pagalviu 
ir visą pirmą naktį nesudėjo akių. Tačiau 
kitą naktį jis nesilaikė nustatyto ri
tualo.

*
Kitą dieną * j i s pats pasiūlė jaunam 

ponui cigaretę, kurią šis priėmė. Per pietus 
mano dėdė pats atsisėdo prie stalo, prie 
kurio sėdėjo jauna ponia. Rūkoma
jame jis pats pradėjo lošti pokerį ir, 
traukiniui dar nepasiekus New Yorką. 
jis visus pažino ir jį visi pažino. Keliaujant 
f>er Ohio valstybę, mano dėdė, jaunas po
nas, kuriam‘jis buvo pasiūlęs cigaretę, ir 
dvi jaunos ftonios, keliaujančios I Vassarą, 
sudarė kvartetą ir užtraukė Rugiagėles.

Kelionė buvo labai linksma.
*

Kai dėdė Melikas sugrįžo iš New Yorko 
namo, senasis dėdė Garonas aplankė jį.

— Kaip matau, visiškai puikiai atrodai. 
Ar klausei mano nurodymų?

— Taip, sir.
Senis jjasižiūrėjo kažkur į tolumą. .
— Esu patenkintas, kad žmogus pa

sinaudojo mano patyrimu, — tarė jis.
Iš anglų kalbos išvertė V. T.

Šių metų pradžioje Lietuvių Socialdemo
kratinio Jaunimo Centro Komitetas išleido 
nedidelę (66 pusi.) tokio pąyadinimo knyge
lę. Kaip matyti iš leidėjų žodžio ji skiria
ma prof. Juozo Kaminsko 70 m. sukakčiai 
paminėti. Be abejo, šiam garbiam Lietuvos 
socialdemokratijos veikėjui ta jaunųjų jo 
draugų ir sekėjų dovana bus labai maloni. 
Bet ji verta ir platesnės visuomenės dėmesio. 
Dėl visiems gerai žinomų priežasčių parti
nės literatūros mes turėjome labai mažai, o 
ilgą laiką, kai kur net ir dabar, skiepijamas 
nusiteikimas iš viso prieš partijas. Tačiau 
kiekvienam aišku, kad demokratinio režimo 
be partijų negali būti. Tai pripažįsta ir čia 
minima brošiūra (20 p.). Užtat galima tik 
pasidžiaugti, kad kai kurios partijos bando 
duoti savo politinę, socialinę ir idėjinę pro
gramą. Reiktų tik pageidauti, kad visos jos 
tuo keliu eitų. Tai sakau visiškai, sąmonin
gai, nes tik tada, gal būt, pavyktų ir dides
nė mūsų visuomenės konsolidacija, nes, gal 
būt, pasirodytų, kad kai kurioms vadina
moms „partijoms” visame mūsų gyveniihe 
iš viso nėra vietos.

Susipažinęs su politiniu gyvenimu žmogus 
šioje knygelėje, be abejo, neras nieko nau
jo. Joje išdėstyta sistemingai ir aiškiai, kas 
yra tikroji socialdemokratija (tai nėra tuš
čias klausimas, ypač kai šiuo metu ir so
cializmu ir demokratija dangstosi ir bolše
vizmas, kuris, kaip mums visiems gerai ži
noma, nieko bendro neturi nei su demokra
tija nei su socializmu, nors kad ir kaip kai 
kurie mūsų „ideologai” to ir norėtų).

Daugiausia abejonių tame veikale sukels 
skyrius apie mokslinį socializmą (23—26 p.), 
paremtą Manto ir Engelso išvadžiojimais. 
Man rodos, kad ir rimtas socialdemokratas 
neturėtų šiandien teigti, kad „savo moksli
niais visuomenės ir istorijos vystymosi ty
rimais jie (Mantas ir Engelsas) atskleidė 
žmonijos pažangos vystymosi dėsningumą ir 
priežastingumą” (23 p.). Iš viso, mokslo 
vardo nereikėtų naudoti ten, knr kalbama 
apie idėją, pasaulėžiūrą ir pan. klausimus. 
Ir mūsų socialdemokratams reikėtų atsisa
kyti tos, nors ir labai prigijusios mados. Šia 
proga norisi prisiminti vienas įdomus įvykis 
iš nesenos praeities. Ryšium su komunistų 
byla JAV vienas prancūzų filozofas (J. Ben
da) gavo kvietimą iš vieno laikraščio prisi
dėti prie protesto prieš aną bylą, nes, esą, 
anie komunistai teisiami tik už tai, kad „jie 
skelbia mokslinę visuomenės koncepciją, ku
ri jau daugiau kaip šimtas metų propaguo
jama pasauly”. Atsakydamas i tai J. Ben
da rašo: „Mielai pasirašyčiau jūsų protes
tą, jei ten nebūtų pasakyta, kad komunistai

skelbia mokslinę visuomenės koncepciją”.
Kalbininkas dar galėtų keletą žodžių pa

sakyti dėl terminologijos, pav., dėl viršver- 
tės ir dėl viršlaikio sąvokų. V. T.

Vladas Požėla
(70 METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA)

1949 m. balandžio mėn. 8 d. žinomam lie
tuvių visuomenės veikėjui VI. Rožėlai su
ėjo lygiai 70 metų amžiaus.

VI. Požėla gimė turtingo ūkininko šeimo
je, derlingoje Kriukų apylinkėje. Bestuden
taudamas aktingai dalyvavo lietuvių visuo
menės judėjime ir rusų caro valdžios buvo 
persekiojamas. Daugiausiai veikė Lietuvos 
Socialdemokratų Partijoje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo demokratinių seimų narys. 
1926 metais Lietuvds Valstiečiams Liaudi
ninkams ir Socialdemokratams laimėjus tre
čiojo seimo rinkimus, VI. Požėla buvo vi
daus reikalų ministeriu. šiose pareigose iš
buvo iki 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, 
kurio jis realiai nenujautė.

Visą laiką VI. Požėla dirbo advokato dar
bą. Savo profesijoje pasiekė gana aukšto 
lygio ir plačių masių labai buvo mėgiamas 
ir teigiamai vertinamas. Jis daug pagelbė
davo ir jainesniems savo kolegoms, advo
kato darbą pradedantiems diplomuotiems 
teisininkams. Paskutiniais nepriklausomos 
Lietuvos metais Vladas Požėla buvo Lietu
vos Advokatų Tarybos pirmininku.

1940 metais bolševikams okupavus Lietu
vą, VI. Požėla pasišalino I Vokietiją ir- Il
gus metus vargo tremtinio vargus., Neseniai 
VI. Požėla su žmona ir abiem dukrom iš
vyko į tolimąją Australiją. Sukaktuvių pro
ga linkėtina Vladui Požėlai geros sveikatos 
ir sėkmės naujoje šalyje. J. Š.

Atsiusta paminėti
Novellen vom Baltischen Meer. Redagavo 

Domas Penikas. Įvado žodį parašė prof. Dr. 
H. Suchanekas. Turinyje J. Krūmine, V. 
Tamulaičio, J. Jankaus, J. Žukausko, B. 
Gražulio, P. Orintaitės, P. Jurkaus, St. Ta
mulaičio, N. Mazalaitės ir V. .Alanto po 
viena kūrinĮ. Išleista vokiečių kalba. Iš
leido „Vaga”. Puikus spaudos darbas, ge
ras jx>j>ierius. 156 psl. Tai gražus leidinys 
supažindinti vokiečių visuomenę su mūsų 
tremtinių rašytojų mažesniais rinktiniais 
kūriniais. Kaina nepažymėta.

Tėvynės Sargas Nr. 1 (5), 1949 m. Kul
tūros, visuomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas. 11 tomas. 124 osl. Kama 
3.50 PM.
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AKIMIRKSNIU KRONIKA
Kaip kiekvienas DP, taip ir aš esu ver

čiamas emigruoti ne kada noriu, o kada 
mane įrašė į eilę. Nors ir labai nepatogus 
laikas, bet turiu skirtis su „Mintimi”. Zino- 

. damas kokią reikšmę „Mintis” turi tremti
nių gyvenime, savo išvykimu negalėjau jos 
egzistenciją nutraukti, ir todėl stengiausi 

- patikti ją taip parbėgusiems skaitytojams. 
„Mintį” perduodu vienam jos artimiausių, 
seniausių ir ištikimiausių bendradarbių Vy
tautui Meškauskui. Jam tenka maloni, bet 
kartu sunki pareiga nugalėti visas kliūtis, 
kurių dar tiek daug pasitaikys „Minties” 
kelyje. Tikiu, kad skaitytojai bei bendradar
biai ir jam taip mietai talkininkaus, kaip 
kad ir man talkininkavo.

Ta pačia proga dėkoju už malonų ben
dradarbiavimą visiems redakcijos ir admi
nistracijos bendradarbiams, žurnalistų są
jungos [Urmininkui Merkeliui ir valdybos 
nariams, platintojams ir rėmėjams, kurie 
skatino „Minties" ugdymo ir puoselėjimo 
darbą, o taip pat visiems tremties ir pa
saulio lietuviams, kurie taip nuoširdžiai 
buvo „Mintį” pamėgę ir sielojosi jos eg
zistencija.

Nesijaučiu visiškai kompetetingas taip 
didelės išaugusios „Minties” vardu ką nors 
pareikšti, nes „Mintis” buvo' bendras dide
lio kolektyvo kūrinys. Tačiau, kadangi aš 
buvau subjektas, kuriam teko nešti atsako
mybe dėl visų įsipareigojimų ir užsianga
žavimų prieš visuomenę, tai tebūnie leista 
man čia bent savo vardu pasisakyti dėl 
mums visiems svarbių reikalų.

Pradėjęs prganizuoti „Mintį” aš neturė
jau intencijos suburti apdink ją kokią nors 
vienos srovės politinę grupę ir atsistoti 
greta kitų grupių „Mintis” turėjo būti įvai
rių politinių įsitikinimų tremtinių laikraštis 
besąlyginei kovai su lietuvių tautos politi
nės laisvės ir nepriklausomybės priešais iš
vystyti. v - •

Stovyklinio gyvenimo pradžioje lietuvių 
tremtinių solidarumas buvo labai didelis. 
Lietuvis lietuvį susitikęs džiaugėsi ir sten
gėsi vienas kitam kuo galėdamas padėti. 
Niekas nesiinteresavo, kas kuriai srovei
priklausė. Tai buvo visai neaktualu. Asmuo 
buvo vertinamas pagal savo kvalifikacijas ir 
tinkamumą vienoms ar kitoms pareigoms. 
Todėl „Mintis” vengė visų tų straipsnių, 
kuriais buvo bandoma prakišti siaurus par
tinius nusiteikimus. Instinktyviai buvo jau
čiama, kad srovinio gyvenimo akcentavimas 
ves prie didelių negerovių mūsų kovos or
ganizavime. Visos jėgos buvo sutelktos tik 
kovai su tautos ir tremtinių priešais. Pri
siminkime tik nelaimingąsias skryningų die
nas, vokiečių provokacijasjir šmeižtus prieš 
tremtinius, nekalbant jau apie reakciją į 
bolševikų agentų verkią.

Tačiau ir labiausiai stengiantis, ir geriau- 
ius norus rodant, nebuvo galinta išvengti

Iki sausio 1 d. !>!•
lurės apsispręsti

Bad Kissingenas (IRO). DP spaudai skir
iame IRO būstinės komunikate sakoma 

,ad DP netrukus turės apsispręsti dėl savo 
ateities. IRO generalinė taryba Ženevoje 
viename iš paskutiniųjų posėdžių diskuta
vusi šiuos pasiįilymus:

L IRO registraciją DP statusui (eligibi
lity) gauti quo š. m. spalio 1 d. nutraukti; 
2. Visiems DP pranešti, kad. jie iki 1950 m. 
sausio 1 d. turis apsispręsti, ar (ir kur) jie 
norės emigruoti, ar į savo gimtąjį kraštą 
grįžti, ar Vokietijoje pasilikti; 3. Nuo 1950 
m. liepos 1 d. nutraukti stovyklinę globą 
visiems tiems DP, kurie ligi tos datos 
neužsiregistruos emigracijai; 4. IRO veiklą 
galimai greičiau baigti po 1950 m. liepos 
1 d.

Šiuo metu, — sakoma komunikate, — šie 
pasiūlymai tebėra dar projektai, kurie "a- 
lutinai basių priimti nepaprastajame IRO 
tarybos posėdyje dar prieš š. m. birželio 
22 d.

jž Amerikos lietuvių spaudos

Lietuviai komunistai rašosi į kataliku parapijas
„Draugas” skelbia, kad kai kurie Ameri

kos lietuviai komunistai pradėjo rašytis į 
katalikų parapijas. Laikraštis betgi netiki 
jų nuoširdumu, pažymėdamas, girdi, „jų 
aiirivertitnas yra labai abejotinas ir kažkuo 
kvepia”, (pi)
Lietuvių parapijos apdedamos mokesčiais 
„Draugo” 05 Nr. rašoma iš Sioux’City:
— „Mes džiaugiamės, kad turime gražią 

bažnyčių, kleboniją, senelių namą ir šiemet 
pradėjome y vaikų darželį. Šiomis dieno
mis mums pranešta, kad turime diecezijos 
taksiams sumokėti net apie 25.000 dolerių, 
ir tiri dar šiemet. Parapija jau pirmiau pa
svirojo naujos aukštesniosios mokyklos sta
tybai (High school) apie dol. 7.000.”

Statys naują bažnyčią
— Detroito lietuviai, ruošiasi statyti dar 

vėenę naują bažnyčią. Jos kertinį akmenį 
pašventino vysk. Brizgys. Naujoji parapija 
Mdirats Dievo Apvaizdos vardu, (pi) -

Su „Mintimi“ išsiskiriant
kolizijos su kai kuriomis politinėmis grupė
mis. Solidarumo frontas iširo. Vienai sro
vei pradėjus, ir kitos turėjo organizuoti sto
vyklose sau „užnugarius”. Nuo to momento 
prasidėjo trintis, kuri aptemdė patį aukš
čiausią mūsų tikslą — jungti visas jėgas 
besąlyginei kovai dėl tautos išlaisvinimo ir 
valstybės atstatymo. Geriausi norai ir pas
tangos tvirtai suorganizuoti tai kovai trem-

Jonas Vasaitis

ties gyvenimą dingdavo tos trinties sukū
riuose. Paaiškėjo, kad ir Vlikas nepateisino 
j jį sudėtų vilčių.

Šitaip aplinkybėms susidėjus Ir „Minčiai” 
jau noromis nenoromis teko pasisakyti dėl 
iškilusių negerovių. Tie pasisakymai buvo 
tremtinių masės balsai.

Man pačiam bet kokios aštresnės polemi
kos leidimas buvo pats nemaloniausias da
lykas, nes Įsižiūrėjus į to mūsų „politinio

Apie redaktoriaus pareigas ir vargus
Neseniai naujas amerikiečių Wiirttembergb- 

Badeno gubernatorius Ch. P. Grossas buvo 
sušaukęs savo pirmąją spaudos konferenci
ją. Jis nusivylė susirinkusiais žurnalistais. 
Jam būtų mieliau, jei jie statytų tokius 
klausimus, kad jam prakaitas nugarą išpiltų. 
Taip jis pareiškė.

Grossas yra amerikietis. Prieš akis turi- 
amerikiečių žurnalisto idealą. Nesibaidantį 
paliesti pačius jautriausius, pačius kebliau
sius klausimus. Nors dėl to kai ką. ir šal
tas prakaitas išpiltų. Tas idealas yra ben
dras visom tautom. Jo siekti turi visų laisvų 
tautų žurnalistai, nes

„laisvė, apie kurią mes visi galvojame, 
prasideda ir baigiasi su pasakyto ir pa
rašyto žodžio laisve. Ten kur yra vietos 
cenzoriaus raudonam pieštukui ir žirk
lėm, ten turi ką veikti ir policijos bi
zūnas. Šiandien simboliškai kalbama 
apie antsnukį, ryt tylima už kalėjimo 

grotų” —
neseniai rašė „Die Neue Zeitung”.

• *
Pirmasis žmogaus verksmas yra riksmas. 

Kūdikis rėkia, jei jis šlapias ir alkanas. Vi
suomenė dažnai yra silpna kaip ką tik gi
męs kūdikis. Bet ir ji gali rėkti. Jei jos pa
vienio nario riksmas ir netoli siekia, ji turi 
savo garsiakalbį. Ji turi spaudą. Toji pri
valo iškelti visas negeroves. Ir taip garsiai, 
kad nuo to griūtų ir stiprūs mūrai. Kaip 
kadaise nuo trimitų garsų Jerichono sienos. 
Tai taip pat yra spaudos idealas. Ir „Min
ties”. Deja, tik idealas. Mūsų praktikoje

3.000 atsivertėlių
New Yorko arkivyskupijos laikraštis pra

neša, kad 1948 metais toje diecezijoje į Ka
talikų bažnyčia perėjo 3.000 žydų, (pi)

Naujas „Naujosios Aušros” numeris
Neseniai. Chicagoje buvo išleistas naujas 

„N.A.” numeris, redaguojamas p. Anatoli
jaus Kairio. Sis kultūros žurnalas, nors su
mažinęs savo formatą ir nestoras puslapių 
skaičiumi, daro neblogą įspūdį. Kiek tenka 
patirti, finansiškai verčiasi gana sunkiai, 
kaip ir kitos lietuvių kultūrinės institu
cijos. (pi)

Kars lietuvių meno židinį
Į Kanadą atvyko grafikas Telesforas Va

lius. Dailininkai A. ir A. Tamošaičiai rūpi
nasi, kad dail. Valius apsigyventų Monrea
lyje, kur jie projektuoja sukurti lietuvių 
meno židinį Kanadoje (Nepr, Lšefc^ 

seminaro” veiklą, pamačiau, kad poleminiai 
straipsniai spaudoje atsiranda jau tik kaip 
ultima ratio, po to, kai veiksniai savitarpyje 
dalyko negali išsiaiškinti. Apeliacija per 
spaudą į visuomenę tada virsta lyg ir re
presine priemone, nors šiaip tos visuome
nės balso mažai tepaisoma.

Tenka konstatuoti, kad iki šiol tremtyje 
nebuvo sudarytas tinkamas veiksnys, kuris 
apimtų mūsų politinės kovos organizavimo 
visumą. Vlike prasidėjo kovos dėl hegemo
nijos. Ta kova, buvo pernešta ir į kitas 
tremtiems gyvenimo institucijas, J LTB, į 
spaudą ir net labdarybės įstaigas — Rau
donąjį Kryžių.

Ir tenka todėl statyti klausimas, kam gi 
pagaliau krenta atsakomybė dėl vienokios ar 
kitokios mūsų politinės kovos organizaci
jos. Vieno, visiems be išimties priimtino at
sakymo į šį klausimą šiandien, nėra abejo
nės, nerasime.

O toks atsakingas organas turi būti su
darytas. „Mintyje” jau keliais' atvejais buvo 
pasisakyta kaip reiktų tokį organą sudaryti. 
Nuo to klausimo tinkamo išsprendimo 
priklausys mūsų kovos sėkmingumas ir pa
aiškės ar mes esame pakankamai subrendę 
išlaikyti nelegvą egzaminą ar toliau liksime 
vargti „seminaruose”.

Mano didžiausias troškimas ir linkėjimas 
„Minčiai”, kad ji ir toliau eitų užsibrėžtu 
mūsų politinio gyvenimo visumos keliu, kad 
ugdytų savitarpio susipratimą ir svetimos 
nuomonės gerbimo jausmą savo skaityto
juose, kad kovotų su visais tais, kuriė ki
taip galvojantį yra pasiryžę guldyti į Pro- 
krusto lovą, kad stiprintų visų lietuvių so
lidarumo jausmą ir pagaliau, kad galėtų 
savo darbą vainikuoti sėkminga kova ir 
visų tremtinių žygiu į Lietuvą.

Tikiu, kad ir pasibaigus „Minties” egzis
tencijai Vokietijoje, pasaulyje išblaškytiems 
lietuviams ji bus reikalinga ir todėl steng
siuosi jos egzistenciją tęsti Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Tad iki pasimatymo „Mintie!”
• J. Vasaitis.

J. Vasaili palydint 
stengiamasi spaudos balsą nuslopinti. Sten
giamasi, kad prakaitas išpiltų ne atsakingus 
už negeroves ar klaidas asmenis, bet žurna
listus, visų pirma-redaktorius.

♦
Vienos mūsų garbingos institucijos pir

mininkas, kalbant apie visuomenės nuotai
kas, pasisakė mažai jų paisąs. Girdi, ką čia 
tų pabėgusių valdininkų nuomonės paisyti. 
Jis turįs įgaliojimą iš krašto. Na, apie trem
tinių masę galima turėti šokią ar tokią 
nuomonę. Tačiau šiaip ar taip svarstant, ji, 
šalia JAV lietuvių, yra vienintelis kapitalas, 
kuriuo šiuo metu galima pasinaudoti kovo
je dėl mūsų tautos laisvės. Jos entuziazmas 
gali praversti, gali atnešti ir dvasinės ir 
medžiaginės naudos. Negalima tačiau rei
kalauti, kad tremtinių visuomenė visomis 
jėgomis remtų vadovaujančius'veiksnius, jei 
ji šykščiai informuojama apie jų veiklą. 
Tiesa, yra dalykų apie kuriuos būtų nepro
tinga šiandien viešai kalbėti, tačiau nedera 
didžiausios paslapties skraiste apgaubti pa
prastus, kasdienius reikalus. Pav., neseniai 
Paryžiuje buvo Kravčenkos byla. Didžiausią 
įspūdį joje paliko vokiečių komunistės Neu- 
manienės parodymai, kurią Stalinas išdavė 
Hitleriui. Argi ir mes negalėjome šį bei tą 
pasakyti? Oficialiai nieko nežinome, tačiau 
privačia patyrėme, kad tas reikalas su pri
deramu kiekvienai biurokratinei įstaigai pa
vėlavimu buvo iškilęs Vykd. Taryboje. Jį, 

’kiek teko girdėti, iškėlė ne tas „ministeris”, 
kurio kompetencijai jis priklausytų. Tuo 
viskas ir "pasibaigė.

Jei viskas nebūtų „tabu” — neliečiama, 
jei būtų glaudesnis kontaktas tarp visokių 
veiksnių ir spaudos, jei atitinkami vadovai 
būtų pasirengę susilaukti tokių klausimų, 
nuo kurių „prakaitas išpiltų”, viskas vyktų 
daug sklandžiau, veiksniai nesnaustų, o ir 
visuomenė jups daugiau remtų. Tada gal ir 
nebūtumėm susilaukę Vliko pirmininko, LRK 
ir kitokių krizių. Šviežias laisvos spaudos 
vėjas laiku išblaškytų susidariusias nuodin
gas dujas.

»
Prieš kurį laiką „Minčiai” pabandžius pa

kelti bent vieną kampą LRK nuo visuomenės 
akių slepiančios uždangos, iš* redaktoriaus 
buvo pareikalauta, grasant teismu išduoti to 
str. autorių. Vyr. Valdybos prezidiumo var
du buvo atsiųstos notacijos apie spaudos 
laisvės etiką ir, savaime suprantama, daug 
kas paneigta. Charekteringa mūsų santy
kiams, kad tai padaryta bevelk tuo laiku, 
kada negaudama pakankamai teisių atsista
tydino LRK rev. komisija. (Jos atsistatydi
nimas buvo Vliko nepriimtas.) įdomus dar 
ir tas taktas, kad arams notacijas pasirašė 
tos partijos atstovas Vyr. Valdyboje, kuri 
Vliko posėdžiuose buvo nepatenkinta LRK 
būkle. RešškM, nesamkaiba ne tik partijos,

Brangus žmonės ...
Anais gerais laikais Lietuvoje žinomas namų savininkų veikėjas ir iigmnette 

Kauno miesto tarybos narys Chodosas mėgdavo tometinį Kauno burmistrą va
dinti brangiu žmogumi ... „Brangusis mūsų burmistras”, „brangus miesto veikė
jas”, „brangus žmogus” ir kiti panašūs epitetai puošdavo miesto veikėjo Chodoso 
kalbas. Klausytojai, kartais nesuprasdami taiklios ironijos, klausdavo:

— Kodėl tamsta mūsų veiklųjį burmistrą vadini brangiu žmogumi?
— Todėl, kad mūsų burmistras savo darbais Kauno miestui labai daug kai

nuoja, ir yra brangus žmogus, — nė nemirktelėjęs, atsakydavo namų savininkas 
Chodosas.

Iš tikrųjų minėtas burmistras ne pats Kauno miestui daug kainavo, bet jis 
statė pradžios mokyklas, tiesė gatves, ir šaligatvius, tiesė tiltus per Nemuną ir Nerį 
tvarkė susisiekimą ir šiems dideliems darbams finansuoti, be kitų šaltinių, vertė ir 
namų savininkus atitinkamais mokesčiais apsidėti. Tat nepatikdavo namų savinin
kams, ir jų interesų gynėjas Chodosas nepamiršdavo puldinėti burmistrą.

Juokai juokais, bet tremtyje, ir net vyresniojoje išeivijoje, dažnokai pasitaiko 
tikrpi brangių žmonių, kurie lietuvių visuomenei nepigiai kainuoja. Šitie žmonės 
eina brangiai atlyginamas pareigas, savo veikloje nesiskaito su išlaidomis arba, 
menkai ką bedirbdami, leidžia veltui laiką be jokios naudos visuomenei. Šitokį 
Dievo paukšteliai nei aria nei sėja, bet gražų derlių semia! Noblesse oblige! Gar- ' 
bingi postai įpareigoja! Ypač atsidūrus viršūnėse — negalima veltui dieneles leisti 
ir savajame sose mirkti. Būtinai reikia pateisinti save, gaunamai! atlyginimą, da
romas išlaidas ir visuomenės pasitikėjimą. Yra ir pasišventėlių savo tautai, savo 
visuomenei. Apie juos čia nekalbu. Jų darbai juos atestuoja, jr visi pažįsta. Man j 
rūpi tik nepateisinamų atlyginimų bei išlaidų veikėjai.

Reikalas aktualus. Kol čia, tremtyje, atlyginimai buvo mokami senomis, ma
žavertėmis reichsmarkėmis, tai dar buvo pusė bėdos. Tie popierėliai buvo leng
vai gaunami, tai lengviau juos buvo ir išleisti. Dabar kas kija! Su naująja vokie
čių valiuta padėtis iš esmės pasikeitė. Vokiečių markė auksui lygi. Ją gana sunku 
sugraibyti, tai ir išleisti galima tik būtin iausiems reikalams. Šiuos pinigas tik už 
konkrečius ir naudingus darbus galima mokėti. Bet ar visuomet šitaip daroma? Ar 
taupomos visuomeninės lėšos? Ar mūsuose neatsiranda žmonių, kurie ramia sąžine, 
senu papratimu, leidžia brangius pinigus ne visuomet reikalingiems dalykams? Ar 
neima didelius atlyginimus asmenys, kurie jų visai neuždirba?

Ar šia proga nereikėtų prisiminti ta utinio atgimimo milžinus kurie jokių at
lyginimų nesivaikė, bet visas jėgas ir net kasdienini uždarbį lietuvių tairtoe reika
lams paskirdavo? Ar nereikėtų dažniau p agalvoti anie kenčiančią tautą tėvynėje? 
Ar ne laikas padirbėti tautos ir visuomenės gerovei ir be aukštųjų atlyginimų? 
Gal šitaip dirbant, atsiras daugiau ideali zmo, pati veikia bus daug malonesnė ir 
našesnė, kils mažiau kivirčų ir nesusipra tintų, ir bendruomenei paaiškės, kas iš 
tikrųjų sunkiuoju metu nuoširdžiai svarb ų darbą dirba, o kas vien tuščiai improvi
zuoja? Atėjo pats laikas vengti brangių žmonių! P. R.

bet ir jų nariai tarp savęs. Pagaliau mūsų 
straipsnelių iššauktas Vyr. Vald. paaiškini
mas „Gen. Įgaliotiniams, Skyrių Valdyboms, 
vietiniams įgaliotiniams ir tt.” tarp kitko 
konstatuoja savo 14 §: „baigiamas ruošti 
LRK tvarkos ir darbo statutas, kuris ... 
santykius išryškins”. Mums atrodo, kad tai 
daroma su geroku pavėlavimu. Ar mes ne
turime teisės ir tai pastebėti?

■X. *
Ir dar vienas vargas. Redakcija yra ap

versta įvairiais straipsniais, ' keliančiais 
įvairiausias negeroves. Deja, visi pasirašyti 
tokiais inicialais, kurių jokiu būdu neišaiš
kinsi. Juos lydi pastabos: „Prašau autorių 
laikyti tinkamoje paslaptyje.” Girdi, gali 
pakenkti mano emigracijai ar santykiams! 
Bet tu, mielas redaktoriau, dėk tokius 
straipsnius, nors tavo pavardė ir stovi laik
raščio galė. Nors ir tu, gal būt, nori emi
gruoti, nors- ir tu, gal būt, turi gerų draugų 
ir kitaip manančių tarpe. Deja, tikra pa
varde pasirašančius autorius, ir ne tik 
„Mintyje”, bet ir'ki tuose mūsų laikraščiuo
se, gali suskaityti ant vienos rankų pirštų. 
Aišku dėl to sąlygos korektiškam nuomonių 
pasikeitimui negerėja.

* •
Tokiose sąlygose Vasaitis vargo su „Min

simi”. Sunkumų buvo nemaža, buvo padary
ta viena kita klaida, daug kas pasigedo aiš
kios linijos. Tačiau kelias į tiesą nevisados 
yra tiesus ir jos ieškant tenka paklaidžioti. 
Kartais atrodo, kad mūsų himno žodžiai;

„ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi” 
tėra tik tuščia frazė. O spaudos uždavinys 
yra juos įkūnyti gyvenime, jiems duoti realę 
vertę.

Vienintelė parama redaktoriui buvo skai
tytojų simpatijos. Kiekvieną savo žingsnį jis 
Išstato savo skaitytojų plebiscitui. Ir jie jam 
pritarė. Jie balsavo už jį. Kai Vasaitis pa
sitraukė nuo tiesioginio vadovavimo, „Min
čiai” nereikėjo raginti pasaulio lietuvius su
daryti jai paremti „spaudos bendrovę”, 
jai nereikėjo save vadinti „pigiausiu” laik
raščiu, kaip tai padarė kiti. „Mintis” teikė 
šviežias informacijas, ir skaitytojai ją pre
numeravo.

Mes nežinome kiek ilgai jį dar galės Vo
kietijoje egzistuoti, gal būt, ji greičiau tu
rės nutraukti savo darbą, negu skaitytojai to 
pageidautų, tačiau kol ji eina, ji nenukryps 
nuo pradėto baro. VM.

Min. Balutis atvyksta i Vokietija
„Britanijos Lietuvis” rašo, kad Lietuvos 

ministeris B. K. Balutis š. m. balandžio 
20 d. išvyksta į Vokietiją aplankyti didesnių 
lietuvių stovyklų. Vokietijoje jis tikisi už
trukti apie 10 dienų. Kartu su juo vyksta 
latvių ir estų ministerial.

Saukiamas
Ev. Reformate* sinodas

S. m. birželio 24 d. Horneburge N. E., 
Krs. Stade, YMCA Training Centre (anglų 
zonoje), įvyks Lietuvos Ev. Reformatų si
nodas tremtyje.

Paskutiniu metu ypatingai pagyvėjus emi
gracijai į užjūrius, galimas dalykas, kad tai 
gal bus paskutinis mūsų sinodas Europos 
žemyne. Kunigai, kuratoriai, parapijų atsto
vai ir svečiai kviečiami kuo skaitlingiausiai 
jame dalyvauti. Kad laiku apsirūpinus ne
mokamais bilietais kelionei, norinčius vykti 
į sinodą prašome skubiai siųsti savo adre
sus, nurodant gimimo datą irDP kortelėsar 
screnn. certif. Nr., Kolegijos sekretoriui 
mokyt. P. Bružui, (24a) Horneburg N. 
E., Krs. Stade, YMCA Training Centre.
Lietuvos Ev. Reformatų Kolegija Tremtyje

Administracijos pranešimas
Atkartotinai pranešame, kad norint 

gauti laikraštį per paštą, reikia mums 
atsiųsti už mėnesį DM 3.50. Visus 
gerb. prenumeratorius, atsiuntusias 
tik DM 3.— prašome užsisakant laik
raštį sekančiam mėnesiui papildomai 
atsiųsti DM 0.50. Priešingu atveju 
turėsime laikraščio siuntinėjimą tuo
jau sustabdyti.

*
Užsienio prenumeratorių 

demėsiui
Negalinčius su mumis atsiteisti Vo

kietijoje skaitytojus prašome prisiųsti 
mums už mėnesinę prenumeratą 13 
tarptautinių pašto kuponų (Internatio
nal Reply Coupon).
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