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Šanchajus nuo karo atsikvosi

LAI K RAST IS LI ETŲ VIU VISUOMENEI

(Dena). Šanchajaus neteki- 
karo pabaigos Kinijoje, bet 
priartina, taria Hongkongo

Višinskis pareiškė, 
pirmiausia turi tą

Paryžius (Dena). Penktadienį įvykęs už
sienio reikalų ministerių posėdis, kuris tru
ko 3 vai. k 10 min., taip pat pasibaigė be 
jokio sprendimo. Šis posėdis vyko kiek ra
mesnėje • atmosferoje, negu dieną prieš tai, 
kad buvo. Višinskis vis laikėsi savo, kad 
Vokietijai būtų įvesta keturių valstybių 
kontrolė, kaip sutarta Potsdame. Prieš tai 
griežtai pasisakė Achesonas. Tam klausi
mai veltui buvę sugaišta keturios dienos. 
Jis ragino konferencijos dalyvius imti svar
styti kitą kurį klausimą, pvz., reparacijų 
klausimą.

Buvo patiestas Vokietijos reparacijų klau
simas. Achesonas pareiškė, kad jis nemato 
jokias galimybės Vokietijai atstatyti, jeigu 
sovietai nesusilaikys nuo savo reparacijų 
reikalavimo.

Višinskis nusiskundė, kad priešingai, jo 
elgsenai, Vakarų valstybės Vokietijos vie
ningumo klausimu nieko konkretaus nepa-

Penktajame konferencijos posėdyje užsie
nio reikalų ministeris Višinskis pareiškė, 
kad Vokietija ir toliau turi likti okupuota. 
Tuo būdu nepasitvirtino prieš konferenciją 
buvę gausūs spėliojimai, jog sovietai pa
siūlysią iš Vokietijos atitraukti okupacinę 
kariuomenę. .

Po posėdžo sovietų delegacijos sušaukto
je spaudos konferencijoje paaiškėjo, kad 
sovietai kaip politines Vokietijos instituci
jas nepripažįsta nei Bonnos parlamentinės 
tarybos nei savo liaudies kongreso.

Iš to fakto, kad iki šiol buvusiuose po
sėdžiuose ' Višinskis nieko aiškaus ir kon
kretaus nepareiškė dėl Vokietijos politinio 
vieningumo, AFP bendradarbis daro išvadą, 
kad Vokietijos klausiniu interesuotos Rytų 
bloko valstybės nėra priėjusios vieningos

Nelauktai prireikė (rijų konferencijos
Vakarų valstybių Paryžiaus užsienio rei

kalų ministerių konferencijos dalyviai šeš
tadienį po pietų netikėtai susirinko pasitar
ti Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje. 
Buvo svarstomas politinio ir ūkinio Vokie
tijos vieningumo įgyvendymo klausimas. 
Manoma, kad ministerial sutarė ir toliau 
palaikyti sovietams pateiktus sekančius rei
kalavimus: L prekybinių laisvų ryšių už
mezgimas tarp Vakarų Vokietijos ir sovie
tų zonos ir laisvas susisiekimas visoje Vo
kietijoje; 2. reparacijų klausimo suregulia
vimas; 3. sovietų akcinių bendrovių perda
vimas į vokiečių rankas; 4. laisvi visuotini 
rinkimai tarptautinėje priežiūroje visoje Vo
kietijoje; 5. demokratiniam Vokietijos re
žimui garantijų suteikimas nuo bet kokio 
politinės policijos grasinimo.

BBC diplomatinis korespondentas mano, 
kad konferencija šią savaitę įeis Į lemiamą 
fazę. Paryžiuje manoma, kad sovietai Va
karų reikalaVimus visoje Vokietijoje praktiš
kai įvesti Bonnos konstituciją atmes. Tuo 
atveju ministeriams nebūtų kas veikti. Lon- 
doniškis „Sunday Times” vakar aiškino, kad 
sovietai ieško naujos platformos savo pro
pagandai.

Sovietai nori veto visose zonose?
Paryžius (Dpd). Paryžiaus spauda *ilna 

įvairiausių spėliojimų apie užsienio reika
lų ministerių konferenciją. „Figaro” rašo, 
kad laukti ilgai nebegalima. Atrodo, kad 
konferencija yra įžengusi į sprendžiamą fa
zę.

„Liberation” pažymi, kad dėmesys turi 
būti atkreiptas ne tik į Marbre Rose rūmų 
sceną. Žymiai svarbesni yra šiuo metu vyk
stą užkulisiniai pasitarimai. Bevino ir 
Achesono pasikalbėjimai, kuriuose didelį 
vadmenį vaidina ir Šanchajus, yra dalis tų 
pasitarimų. . į

„L’Aube,” užsienio ministerio Schuniano 
partijos organas, antraštėje klausia; „Ko iš 
tikrųjų nori Višinskis: Vokietijos vieningu
mo ar veto teisės visose keturiosė zonose?”

„Combat” iki šiol pasiektus konferencijos 
rezultatus šiaip sutraukia: „Vakarų valsty
bės į lošimą jokiu būdu neįtrauks politinių 
ir ūkinių institucijų, kurios per pastaruo
sius 18 mėn. buvo sukurtos Vokietijoje. Ik
šiolinės trijų Vakarų valstybių priemonės 
nebus atšauktos, net jei tai turėtų vesti J 
nesėkmę arba iširimą ir pačią konferenci
ją-”

Vakarų valstybių politiniai stebėtojai Pa
ryžiuje nelaukia, kad šiuo metu posėdžiau
janti užsienio reikalų ministerių taryba vi
siškai susitartų dėl Vokietijos, rašo Reute- 
rio korespondentas Mangeotas. Labiau tiki
masi, kad bus pasirašytas susitarimas dėl 
prekybinių santykių atgaivinimo tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijos.

Višinskio kėslai demaskuoti
Amerikiečių spauda beveik be išimties 

pritaria Vakarų valstybių užsienio reikalų 
užimtai pozicijai Paryžiuje.,Višinskio siūly
mai čia sutikti su neslepiamu nustebimu, 
nors raminamas!, kad konferencija tik da
bar teprasidėjo ir kad Višinskis dar gali 
pasiūlyti ką nors pozityvesnio.

Beveik visi JAV laikraščiai aiškiai su
pranta Višinskio siūlymo tikslus ir jokiu 
būdu nesutinka, kad būtų grįžta „prie Pots
damo.” Daugumas laikraščių išvadžioja, kad 
sovietams nerūpi nei Vokietijos vieningu
mas, nei jos ūkinė gerovė, kiek rūpi Vokie
tiją įstumti į ūkinį ir pelitinį Chaosą ir 
sukurti joje komunizmą. Jei sovietai iš tik
rųjų to siekia, tai Vakarų valstybėms nėra, 
reikalo daugiau su jais kalbėti. Tačiau du
rys vis dar tebėra atviros. Sovietai lengvai 
gali parodyti savo norą atstatymui. Sekan
čiomis dienomis tai turės paaiškėti.

I Berlynas (Dena). Sąjungininkų orinio su
sisiekimo saugumo centrinės sovietų atsto
vas gen. Corchenka painformavo kitus są
jungininkus, kad prasideda sovietų kariuo
menės vasaros manevrai ir aviacijos prati
mai. Sovietai nurodė oro sritis, kuriose jų 
lėktuvai darys šaudymo pratimus. Britų ir 
amerikiečių atstovai aštriame proteste nu
rodė pavojų, kuris ryšium su tuo susidaro 
oro koridoriuose.

Sovietai prasitarė, kad jie neprisiimą jo
kios atsakomybės už bet kokius lėktuvus, 
kurie skris per tas oro sritis, kur bus da
romi pratimai.

Vakarų atstovai tuo reikalu turėjo kreip
tis l aukštesnes sovietų įstaigas.

Britų ir amerikiečių Oro tilto karininkai 
pranešė, kad ryšium su sovietų aviacijos 
pratimais oro tilto lėktuvams neįsakyta keis
ti ikšiolinės skraidymų krypties.

Sovietai prie Kurpmersdorfo įrengė nau
ją 20 km ilgio ir 30 km pločio šaudymo 
aikštę. Luckenwaldės apskr. prie Marken- 
dorfo prievarta suvaryti tos apylinkės gy
ventojai didele sparta pastatė sovietų ka
riuomenei naują stovyklą. Vietos gyvento
jai yra labai susitūpinę dėl didelio kariuo
menės sukoncentravimo toj vietoj.

Naujas nusiginklavimo planas
Lake Successas (Dena). Prancūzija JT nu

siginklavimo komisijai pateikė planą dėl 
kariuomenės skaičiaus sumažinimo ir kari
nio ginklavimo apribojimo. Tas planas esąs 
paremtas JT pilnaties nusiginklavimo rezo
liucija. Jame numatomi būdai patikrinti 
įvairių kraštų pateiktus duomenis apie jų 
kariuomenės skaičių ir ginklavimą.

JAV,- D. Britanijos ir Kanados valstybių 
JT delegącijos tą planą sutiko su dideliu 
pritarimu, o. sovietų delegatas Malikas pa
reiškė daugybę abejonių dėl to plano pa
grindinių straipsnių. Jis atkartotinai ta pro-
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ga pasiūlė, kad didžiųjų valstybių kariuo
menė būtų sumažinta vienu trečdaliu, be 
to, priminė sovietų pažiūrą, kad nusigink
lavimo ir atominės energijos klausimai turi 
būti sprendžianti kartu.

Nutarta Prancūzijos nusiginklavimą pa
siųsti JT nariams susipažinti.

Trumanas Lilienthaliu pasitiki
Washingtonas (Up). Prezidentas Truma

nas savaitinėje spaudos konferencijoje ato
minės energijos komisijos pirmininkui Do
vydui Lilienthaliui išreiškė savo pastikėji- 
mą. Neseniai įvairūs JAV kongreso atsto
vai buvo apkaltinę Lilienthalį, kad jis sa
vo komisijoje įvairias pareigas buvo pa
vedęs nepatikimiems asmenims.

Trumanas tuos kaltinimus atvaizdavo 
kaip propagandą, susijusią su būsinųais pa
pildomais rietimais.

New Yorkas (Mn). Viceadmirolas J. Ging- 
richas, kuriam yra pavesta saugoti visas 
„atomines” paslaptis, pareiškė, kad jis esąs 
visai ramus. Dėl šnipų veiklos jam nepra
žilo nė vienas plaukas, nors jis ir turįs 52 
m. amžiaus. Atomo paslaptys slypi 450.000 
dokumentų, todėl, jei į nepageidaujamas 
rankas ir. patektų vienas ar kitas, didelės 
žalos nebūtų. Admirolo žinioje yra 1237 
įmonių, vienu ar kitu būdu susijusių su 
atomine energija, saugumas.

Viceadmirolas ypač didžiuojasi tuo faktu, 
kad karo metu iki atominės bombos panau
dojimo, JAV apie ją nebuvo pasakytas nė 
vienas žodis. Už tat dabar apie atominius 
dalykus esą per daug šnekama ir visas kraš
tas patekęs į kriminalinio romano atmosferą. 
Šiuo metu atominių paslapčių 
pinasi 6.000 seklių.

Prieš ažsfenio reikalų ministerių konfe- 
readįų pasklido gandas, kad Varšuvoje įvy
ko kominformo posėdis, kuriame buvęs iš- 
ketiad ir Vokietijos klausimas, bet nepasi
sekė susitarti.

Šeštadienį užsienio reikalų ministerių po-
t sėdžiai pirmininkavo Bevinas. Posėdis tru- 

ko2val. Trys Vakarų valstybių užsienio rei
kalų ministeriai posėdžiui pateikė Vokieti
jos vieningumo planą, 
kad sovietų delegacija 
planą išstudijuoti.

Tas. Vakarų užsienio 
planas yra atsakymas į
padarytą priekaištą, esą, Vakarai dėl Vokie
tijos vieningumo nieko konkretaus nepatei-

reikalų ministerių 
anksčiau Višinskio

šis posėdis truko neMgai dėl to, kad 
Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
Schumanas turėjo vykti į Strassburgą, kuj 
vyksta MRP kongresas.

L Paskutinę valandą J
♦ Prel. Krupavičius ir p. V. Sidzikaus- 

• ••as, grįždami iš JAV į Vokietiją, pereitą
•enktadienį atvyko į Londoną. Jie trumpam 
nstuoB ir Paryžiuje.
♦ Belgijos profesinės sąjungos vakar di- 

He b'alsų dauguma nutarė pasitraukti iš
imunistų apniktos pasaulinės prof, sąjan- 

;ų konfederacijos. •
♦ Kaip dabar paaiškėjo, Šanchajaus gy

nimui vadovavo pats Ciangkaišekas, tačiau 
apie tai žinojo tik patikimi asmens. Šiuo 
meta komunistai persiekioja pasitraukusius 
iš Šanchajaus dalinius ir vakar buvo apie 
550 H. nuo Kantono.

♦ Graikijos kariuomenės štabas pra
nešė, kad kovose su sukilėliais, iki šiol žuvo 
6.000 karių, sukilėlių esą žuvę net 29.000, 
sukilėliai nužudė 9.000 civilių ir pagrobė 
28.000 (taikų. 750.000 žmonių dėl sukilimo 
turėjo palikti savo nuolatines gyvenamas 
vietas.

♦ Vakar pasibaigė Čekoslovakijos ko- 
munistų partijos kongresas. Pirmininku 
perrinktas prezidentas Gottwaldas, gen. 
sehr. Slanskis. Kongresas nutarė siekti 
siško Čekoslovakijos sukomunistinimo 
gal Stalino receptus.

♦ Abisinijoje prasidėjo sukilimas, 
žmonių esą užmušta.

♦ Bolivijos cino kasyklose prasidėjo 
kruvinas streikas, kurio metu užmušta per 
150 kareivių ir darbininkų.

, ♦ Antradienį- į JAV išvyks pirmoji 
Čiurlionio ansamblio grupė, viso 13 asmenų 
su Mikulskiu priešaky. Netrukus išvyks ir 
likę 15 ansamblio dalyvių. 15 išvyko |Aus-

Hongkongas 
mas nereiškia 
jis ją gerokai 
politiniai sluogsniai. Čia pilna įvairiausių 
gandų, teigiančių, kad Ciangkaišekas ruo
šiasi partizaniniam karui. Tačiau labiau
siai iš visų gandų patikimiausias yra tas, 
kad Ciangkaišekas su likusia aviacija, lai
vynu, ir ištikimais kariuomenės daliniais, 
paėmęs valstybės iždą, pasitrauks į Forrno- 
zos salą. «•

Pagal Kinijos karo stebėtojų pranešimus 
Šanchajuje, prieš jam pateksiant į komunis
tų rankas, buvo nepaprasta infliacija, kuri 
pralenkė 1922 ir 1923 m. pagarsėjusią vo
kiečių markės infliaciją. Vieni pietūs kašta
vo 11 milijonų, pokelis amerikinių cgare- 
čių 4 milijonai kiniečių dolerių ir tt. Ne
paisant to, vaizba siekė savo aukštybių, 
restoranai ir kavinės buvo pilnos, žmonės 
gėrė ir vaišinosi, nors čia pat už gatvės 
kampo iš bado mirė pabėgėliai ir betur
čiai.

Vaizba ir patamsių prekyba buvo tiek iš
plitusi, kad nieko negelbėjo ir viešos nusi
kaltėlių egzekucijos. Juo labiau prie mies
to artinosi komunistai, juo daugiau buvo

mirties bausmių už peržengimą ūkinių nuo
statų ir ūkinį sabotažą. Tačiau tas neatbai
dė tūkstančių komunistų agentų ir propa
gandistų nuo jų darbo.

Šalia to, iš kariuomenės. pabėgo tūkstan
čiai karių, kurie susidėję su plėšikai#, plė
šikavo ir žudė.

Šanchajuje užsieniečiams priešiška nuo
taika labai sustiprėjo. Užsieniečiai buvo už
puldinėjami net gatvėse.

Šanchajuje į komunistų nelaisvę pateko 
nemaža tautinės Kinijos kariuomenės. Ta
čiau ginklų sandėliai buvo išsprogdinti. Iš 
pažiūros 
normalus, 
atrai vėl 
policija ir
ginklų ji neturi, vien ant . rankovių raudo
nus raikščius.

Visi kitų valstybių karo laivai, kurie iki 
šiol buvo Jangcėje prie Vangpaus žiočių, 
pakėlė inkarus ir nuplaukė į Jangcės žiotis.

Komunistai Šanchajuje sudarė karinį 
kontrolės komitetą, kurio priekyje yra tre
čiosios komunistų lauko armijos generolas 
Cenjis.

Komunistų kariuomenė į Pietų Kiniją

Šanchajaus gyvenimas vėl yra 
Viešos užeigos vietos ir kino te- 
pilni žmonių. Anksčiau buvusi 
vėl eina savo pareigas. Tačiau

vi- 
pa-

300

Londonas (Pena/Reuteris).- Vokiečių ko
munistas Eisleris, kuris sulaužė JAV duo
tą priesaiką ir lenkų laivu „Batory” pabė
go, D. Britanijoje, prašant JAV vyriausy
bei, buvo sulaikytas. JAV paprašė D. Bri
tanijos vyriausybę jį grąžinti Amerikos įs
taigoms. D. Britanija tą klausimą perdavė 
spręsti teismui.

Teismas rado, kad nėra juridinio pagrin
do, kuriuo remiantis galima būtų Eislerį iš
duoti, todėl nutarė jį paleisti.

Eisleris spaudos atstovams pareiškė, kad 
būdamas kalėjime jis gavo iš žmonių tūk
stančius cigarečių ir knygų. Iš Anglijos 'jis 
vyks į Vokietiją. Jis numato gauti darbą 
kaip profesorius Leipzigo universitete. Čia 
jis dirbsiąs taiką! ir pažangai bei britų ir 
vokiečių suartinimui.

JAV vyr. valstybės gynėjas ryšium su 
Eislerio paleidimu pareiškė, kad JAV vy
riausybė neatsisakys nuo tolimesnių pastan
gų, kad Efeleris jai būtų išduotas.

JAV užsienio reikalų ministerijos 
matorius pareiškė, kad ministerija 
daugiau informacijų apie britų
sprendimą dėl Eislerio paleidimo. Tik tada

Eislerį paleido i laisvę
ji pareikš tuo klausimu savo nuomonę ir 
imsis tolimesnių priemonių. JAV teisingu
mo ministerija *pareiškė, kad kol kas ne
numatoma iš arešto paleisti Eislerio žmo
ną.

Britų spauda savo skiltyse britų teismo 
sprendimą paleisti Eislerį sutiko su pasi
tenkinimu. Laikraščiai rašo, kad tai 
politinis, bet ne teisės klausimas, ir 
kad teisė nebuvo palenkta politikai.

grynai 
gerai,

Rumunijoje nauji areštai

Bukareštas (Dena/Reuteris). Gerai 
muoti Rumunijos sostinės sluogsniai pra
neša, kad Bukarešte esą areštuoti buv. Ru
munijos užsienio reikalų ministeris Tatares- 
cus ir buv. finansų ministeris Alexahdrinis. 
-Pastarasis priklausė Tatarescaus vadovauja
mai liberalų partijai. Oficialiai tie gandai 
nėra patvirtinti.

infor-

infor- 
laukia 
teismo

Vokiečių markė aukštai vertinama
Hamburgas (Dpd). Sveticarijbje už 100 

DM moka 60—62 šveicarų frankų. Pasikei
čiant devizomis, JAV už 100 DM mokama 
15,5 dolerių.

veržiasi toliau. Jau grasoma Hunano pro
vincijos sostinei ir svarbiam Vidurinės Ki
nijos prekybos centrui Cangčavui. Iš Vidu
rinės Kinijos tautinė kariuomenė traukiasi 
į pietus.

JAV laivynas atitraukė iš Cingtavo visus 
ten buvusius savo laivus.

Komunistų užimtoje Kinijos dalyje liau
dies banknotai keičiami vienas į 100.000 
aukso juanų. Visos kainos turi būti žymi
mos liaudies pinigais.

Kapitonas privertė šokti
Haffa (Dena/Reuteris).Vienas 

krančių apsaugos laivelis išgelbėjo nuo pa
skendimo 23 žydų imigrantus. Vieno laivo 
kapitonas juos dar su kitais 7 žydais, ku
rie yra dingę, netoli Palestinos krantų su 
ginklu rankoje privertė šokti į vandenį ir 
plaukti. \

Padarius kvotą, paaiškėjo, kad laivo ka
pitonas sutiko nugabenti 30 žydų į Pales
tiną, už tai iš kiekvieno paimdamas po 50 
svarų sterlingų. Bet kelionėje jis apsižiū
rėjo, kad laivas neturi reikalingų dokumen
tų įplaukti Į Izraelio uostus. Todėl tie žy
dai buvo priversti šokti į vandenį ir ban
dyti savo jėgomis pasiekti krantą. Jiems 
buvo duotas mažas plaustas ir laivelis.

Togliattis: komunizmas laimės
Praha (Dena). Čekoslovakijos komunistų 

kongrese užsienio reikalų ministeris Kle- 
mentis pareiškė, kad, nepaisant dažnų įtem
pimų, ir rimtos politinės būklės, niekas ne
ieško būdų ginčus spręsti karu. Negalima, 
esą, remtis tų žmonių protu, kurie ruošia 
3; D. karą. Tačiau čia pat jis pastebėjo, 
kad „karo kurstytojų” stovykla nėra vie
ninga.

Toliau Klementis kaltino „reakcinius 
sluogsnius” savo pačio krašto, kurie pra
ėjusių dviejų mėtų būvyje vis stengėsi sa
vo krašto . saugumo sąskaiton susisaistyti 
Marshallio planu.

Informacijos ministeris Kopeckys per
skaitė kongreso sveikinimą Stalinui. Čeko
slovakijos KP, sakoma tame sveikinime, yra 
dėkinga jam asmeniškai, garbingai Sovietų 
Sąjungos komunistų partijai ir raudonajai 
armijai.

Kongreso proga Prahos senoje turgavie
tėje įvyko masiškas mitingas, kuriame tarp 
kitų žodį tarė ir Italijos KP vadas Togliat
tis. Jis savo kalboje Italijos vyriausybę pa
vadino „imperialistų marionete,” kuri ve
da tautą į vargą ir vergiją. Bet netruks il
gai, kai italų' tauta atsisakys bernauti ir 
susijungs su „laisvomis tautomis huo Len
kijos iki Kinijos.” Jis patikino, kad komu
nizmas laimės kovą su anglų imperialistais, 
-kurie graso karu.

Vidaus reikalų ministeris kongrese pareiš
kė, kad britai ir amerikiečiai neleido iš 
Vakarų Vokietijos atvykti vokiečių KP at
stovams. Toliau jis pareiškė, kad, nepai
sant to „gėdingo draudimo”, vis tik vo
kiečių atstovas kongrese dalyvauja. Jam bu
vo sukeltos ovacijos. Jo pavardė laikoma 
paslaptyje.

Vatikano „špionažo centras” Maskvoje
Londonas (Dpd). „Daily Worker” Mas

kvos korespondentas savo laikraščiui pra-

neša, kad Rymo katalikų parapija Maskvo
je esanti nutarusi atsisakyti nuo Prancūzijos 
ambasados Maskvoje patronato, kuris įves
tas 1924 metais tos parapijos maldyklai.
•Korespondentas pastebi, kad Rymo kata

likų parapijos Maskvoje nariai yra lenkų 
ir lietuvių kilmės sovietų piliečiai. Gi tos 
parapijos klebonas yra Vatikano paskirtas 
prancūzų dvasininkas Tlromas. Dabar tos 
parapijos nariai visas pareigas yra pavedę 
vienam tos parapijos nariui. Tačiau kuni
gui Thomui yra leista maldykloje laikyti 
mišias.

Baigdamas „Daily Worker” koresponden
tas pažymi, kad Rymo 
maldykla Maskvoje yra 
centras.

katalikų parapijos
Vatikano špionažo

Bidault išlaiko prestižą
Strassburgas (Dena/Afp). Šiuo metu Stras- 

burge vyksta Prancūzijos MRP (krikščionių 
demokratų) kongresas. Partijos vadovybės 
vardu pranešimą padarė Banditas. Jis pa
lietė ūkio ir socialinius klausimus bei pla
čiai apžvelgė partijos programą, kurioje 
ypatingas dėmesys kreipiamas Į atlyginimų 
minimumo garantavimą.

Dėl partijos vadovybės rinkimų MRP 
sluogsniuose pareiškiama, kad buv. užs. 
reikalų ministeris Bidault turi daugiausia 
šansų būti išrinktu Schumanmo įpėdiniu.

Geležinkelio bilietai Sekminėms
Frankfurtas (Dena). Vyr. geležinkelių ad

ministracija pranešė, kad Sekminių šventė
se savaitgalio geležinkelio bilietai galios iki 
birželio 7 d. 24 vai., tai reiškia, Kad Iki to 
laiko tais bilietais turi keleiviai grįžti.

♦ Prahoje mirties bausme nuteistas mo
kytojas Petersenas. kuris praėjusio, karo 
metu gestapui demmciavo damas: 15 asme
nų buvo suimta, o 3 iš buvo net pasmerkti
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Vengrijos raudonojo diktatoriaus galas TRUMPOS ZIM0S=
ALBANIJA

ku-
i, ir 

ekonomistas Eugenijus Varga, taip pat 
vengras. Belą Kūnas, kaip Vengrijos komu
nistų atstovas, ilgus metus buvęs kominter
no prezidiumo nariu, pastaruoju metu buvo 
iš prezidiumo pašalintas ir nustumtas į an
traeiles ■pozicijas; matyt, jau buvo prara-" 
dęs Maskvos malonę. Jo ir Eugenijaus/Var- 
gos pakvietimas į šį posėdį rodė, kad pre
zidiumas svarstys neeilinį reikalą, liečiantį 
Vengriją. y

Jau pirmieji pirmininko žodžiai šį spėlio
jimą patvirtino. Vos tik atidaręs posėdį, Di
mitrovas pabrėžė didelį svarbumą to reikalo, 
kurį prezidiumas turės apsvarstyti. Po to 
jis davė žodį M a nu ils k i u i, kuris ta
da atstovavo Sovietų Sąjungos komunistų 
partiją. Šis perskaitė rusų kalbon išverstą 
vieną Belą Kūno aplinkraštį komunistų par
tijos įstaigoms, kuriame buvo kritikuojamas 
kominternas. Po vieno/skirsnelio, kuriame 
Vengrijos komunistų partijos šefas itin aš
triai pasisakė prieš trečiojo internacionalo 
vadus, Manuilskis sustojo skaitęs, atsisuko 
į Belą Kūną ir jį paklausė: „Belą Kūnai, 
ar šis tekstas ne 
ji suredagavai ir

Zemiau dedamas straipsnis atpasako-1 vavo du kviestiniai asmenys: B elą 
ja . ‘ 
vykusius prieš dvylika metų, kuriuose 
buvo pasmerktas mirti raudonasis Ven
grijos diktatorius Belą Kūnas. Straips
nis paimtas iš prancūzų laikraščio „Le 
Monde”.

Kurioziškai skamba faktas, kad dabarti
nės Vengrijos „liaudies respublikos” vieš
pačiai — komunistai niekada nekalba apie 
savo pirmtaką, garsųjį Belą Kūną, kuris 
1919 metais Vengrijoje buvo įvedęs komu
nistinę diktatūrą. Šis režimas, kaip atsi
mename, po penkių mėnesių žlugo. Nors 
Budapeštas šiemet, kovo 21 d., vengrų so
vietinės respublikos 30 m. sukakties proga, 
tylą sulaužė, ir ši 1919 metų avantiūra bu
vo visame krašte nepaprastai iškilmingai 
atšvęsta, tačiau *nė vieną' kartą nebuvo pa
minėtas Belą Kūno, partijos steigėjo, var
das.

Žemiau pateikiamas reportažas duoda šios 
paslapties raktą. Jis paremtas vieno liudi
ninko, 1936—37 m. dalyvavusio kominterno 
posėdžiuose, pasakojimu.

*
Buvo 1937 m. liepos mėnuo. Valymo ban

ga, garsiosiose Trockio—Zinovjevo bylose 
pasiekusi kulminacinį tašką, ėjo f>er visą 
Rusiją ir krėtė bolševikų partijos, armijos 

* ir biurokratijos , kadrus.
siaubas. Niekas, išskyrus Stall 
muosius bendradarbius, nesij 

Tokioje atmosferoje į 
kominterno prezidiumas 
pirmininkavo gen. sekretorius Dimitrovas. 
Be prezidiumo narių, šiame posėdyje daly-

ėmiau uiruaiiias b i ra i psms aiipisaiiu-> uu nv ~
dramatiškus kominterno posėdžius, n a s, Vengrijos komunistų partijos šefas, 

!,,.»;1<n„o plr/tncMnictac Fitorpniiitc Va r era tain

vo lyg ir viena šeima? Tiesa, jau kuris lai
kas jie pradėjo rodyti tam tikrą rezervuo
tumą jo atžvilgiu; tačiau ar jis neturėjo tei
sės iš šių žmonių reikalauti supratimo ir— 
nelaimės atveju — pagalbos? Tačiau 
šaltuose veiduose jfį šiuo metu tematė 
abuojumą ar net priešiškumą.

ju 
tik

Manuilskis 
skaityti aplinkraštį — nuo tos 
buvo sustojęs. Jis lėtai skaitė 
naujo pabrėžė kiekvieną sakinį, 
Kūnas puolė kominterną. Pas-

tamstos rašytas? Ar ne tu 
išsiuntinėjai?”

Visur viešpatavo 
liną ir jo arti- 

. i jautė saugiai.
Maskvą susirinko 
posėdžio, kuriam

Vatikanas
ir Maskvos politika

Šveicarų laikraščio „Neue Zūrcher 
Zeitung” Romos korespondentas viena
me straipsnyje pasakoja apie Vatikano 
diplomatinių sluogsnių nuotaikas, pasi
reiškus atoslūgiui Rytų — Vakarų san
tykiuose.

Viešumoje mažai žinoma, kad už Vatikano 
sienų yra du aiškūs, vienas nuo kito atskiri, 
pojūtiniai sluogsniai. Žinovai juos vadina 
„Vaticano minore” ir „Vaticano magiore”, 
tai yra „mažesniuoju” ir „didesniuoju” Va- 

' tikanu.
„Mažesniajame” Vatikane, — jį sudaro 

maža tiesioginių reikalų su tikraisiais Ekle- 
.zijos vadais turį asmenys — viešpataujan
čias nuotaikas nesunku sužinoti. Šiuose 
sluogsniuose pasaulio spauda ir tam tikros 
diplomatinės kanceliarijos informuojasi apie 
Vatikano politiką. Tačiau „didesniojo” Va
tikano, kurį sudaro maža, Šv. Sosto poli
tinę liniją nustatanti, grupė, tikrąsias nuo
taikas sunku patirti.

„Vaticano minore” sveikina politinį ato
slūgį tarp didžiųjų valstybių abiejų blokų.

„Vaticano magiore” gi yra visai kitos 
nuomonės. Dabartinė padėtis jį nepaprastai 
neramina. Jis jokiu būdu netikti rusų „ge
ra valia” ir Berlyno blokados atšaukimą 
laiko nepaprastai 'pavojingu rusų manevru. 
Jo nuomone, šis atšaukimas paskelbtas tik 
tam, kad užliūliuotų anglosaksų pasaulį. 
Maskva nori kraštuose, atsidūrusiuose už 
geležinės uždangos, turėti visiškai laisvas 
rankas, kad galėtų pagaliau galutinai nuš
luoti ir paskutiniuosius religinio gyvenimo 
pėdsakus. Manevras nenuginčijamas, ir 
praktiškai jau atnešęs kai kurių laimėjimų. 
Deabas Achesonas esąs kitoks, negu gen. 
Marshallis — jis yra linkęs į kompromisus.

Dėl šių pačių priežasčių, kaip sakoma 
Vatikane, ir Vakarų valstybių pastangos iš
kelti Mindszenčfo bylą Jungt. Tautų forume 
likusios be vaisių. Maskva pasiekė lairnė- 
jimų, kurie šiaip, gal būt, yra antraeilės 
reikšmės, tačiau Vatikanui labai nemalonūs. 
Jo izoliavimas kovoje su satelitinių valsty
bių raudonuoju režimu, kurio Vatikanas taip 
bijojosi, kai kuriais atžvilgiais tikrai įvyko.

Kūnas ginasi
Iššauktasis išblyško. „Taip,” atsakė jis, 

„tekstas mano rašytas”, ir pradėjo aiškinti 
savo elgseną. Iškalbingais žodžiais jis pri
minė savo nuopelnus partijai, savo santy
kius su Leninu, siekiančius bolševikų re
voliucijos laikus, kada jis, belaisviu būda
mas, pradėjo kovą už bolševizmą; jis kal
bėjo apie savo veiklą Vengrijoje, kur jis 
įsteigęs komunistų partiją ir sukūręs pro
letariato diktatūrą; jis pavaizdavo pavojus, 
kuriuos jam teko pergyventi, ir savo areš
tus Vienoje ir Budapešte. Taip pat bandė 
įrodyti savo kritikos teisingumą.

Belą Kūnas priklausė senąjai bolševikų 
kartai, kuri daug prisidėjo, sukuriant sovie
tų režimą. Lenino parodytas pasitikėjimas 
ir simpatijos, Vengrijoje suvaidintas vaid
muo dar labiau sustiprino jo jausmą, kad 
jis priklausąs Jukščiausiems valdantiesiems 
bolševizmo sluogsniams. Jis, kuris visą sa
vo gyvenimą pašventęs idėjos tarnybai, ti-» 
■kėjosi turįs teisę galėti be rizikos pareikšti 
savo nuomonę ir panaudoti savo patyrimą. 
Tačiau iš. tikrųjų jis nuo Lenino mirties 
buvo telaikomas paprasčiausiu agentu ir 
įpareigojamas vykdyti nurodymus, kuriems 
jis nepritarė. Iš to kilęs nepasitenkinimas 
jį sugretino su tais senosios kartos nariais, 
kurie, kaip Trockis, “ 
nas ir Kamenevas, 
prieš Staliną.

Apsigynimo kalbos 
kritiškus savo praeities punktus paliesti ir 
pasitenkino vien ideologiniais bei politiniais 
argumentais. Kalbėdamas jis stebėjo kom
interno prezidiumo narių veidus. Jis pažino
jo. juos gerai: Dimitrovą, Manuilskį, Piec- 
ką, Kuusineną, Togliattį ir visus kitus. Ar 
nebuvo jis ilgus metus jų bendradarbis ir 
net draugas? Jis susitikdavo juos ne tik 
posėdžiuose, bet daugumas jų gyveno net 
tame pačiame viešbutyje, tame „Luxe”, ku
ris buvo rezervuotas aukštiesiems užsienio 
komunistų pareigūnams, ir kuriame jie bu-

Bela

.ZinovĮevas, Buchari- 
atsistojo opozicijon

metu jis vengė šiuos

DWIGHT D. EISENHOWERIS

Lietuvos partizanu radijas?
„Stockholms Tidningen” paskelbė žinią, 

kad Švedijoje ir Vakarų Vokietijoje pasta
ruoju laiku dažnai esą girdimi „Baltijos 
karo lauko balso” radio perdavimai, ku
riuose pateikiama daug žinių ir plačių in
formacijų apie Baltijos miškuose kovojan
čių partizaną skaičių ir nuolatinį jų prie
augį. Partizanų apginklavimas esąs labai 
geras. Radio pranešimai perduodami lietu
vių kalba. Rusai nuolat trukdą tuos prane
šimus, ir pranešėjai esą priversti nuolat 
kaitalioti pranešimų vietą, (pi).

♦ Europos klausimų studijų komitetas, 
kuriam tarp kitų priklauso buv. Prancūzi
jos ministeris pirmininkas Reynaudas ir 
lordas Vansittartas. apkaltino* Sovietų Są
jungą, kad pastaroji Lenkiją ir Čekoslova
kiją nori padaryti „kariniais pylimais” tam 
atvqui, jeigu iš Vokietijos būtų atitraukta 
sovietų kariuomenė. Tą teigimą labiausiai 
patvirtina sovietų pastangos įrengti įtvir
tinimus Bohemijos kalnuose. (D/R).

♦ Paryžiuje buvo suimti 4 čekoslovakų 
pabėgėliai. Jie siuntė į Vengriją ir Čeko
slovakiją klastotus užsienio pasus. Tuo bū
du jie norėjo iš tų kraštų atsigabenti į

ija savo, artimuosius. (D/Afp).

„Patį Staliną užpuolei!”
Belą Kunui baigus kalbėti, 

vėl pradėjo 
vietos, kur 
toliau ir iš 
kuriuo Belą
kui jis nutraukė ir Vengrijos komunistų še
fą paklausė; „Belą Kūnai, ar tu suformula
vai šį šmeižišką kaltinimą prieš mūsų par
tijos vadus? Kurį tu norėjai šiuo kaltini
mu paliesti?” Belą Kūnas susmuko. Šis 
grasinantis klausimas parodė visą jo bylos 
sunkumą. Jis pašoko ir, netekęs pusiausvy
ros, atkirto kaltintojui: „Tave, Manuilski, 
tave ir kitus tokius pat aš užpuoliau!”

„Ne, Belą Kūnai,’’'ramiai atsakė- Manuils
kis. „Tu ne mane ir kitus tokius pat už
puolei, nes tu gerai žinai kad mes esame 
ne kas kita kaip bendradarbiai ir mūsų my
limojo vado, draugo Stalino valios vykdy- 
mieji organai; patį Staliną tu užpuolei!” 
Suomis Kuusinenas pasakė tą patį.

Profesorius 
rų sovietinės 
ras ir Belą 
stengėsi savo 
si jam suversti atsakingumą už sovietinio 
režimo Vengrijoje žlugimą. Be to, jis pri
kišo jam nacionalistines tendencijas rumu
nų

Eugenijus Varga, buv. veng- 
respublikos prekybos komisa- 
Kuno bendradarbis, taip pat 
tautietį apkaltinti. Jis stengė-

ir čekų atžvilgiais.

Belą Kunastjjfdėjo sulinkęs savo kėdėje. 
Dar kartą jis pakilo paskutiniam apsigy
nimui, kurio jis griebėsi, kaip skęstantis 
šųrndo. „Dėl jūsų kaltinimų aš apeliuosiu 
į draugą Staliną!” sušuko jis blogai valdo
mu balsu. „Aš jam viską išaiškinsiu, ir^esu 
tikras, kad jis bus mano pusėje.” Manuils
kis jam atsakė: „Viskas bus draugui Stali
nui smulkmeniškai išaiškinta. Bet tai, ne tu, 
Belą Kūnai, padarysi!”

Sekė kelios tylos minutės. Diskusijos bu
vo baigtos. Dimitrovas trumpais žodžiais 
pakartojo, kas buvo dėl politinės Belą Kū
no elgsenos pasakyta. Baigdamas jis pa
reiškė, kad pastarasis nukrypęs nuo linijos 
ir bandęs sukelti ofioziciją pačiame trečia
jame internacionale. Todėl esąs liaudies 
priešas ir nusipelnęs, kad atitinkamai būtų 
traktuojamas. Kominterno gen. sekretorius 
todėl siūląs jį išmesti iš kominterno ir 
atimti visas turimas pareigas. Šis pasiūly
mas buvo/ visais balsais priimtas.

Belą Kūnas buvo neatšaukiamai pasmerk
tas. Ar jis šį momentą atsiminė visus tuos,' 
kuriuos 1919 metais Vengrijoje savo revo
liucinių tribunolų pagalba lygiai taip pat 
pasmerkdavo — be jokios teisės gintis ar
ba apeliuoti. Išeinantį iš kambario ex-dik- 
tatorių palydėjo du milicininkai, kurie jį 
nugabeno nežinoma kryptimi.

Vakare grįžę namo, viešbučio „Lux” gy-- 
ventojai pamatė Belą Kūno kambario duris 
užantspauduotas ir užrakintas didele spy
na; jo žmona ir 
dingę.

Vėliau patirta, 
kus nuo minimo 
kažkur Ukrainoje

♦ Albanijos ministeris 
pėsi į )T gen. sekretorių 
šydamas, kad Albanijai 
nuolatinį stebėtoją Jungt.

pirmininkas krei- 
Trygve Lie, pra
būtų leista turėti 
Tautose. (D/R).

AUSTRIJA
tarp katalikų ir 

ku-
♦ Vienos universitete 

socialistų studentų įvyko muštynės, 
rioms raminti buvo panaudota 600 polici
ninkų. Buvo sužeista 12 studentų. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prahoje prasidėjo nauja teisimo byla, 

kurioje tariamu valstybės išdavimu ir šni
pinėjimu „kaltinama 66 asmenys. (D/R).

♦ Dalyvaujant Čekoslovakijos informa-
cifos ministeriui Kopeckiui, Prahoje sovie
tų pavyzdžiu atidaryta slaptosios policijos 
mokykla. (D/R). ,

D, BRITANIJA
* Dvi žymios britų profesinės sąjungos 

atsisakė priimti britų profesinių sąjungų 
organizacijos siūlymą, kad komunistai bū
tų. eliminuoti iš visų pareigų profesinėse 
sąjungose. (D/R).

EGIPTAS
* Egipto vyriausybė nepaprastame po

sėdyje priėmė įstatymo projektą, pagal kurį 
kariniams reikalams skirta suma iš 163 mi- . 
lijonų būtų padidinta i 193 milijonus svarų 
sterlingų. (D/R).

IZRAELIS
♦ Į Izraelį imigrantai, atvyksta ne tik iš 

Europos, bet ir iš kitų kraštų. Prieš kelias 
dienas 1500 naujų imigrantų atvyko iš Tur
kijos. (D/R).

J. A. VALSTYBES

du vaikai buvo taip pat

kad Belą Kūnas, praslih- 
posėdžio porai savaičių, 
nužudytas. Fr. Honti

Ukraina - SSSR neramumų židinys
Amerikiečių laikraštis „New York 

Times” rašo apie sukilimus Kaukaze 
ir Ukrainoje.

Kaukaze ir Ukrainoje, kaip iš Rusijos 
prasiskverbiančios žinios skelbia, naudoja
ma po 2 sovietų armijos divizijas vietinėms 
policijos jėgoms paremti prieš antikomu
nistinius junginius.

Partizanai šiuo metu nesudaro rimto pa
vojaus Maskvos režimui, tačiau jų skaičius 
gana žymus. Jų ryžtingas kovingumas, te- 
besitęsiąs nuo karo pabaigos, dar nėra pa
laužtas. Jų periodiškai kartojami žygiai iš 
miškuose ir kalnuose esančių slėpynių yra 
tokio masto, kad akcijai prieš juos reik*- 
linga naudoti kariuomenę ir policiją.

Ukraina visą laiką buvo Sovietų Sąjun
gos neramumų židinys. Maskvos valdovai 
niekada nėra pajėgę visiškai užgniaužti šio
je srityje viešpataujančių separatistinių ir 
nacionalistinių tendenejų. Vokiečių invazi
jos metu ir po jos šiame krašte pasikartojo 
eilė •sukilimų, ir Ukrainos sukilėlių armija, 
taip vadinamoji UPA, reikšmingai išaugo. 
1947 m. Kremlius pasiuntė Ukrainon „gele
žinį komisarą” Lozorių Kaganovičių, suki
limui numalšinti. Valymo akcijos ir egze
kucijos, sujungtos su energingomis Sovietų 
Sąjungos, Čekoslovakijos ir Lenkijos kari
nėmis priemonėmis, sukilėlių jėgas žymiai 
sumažino.

"?okių smarkių kovų, kurios prieš porą 
,metų neretai įvykdavo tarp UPA ir MVD 
dalinių, šiandien jau nebepasitaiko, tačiau 
UPA, nors ir nusilpninta, laikas nuo laiko 
vykdo savo ekspedicijas ir tebėra toli sie
kiančio Ukrainos jtogrindžio branduolys. 
Svambiausias ukrainiečių pasipriešinimo 
centras ,yra Karpatuose, tačiau neretai apie 
sukilimus pranešama iš Bukovinos bei kitų 
sričių. Informacijos iš ukrainiečių šaltinių 
mini sukilėlių tokias pavardes, kaip Bande- 
rą, Melnyką ir Stohulą, tačiau labai gali
mas dalykas, kad šios pavardės nėra tikros 
dėl Sov. S-goje labai populiarių priežasčių.

Apie sukilėlių kovas Kaukaze žinių yra 
mažiau. Tačiau atrodo, kad sukilėlių gru
pes sudaro kazokai, raudonosios armijos 
dezertyrai ir kitas Įvairus elementai. Ju
dėjimas ir ten nudažytas Ukrainos 
liams būdingomis nacionalistinėmis 
paratistinėmis spalvomis. ,

Nė vienas šių mažųjų „pilietinių 
ligi šiol turimomis informacijomis, nėra to
kio masto, kad sudarytų rimtą pavojų Krem
liaus pulkams; be to, sukilėlių skaičius nuo 
karo pabaigos palaipsniui mažėja. Tačiau, 
tai yra būdingas reiškinys, rodąs, jog su
kilėlių tebėra dar tiek’ daug, jog „monoli
tinei (vieno bloko) valstybei” tenka griebtis 
karinių priemonių.

sukilė-
ir sė

karų,”
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Kryžiaus žygis Europoje
5.

(Vokiečių ir italų armijų kapitulia
cija Šiaurės Afrikoj gen. Eisenhowe- 
riui iškėlė naujo militarinlo proto
kolo problenją.) \ (

Von Arnimas kapituliavo su vokiečių da
liniais ir feldm. Messė, visų ašies pajėgų 
Afrikoj tariamasis vadas, kapituliavo su ita
lų kontingentu. Kai von Arnimas buvo at
gabentas į Alžyrą, kai kurie mano štabo 
nariai manė, kad aš turėčiau laikytis senų
jų dienų papročio ir leisti jam mane ap
lankyti.

Šis senas paprotys kilo iš to fakto, kad 
samdytiniai senovės kariai iš tikrųjų ne
buvo vieni kitiems tikri priešai. Tais laikais 
abi pusės kariaudavo daugiau dėl kovos 
pamėgimo, dėl pareigos jausmo ar, dar ga- 
limesnis dalykas, dėl pinigų. Todėl ir LZne- 
laisvę paimtasis XVIII amž. karo vadas ga
lėjo būti ištisas savaites ar mėnesius jį su- 
ėmusio karo vado garbės svečias. It šioji 
tradicija, kad visi profesionalai kariai yra 
tikri ginklo'draugai, kiek aptrintoje formoj 
išliko iki šių dienų.

Man gi 2. J). karas toli gražu nebuvo 
toks, kuris būtų leidęs ugdyti tokius asme
ninius jausmus. Kiekviena tolesnė šio karo 
diena mane vis labiau įtikino, jog šiame 
kare, kaip niekuomet anksčiau, už žmonijos 
gerovę ir žmogaus teises kovojančios jėgos 
buvo susidūrusios su blogio sąmokslu, su 
kuriuo joks kompromisas negalėjo būti to-

leruojamas. Kadangi padoriajam pasauliui 
tebuvo likusi tiktai viena galimybė — ga
lutinis ašies sunaikinimas, tad ir šis karas 
man buvo tapęs tikru kryžiaus žygiuvjra- 
dicine šio taip dažnai piktam panaudoto 
žodžio prasme.

Taigi, šiuo specifiniu atveju aš įsakiau 
savo žvalgybos karininkui brig. Kennet' 
Strongui išgauti visas galimas informacijas 
iš paimtųjų į nelaisvę generolų, bet aš, kiek 
tai mane patį .lietė, domėjausi tik tais, kurie 
dar nebuvo paimti. Nė vienam iš belaisvių 
nebuvo leista kreiptis į mane. Šio principo 
aš laikiausi iki pat karo pabaigos. Iki vo
kiečių feldm. Jodlis pasirašė kapituliacijos 
sąlygas Reimse 1945 m., aš nekalbėjau nė 
su vienu vokiečių generolu. Ir netgi tuomet 
Reimse vieninteliai mano žodžiai buvo, kad 
jis pats bus laikomas atsakingu už kapitu
liacijos sąlygų vykdymą.

6.
(Vykdamas į konferencijas Kaire ir 

Teherane 1943 m. rudenį, prez-identas 
Rooseveltas, gen. Marshallio ir adm. 
Kingo lydimas, buvo sustojęs Tunise, 
kaip tik tuo metu buvo iškilusios 
diskusijos apie vyriausią sąjunginin
kų armijos, kuri per Lamanšo kana
lą turėjo įsiveržti į Europą, vadą. 
Gen. Eisenhoweris pakvietė prez. 
Rooseveltą apžiūrėti kai kuriuos Af
rikoj baigto karo mūšių laukus).
nuvykau apžiūrėti keleto sudegintų

tankų, kai tuo tarpu prezidentas su savo 
šoferiu valgė priešpiečius. Kai aš grįžau, 
jis pastebėjo:

— Ike •), jeigu prieš vienerius metus jūs 
būtumėt pasiūlę lažybas, kad šiandien JAV 
prezidentas valgys priešpiečius čia, nuoša
lioje Tuniso pakelėje, sakykit, kokios lažybų 
sumos jūs būtumėt reikalavę?

Ši mintis, matyt, buvo pakreipusi jo \gal- 
voseną į nepaprastus praėjusiųjų metų (vy
kius. Iš pradžių jis man pareiškė, jog jis 
buvęs labai nepatenkintas, kad mūsų inva
zija į Afriką kaip tik įvyko tuojau po 1942. 
•fn. rinkimų, o ne prieš tuos rinkimus. Jis 
taip pat papasakojo apie kai kuriuos jo ne
sutarimus su-Mr. Churchilliu, bet tuojau pat 
jis rimtai ir jautriai pareiškė:

Niekas negali turėti geresnio ar atspa
resnio sąjungininko, negu tas senas Tory**) 
yra! ,. '

. Atrodė, kad Mr. Rooseveltas nuoširdžiai 
džiaugiasi šiuo savo viešėjimu Tunise, bet 
jo prisiminimus nutraukė slaptosios tarny
bos valdininkas, kuris priėjęs pareiškė jam:- 
>— Misteri Prezidente, čia mes užtrukome 
ilgiau, negu tai man patiktų. Dabar mes jau 
turi^g vykti.

Prezidentas nusišypsojo ir tarė man:
— Jūs, like, esate laimingesnis. Jūs netu

rite tokio skaičiaus viršininkų (bosses) ant 
savo galvos, tiek aš jų turiu!

Norėdamas suteikti gen. Marshalliui ir 
adm. Kingui bent šiokį tokį poilsį nuo tų 
varžtų, kurie neišvengiamai lydi keliaujant 
su prezidento trupe, aš pasikviečiau juos 
abu sustot! mano mažame namelyje Cartha-

♦ Pirmadienį iš Paryžiaus į Berlyną at
vyks New Yorko gubernatorius Dewey. Jis 
bus amerikiečių karinės valdžios svečias. < 
'* Per paskutines 24 vai. amerikiečių ir 

britų lėktuvai padarė į Berlyną 810 skridi
mų ir nugabeno 6.143,2 to įvairių gėrybių.

VENGRIJA
♦ Vengrija panaikino Šeštinių šventę.

VOKIETIJA
Mūnchene' iškilmingai buvo padėti♦ 

kertiniai akmenys 150 namų j>amatams. Tie 
namai turės po 3 ^utus ir bus skirti ame
rikiečių oro tilto persortalui gyventi. Vė
liau tie namai bus perduoti vokiečiams, ir 
jie primins gražų abiejų tautų bendradar
biavimą. (D). ’

♦ Vokiečių „kovos grupė su nežmoniš
kumu” informuoja, kad nuo praėjusių metų 
vasaros Buchenwaldes KZ, kuris dabar yra 
sovietų žinioje fnirė 2000 asmenų. Šiuo me
tu toje stovykloje yra laikoma 11.000 as
menų. iki šiol iš tos stovyklos į namus grį
žo tik 11 suimtųjų. (D).

Iš VISUR
* Norvegija pasirašė su JAV kultūros 

sutartį, pagal kurią tarp abieįų kraštų bus 
keičiamasi profesoriais ir studentais. (D/R)/

♦ Tarp Vatikano ir Jugoslavijos gali 
pagerėti santykiai tik po to, kai Jugoslavi
jos vyriausybė iš kalėjimo paleis nuteistą
jį arkivyskupą Stepinacą. Iš Vengrijos.Va- 
tikanas reikalauja, kad tuojau pat būtų anu
liuota bausmė kardinolui Mindszenčiui ar
ba tuojau pat jis būtų nugabentas iš kalėji
mo į ligoninę. (D/R).

Nauja litanija apie 
tėvą ir mokytoją 

„Staliną^ — partija bolševikų, 
Stalinas — gaudžianti amžių daina. 
Stalinas 
Stalinas 
Stalinas 
Stalinas 
Stalinas 
Stalinas

— vėliava kovos didingos,
— liaudies šviesi rytdiena.
— pergalių garbė, įkvėpėjas,
— laimė darbo žmonių.
— šaltinis amžinų idėjų;
— Leninas mūsų laikų.”

„Tiesa", Nr. 84, 1949. IV. 10.

gor.oje. Abu jie nepaprastai nudžiugo, gavę 
progos susilaukti ramaus vakaro. Per mūsų 
pasikalbėjimą prieš pietus adm. Kingas iš
kėlė busimojo sąjungininkų vyriausiojo va-- 
do klausimą. Jis pareiškė, kad per anksty
vesniuosius tuo reikalu prezidento Roose- 
velto pasikalbėjimus su m misteriu pirminin
ku W. Churchilliu, matyt, buvę sutarta, jog 
ši vieta’ teks britų karininkui, galimas daly
kas, ir dėHo jau, kad amerikietis karininkas 
vadovavo visam Viduržemio jūros* frontui. 
Tačiau vėliau, kai prezidentas pamatė, jog 
amerikiečių jėgos toj invazinėj sąjunginin-, 
kų armijoj aiškiai dominuos britų jėgas, jis 
suprato, jog viešoji JAV opinija reikalaus 
ir amerikiečio vado. Tokia prasme prezi
dentas ir painformavęs minister; pirminin
ką Churchillį, kuris su tuo sutikęs, nors 
tas sutikimas ir sudaręs jam kai kurių as
meninių nepatogumų, kadangi šią vado vie
tą jis jau buvo pažadėjęs Alanui Brookei.

Toliau adm. Kingas dar pareiškė, jog 
prezidentas esąs nusprendęs šią vyriausiojo 
vado vietą duoti gen. Marshalliiu^ nežiūrint 
griežtoko ir kieto jo, Kingo, ir kitų pata
rimo palikti Marshall! jo dabartinėj vietoj, 
nes visi jie prisibiją galimų blogų konse- 
kvencijų, kai gen. Marshals pasitrauks iš 
štabo viršininko pareigų.

Adm. Kingui visus šiuos dalykus pasa
kojant, gen. Marshallis visą laiką tylėjo, jis 
atrodė net lyg kiek sumišęs. Kingas jautėsi 
galįs visa tai pasakoti, kadangi aš pats bu
vau numatytas užimti Marshallio vietą Va- 
shingtone. Taigi, ji? ramiai galėjo svarstyti 
šį planą, pareikšdamas tik tam tikrą savo 
nustebimą, kadangi jis juto, jofi daroma 
klaida, planuojant sukeisti laiminčios ko
mandos narius. Baigdamas jūs dar pridarė, 
jog jis iš naujo norįs atakuoti prezidentą

*) Taip populiariai JAV armija ir vi
suomenė vadino Eisėnhowerį.

*•) Taip dar yra vadinami Anglijos kon
servatoriai.
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Dienovidžio sutemos
* Ne kartą tvirtinta, kad mūsų rašytojai su

gebėjo kurti ir pačiose sunkiausiose trem- 
"tinio gyvenimo apystovose. Bernardas Braz- 
' džionis savo „Svetimus kalnus” rašęs, bom
bonešiams skraidant virš ginklų fabriko, 
kuriame poetas vargo juodadarbio dienas.

. Alfas Nyka-Niliūnas „Praradimo simfoni
jas” kūręs Berlyno Fridrichstrassėje, kuria 

.’'gaižiai ir dažnai aidėdavo oro pavojaus si
renos klyksmas. Jurgis lankus ir dabar dar 

; rašąs „kojas į dekį susisukęs”, nes cemen- 
: tinės grindys ' reumato antpuoliais kėsinasi 
ir į taip jau išvargintą rašytojo kūną. Ne
nuoramos rašytojo pavyzdys yra ir Fabi
jonas Neveravičius, kurio neseniai .pasiro
džiusios knygos „Dienovidžio sutemos” 

' apysakos, nors parašytos Vilniuje, bet ten, 
rankraščiams žuvus. - atkurtos tai Salzburge, 
tai Stolpe, tai. Hąffkruge, tai Neustadte — 
visur, kur .tremtinio gyveniųtas rašytoją 
blaškė.

į Fabijonas Neveravičius — mūsų literatū- 
" roję vardas, seniai susikūręs sau atitinka

mą vietą, reikšmę ir svorį. Debiutavo 1935 
. metais visuomeniniu romanu „Dieųbs ir 
’ naktys”. Toliau sekė dar keli romanai ir 

novelių rinkinys „Palaimimas juokas”. Be 
to, F. Neveravičius žymus gražiais verti- 

’ mais iš -lenkų kalbos, už Reymonto „Kai
miečius” apdovanotais Varšuvos PEN klu-

- bo ' premija. Niekada nepriklausęs kokios 
nors mūši; rašytojų grupės, srovės ar sam
būrio, Fabijonas Neveravičius visuomet bu
vo laisvas nuo tuščios reklamos ir dirbo 
savo darbą vienišas.

„Dienovidžio sutemų” autori.it reikia skir
ti' prie tų rašytojų, kurie neieško ne.i sti- 

, liaus prašmatnybių, nei kompozicijos nau-

įmantrias siužeto „painiavas. 1 
nuoseklus, linkęs' į psicho-

^Pavasaris Manitobos prerijose
Metų laikai čia daug kuo primena Lie- 

į tuvos metų laikus. Nors žiema buvo ir ga
na gili' ir pastoviai šalta ir sniego pusnys 

‘ atrodė nenutirps iki Sekminių, o štai, kaip 
buvo sakyta, taip ir įvyko: Nuo balandžio 

» pradžios staiga pradėjo atšilti ir po geros 
. savaitės sniego beliko, tik daubelėse ir kt.

užuovėjose. Visi sniego kalnai pakelėse 
j dingte dingo. Štai artėjant balandžio pabai- 
; gaiš jau tikra vasaros šiluma, siekia iki 86 

laipsnių Fahrenheit, t. y. netoli 30 C. Me
džiai sparčiai leidžia lapus, krūmuose dyg
sta daug tų pačių gėlyčių, kurios ir tėvy- 

: nėję džiugindavo mūsų širdis, žemė kvepia 
■ švelniu pavasario aromatu ir ištrūkęs iš 

miesto trauki pilnus plaučius sveiko gaivaus 
ko ne tėvynės oro. Tik medžiai čia menki. 

; ir neįvairūs. Tik maži nususę ąžuolėliai ir 
į kelios karklinių bei drebulinių medžių rū

šys. Ir paukščiai čia ne tie. Nėra mūsų 
► čiulbuonėlių vieversėlių, nei špokelių-šne- 

kučių, nei ledo spyrėjos kielytės, ir varnos, 
kurios čia „grįžta” lyg Lietuvoje giedoriai 
paukščiai, kitokios, labiau primena kovtfc 

‘ ir juodvarnius. Robin, tas rąUdongurklis, 
■. panašus į mūsų kėkštą, tai čia ir sodybų 
. pažiba ir vienintelis giedorius, nors ir jo 
į „kalba” mums nesuprantama.
T Kadangi žemė visur čia gerai tai žolės la

bai gausu ir ji pradeda dygti stačiai sprin
džiais. Lietaus šį pavasarį veik dar nebuvo, 

' jei neskaityti nežymaus pora kartų palyno- 
jimo. Plačiuose laukuose vėjas' jau net iš
tisas dulkių pūgas sukelia ir šiemet ypa
tingai kanadiečiai yra susirūpinę skėrių 
grėsme. ,

Įspūdis ’bendrai toks; žemė visur pasilie
ka žemė, mūsų motinų motina, nešiotoja ir 
maitintoja, ir ypa? Kanadoje ji artimiausia 
mūsų gimtajai žemei. Bet išvadoje, jokia 
kad ir meiliausia pamotė neatstos tikrosios 
motinos tėvynės Lietuvos žemelės.. J. Pr.

jovių, nei kuria j 
lis yra ramus, i___  . . .
loginę analizę pasakotojas, pats stovįs nuo 
įvykių bei savo aprašomųjų žmonių nuoša
liai, leidžiąs ir įvykiams vystytis ir jų kū
rėjams, žmonėms, gyventi taip, kaip jiems 
„išeina”. O įvykiai, nuosekliai besiritulio • 
darni kartais pasiekia ir labai teatrališko, 
dramatiško, net tragiško taško. (Luošo in
žinieriaus Strazdo vizitas pas muziką Sta- 
revičių, kur atranda savo žmoną ir jos tė
vą — „Dienovidžio sutemos”). Tokios sce
nos ir jtį dialogai — tarytumei, iškirpti iš 
dramos veikalo ir primena, kad F. Nevera
vičius ir draminės kūrybos žanrui yra ati
davęs duoklę: pagal pirmąjį šio rinkinio 
pasakojimą „Priešus” buvo sukūręs to pa
ties vardo scenos veikalą, turėjusį nemažą 
pasisekimą Vilniaus miesto teatre.

„Dienovidžio sutemose” sudėti trys ga
na nemažos apimties pasakojimai, kurių du 
(didesnieji) pavadinti apysakomis, o trečias 
(mažesnis) — novele. Ar toks niuansuotas 
žanrinis skirstymas, pabrėžiant jį net ti
tuliniame lape, reikalingas ir prasmingas, 
tenka labai suabejoti. Tuo labiau, kad tarp 
pasakojimo, apysakos, novelės skirtumai 
šiandieną gana nusišlifavę i» beliko ryškiai 
nupasakoti tik literatūros vadovėliuose. 
Amerikiečių ir anglų shor storry apimties 
atžvilgiu kartais pasitenkina keliais spau
dos puslapiais, o kartais išauga į pasakoji
mą, reikalingą penkių, šešių ar dar dau
giau spaudos lankų.

Štai tie trys pasakojimai: „Priešai”, 
„Lizdai ant smėlio” ir „Dienovidžio sute
mos”. Trys atskiri dalykai — trys pasauliai, 
nors tarp dviejų pastarųjų ir galima atras
ti bent šiek tiek bendro; „Lizdų ant smė
lio” pagrindinis personažas Balėnas — me
nininkas, rašytojas, o ir „Dienovidžio sute
mose”, kad ir ne pagrindinio personažo 
vAidmenyje, figūruoja menininkas — pia
nistas Starevičius. Taip jau yra, kad dau
gumas rašytojų atiduoda duoklę, kurios 
nors mūzos pateptųjų žmonių vaizdavimui. 
Neišvengė ir Fabijonas Neveravičius šios 
pagundos.

„Priešai’ mus nukelia į spaudos draudi
mo laikus, į kuriuos autorius pamėgino pa
žiūrėti kiek originaliau, negu ligi šiolei pas 
mus buvo įprasta prie šios gana populia
rios temos prieiti; Per visą pasakojimą ne
susiduriame nei su niekšais rusų žanda
rais, nei su išdaviku. Visi pasakojime mūsų 
sutinka'mi žmonės šviesūs, geri, nors savo- 
liški, gyveną savo originalų pasaulį, dabo
ją savo skirtingų interesų. Apskritai, pa
grindinis rašytojo Fabijono Neveravičiaus 
bruožas — mokėjimas vaizduoti žmones. 
Juk toks epizodinis pasakojimo asmuo, te
dalyvaująs tik keliuose' puslapiuose, kaip 
kunigas klebonas, mūsų literatūroje labai 
reta sutikti. Nežiūrint, kad jis ir knygų ne
gabena, kad ir miežių iš Bražėno paprašo, 
kad ir skaniai pavalgyti mėgsta, pamilsti jį, 
nes- jis toks šviesus, toks geras, toks pla
tus žmogus, o jo didi romybė taip tinka jo 
pašaukimo asmeniui.
v Paskendęs žmogaus sielos ir žmonių 
santykių analizėje, Fabijonas Neveravičius 
šioje knygoje visiškai užmiršta gamtą, ap
linką, daiktus. Jei kur ir pasipina 'koks 
sakinys ar pora, jie visiškai nereikšmingi, 
pripuolami, lyg atsitiktinis teptuko brūkš
telėjimas paletėje. Tatai irgi labai retas reiš
kinys mūsų literatūroje, pastaraisiais me
tais smarkiai pakrypusioje į impresionizmą.

Knygą išleido „Aistia” Kasselyje-Matten- 
berge. Spaudos darbu ir popieriumi, turė
dami galvoje labai aukštą vokiečių spaudos 
techniką, ypatingai džiaugtis negalime, bet, 
atsiminę mūsų visų šio meto finansinius 
sunkumus, tenkinamos ir tuo, pareikšdami 
padėką. Bet už knygos viršelį dailininkę L. 
Ralkevičiūtę jau reikia pabarti. Mūsų dai
lininkai. knygos apipavidalinimo mene, ne
skaitant negausių išimčių, tikrai nėra pa
rodę ypatingesnės pažangos, o šis darbas 
priklauso prie blogesniųių. Be to, reikėtų 
bent viršelyje nedaryti ortografinių klaidų: 
sutema ligi šiolei buvo rašoma be ilgosios 
u. A. R-as

gUltra yarso paslaptys

Kas bus su 
Dr. Šaulio palikimu?

Dr. K. Orinius „Naujienose” rašo apie 
Dr. J. Saulio, bųv. Lietuvos įgalioto mi
nisterio Šveicarijoje, palikimą. Esą, velio- 
nies žmona, kurios žinioje tas palikimas — 
archyvas yra, ketina jį parduoti Philadel
phia, Pa. univensitetu\ kuris išsiuntęs į 
Šveicariją savo atstovą tą archyvą įvertinti. 
Velionies našlė jį vytina 60.000 dolerių.

Tapte archyve yra: 1. apie 3.000 knygų;- 
2. Lietuvių senųjų laikraščių komplektai; 3. 
Protokolai, žemėlapiai, dokumentai, laiš
kai, korespondencija, Lietuvos valstybės 
kūrimosi medžiaga, memorandumai, asme
niški J. Šaulio laiškai ir korespondencija. 
Be knygų, visa kita medžiaga sudaro 107 
bylas. Aplamai tame archyve yra daug la
bai reikšmingos Lietuovas istorijai medžia
gos.

Dr. K. Grinius siūlo mūsų visuomeni
nėms ir kultūrinėms organizacijoms susi
rūpinti, kaip apsaugoti nuo žuvimo' vertin
gą istorinę medžiagą, kurios mes taip ne
daug teturime. Jis ragina kelti sumanymus 
ir pasisakyti spaudoje, kas iš tikrųjų pa
našiais atvejais turėtų būti padaryta. Paga
liau jau jei ne kitaip, tai prie tos medžia
gos reiktų prieiti, ją nusirašyti arba nusi
fotografuoti.

Alsinsią paminėti
The Twelve Ravens (Dvylika juodvarnių), 

Lietuvių liaudies pasaka angliškai. Vaclovas 
Ratas. Arch. T. j. Vizgirdos leidinys. Di
džiulio formato 30 psl. Geras popierius ir 
puikus spaudos darbas. Devynios per vi* 
są puslapį dailininko Rato iliustracijos.

Leidinys tarp kita ko panaudotinas ir kaip 
dovana mums padedantiems amerikiečiams. 
Kaina nepažymėta.

Kelionė į peklą. Pranas Tauragniįįkis. Hu
moro, politikos ir kritikos pasakėčia iš da
bartinių laikų (pritaikinta „pekliškai gai
dai”). 16 nedidelio 
nys. Buenos Aires,

Keletas *) vokiečių 
gydytojų ultra gar
su bandė gydyti neu- 

ralgihes ligas. Net ir sunkių susirgimų at
vejais per 3—4 savaites pasiekta reikšmingų 
rezultatų, per tą laik^ pašvitinus 4—6 kar
tus po "keletą minučių. Aparatas išspindu
liuoja 800.000 — 2.400.000 virpėjimų per 
sekundę 10—20 vvatų į ęm* energija—garso 
energija kuri yra tūkstantį kartų intensy
vesnė už patrankos šūvį arba milijoną kar
tų intensyvesnė už garsiakalbio veikimą.

Ultra garso bangas kvarco siųstuvas į pa
cientė kūną perkelia „skysčio pagalvėlio” 
arba kontaktinės substancijos (alyvos, rie
balų) pagalba. Žmogaus kūno ląstelės būna 
per sekundę suvirpinamos 800.000 kartų. 
Tokia vibracija į audinį ir kaulus veikia 
lygiai kaip intensyvus masažas. Ligotos ir 
susenusios ląstelės tuo būdu visai sunai
kinamos.

Ultra garso bangomis gydomų ligų sąra
šas yra labai platus. Daug karo invalidų, 
kuriems pakartotinės operacijos negalėjo 
pašalinti kaulų pūliavimo, chroniškų absce
sų arba nugarkaulio infekcijos, pasveiko, 
panaudojus bakterijas žudančias ultra gar
so bangas.

Ultra garsu gali būti sėkmingai gydo
mos odos ligos, votys, furunkuliai, reuma
tizmas. Žaizdas iš dvylikapirštės žaizdos 
ligi šiol tebūdavo galima pašalinti tik 
chirurgijos pagalba. Dabar jas galima gy
dyti ultra garsu. Tas pat, pasakytina ir apie 
astmatinį bei alergitinį bronchitą.

Kitose srityse sulaukta dar nuostabesnių 
ultra garso terapijos pasekmių. Amerikie
čių gydytojų paskatintas, Dr. Ok/shansetias 
bandė ultra garso švitinimais gydyti vieną 
mikčiojantį, kurį per 4 savaites išgydė.

Neretais atvejais ultra garso terapija pa
deda gydyt' išiją ir gerklės vėžį. Be to, jo 
pagalba galima lengviau ir didesniais kie
kiais po oda įleisti vaistų ir tuo būdu pa

niekti gilumos veikimą, smarkiai nesužei- 
džiant odos.

Dr. Obshansenas pastebėjo, kad ligoniai, 
į kuriuos nukreipiamas ultra .garso spindu
lių pluoštas, tuoj pat ligos židinio vietoje 
pajunta aštrų skausmą. Jis tikisi, kad tai 
bus didelė pagalba diagnpstikai, nes būsią 
galima trumpiausiu laiku užčiuopti ligos 
židinį.

formato eiliuotas kūri- 
1949 m. ') Pradžią žiūr. Minties Nr. 54.

Pasižiūrėję visą ultra 
garso bangų skalę, mes 
matome, kad su jais 

galima bakterijas užmušti, audinį suardyti, 
pieną sterilizuoti, chemines reakcijas pasku
binti, klaidas metale surasti, spalvas mai
šyti ir tt. Dažnai jo ultra garso bangų pa- ' 
naudojimo sritis prasideda ten, kur rent
geno spinduliai nustoja veikę. ,

Tačiau jas galima panaudoti ir automa
tiškai veikiančiuose įrengimuose. Vienas 
Kansas City (Amerikoje) fabrikas šiais pa
grindais ' konstruoja automatinius garažų 
atidarytojus. Automobilio viduryje paspau
džiamas mygtukas, kuris paleidžia veikti 
ultra garso siųstuvą. Bangas priima ultra 
garso mikrofonas garaže ir paleidžia veikti 
motorą, kuri^ įžiebia šviesą ir atidaro du
ris.

Ultra garsas pradeda naują techninių iš
radimų erą. Atiglų skalbyklos šiuo metu b 
bando naują valymo metodą, kur cheminės 
ir mechaninės skalbimo mašinos pakeičia
mos ultra garso įrengimais. Šiandieną jau 
yra žinoma, kad nešvarumų daleles sutrau
kia audinio elektrinė traukos jėga. Norint 
audinį išvalyti, reikia pašalinti šią traukos 
jėgą. Naujasis metodas mechaninius klasiš
kųjų skalbimo mašinų judesius pakeis mil
žiniškai sukrečiančiu ultra garso bangų 
veikimu.

Sis skalbimo metodas-tebėra dar tyrinė
jimų stadijoje. Tačiau tikimasi, kad netru
kus būsią galima išsiversti net be muilo ir 
šį sunkų šeimininkių darbą atlikti žymiai 
pigiau ir vien techninėmis priemonėmis. ' 
Ultra garso bangos pakeis šepečius, skal- , 
binto lentas ir virinimo katilus, o svarbiau
sia — skalbėjų vargą.

Oro tilto romantika
Paryžiaus konferencija 
optimizmą, tačiau oro

Blokada nuimta, 
sužadino ■ tam tikrą 
tiltas veikia toliau. Per 320 blokados dienų 
amerikiečiai ir britai oro keliu į .Berlyną 
atgabeno 1.426.000 to. Tuo kiekiu galima 
būtų pripildyti 95.000 geležinkelio vagonų. 
Per parą į Berlyną tiek pat oro keliu nu
gabenama, . kiek ‘iškraunama tokiame dide
liame uoste , kaip Cherbourge, ir du kartus 
daugiau kaip Grane arba Alžyre. Velykų 
pirmąją dieną į Berlyną buvo nugabenta 
net 11.654 to. Tą dieną taip sparčiai buvo 
dirbama, kad vienas skymasteris, 
damas pakilo kartu su krovėjais, 
lėktuvai iki blokados nuėmimo 
140.000.000 km. Vien amerikiečiai 
vo 418.739 vai. t. y. jei vienas
šiandien pakiltų ir norėtų tiek ilgai išsilai
kyti ore; tai jis grįžtų tik 1997 m. kovo 
mėn. Iki blokados panaikinimo žuvo 28 
amerikiečiai, 23 anglai ir 6 vokiečiai, visi 
oro tilto tarnyboje. „ .

Kai sovietai vakarinių Berlyno sektorių 
gyventojus uždarė į narvelį, gen. Clayaus

beskubė- 
Oro tilto 
' nuskrido 
ore išbu- 

lėktuvas

žinioje buvo du skymasteriai, pora bombo
nešių ir apie 20 daikotų', panešančių tik 2,5 
to. Po dviejų dienų iš 'Aliaskos, Texaso ir 
Havajų salų į Bėrlyną skubėjo dar 35 sky
masteriai, kurių kiekvienas paneša po 10 to. 
Ta srovė nenutrūko ir toliau. Kur tik buvo 
bet koks skymasteris, jis turėjo tuojau skri
sti į Berlyną. Lt. Williamas Blankinshipas 
džiaugėsi su savo sužadėtine gražiomis 
kvietimų į vestuves kortelėmis. Tuo momen
tu jis buvo iššauktas! Tik Wiesbadene jis 
gavo kvietimą į savo vestuves. Lt. Marvi- 
nas Evė turėjo taip skubėti, kad negalėjo 
pasiimti savo dirbtinių dantų. Keturias sa
vaites Vokietijoje jis skraidė be dantų.

Amerikiečiai oro tiltą oficialiai vadino 
„Vilties”', operacija. Lietuviškai tai reikštų 
maisto produktų operaciją. Britai savo oro 
tilto dalį praminė „Rain fare” — lietuviš
kai — lietaus keltas. Pagaliau abi buvo nu
lietos į vieną „Combined Airlift Task For
ce”. Vyr. šefu buvo paskirtas amerikietis 
W. Tunneris, kuris karo metu Kinijoje per 
Himalajus parskrisdiho visą armiją.

palikti šalmu® bei gink- 
taip pat įprato gerti ar-

Į dakotas ir skymasterius" 
naikintuvų lakūnai.

.Dažnai turiu

su savo argumentais.
Kitą rytą po šio mūsų pasikalbėjimo su 

adm. Kingu, pats prezidentas man trumpai 
užsiminė taip pat apie busimąjį vyriausiąjį 
sąjungininkų vadą. Iš viso to aš pagaliau 
supratau, kad tėvynėje šiuo reikalu buvo 
didelis tiek valdžios, tiek ir visuomenės 
susidomėjimas. Prezidentas nedavė man nė 
mažiausio pagrindo spėti, koks bus jo ga
lutinis sprendimas, jei neskaityti jo pasisa
kymo, jog jį gąsdinanti mintis netekti Mar- 
shallio Washingione. Be to, jis dar pridūrė:

— Jūs ir aš žinome mūsų Vyr. štabo 
viršininko pilietinio karo metu pavardę, bet, 
išskyrus profesionalus, maža amerikiečių 
tai težino ... — Po to gi, lyg garsiai gal
vodamas, jis dar pastebėjo: — Tačiau taip 
pat pavojinga daryti pakeitimus , laimin
čioje komandoje.

Nieko į tai' aš jam neatsakiau, išskyrus tik 
savo pareiškimą, jog aš dėsiu visas savo 
pastangas, nežiūrint kur vyriausybė nuspręs 
geriausiai mane panaudoti.

' . *

(OrĮždamas iš Teherano konferen
cijos j JAV, prez. Rooseveltas vėl 
sustojo Šiaurės Afrikoj. Gen. Eisen- 
howeris pasitiko jį Tunise.) ,

Prezidentas atvyko vidurdienį. Vos tik 
spėjęs įsėsti į automobilį, jis man tarė;

— Puiku, Ike, jūs turėsit vadovauti vi
soms sąjungininkų jėgoms.

Kadangi man reikėjo tuojau pat aptarti 
jo artimųjų dienų planų detales, tai mes 
šiuo momentu neturėjome progos pakalbėti 
apie šį naują paskyrimą, bet vis dėlto aš 
suspėjau dar pasakyti:

— Misteri Prezidente, aš suprantu, kad 
šis paskyrimas pareikalaus daug sunkių

sprendimų. Aš tikiuosi, kad tamsta nebūsite 
nepatenkintas.

Aš atvykau į Angliją 1944 m. sausio 14 d. 
perimti vadovybę galingiausios karo pajė
gos, kokią tik abu vakariniai sąjungininkai 
galėjo sukurti. Nustatyti tikslią invazinės 
operacijos datą buvo sunkus reikalas. Pre
zidentas ir ministeris pirmininkas buvo pri
žadėję Teherane generalisimui Stalinui, kad 
invazija bus pradėta gegužės mėnesį. Ta
čiau dvi priežastys privertė mus šią datą 
nukelti iš gegužėp į birželio mėnesį. Pir
moji ir svarbiausioji priežastis buvo ta, 
kad mes nusistatėm, jog puolimas turės 
būti daug didesnio masto negu iš pradžių 
buvo planuota. Antroji gi priežastis buvo 
ta, kad operacijos pasisekimas labai daug 
priklausė nuo aviacijos paremiamųjų pas
tangų. Vykdant invaziją pirmaisiais metų 
mėnesiais, aviacija tebūtų turėjusi tik mi
nimumą progos bombarduoti kritiškus 
transporto centrus Prancūzijoje, kai tuo 
tarpu iš anksto žinomos oro sąlygos gegu
žės mėnesį turėjo suteikti jai daugiau laiko 
ir geresnių progų trukdyti vokiečių rezer
vų judėjimą ir sunaikinti pakrančių įtvirti
nimus. Tad ir buvo Teherane pasirinktas 
gegužės mėnuo.

Tačiau atisakius nuo gegužės mėn. in
vazijos datos, sekanti mėnulio, potvynio ir 
saulės tekėjimo kombinacija, kuri munis at
rodė puolimui tinkama, buvo birželio mėn. 
5,. 6 ir 7 dienomis. Jei nė viena ir iš šių 
trijų dienų nebūtų pasirodžiusi tinkama dėl 
oro sąlygų, tai būtų galėją dėl to susidary
ti tokios pasėkos, kad beveik net baisu jas 
ir svarstyti. Mat, puolančiuosius dalinius 
būtų reikėję vėl išlaipinti iš laivų ir vėl 
sukimšti juos i jų telkimo rajonus, aptver
tus spygliuotomis vielomis, bet tie jų tel

kimo rajonai tuomet jau būtų buvę užimti 
kitų dalinių, kurie turėjo juos sekti, kaip 
antroji puolančioji banga. Tad visas tas 
labai komplikuotas kariuomenės dalinių ju
dėjimo tabeles būtų reikėję suplėšyti. Ka
reivių moralė taip pat būtų labai kirtusi. 
Juk būtų reikėję iš naujo laukti mažiausiai 
keturiolika dienų, o, galimas dalykas, net ir 
visas dvidešimts aštuonias dienas. Ir tokį 

^abai suvaržytą ir (temptą gyvenimą būtų 
turėję gyventi daugiau negu 2.000.000 vyrui

Per visą tą planavimo mėnesį, kuris, kaip 
mes numatėme, savo kulminacinį punktą tu
rės pasiekti minėtomis trimis birželio mė
nesio dienomis, mano asmeniniai kontaktai 
su min. pirm. Churchilliubuvo dažni ir na
šūs. Jis gyvai domėjosi kiekviena svarbes
ne detale ir buvo pajėgus suteikti mums 
savo efektyvią ranką, kai kartais kai kurie 
mūsų reikalavimai pareikalaudavo ekstra 
pastangų ir iš taip jau darbais apkrautų 
britų civilinių įstaigų.

Mano vizitai į minieterio pirmininko sa
vaitgalio namus Chequerse 'visuomet buvo 
susiję su tarnybiniais reikalais. Tačiau ir 
gamtovaizdis ten buvo toks malonus ir ra
mus, kad ta proga ten mano praleista pa- 
sivaikščiojant po laukus ir miškus viena 
kita valanda buvo tikras poilsis.

Ministeris pirmininkas paprastai savo 
svečius kviesdavosi atvykti vėlesniam pava
kary. Po trumpo pasivaikščiojimo būdavo 
pietūs ir apie 10 vai. 30 min. vakaro pra
sidėdavo tarnybinės konferencijos. Jos kar
tais užtrukdavo net iki 3 vai. ryto. Būdavo 
apsvartomos visų rūšių problemos ir daž
niausiai pSdaromi svarbūs sprendimai.

Mr. Churchillis dažnai į tokias konferen
cijas įnešdavo tam tikro jausmingumo. Vie
ną dieną vienam britų generolui pasitaikė,

kad jis kareivius pavadino technišku britų 
štabų karininkų kalbos terminu „kūnais” 
(„bodies”). Ministeris pirmininkas tuojau 
pertraukė jo kalbą, aistringai jį pasmerk
damas. Jis pareiškė, jog nežmoniška kalbėti 
apie kareivius tokiu sausu šaltakrauju tonu 
ir kad tai skamba taip, lyg kareiviai būtų 
kokie akmens,ar dar blogiau — lavonai! 
Prisipažįstu, kad ir aš pats visuomet pajus
davau tokį jausmą, jei kas panašiai išsi
reikšdavo, bet šiuo momentu mano simpa
tijos vis dėl to buvo to britų štabo karinin
ko pusėje, kuris dėl savo aiškiai matomo 
nedrąsumo nekaltai užsitraukė ant savęs 
ministerio pirmininko nepasitenkinimą.

Per visas tokias konferencijas Mr. Chur
chillis visuomet aiškiai ir konkrečiai pa
reikšdavo savo nuomonę ir tikėjimą sąjun
gininkų kariuomene. Ir palaipsniui jis vis 
darėsi optimistiškenis, negu iš pradžių bu
vo, tačiau vis dėlto kartais tas ilgas inva
zijos laukimas negalėdavo išsklaidyti kai 
kurių abejonių. Ne vieną kartą jis yra 
man pasakęs:

— Generole, jei ateinančią žiemą jūs su 
savo trisdešimts šešiomis sąjungininkų di
vizijomis pilnai įsitvirtinsite kontinente ir 
savo saujoje turėsite Cherbourgą ir Breta- 
nijos pusiaisalį, aš šią operaciją paskelbsiu 
pasauliui, kaip pačią sėkmingiausią karo 
operaciją!

Atsakydamas į mano nurodymą, kad pa
veikslas, kurį aš jam nupiešiau, nėra per 
daug ružavas, ypač jei vokiečiai kariaus iki 
kartaus galo, jis šypsojos ir sakė:

— Mano brangus generole, visuomet pui
ku būti vadui optimistu. Aš pritariu jūsų 
entuziazmui, bet išvaduokit Paryžių iki Ka
lėdų, ir niekas iš mūsų negalės daugiau rei
kalauti. (B. d.)

Britai ir .amerikiečiai turėjo suvienodinti, 
savo papročius.

Iš britų aerodromų startuoją amerikiečiai, 
įeidami į valgyklas, išmoko nusiimti kepu
res ir palikti už durų šunis. Ir jų MP prieš 
įeidami į klubą turėjo pirmiausia paskam
binti ir rūbinėje 
lūs. Amerikiečiai 
batą.

Lakūnų trūko,
įsėdo sprausminių 
Tiems buvo sparta per dėta, 
pasitikrinti per langą, ar tikrai skrendu”— 
pasakė vienas iš jų. '

Lt. G. Halversonas kišenėje neturėjo nė ' 
šmotelio kramtomosios gumos kai jam Ber
lyno vaikų būrys įteikė gėlių puokštę. „Ryt 
apie 3 vai. aš vėl atskristu — pažadėjo jis 
— jei lauktumėt kapuose, aš jums ką nors 
nuneščiau.” į

Kitą rytą jis ištraukė iš stalčiaus visą 
savo nosinių atsargą ir prie kiekvienos iš 
jų pririšo po du pakelius saldainių. 3 vai. 
jis numetė jas ant kapinių. Vaikai rinkosi 
kiekvieną dieną — Įeit, pradėjo plėšyti sa
vo senus marškinius. Berlyno amerikiečių 
moterų'klubas jo įvestam papročiui — mes
ti iš lėktuvų su minitiūriniais parašiutais 
saldumynus — palaikyti paaukojo 1.600 no
sikių. Netrukus jis gavo dar 7.000 nosinių 
iš Amerikos. Atsitiktinumas virto tradicija. 
Nuo gegužės 22 d. virš Berlyno povty' salos 
oro tilth lakūnai kas keturiolika dienų re
guliariai išmes 2.500 parašiutėlių su saldu
mynais. Berlyno vaik^ džiaugsmui, ir pra
mogai. Vienas senas berlynietis' rašė: „at- * 
sidėkodamas už jūsų paslaugas, aš du kar
tus J savaitę esu pasirengęs dvi valandas be 
atlyginimo masažuoti • oro tilto lakūnus”.

Londonas ir Washingtonas lakūnų nuotai
kai palaikyti pasiuntė ekrano ir kabareto 
žvaigždes. Oro tiltas turi ir savo himną. 
Jis prasideda šiais žodžiais:

„Norėčiau būti tas, 
kurį tu pabučiuosi, 
kai dangus vėl laisvas bus.” 

(Spiegei).

Ar yali bull?
* Hollywoode jau keli mėnesiai ne

sėkmingai ieškoma 1500 išbadėjusiai atro
dančių statistų, kurie galėtų vaidinti iš tė
vynių ištremtuosius europiečius. (Weser- 
Kurier)

* Marktredwitze (Vokietijoje) vienos 
vestuvės turėjo būti atidėtos dėlto, kad jau
nasis, jau eidamas prie altoriaus, staiga pa
reiškė, jog jis beprotiškai įsimylėjęs nuo
takos motiną ir ją norįs vesti.- (Donau- 
Kurier)

* Tokijos (Japonijoje) zoologijos sodo
administracija nusiskundė, kad po vienos 
šventės (šūkiu: „Būkite gyvulių draugais!”) 
nuo peršėrimo išdvėsė brangiausioji žirafa • 
(Schwarzw. Rost). 1
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LTB Tarybos atstovu suvažiavimo rezoliucijos AKIMIRKSNIU KRONIKA
L.T.B. Tarybos atstovų suvažiavimas, 

įvykęs 1949 m. gegužės mėn. 18—19 d. Ha
nau, susipažinęs su naujais tremties gyve
nimo reikalavimais, paspartėjusios emigra
cijos akivaizdoje, priėmė šias rezoliucijas:

1. Lėšų telkimo reikalu
1. Įpareigoti vietos' L.T..B. Komitetus pa- 

griežtinti solidarumo mokesčio rinkimą. Pri
klausomi mokesčiai turi būti surenkami re
guliariai kas mėnesį, kad nesusikauptų di
desnės mokėtinos sumos.

2. Sustiprinti . priemones pajamų mokes
čiui išrinkti iš mūsų B-nės narių, tarnau
jančių bet-kurioje organizacijoje ar įstai
goje, kur už darbą mokamas atlyginimas, 
ir tai vykdyti reguliariai algų mokėjimo 
metu.

3. Atsižvelgiant į visos tautos dedamas 
aukas už jos laisvę, įpareigoti vietos Ko
mitetus sustiprinti savo moralinę įtaką į 
vietose esamus verslininkus, kad ir jie sa-

,vo įnašais nuo gaunšmų pajamų prisidėtų 
prie lėšų telkimo kovai dėl tautos laisvės.

4. Skubiai organizuoti lėšų telkimą iš tų 
tautiečių, kurie išvyksta iš Europos, kad 
tuo būdu būtų galima finansuoti ne tik lie
tuvių laisvinimo akciją, bet efektyviai pa
remti tautiečius, negalinčius niekur emi
gruoti' dėl ligos, senatvės ar invalidumo. 
Konstatuojant, kad kai kurie tautiečiai emi
gruodami palieka Vokietijoje dalį deponuo
tų pinigų užblokuotose sąskaitose, Taryba 
kreipiasi į visus tuos tautiečius, prašydama 
skirti tas sumas su atitinkamais įgaliojimais 
Bendruomenės reikalams.

5. Tikrai nepajėgiančius mokėti solidaru
mo "mokesčio, atleisti mto tos pareigos, ta
čiau drausmės ir auklėjimo sumetimais 
kiekvienas turi atlikti nustatytus formalu
mus.

6. Galintiems, bet atsisakantiems mokes
čius mokėti, įpareigojami Bendruomenės 
organai panaudoti visas vietos organų ži* 
nioje esančias sankcijas.

7. Surinktas lėšas naudoti labai taupiai ir 
tikslingai, siekiant darbo konsolidacijos 
tremties organizacijų tarpe.

H. Emigracijos ir pasifiekančiųjų reikalais
Konstatuojama, kad yra žymus skaičius 

asmenų, kurie neturi konkrečių galimumų 
emigruoti. Taryba kreipia C. Komiteto dė
mesį į tai, kad būtų visokeriopai stengia
masi sudaryti sąlygas padėti tokiems asme
nims .emigruoti; juos registruoti, teikti-rei
kalingas žinias ir nuolat skatinti tas įstai
gas ir asmenis, nuo kurių priklauso išvyki
mo galimumų sudarymas. Taip pat Taryba

LLV kongresas
Birželio 1 d. Hannoveryje Lietuvių Lat

vių vienybė ruošia lietuvių latvių kongre
są. Kongresas aptars lietuvių ir latvių 
bendradarbiavimo’ ateities gaires ir savi
tarpinę paramą tolimesnėje emigracijoje, 
nušvies vienybės darbo bruožus svetimose 
šalyse ir svarstys visuotinius Baltijos su
sivienijimo klausimus. Kongreso progra- 

■ moje numatyti referatai ir diskusijos apie 
Baltijos federaciją, vienybės siekimus, 
tremtinių mokslų, meno ir švietimo likimą 
tolimesnėje emigracijoje, vienybės klausi- 

’ mus informacijos darbe, spaudoje ir lite
ratūroje, bendradarbiavimą tremtinių ben
druomenėje ir sugyvenimo klausimus sto
vyklose. Numatyta, prieš galutinai išrišk ir
stant tolimesnėn emigracijon, užsibrėžti 
aisčių vienybė ir Baltijos susivienijimo 
darbo bruožus ilgesniam laikui ir ryžtin
gai paskelbti vienybės ir laisvės idėją. — 
Tą pačią dieną ten pat įvyks LLV delega
tų konferencija, o po kongreso, birželio 2— 
4 d., Neustadte vyks tautų bendradarbiavi
mo kursai, kuriuose bus toliau nagrinėja- 
jami kursuose kilę klausimai.

I
. Kalbos mokėjimas 

trumpina darbo sutartį,
Į Šiomis dienomis gautajne Australijos 
Į imigracijos ministerio Arthuro A. Cal- 
Į wellio komunikate DP spaudai sakoma, 
Į kad, anglų kalbos mokėjimas gali Aus- 
j Iralijoje gyvenančių DP darbo sutarties 

laiką sutrumpinti. Mr. A. Calwellis pa
reiškia, kad jis y į) pasiryžęs buvusiųjų 
DP darbo sutarčių, pasirašytų su Aus
tralijos vyriausybe dvejiems metams, lai
ką atskirais atvejais (kiekvienam asme
niui individualiai) mažinti, jei tie asme
nys parodys sugebėjimo Įsijungti į Aus
tralijos gyvenimo būdą. Australijos ka
rinės misijos nario L. E. Barsdellio 
drauge atsiųstame rašte sakoma, kad tas 
laikas galįs būti sutrumpintas „saky
kime, iki vienerių metų”.

Mr. Arthuras A. Calwellis pastebi, kad 
pakankamas anglų kalbos mokėjimas yra 
taip pat būtina sąlyga Australijos pilie
tybei 'gauti. „Todėl aš raginu visus at
vykusius į Australiją, nežiūrim jų tau
tybės, profesijos ar gauto darbo, regu
liariai lankyti anglų kalbos pamokas ir 
nuolat lavintis. Kursus organizuoja švie
timo ministerija visose Australijos da
lyse, kur tik atsiranda bent šešių moky
tis norinčių asmenų grupė, jeigu gi ku
ris imigrantas dėl vietos sąlygų neturi 
pakankamai draugų, kad galėtų susida
ryti kursantų grupė, jie pamokas gald 
gauti susirašinėjimo keliu.”

Komunikate toliau sakoma, kad Aus
tralijos radijo komisija netrukus pradė
sianti reguliarius anglų kalbos kursus 
per radiją, (pr)

Butzbacho stovykloje dabar didelis judė
jimas OP, norinčių vykti į JAV. Australiją 
ir Kanadą. Daugoka čia žydų ir slavų (ypač 
lenkų, ukrainiečių), nemažas nuošimtis ir 
pabaltiečių. Pvz., 1949. IV. 29 transporte iš 
Butzbacho į Bremeną — Grota iš 285 emi
grantų į JAV lietuvių buvo 96, laivių 40, 
žydų 117 ir tt. 1949. V. 13 transporte į JAV 
iš 201: lietuvių 39, lenkų 95, žydų 79 ir tt. 
Nors sąraše žymima tautybė (Nationality), 
bet turima galvoje pilietybė, todėl pvz., mi
nėtų 95 lenkų skaičiuje įrašyti 67 žydai. 
Formalumų atlikimas vyksta palyginti grei
tai. Sakysime, važiuojantieji į JAV pereina 
gydytojų patikrinimus ir konsulą dažniau
siai per 3, o kartais ir per 2 dienas.

Man organizuojant iietųvių-estų grafikos 
parodą Valstybiniame Grafikos Muziejuje 
Romoje, mane pasiekė Lietuvių Dailės In
stituto narių grupės pasirašytas ir „Min
ties” Nr 51. paskelbtas rašinys, kuriame 
netiesioginiai, bet aiškiai sukeliamas įtari
mas, kad aš galėjęs būti vieno anoniminio 
laiško, pasiųsto prof. Noakui, Freiburgo 
Augustiner Museum direktoriui, autoriumi. 
Šiuo reikalu aš turiu garbę pareikšti lietu
vių visuomenės žiniai štai ką:

Toks įtarimas yra tiek pat purvina, kiek 
primityvi insinuacija. Aš nesu minėto ano
niminio Įaiško autorius ir su tuo laišku nie
ko bendra nesu turėjęs. Man šiuo momentu 
nėra žinoma ekapertyza, kuri tariamai ro
do, esą anoniminis laiškas buvęs parašytas 
ta* pačia rašomąja mašinėlę, „kaip ir kiti 
Aleksio Rannito raštai”. Kiekvienu atveju 
tačiau yra aišku, kad tokių kaip mano, fir
mos „Erica”, raš. mašinėlių yra Vokietijoj 
tūkstančiai. Aš nenorėčiau tikėti, kad kas 
nors tų žmonių, kurie naudojosi mano ma
šinėle, rašytų anoniminius laiškus.

Kai dėl manęs, tai įtarti mane parašius 
laišką prof. Noakui yra, be visa kita, — ab
surdas. Man nebūtų jokio reikalo anonimiš
kai kreiptis į prof. Noaką, nes aš jį pa
žįstu jau eilę metų ir esu su juo bendra
darbiavęs, ruošiant tris pabaltiečių meno 
parodas Freiburge.

Griežtai protestuodamas dėl tos prieš 
mane nukreiptos insinuacijos, aš ją su pa
sibjaurėjimu atmetu.

Tos aplinkybės, kuriomis anoniminis laiš
kas yra eksploatuojamas, parodo, jog jis 
buvo pagamintas toli siekiančios provoka
cijos tikslais, būtent, tam, kad būtų panau
dotas šmeižti man ir kitiems nekaltiems 
žmonėms, apie kuriuos „Minties” paskelb
tas raštas kalba kaip apie „autorius bei 
iniciatorius” (daugiskaitoj!), saugodamasis 
tačiau pateikti jų pavardes.

Viba šita provokacija tėra viena grandis 
ilgoj eilėj intrigų, dalinai išėjusių viešu
mon ir pagrįstų labai mizernu dalyku; tam 
tikrų dailininkų profesiniu pavydu, tiek as
menine, tiek organizaciniai — partine 
prasme, o taip pat paneigimu tos aplinky
bės, kad tik kūrybinis darbas bei talentas 
yra lemiami atskirų žmonių ir organizacijų 
gyvenime. Tų intrigų pasekmėje iš Lietu
vių Dailės Instituto pasitraukė tokie žy
mūs, mano ypatingai gerbiami, dailininkai 
kaip prof. A. Galdikas, V. K. Jonynas ir 
V. Kasiulis. Ypač tarptautinis pasisekimas, 
kuriuo apvainikuojama V. K. Jonyno, kaip 
grafikos meisterio ir organizatoriaus veikla, 
neduoda ramybės tam tikriems žmonėms, 
nors jie turėtų būti dėkingi p. Jonynui trž 
jo sudarytas jiems tremtyje palankias darbo 
sąlygas ir gerai apmokamas vietas. Tų 
žmonių įtūžimas dar daugiau padidėjo, kai

kviečia visus išvykusius įsipareigoti rūpin
ti pasitikusiems reikalingas garantijas emi
gracijai.

Taryba konstatuoja, kad dėl nesveikatos 
ar kitų priežasčių susidarys nemažas nega- 
linčiųjų emigruoti skaičius, todėl ji pagei
dauja, kad C. K. stjngtųsi, tokių tautiečių 
skaičių sumažinti, šalindamas visas kliūtis, 
kurios dar yra galimos pašalinti. Taryba 
mano, kad pasilikusiųjų globa gali būti sėk
mingesnė tik tada; kai jie bus. suburti į di
desnes grupes. Todėl įpareigoja C. K. dėti 
visas pastangas, kad pasiliekantieji būtų 
suburti į specialias stovyklas ir visokerio
pai globojami.

III. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Reikalu
L.T.B. Taryba, vykstančios emigracijos 

akivaizdoje, konstatuoja, kad gyvenimas ne
sulaikomai išblaško tremtinius po įv. pa
saulio kraštus. Tačiau, kad ir tokiose sąly
gose tremtiniai pasiliktų tampriais ryšiais 
surišti dėl savo laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės kovojančios tautos nariai, 
yra gyvas reikalas išbaigti Pasaulio Liet. 
Bendruomenės suorganizavimą. Centro Ko
mitetas todėl prašoma* daryti visa, kas yra 
jo galioje, kad tas P. L. B. suorganizavi
mas greičiau būtų realizuotas, o tautiečiai, 
kur bebūtų, būtų į ją įjungti.

IV. Sovietinių šmeižtų reikalų
L. T. B. Tarybos suvažiavimas, apsvars

tęs tremtinių emigracijos reikalus, negali 
praeiti tylomis pro paskutinę Maskvos ra
dio ir spaudos provokaciją, vedamą su tik
slu suniekinti Vakarų sąjungininkų pagal
bą, teikiamą tremtiniams emigracijos ir 
įkurdinimo forma. Prašomi Centro ir vie-

tos Komitetai imtis priemonių ir dar kartą 
akcentuoti pasaulio viešumai, kad tremti
niai — tiesioginės sovietų agresijos aukos 
— su dėkingumu vertina Vakarų sąjungi
ninkų globą ir pastangas padėti įsikurti. 
Už tai Vak. sąjungininkams reiškiama nuo
širdžiausia padėka, o Maskvos provokaci
jos griežčiausiai smerkiamos.
V. Maž. Lietuvos atstovo įjungimo į VLIKo 

sudėtį reikalu .!
L. T. B. Taryba, būdama įsitikinusi, kad 

Lietuvos išlaisvinimo kovoje turi dalyvauti 
visa lietuvių tauta ir jos rezistenciniai są
jūdžiai prašo VLIKą sudarančias politines 
partijas ir kovos organizacijas likviduoti 
tarpusavio nesutarimą\ir priimti Maž. Lie
tuvos Tarybos atstovą pilnateisiu VLIKo 
nariu. *

VI. Sveikinimai.
L.T.B. Tarybos suvažiavimas nutarė pa

sveikinti :
1. VLIKą ir Vykd. Taryba,
2. Amerikos Lietuvių Tarybą ir BALFą,
3. Lietuvos diplomatus užsieniuose,
4. Arkivyskupą J. Skvirecką,
5. Kun. Senį. Kelerą,
6. Zoninę IRO Vadovybę ir EUCOMą,
7. Liet. Gen. Konsulą New Yorke Joną 

Budrį, 60 metų amžiaus sukakties proga.

VII. Padėką buv. C Komitetui
L. T. B. Taryba, išklausiusi pranešimą ir 

įvertindama esamose sąlygose Centro Ko
miteto attiktus darbus, reiškia nuoširdžią 
padėką tiek esamiems, tiek emigracijos pa
sėkoje išvokusiems buv. L.T.B. Centro Ko
miteto nariams. Ypatinga padėka priklauso 
to Komiteto pirmininkui p. P. Gaučiui.

Iš Butzbacho pereinamosios stovyklos
Maistas menkokas. Tvarka palyginti 

gera. Kartais atsitinka, ypač prieš an
ketų užpildymą, kad iš kandidatų eilės 
gerokai iškrypstama, bet tai išimtys. Ta
čiau pasitaiko (reikia manyti, retkarčiais) ir 
iš tarnautojų pusės nereikalingų netaktiš
kumų. Pvz., anketų užpildymo kambary (Vi
sa Abteilung), rodos, to skyriaus vyresnioji 
(sako, vieno mažo mūsų kaimyno atstovė 
DP), kartą paliepė mašininkei ištaisyti „Vil
nius (Lithuania)” į „Wilna (Poland)” su iro
niška pastaba; „Visi lietuviai sako, kad Vil
nius yra Lietuvos; gal būt, ir Ryga Lietu-
vos.

A. Rannito atsakymas grupei Lietuviu Dailės Instituto narių
šių metų pradžioj iš Taikomosios Dailės 
Instituto buvo atleisti dėl etatų sumažinimo 
keli mokytojai, jų tarpe — p. Valeška, o 
Instituto administracijos direktorium vieton 
p. Vizgirdos buvau paskirtas aš.

Koks yra moralinis klimatas kuriame 
tenA dažnai dirbti padoriems žmonėms, ga
lima spręsti iš to, kad kovo mėnesy, tos 
pačios parodos Augustiner Museum atida
rymo proga, V. K. Jonynas dėl jo tariamų 
politinių veiksmų buvo įskųstas prancūzų 
karinei valdžiai, kuri buvo prašyta, žino
ma bergždžiai, jį dėl to suimti. Būdinga, 
kad tai įvyko tuojau po to, kai buvo para
šytas anoniminis laiškas prof. Noakui.

Man parašius labai palankų straipsnį 
apie jauną, dar nežinomą keramiką J. Bakj, 
kuris, beje, man tarpininkaujarit ir rekomen
duojant pateko į geriausio vokiečių meno 
žurnalo „Das Kunstwerk” puslapius, p. Ba
tas paskelbė spaudoje nukreiptą prieš mane 
atsikirtimą. Šio rašinio nenatūralus stačio
kiškumas darosi suprantamesnis sužinojus, 
kad tikrumoje tai buvo kolektyvinis puoli
mas prieš mane, surašytas tikslu pakenkti 
man lietuvių visuomenės akyse. Šitokioj at
mosferoj manęs nebegalėtų nustebinti jokie 
tanf tikros L. D. Instituto narių grupės iš
sišokimai. Taigi nebuvau nustebintas, kai 
p. V. Vizgirda įsiskverbė į mano ramius 
namus apgaulingai tikrinti mano rašomąją 
mašinėlę ir popierius ant mano stalo, ir 
grasino man kraujo praliejimu. •

Pasirašiusiųjų „Minties” paskelbtą raštą 
tarpe yra eilė žmonių, į kuriuos aš ėjati at
vira širdim, kurių buvau prašomas rašyti 
apie juos ar padėti išleisti leidinius 
apie jų darbus. Nėra reikalo sakyti, kad pa
dedamas jiems leidinių ar kitu klausimu, 
aš visados dirbdavau be jokio atlyginimo ir 
dažnai dargi pats primokėdavau už jų me
no garsinimą. Tų žmonių atžvilgiu aš ne 
tik nesu nusidėjęs kaip meno kritikas, bet 
nesu parašęs pikto žodžio. Tai taip pat 
verčia mane, klausti, ar tie žmonės, pasira
šydami tokį raštą, nebuvo suklaidinti me
lagingomis informacijomis.

Šiaip ar taip, jokie provokaciniai šmeiž
tai nepakeis mano, kaip meno kritiko, 'įsi
tikinimų ir laikysenas nepriklausomybės. Aš 
ir toliau ginsiu man artimų gabių dailininkų 
teisingus reikalus ir rašysiu apie reikšmin
gus, tiktai apie reikšmingus meno kū
rintas. Aš ir toliau smerksiu intrigas ir 
nekorektingumas, kuriais kėsinamasi kovoti 
su talentingų menininkų pasisekimais.

Žinoma, aš gerai matau sunkumus ir 
skriaudas, kurių tenka pakelti meno kritikui, 
bet nuo jų mane gina mano švari sąžinė ir 
paguodžia mane mano tikėjimls i lietuvių 
meno svarbą.

Roma, 1946 m. gegužės mėn. 22 dieną.
-■ Aleksis Rannit.

Ar nepakaktų 0,5 DM?
Palata jame lietuvių tremtinių bendruomenės tarybos suvažiavime Centro Ko

miteto iždininkas nusiskundė, kad labai sumažėjo bendromenės pajamos, nes men
kai mokami mokesčiai, šiomis dienomis LTB Centro Komitetas apylinkėms išsiun
tinėjo bendraraštį, kuriame taip pat tuo klausimu pasisako. Iš apylinkių komitetų 
reikalaujama didesnio atsidėjimo mokesčiams rinkti, o tų mokesčių nemokantiems 
siūloma taikyti griežtesnes priemones.

Klausimas yra opus. Gaila, kad iki šiol mūsų spaudoje mokesčių klausimu ne
buvo išsamiau pasisakyta. Tačiau labai jau žymiai pasunkėjus tremtinių materia
linei būklei, tenka tą klausimą padiskutuoti viešai.

Kalbant apie mokesčius, tenka Itin pabrėžti jų savanoriškumo pobūdis. Per- 
dideli mokesčiai, neatitinką tremtinių ekonominio pajėgumo, be to, „griežtesnės 
priemonės”, turint galvoje savanoriškumo momentą, kaip tik gali turėti pačių nei
giamiausių padarinių. Jei jau kas savanoriškai nenorės mokėti, tam tikrai nepadės 
jokios mūsų dispozicijoje esančios „griežtesnės priemonės”. Svarbu viena,. — kad 
kuo didesnis skaičius bendruomenės narių mokesčius mokėtų. O kad taip galėtų 
būti, reikia, kad mokesčiai atitiktų tremtinių ekonominį pajėgumą, jų galvosenas, 
tautinį susipratimą ir iš jo sekantį norą aukotis bendriesiems reikalams.

Iš tikrųjų tais mokesčiais, kuriuos dabai mokame, turi būti siekiama ne vien 
pajamų, bet, kas ir yra svarbiausia, realiai išreiškiamo tautinio solidarumo, kiek
vieno tremtinio lietuvio įnašo kovai už tautos laisvę. Kiekvienas laimėjimas yra 
brangesnis, kiekviena kova yra prasmingesnė, jeigu asmuo yra tiesiogis jos daly- 

į vis, bet ne vien prašalaitis stebėtojas, kad ir tos pačios bendruomenės narys. Taip 
■ žiūrint į tremtinių mokamus mokesčius, darosi graudu, kada reikia nusiskųsti, jog 

mokesčiai menkai mokami ir tenka žvalgytis „griežtesnių priemonių”.
Rimčiausią dėmesį reikia atkreipti į taip vadinamą solidarumo mokestį. Jau 

pats jo pavadinimas yra daug pasakąs, Atrodo, kad tikrai nedaug tokių turėtų būti, 
kurie to mokesčio nemokėtų. Bet jeigu žmogus neturi iš ko mokėti?

Vokiečių markė šiandien yra pinigas. Neturint darbo, ją labai sunku prasi
manyti. Jeigu dėl apsileidimo ar kitų priežasčių keletą mėnesių mokesčio mokėji
mas užsivilkina, tai pasidaro ir labai sunku užsimokėti. O juk mažiau kaip porz 
1 DM mėnesiui solidarumo mokesčio kasininkas nepriims. Išeities nėra, ima žmo
gus išsisukinėti, nebemoka. Vieni, paduodami komitetui pareiškimus, savo nemo
kėjimą legalizuoja, o kiti, kurie patys jaučia, jog jų nuo to mokesčio neatleis, 
šiaip jau delsia, dar kiti varžosi tokius pareiškimus paduoti. Mano spėjamomis ži
niomis, remiantis kelių stovyklų duomenimis, solidarumo mokestį dabar moka tik 
apie 5O’/» tremtinių.

Daugelis nusiskundžia, kad mokestis yra perdidelis. Siūloma jį snmažinti iki 30 
ar 50 pf. mėnesiui. Tas pageidavimas yra visai pagrįstas. Pusė markės per mėne
sį kuklioje DP sąmatoje irgi sudaro poziciją, ypač jei kieno yra gausesnė šeima. 
O našumas būtų tas pats, nes tada žymiai didesnis tremtinių skaičius tą mokestį 
pajėgtų mokėti. Gi svarbiausia-jis pasiektų didesnio moralinio efekto.

Norėtųsi, kad tas solidarumo mokestis būtų padarytas visai elastiniu. Labai 
pageidaujama būtų nustatyti tik jo aukštutinę ribą, šiuo atveju, sakysime, tegu ir 
1 DM, bet kad mažiau tepajėgiąs savo sprendimu galėtų mokėti pagal savo pajė
gumą. Tarkime, tegu jis sumoka mėn. 20 ar 30 pf., bet tegu jis sumoka. Gi jau 
bent kelis pf. per mėnesį tikrai ir pats vargingasis atras solidarumo mokesčiui. 
Tai ir būtų pats tikrasis solidarumas, nes ir pačio vargingiausio skatikas būtų 
panaudotas kovoje už Lietuvą. Sakysite, jiB gali tuos skatikus mokėti kaip auką,.o' 
jei nepajėgia mokėti po 1 DM, nuo solidarumo mokesčio būtų atleistas. Esmėje 
tai yra, žinoma, tas pats, bet formoje yra dėdelis skirtumas. Juk kiekvienas nori 
būti pilnateisis bendruomenės narys ir vykdyti pareigas, kurios yra uždėtos vi
siems nariams. '' ’

Turint galvoje solidarumo mokesčio moralinį,- veiksnį ir jo auklėjamąją reikš
mę, reiktų jį išplėsti ta pršsme, kad mokėtų absoliučiai visi bendruomenės na
riai, net vaikai. Nepilnamečiams reiktų rasti kitą to mokesčio išrinkimo formą, 
kuri atitiktų vaikų ir paauglių patriotinius polėkius. Po 5 pf. per mėn. tikrai kiek
vienas vaikas sutaupytų. Pajamų iš to būtų nedaug, bet kiek daug būtų pasiekta auk
lėjant jaunųjų solidarumo jausmą ir jų ^patriotizmą! Juk ir jie pasijustų realiai 
dalyvaują Lietuvos laisvinimo kovoje. Apie tai reiktų pagalvoti.

Neliesta pajamų mokesčio. Kas uždirba, turėdamas gerus norus, visada gali 
užsimokėti. Svarbu yra masė, kuri neuždirba ir mokėti negali. Bet labai svarbu, 
kad ta Masė mokėtų, tegu ir ne po daug. Tad tikrai ar nepakaktų solidarumo mo
kesčio po 0,5 DM mėnesiui? Tai būtų visai konsekventiška, nes tie, kurie turi 
kokias nors pajamas, juk moka pajamų mokestį. G. NOREIKA.'

iš užjūrio lietuvi?; spaudos

Giliu susikaupimu pagerbė Lietuva

■ 

■

Montevideo, Urugvajuje, įvykusiame tarp
tautiniame blaivinimo kongrese Lietuvai at
stovavo min. Dr. Graužinis. Jis tame kon
grese skaitė paskaitą tema „Per blaivybę į 
naują pasaulį ir geresnį gyvenimą”. Kon
greso dalyviai su ypatingu susidomėjimu 
sekė dėstomus faktus apie, carų pastangas 
drausti Lietuvoje blaivybės sąjūdį ir apie 
bolševikų vykdomą lietuvių tautos naiki
nimą.

Buvo jaudinąs momentas, kai po min. 
Graužinio paskaitos Persus atstovė de 
Browne pasiūlė susitelkti minties maldai už 
nekaltai kankinamus Lietuvos žmones. Pir
mininkui ir dalyviams sutikus, keliomis su
sikaupimo minutėmis buvo išreikšti užuo
jautos jausmai Lietuvai ir lietuvių tautai 
(Laisvoji Liet., Urugvajus).

Įspėja lietuvius tremtinius
„Kartais pasaulio lietuvių spaudoje’ pasi

rodo žinutės, kad „Urugvajaus Lietuvių 
Taryba” norinti „padėti” mūsų tremtiniams. 
Įspėjam brolius tremtinius, kad Urugvajuje 
jokios „tarybos” nėra, ir jų paramos pa
žadai yra grynas blefas, išgalvotas keletas 
asmenų pasigarsfoimui” (LaisV. Lietuva, 
Urugvajus).

Jokių būtų baltame
Viktori jos (Australijoje) statybininkų uni

ja uždraudė bet kokių patalpų rengimą imi
grantams DP. Unija pareiškė, kad draudi
mas truks tol, kol Viktorijos naujokynų bu
tai prilygs DP patalpoms.

Australijos Liet, redakcija pastebi: įdo
mu, kad „baltai” per vięnerius metus, šalia 
privalomo darbo, jau sugebėjo įsirengti ge
resnius butus, negu australai, kurie čia visą 
laiką gyvena. Unijos reikalavimas yra ab
surdiškas. Būdami aktyvūs, baltai visada su
gebės įsirengti butus ir patys, nelaukdami, 
kol australai įsirengs .geresniuosius” ...

Pasisavinant svetimųjų ydas
„Tullyje (Qld), pabaigę cukrinių nendrių 

derliaus dorojimą, pasilikome čia 10 lietu
vių. Darbo gavome lentpiūvėse. Šiaip jau 
būtų nieko, tik reikia nusiskųsti, kad labai 
mažas skaičius lietuvių skaito Australijoje 
ir kitur leidžiamus lietuviškus ' laikraščius. 
Pinigai leidžiami gėralams, o laikraščiui ir 
knygai jų nėra. Atrodo, kad mes perdaug 
įsižiūrėjome į australus darbininkus ir jais 
sekame. Tikrai liūdna, kad lietuviai pasisa
vina pačius blogiausius australų darbinin
kų įpročius” (Austr. Liet.).

♦ Buv, JAV krašto apsaugos mtaisteris 
Forrestalis. kuris nusižudė iššokdamas pro 
langą, buvo palaidotas valstybės lėšomis ir 
visomis apeigomis, kurios naudojamos pa
gal statutą aukštiems kariams laidoti.
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