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VISUOMENEI-

Dėl Vokietijos vienalytiškumo nesusitarta
Anglosaksu akcija Balkanuose

Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanija 
ir JAV pranešė antradienį Rumunijos, Ven
grijos ir Bulgarijos vyriausybėms, kad jos 
griebuis energingų priemonių sudarytų tai
kos sutarčių nuostatams įgyvendyti.

D. Britanija ir JAV pasiūlė sovietų pa
siuntiniams Sofijoje, Bukarešte ir Budapeš
te prisidėti prie jų to nutarimo įgyvendi- 

’ nitno. ’*
D. Britanija ir JAV jau pereitą mėnesį 

atkartotinai protestavo dėl taikos sutarčių 
pažeidimo. Visps»trys vyriausybės tuos pro
testus atmetė.

Vakarų valstybės laikosi pažiūros, kad 
taikos sutartys buvo pažeistos teisiant kar
dinolą Mindszentį, protestantų dvasiškius 
Bulgarijoje, pasmerkus Bulgarijos opozicl- 

. jos vadą Petkovą ir Rumunijos liaudininkų 
vadą Julių Maniq.
, ♦ JAV užs. reik. min. paskelbė, kad ji 
ruošianti naujas protesto notas Rumuni- 
lai, Bulgarijai ir Vengrijai dėl taikos ga

t

tarčių laužymo. Notos bus (teiktos artimiau
siomis dienomis, I

Geležinkeliečiai tebestreikuoja
* Berlynas (Dena). Geležinkeliečių profesi

nė sąjunga pirmadienį iš naujo patvirtino, 
kad Berlyno geležinkeliečiai streiko tol ne
baigs, kol geležinkelių direkcija neišpildys 
jų reikalavimų.

Sovietų zonos geležinkelių vyr. direkto
rius Kreikemeyeris atmetė Berlyno vyr. 
burmistro siūlymą tarpininkauti tarp ge
ležinkelių valdybos ir streiką vedančios 
antikomunistinės UGO profesinės sąjungos. 
Kreikemeyeris pareiškė, kad jis tariasi tuo 
reikalu su komunistine FDGB profesine są
junga ir su ja jau beveik yra susitaręs.. 
Ateityje geležinkelių direkcija vakariniuose 
sektoriuose gyvenantiems tarnautojams ir 
darbininkąmn išmokėsianti 60»/» atlyginimo 
Vakarų markėmis.

Šiuo metu streikuoja viso 14.516 geležin- 
Keliečių.

Antradieni vakare geležinkelių valdyba 
paskelbė, kad ji susitarusi su komunistine 
FDGB prof, sąjunga birželio 1 d. griebsis 
visų priemonių susisiekimui atstatyti. Kar
tu žadama nekeršyti streikavusiems darbi
ninkams. ' *

♦ Berlyne streikuojančių geležinkeliečių 
prof, sąjunga UGO griežtai pasmerkė ko
munistinės prof, sąjungos FDGB bandymus 
kalbėti streikuojančių vardu.

UŽBLOKUOTAS TARPZONINIS PAŠTO 
SUSISIEKIMAS

Berlynas (Dena). Berlyno magistrato 
oandymas laiškus iš Vakarų Vokietijos at- 
s gabenti sunkvežimiu nepasisekė, nes so
vietai šio sunkvežimio nepraleido per zo
nos sieną, sakydami, kad paštas galįs bū
ti gabenamas tik geležinkeliu. Paštų val
dyba ir Berlyno magistratas "kreipėsi į va
kariečių įstaigas, prašydamos, kad pašto 
ryšys su Berlynu būtų palaikomas lėktuvais.

g DEWEY BERLYNE
Berlynas (Dena). Berlyne viešėjęs buv. 

kandidatas į JAV prezidentus T. Dewey 
pareiškė spaudos konferencijoje, kad so
vietai, nuimdami blokadą norėjo įtikinti 
pasaulį savo gerais norais, tačiau jis tu
rįs konstatuoti, kad pasaulis gerai permatė 
tikruosius sovietų kėslus. Jis tikisi!, kad 
tikrieji sovietų kėslai išryškės artimiausių 
10 dienų būvyje. Dewey nesigailėjo pagy-

-------------------- P----
Sunki Oueuillės vyriausybės padėtis

Paryžius (Dena). Prancūzijos vyriausy
bė neseniai išvengusi krizės seimui svars
tant benzino kainos pakėlimo klausimą, da
bar vėl stovi prieš didelius pavojus. Mat, 
dešiniosios vyriausybės koalicijos partijos 
pasisakė už vyriausybę tik todėl, kad joms 
buvo pažadėta perdiskutuoti suvalstybintų 
įmonių būklę. Šis opus klausimas gali pri
vesti prie koalicijos skilimo. Painiavos ga
li sukelti ir išlaidų kariniams reikalams 
svarstymas. Antra vertus, vyriausybės būk
lę kiek sustiprino vykstanti užs. reik, mi
nisterių konfenenciija. Jos metu nenoįma 
keisti užs. reik, ministerio.

MRP partijos pirmininku vietoje Maurice 
Schvmano (nemaišyti su užs. reik. min. 
Robertu Schumann, priklausančiu tai pa
čiai partijai) išrinktas buv. užs. reik. min.

, Paryžius (Dena). Sovietų užsienio reika- 
Jų. ministeris Višinskis pirmadienio užs. 
reikalų ministerių konferencijos posėdyje 
atmetė visus Vakarų siūlymus atstatyti Vo
kietijos vienybę. • Jis smarkiai kritikavo 
tuos siūlymus, teigdamas, kad jie esą nesu
derinami su Jaltos ir Potsdamo susitari
mais. Tie siūlymai neatitinką ir vokiečių 
tautos norus. Bonnoje paruošta konstitucija 
esanti Vakarų padiktuotas sprendimas, bet 
ne vokiečių valios išraišką. Sovietų Są
junga niekados nesutiksianti su Vokietijos 
federacine santvarka. *

Po ilgos Višinskio kalbos Achesonas pa
abejojo sovietų nuoširdumu vokiečių at
žvilgiu. Bevinas apgailestavo, kad sovietai 
atmetė iš karto visus Vakarų siūlymus, ne- 
panagrinėję atskirų jų dalių. Schumanas 
aiškino, kad Vakarų siūlymai neprieštarau
ją Potsdamui.

Paryžiuje manoma, kad ministeriams. įs
trigus pirmame savo darbotvarkės punkte, 
jie bąndys rasti bendrą kalbą ūkiniuose 
klausimuose ir susitarti dėl Vakarų Vokie-

rų Berlyno savivaldybės įstaigoms ir gy
ventojams. Prie Berlyno rotušės Dewey 
sveikino didelė žmonių minia.

SOVIETŲ PRIEŠLĖKTUVINE VEIKLA

Berlynas (Dena). Sovietai pranešė, kad 
jie Berlyno viename oro koridoriuje šau
dys iš priešlėktuvinių pabūklų i 3.000 m. 
aukštumoje skrendančius savo naikintuvus. 
Vakariečiai Įspėjo sovietus, kad jie bus at
sakingi už bet koki incidentą. Oro ' tilto 
lėktuvams išakyta pavojingų vietų vengti.

» Bendri Vakarų Europos manevrai

Londonas (BBC). Birželio mėn. pabaigo
je D. Britanijoje įvyks pirmi bendri Vaka
rų Europos Unijos valstybių' aviacijos ma
nevrai. šiuo metu manevruoja britų aviaci
ja drauge su D. Britanijoje esančiais ame
rikiečių bombonešių junginiais.

New Yorkas (AP). Gen. Clayus vakar po 
31 metų tarnybos pasitraukė iš JAV ka
riuomenės.

Berano laukia Mindszencio likimas
Praha (Dena/Afp). Viename Čekoslovaki

jos respublikos prezidentui Gottwaldui ad
resuotame rašte Prahos arkivyskupas Dr. 
Beranas apkaltina Čekoslovakijos vyriausy
bę, kad ji pradėjusi akciją prieš katalikų 
ekleziją. Ši akcija, siekianti suvaržyti religi
jos laisvę, prieštaraujanti Žmogaus Teisių 
deklaracijai. Protesto laiškas baigiamas 
konstatavimu, kad katalikai sudaro didžią
ją Čekoslovakijos gyventojų dalį.

Kitame rašte, adresuotame Čekoslovakijos 
katalikų liaudies partijos pirmininkai Aloi- 
sui Petrui, ark. Beranas griežtai pasisako 
prieš kai kariuos jo pareiškimus partijos 
vadovybės posėdyje. „Šioje konferencijoje”, 
pabrėžiama Berano rašte, „tamsta tvirtinai, 
kad „tautinis frontas” parodęs savo gerą 
vaHą stengdamasis išpildyti visus teisėtus 
katalikų eklezijos norus. Tačiau iš tikrųjų 
„tautinis frontas” episkopato memorandumo 
visai nesvarstė, o tik ultimatumo forma pa
statė tokias sąlygas, kurias, kaip jau iš

MRP partijos kongresas priėmė rezoliu
ciją, kurioje be kita ko sakoma, kad Vokie
tija negali būti išskirta iš Europos atsta
tymo programos, tačiau jai neturi būti tei
kiama ir jokių pirmenybių. Federalinė Vo
kietijos valstybė taikios Europos šeimon 
galėtų būti priimta, tik iš anksto panaudo
jus visas saugumo garantijas;

*

RAMIOJO VANDENYNO PAKTAS

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos mi- 
nisteris pirmininkas Chifleyus pareiškė, kad 
■Londone commenwealtho konferencijoje su
sitarė su D. Britanijos ir N. Zelandijos 
ministeriais pirmininkais dėl bendrų gyni
mosi priemonių Ramiajame vandenyne. Tuo 
reikalu jei palaiko ryšį ir su kitomis valsty
bėmis.

Višinskis kursto vokiečius pries vakariečius
tijos prekybinių santykių su sovietų zona.

Paryžius (Dena). Vakarų užsienio reika
lų ministerial prieš antradienio konferen
cijos posėdį tarėsi savo tarpe. Gerai infor
muoti sluogsniai teigia, kad jie aptarė su
sidariusią būklę, Višinskiu! atmetus jų 
siūlymus.

Aštuntasis kdnferencijos posėdis prasi
dėjo Višinskio kalba, kuri trūko 2 su puse 
valandos. AFP praneša, kad Višinskis rei
kalavo išklausyti „liaudies kongreso” dele
gacijos. Reuterig patyrė, kad Višinskis dar 
karta grįžo.prie Vakarų valstybių pasiūlyto 
Vokietijos suvienijimo plano.

JAV delegatas Johnas Fosteris Duliesas 
pareiškė po 19 vai. 55 min. pasibaigusio 
posėdžio, kad „buvo uoliai dirbama, tačiau 
nepadarytas joks sprendimas.”

Gerai informuoti sluogsniai paskelbė, kad 
Vakarų ministerial atmetė Višinskio pasiū
lymą išklausyti „liaudies kongreso” delega
cijos.

Savo kalboje Višinskis puolė ir okupacinį 
statutą, girdi, juo norima vokiečius pa
jungti ilgesniam laikui. Ta proga Višinskis 
pacitavo tariamą 1946 m. maršalo Mont
gomery pareiškimą, kad Vokietija bū
sianti okupuota mažiausiai 10 metų. Taip 
pat ir generolas D. D. Eisenhoweris, anot 
Višinskio, tais pačiais metais pareiškė, kad 
okupacija turės ilgai tęstis, gen.«Ciayus 
jau šiais metais aiškinąs, kad okupacija tu
rės trūkti 15—20 metų, o gen. Koenigas 
kalbėjo apie 50—60 metų.

Višinskis toliau teigė, kad okupacinis 
statutas kliudo taikos sudarymui. Atsaky
damas į Bevino pirmadienį pastatytą klau
simą, ką gi jis pasiūlytų vietoje okupaci
nio statuto, Višinskis atsakė: „kodėl reikia 
ieškoti taikos pakaitalo?’ Jau 1947 m. so
vietų delegacija paskelbė taikos sutarties 
projektą, jei jos būtų paklausyta, šiandien 
nereiktų okupacinio statuto.

Papildomai pranešama, kad trys Vakarų 
ministerial, atmesdami Višinskio reikalavi
mą išklausyti liaudies kongreso delegacijos, 
nurodė, kad vokiečiai galės būti išklausyti 
svarstant taikos sutarties klausimą. Ache- 
sonas pridūrė, jog jis netikįs, kad sovietų 
sudarytas liaudies kongresas reprezentuotų 
vokiečių valią. ‘ •“

Reuteris praneša, jog vakariečių sluogs- 
niuose manoma, kad paskutinė Višinskio 

anksto buvo žinoma, išpildyti neįmanoma.” 
Arkivyskupo rašte visiems, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai prisideda prie antikatalikiš- 
kos akcijos, grasinama ekskomunikacija. 
Raštas baigiamas formalia protestu prieš 
partijos vadinamą „katalikų” liaudies par
tiją, nes ši patrija iš tikrųjų neatstovaujan
ti eklezijos interesų.

Praeitą savaitę įvykusioje CSR komunis
tų partijos konferencijoje pradėta eilė nau
jų puolimų prieš katalikų ekleziją. Čekoslo
vakijos informacijos ministeris Kopeckys 
vienoje kalboje apkaltino vyskupus, kad jie 
su užsienio pagalba bandą suorganizuoti 
priešvalstybinę veiklą. Jis pabrėžė, kad 
CSR vyriausybė nesigailės nė vieno išdavi
ko, nors jis ir kunigas būtų. Paneigdamas 
Vatikano teisę kištis į CSR religinius rei
kalus, jis pareiškė, kad Čekoslovakijoje 
esanti visiška religijos laisvė, tačiau vals
tybė turinti teisę kontroliuoti visas mokyk
las ir vaikus auklėti komunizmo dvasioje. 
• Vatikano radijo žiniomis, ankiv. Beranas 
savo rašte Gottwaldui pareiškęs, jog jis 
turįs aiškių įrodymų, kad Vyriausybė viso
mis turimomis priemonėmis pradėjusi ko
vą prieš katalikų ekleziją. Toliau šiame, vi
sų Čekoslovakijos vyskupų vardu pasira
šytame rašte sakoma, kad paskutiniosios 
CSR priemonės esą pasiruošimai lemiamam 
smūgiui eklezijai sužlugdyti.

♦
EISLERIS Į ČEKOSLOVAKIJĄ

Londonas (Dena). Teismo sprendimu pa
leistas laisvėn JAV komunistų vadas Eis- 
leris vakar, išskrido iš Londono ; Prahą.

Prahos aerodrome Eisierį pasveikino Če
koslovakijos vyriausybės atstovai. Eisleris 
pareiškė skridęs Čekoslovakijos lėktuvu, nes 
bijojęs, kad kitokį lėktuvą amerikiečiai ga
lėtų priversti nusileisti savo aerodrome.

Eislerio advokatas Gerhartas paskelbė, kad 
jis iš britų vidaus reikalų ministerijos pa
reikalausiąs savo klijentui kompensacijos už 
sulaikymą.

Višinskio 
nė žodžio 
Vokietija, 

savo kai

.vokiečių

kalba buvo išsemtas pirmasis konferencijos 
darbotvarkės punktas; Vokietijos vienybė. 
Dabar ministerial pereis prie 2. punkto: 
Berlyno, ir su juo susijusio valiutos klau
simo.

BBC kalba apie pasikeitusią 
taktiką. Pirmą savaitę Višinskis 
nepasakė apie taikos sutartį su 
kuriai dabar skiria daug vietos 
bose.

Berlyną (Dena). Komunistinis
liaudies kongresas” išrinko delegaciją į už
sienio reikalų ministerių konferenciją. Ją 
sudaro Vokietijos komunistų vadas W. 
Pieckas, Grotewohlis ir eilė kitų komunis
tų vadeivų bei jiems atsidavusių intelek
tualų, jų tarpe yra ir Vakarų Vokietijos 
komunistų vadas Maxas Reimannas, kuris 
šiuo metu laikomas kalėjinje. Delegacija 
norėtų ministeriams pareikšti vokiečių tau
tos valią.

Pirmadienį „liaudies kongresas” trečiuo
ju skaitymu priėmė savo Vokietijos konsti
tucijos'projektą. Projektas pavadintas De
mokratines Vokietijos respublikos konstitu
cija. Sovietų- leidžiamas „Tagliche Rund
schau” rašo: „Dabar priimta konstitucija Ir 
vėliava, apie kurią bursis tautinis frontas 
už vienybę, teisingą taiką ir suvereninę 
Vokietijos valstybę.”

JAV pripažins komunistinę Kiniją?
Wasbingtonas (Dena/Reuteris). JAV užs. 

reik, imnisterija, kaip iš oficialių sluogsnių 
patiriama, šiuo metu ruošia busimųjų pre
kybos santykių su komunistine Kinija pla
nus. Amerikiečių vyriausybės valdininkų 
nuomone, besąs tik laiko klausimas, kada 
komunistai užims visą Kiniją ir pastatys 
komunistinę valdžią. Prekybos santykiai su 
komunistine Kinija, kaip sakoma, būsią 
panašūs į prekybos santykius su Rytų Eu
ropos valstybėmis, t. y. būsią panaudoti du 
suvaržytnai: 1) prekės nebus duodamos 
kreditan ir 2) nebus teikiama karinė me
džiaga. Visi ženklai kalbą už tai, kad JAV 
pagaliau naująjį Kinijos režimą pripažins 
ir užmegs su juo diplomatinius santykius. 
JAV diplomata:i didžiuosiuose Kinijos mie
stuose, kaip Tiencine, Pekinge ir Nankinge,

ČEKOSLOVAKIJA GRĄŽINO VOKIE- 
• CIAMS PILIETYBĘ

Praha. (Dena/Reuteris). Oficialiai paskel
bta, kad tie vokiečiai, kurie dar gyvena 
Čekoslovakijoje gali prašyti grąžinti jiems 
Čekoslovakijos pilietybę. Manoma, kad tuo 
galės pasinaudoti apie 200.00 asmenų. Po 
2. D. karo iš Čekoslovakijos buvo išvaryta 
netoli 3.000.000 vokiečių.

Prahos diplomatiniai sluogsniai mano, kad 
didesnė dar pasilikusių vokiečių dalis mie
liau iš Čekoslovakijos. išvažiuotų.

♦ 11 vakarinės Vokietijos kraštų mmis- 
teriai pirmininkai priėmė karinių guberna
torių rinkimų įstatymo pasiūlytus pakeiti
mus. Rinkimų datą į V. Vokietijos seimą 
ministerial pirmininkai nustatys savo bir
želio 13 d. skirtam pasitarime.

Suimtas Vilniaus žydų žudikas
Hamburgas (Ap). Vokiečių policijos pra

nešimu, Hamburge areštuotas buv. Rytprū
sių gauleiteris ir Ukrainos komisaras Eri- 
chas Kochas. Policija pareiškė, kad jis li
gi šiol slapstęsis ats. Itn. Rolfo Bergerio 
pavarde. Areštas įvykdytas, bendradarbiau
jant su britų karine policija.

Britų karinė valdžia iki šiol dar nieko 
nepasisakė ar ji Kochą išduos Sovietų Są
jungai, ar ne. Kochas yra įtrauktas į karo 
nusikaltėšių sąrašus. Jis be kita ko kaltina
mas Ir masinėmis žydų žudynėmis.

Wiirzburgas (Dena). Ochsenfurte buvo 
suimtas buvęs SD viršila Martinas Weis- 
sas, kuris kaltinamas vadovavęs žydų šau
dymui Paneriuose, prie Vilniaus. 1

Ochsenfurte jis sapstėm Ernsto Martino 
pavarde ir karį laiką buvo apskrities ligo
ninės prievaizda. Jis aiškinosi Vilniaus ges
tape turėjęs nereikšmingą postovį. Jis tik 
perdavęs įsakymus sušaudyti 30.000—40.000 
šydų. Kvotos metu paaiškėjo, kad Paneriuo

L Paskutinę valandą J
♦ New Yorko radijas, remdamasis ži

niomis iš Prahos, paskelbė, kad šiuo metu 
kažkur Čekoslovakijoje vykstąs komin- 
formo posėdis, nes į čekų komunistų 
partijos kongresą suvažiavusieji užsienio 
Komunistų vadai iš CSR neišvažiavo. Po
sėdyje esanti aptariama tarptautinė komu
nistų strategija.

♦ Attlee šios savaitės bėgyje su opozi
cijos vadu W. Churchilliu aptars D. Brita
nijos krašto apsaugos problemas.

♦ Liuksemburgo seimas ratifikavo Atlan
to paktą.

♦ Paryžiuje Bevinas pradėjo pasitari
mus su Egipto užs. reik. min. dėl naujau 
sąjungos sutarties. Nuo senos 1936 m. su
darytos sąjungos sutarties Egiptas atsisakė 
1946 metais.

♦ Prez. Trumanas ir užs. reik. min. 
pavad. Webbas pradėjo pasitarimus su va
dovaujančiais kongreso asmenimis, kad tuoj 
po Atlanto pakto ratifikavimo | kongreso 
darbų tvarką būtų įtraukta karinės pagalbos 
programa. JAV kongreso demokratų frak
cija nutarė Atlanto pakto debatams neteikti 
pirmumo. Tuo būdu kongresas šį paktą 
pradės svarstyti tik po mėnesio.

♦ „Kovos su nežmoniškumu” grupė pa
skelbė, kad Graikijoje kovojąs vokiečių po
licijos dalinys neteko 30 žuvusių ir per 
100 sužeistų, (vykdyta 17 mirties bausmių 
už bandymą derzertyruofl.

♦ Bolivijos vyriausybė kovai su prasi
dėjusiais neramumais paskelbė visuotinę 
mobilizaciją.

jau susirišę su vietinėmis komųi.isių įstai
gomis.

Šanchajus (BBC), šiandien, 5-kiom die
nom po kautynių pabaigos praslinkus į 
Šanchajaus uostą įplaukė vienas olandų lai
vas. Netrukus laukiama kelių britų laivų. 
Komunistai paskelbė, kad jie visomis pa
stangomis parems Šanchajaus prekybą.

Šanchajus (Dena/Reuteris). Kinijos ’ ko
munistų kariumuuijs Šanchajau^kontrolės 
komisijos užsienio politikos skyriaus Vedė
jas Cianghanfus pareiškė,' kad visų Šancha
juje gyvenančių užsieniečių gyvybė ir tur
tas yra apsaugoti, nors kilių „liaudies vy
riausybė” ir nepalaiko diplomatinių santy
kių su užsieniu. Užsieniečiai buvo paragin
ti toliau verstis savo verslais. Miesto ko
mendantas paragino visus gyventojus ben
dromis pastangomis Šanchajui grąžinti tai
ką ir 'gerovę. Jis grasė sunkiomis bausmė
mis visiems „nelegaliems ęlėmentams”.

Tautinės Kinijos vyriausybė atsistatydino.
Uždarytas konsulatas

New Yorkas (Dena). „New York Times ” 
praneša, kad JAV užs. reide, min. nutarė 
uždaryti savo generalinį konsulatą Mukde
ne, lies visos pastangos užmegsti de facto 
santykius su Mandžūrijos komunistai nu
ėjo niekais.

Pereitų metų lapkričio mėn. komunis
tams konfiskavus gen. konsulato radijo sių
stuvą, jis liko be ryšio su pasauliu.
3. D. karas — vienintelė Ciangkaišeko vUtis 

New Yorkas. „New York Herald Tribū
ne” skiltyse Alsopas rašo, kad Ciangkaišė- 
kas pareiškęs, jog tikįs į tautinės Kinijos 
prisikėlimą. Tačiau tautininkai laimėsią tik 
3. D. kare. Jis esąs įsitikinęs, kad dar šių 
metų rugpjūčio mėnesį tarp JAV ir So
vietų Sąjungos kilsiąs karas, kurį laimė
siančios JAV. Tada vėl ateisiąs laikas kur
ti tautinę Kiniją.

se nuo 1941—1944 m. be teismo sprendimo 
buvo sušaudyta beveik 100.000 žydų. Jie 
buvo suvaryti į Panerius iš Vilniaus geto 
bei apylinkių ir čia sušaudyti.

Weissas, kaip Vilniaus SD kuopininkas, 
dalyvavo ekzekucijotse, duodamas įsakymą 
šaudyti ir pats šaudydamas.

Weisso bylos data dar nepaskirta. Pro
kuroras pranešė, kad bylos metu bus ap
klausta apie 200 liudininkų. Antra vertus, 
tariama, kad Weissas bus išduotas Lenki
jai.

*
SKORZENYO ŽMONA Į ARGENTINĄ

Viena. (Dena/Reuteris). Pagarsėjusio vo
kiečių agento Otto Skorzenyb žmona, kuri 
šiuo metu gyvena Austrijoje, prašėsi vi
zos į Argentiną. Pats Skorzenys praėjusiais 
metais pabėgo iš Darmstadto internuotų 
stovyklos. Skorzenienė gyvena Linze kar
tu su Nūrnberge pakarto gestapo sšriK- 
ninko Kaltenbrunnerio žmona.
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Tarptautinė padėtis

„Uniformuotas 
muzikas“

Konilntormo pralaimėjimas
Valteris Lippmanas nagrinėdamas susi

dariusią būklę, teigia, kad dabar esą visai 
aišku, jog Kremlius galutinai atsisakė nuo 
1947 m. vasarą pradėtos kominforminės už
sienio politikos. Mat, kominformo vadovau
jantieji asmenys tikėjosi galėsią Europą, 
laimėti ■ vidujine agresija. Tačiau ta politi
ka ne tik anesukliudė Marshallio planą ar 
Atlanto paktą, bet iššaukė tokią stiprią 
reakciją, kad karo pavojus pasidarė iš tik
rųjų rimtas.

Tokios komitiforminės politikos pasėkos 
sustiprino Stalino pažiūrą, kad pirmasis da
bartinis komunizmo tikslas esąs ne pasauli
nė revoliucija, bet komunizmo konsolida
cija Rusijoje ir jos saugumas. Kominformi- 
nė politika buvo atskala guo stalinizmo. Ji

• priminė Trockio idėjas, prieš kurias Stali-
• nas kovojo.

Lippmanas mano, kad neseniai Įvykusio 
Vokietijos sovietų zonos balsavimo rezulta- 

■ tai turi sustiprinti Stalino tezę, kad sovietų 
politiką Europoje reikia remti ne tarptauti- 

- niu revoliuciniu komuniamu, bet rusų — 
’ vokiečių ir kitų tautų interesų žaidimu.

Ridikai
Anot Lipmano, tokia pažiūra yra dau- 

e giau pagrĮsta’ negu plačiai pasklidęs tar-

\ Gedos dėmė
„Už geležinės uždangos, Pabaltyje nai

kinamos trys tautos. Tai karti teisybė; 
Kremlius reikalauja tų aukų, kad Įgyven- 
dytų Stalino šūkj prie Lenino grabo: 
„Sovietų Sąjunga turi būti didesnė ir 
Stipresnė." Rooseveltas syk| pasakė lie
tuvių delegacijai; „Nėra reikalo kalbėti 
apie Lietuvos mažumą, nes ir mažiausia 
tauta turi tokią pat teisę | nepriklauso
mybės palaimą kaip ir pačios didžiau
sios.”

Todėl Pabaltijo likimas yra tokia pat 
didelė XX amžiaus istorijos gėdos dė
mė, kaip ir likimai, ištikę reikšmingesnes 
rytų valstybes.”
Iš švedų laikr. „Sydsvenska Dagbladet”.

muo, jog, sovietai pasiūlysią atitraukti iš 
Vokietijos okupacines kariuomenes, kad vė7 

' liau su eavo „liaudies policija” užėmus ir 
vakarines zonas. Stalinas suprantąs, kad 
be raudonosios armijos neįmanomas ir ko
munizmas. Jis žinąs, kad vokiečiams tin
ka tas pats jo posakis kaip ir kiniečiams, 
kad tie, girdi, esą ridikai — iš oro raudo
ni, iš vidaus balti. Todėl jis vokiečių ko
munistams nepasitikjs ir manąs, kad dau
giau laimėsiąs, derėdamasis su vokiečių 
nacionalistais.

Kas atėjo iki Elbės? \
Lippmanas kartoja savo seną tezę, kad 

komunizmą į Europą gali atnešti tik rau
donoji armija. Jis pažodžiui teigia:

„Ne komisaras, bet uniformuotas muži
kas atnešė komunizmą iki Elbės’.’.

Lipnumas mano, kad tokiai būklei esant, 
Stalinas, galutinai atsisakęs nuo kominfor- 
minės politikos, ieškos naujų kelių. Rau
donosios armijos atitraukimas sumažintų 
grėsmę Europai ir tuo pačiu sukeltų tikrą 
paniką biurokratų tarpe. Juk dabar viskas 
planuojama, vadovaujantis mintim, kad so
vietų puolimas yra galimas, net neišvengia
mas. Sovietų pasitraukimas visą tą galvose
ną ir elgseną vienu smūgiu sugriautų. Juk 
abejotina, kad kongresas,-nebūdamas kri
zės nuotaikoje, balsuotų už paramą Euro
pa’.

Kas toliau?
Lipmanas mario, kad praeis dar kiek lai

ko iki Vakarai suvoks, kad prasideda nauja 
šakojo karo fazė. Vokietija, kaip tautinė val
stybė, vaidins vis didesni vaidmenį tautinių 
interesų pusiausvyroje. Ir sovietų politika, 
atsisakiusi nuo kominformo svaičiojimų 
grįš prie senų Bismarcko.'Rappallo ir netgi 
Molotovo — Ribbcntrojxi pakto tradicijų. 
Kremlius, tardamasis ir derėdamasis su su
vereninėmis valstybėmis, stengsis patarnau
ti Rusijos Interesams.

Atrodo, kad toks Lippmano samprotavi
mas yra logiškas, tačiau pakeisti be jokių 
nuostolių sau nevykusią politiką yra sun
ku ir tokiai totalinei, viešosios nuomonės 
nepaisančiai valstybei, kaip Sovietų Sąjun
ga. Paryžiaus konferencijoje Višinskis ieš
ko kelio atgal, tačiau kol kas jo nesurado. 
Mat, jis nori iš pralaimėtų. kautynių pasi- 
traiškti be nuostolių, o tai kaip tik ir ne
įmanoma irflnelogiška. Komisarą Į mužiką 
atversti sunku.

*
Tarp kitko. Atrodo, kad Lippmanas gal

voja logiškai. Sakoma, kad jo straipsnius
- kas rytą atidžiai perskaitęs pats Truma- 

uas. Bet kd Stalinas domėtųsi" jo išvedžio- 
jkuais — žinių nėra. Gai todėl tiek daug 
nesosipr*tinit>

IKominformo pralaimėjimas Balkanuose
Belgradas (FR). Šiuo metu Tiranoje uždaromis durimis vystanti pen

kių artipių Albanijos diktatoriuko Envęro Hodžos bendradarbių byla užbaigia 
sensacingą dramą, prasidėjusią, su 1948 m. birželio mėnėsĮ paskelbta kominformo 
rezoliucija. Nors Jugoslavijoje ši byla smerkiama skambiais šūkiais, kaip „demo
kratinių teisių Išprievartavimas”, „kominformo laiminamas smurtas" Ir tt., tačiau 
atidesniam stebėtojui aiškiai krinta Į akis čionykščių politinių sluogsnlų pasiten- 

" kinimas kominformo pralaimėjimu Balkanuose. Politiniuose Belgrado sluogsniuose 
regimo sovietų užsienių politikos posūkio (noras tartis Graikijos klausimu) nuo
pelnai priskiriami vien tik suktai Tito taktikai, makedoniškoje Balkanų dalyje 
užgniaužusiai metų pradžioje prasidėjusi sukilimą. Albanų pogrindžio žiniomis, 
šioje istorijoje tam tikrą vaidmenį suvaidinę ir Tiranos kaltinamųjų suole atsi- 
dūrusieji Albanijos komunistai.

Tiranos partijos hierarchija po komin
formo ekskomunikacijos pasidalino J du 
frontus; Hodžos lagerį (kominformo šali
ninkai) ir Dodžės (min. pirm, pavaduotojas, 
Tito šalininkas) grupę. Tuoj po Bukarešto 
deklaracijoj Hodža turėjo nutraukti Bulgaę 
rijon planuotą vizitą, kad pats galėtų iš 
kalėjimo ištraukti savo vidaus reikalų mi- 
nisterio areštuotuosius kominformistus. Sis 
„apdairumas” neliko nepastebėtas ir Bel
grade; Hpdžai nutraukus ūkinius ryšius su 
Jugoslavija, ir vis didėjant iš šių santykių 
nutraiikimo kilusiam ekonominiam chaosui, 
antroji' grupė pradėjo vis labiau stiprėti.

tuo ritėtu kominformas paruošė planus, 
kaip netiesiogiai, Didžiosios Makedonijos 
sukilimo pagalba, atgauti prarastąsias po
zicijas Balkanuose. Prie Graikijos ir Bul
garijos makedoniečių pradėtos kovos tu
rėjo prisidėti Kossovo albanų mažuma, ku
riai būtų tekę Serbijos Makedoniją atplėšti 
nuo Jugoslavijos. Tuo būdu kominfprmas 
svajojo per Bulgariją ir Didžiąją Makedo
niją bei Albaniją suorganizuoti „sausumos 
tiltą” Į Adrijos jūrą.

Tačiau, vos tik pradėję paruošiamuosiuos 
darbus (apie 1948 m. gruodžio vidurį), 
Maskvos agentai turėjo su nustebimu kon
statuoti, kad apie jų slaptuosius planus yra 
gerai informuotas ir Titas. Jo suorganizuo
ta Serbijos makedoniečių kontra-organiza- 
cija pradėjo statyti neįgyvendinamus reika
lavimus: „Pirino” ir „Ėgėjų” makedonie- 
čiams, kurie vidiniais ginčais dėl valdžios 
sugriovė labai terminuotą kominformo pro
gramą.

Tačiau pirmąjį viešąjį smūgi kominfor- 
mui sudavė Markosas. Sis tautiniu požiūriu 
labai jautrus graikas šiaurinės Graikijos 
sričių atplėšmą kažkokiai naujai steigiamai 
valstybei negalėjo suderinti su savo kovos 
tikslais. Jo dingimas nepakeitė faikto, kad 
Tilo pavyzdys yra gana patrauklus, ir ko- 
minformui iškilusieji pavojai nedingo. Tie
sa, kominformo diriguojamas makedoniečių 
sąjūdis „Nepokovai” savo rezoliucijoje pa
sisakė už (Didžiosios Makedonijoj steigi
mą, ir kur| laiką atrodė, kad senieji bėgiai 
vėl atremontuoti, tačiau tuo pačiu metu 
pradėjo iškilti vis aiškesnių ženklų, kad 
Titas iš defenzyvos pereina Į ofenzyvą.

Jis ne tik Įvairiems makedoniečiams jau 
1944 m7 suprojektuotos Balkanų federaci- 
os rėmuose pasiūlė daugiau, negu, komin

formas, bet ir tuometinė jo mažumų politi
ka parodė, jog garantijos, saugančios ma
kedoniečių teises, buvo pagristos ir rim
tos. Toliau, Balkanų vakaruose, Albanijoje, 
kominformo reikalai per tą laiką tiek paš
lijo, kad atitinkamai- informuoti Belgrado 
sluogsniai kiekvieną dieną laukė naujos 
Balkanų sensacijos.
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Kryžiaus žygis Europoje
. ’ s,

Visa Pietinė Anglija buvo viena plati ka
rinė stovykla, prikimšta kareivių, laukiančių 
tik galutinio žodžio pradėti akciją. Ji taip 
pat buvo prikrauta amunicijos, maisto ir 
ginklų, laukiančių transporto Į antrąjį La
manšo krantą. Labiausiai Į pietus išsikišu
sios stovyklos, l kurias buvo sutelkti dali
niai, buvo apsuptos spygliuotomis vielomis, 
kad nė vienas kareivis nebegalėtų iš jų iš
eiti. Galinga armija buvo įtempta lyg spy
ruoklė; iš tikrųjų, tai buvo didelė žmonių 
spyruoklė, [temptai laukianti puolimo mo
mento.

Du kartus per dieną mes susitikdavome su 
metereologiniu komitetu. Kai birželio 4 d. 
rytą, taigi, tik vieną dieną prieš mūsų nu
matytą pasirinkti invazijos dieną, vadai su
sirinko pasitarti, metereologinio komiteto 
pateiktasis pranešimas nebuvo džiuginąs. 
Žemi debesys, aukšti vėjai ir stiprus banga
vimas grasino mūsų numatytąją invaziją pa
versti labai rizikingu dalykų, Metereologai 
pareiškė, kad aviacijos parama, tokiam orui 
esant, vargu ar bus galima, laivyno ugnies 
nepakaks ir netgi bus sunkiai Įmanoma val
dyti mažuosius laivelius. Apsvarstęs visus 
tuos faktorius, aš nutariau, jog invaziją rei
kės atidėti.

O birželio 4 d. ’ vakarinė konferencija, 
apskritai imant, maža tegalėjo nuskaidrinti 
niūrų šio ryto vaizdą, ir įtempimas dar 
netgi padidėjo, kadangi beveik baisu buVp 
pagalvoti ajiie neišvengiamas pasėkas, ku-

Apie vadovaujančią grupę — Dodžę (min. 
pirm, pavaduotojas ir vidaus reikalų minis- 
teris), Kristo (valstybės kontr. komisijos 
pirmininkas), MikrodžĮ (slaptosios policijos 
valdybos v-kas), Putą (Albanijos komu
nistų partijos propagandos dalies direkto
rius) — susibūrė Įvairios pogrindžio gru
pės. Nors „Pūna” „tari” ir Zoguso šali
ninkai bei pro-itališkai nusiteikę Valonos 
jūreivių sluogsniai Į Albanijos ateiti žiūri 
ne vienomis akimis, tačiau prieš kominior- 
mą suorganizavo vieningą frontą.

Sausio pabaigoje situacija .artėjo Į kul
minacini tašką. Titas pradėjo‘propagandini 
nervų karą ir kai kuriose vietose ėmė ta
riamai stiprinti pasienių apsaugą. Ypač- 
daug kariuomenės buvo telkiama Albanijos 
pasieny, nes jis iš tikrųjų tik telaukė per
versmo Tiranoje, kad, naujiesiems yaldo- 
vams pakvietus, -galėtų „Jugoslavijos sau
gumo sumetimais, Albanijoje 
anarchistines nuotaikas”.

Tiranos sukilimo išvakarėse 
kai visas pasaulis buvo aikis 
Titui gresianti pavojų iš Rytų, iš Sofijos 
pakilo 3 sovietiniai lėktuvai, kuriuose sė
dėjo 38 sovietų „ūkiniai patarėjai”. Neprti

likviduoti

tuo metu, 
nukreipęs į

gy. sako JA V spauda

Geležinkeliečių streikas demaskavo sovietus
Žinomi amerikiečių laikraščiai, aprašinė

dami Berlyno geležinkeliečių streiką, pa
brėžė, kad streikas išryškinęs sovietų pre
stižo susilpnėjimą dėl blokados.

„New York Herald Telegram”: „Jungti
nėse Valstybėse mes pripratome komunistus 
matyti profesinių sąjungų kovotojais, ir da
bar mus stebina, kad jie kai kur pasidaro 
streiklaužiais ir ginkluotos policijos ben
dradarbiais.

Taip atsitiko Berlyne, kur keletas tūks
tančių geležinkeliečių sukilo, iš sovietinės 
geležinkelių valdybos reikalaudami atlygi
nimo Vakarų markėmis, kurios turi dides
nę perkamąją galią, negu sovietų įvestoji 
valiuta.

T1KSLI PAMOKA
Rostooko uosto krantinėje nervingu 

žingsniu vaikšto vienas SĖD pareigū
nas, nuolat žvilgčiodamas Į vandenį.

Prie jo prieina rusų karininkas ir 
klausia:

— Was du machen? i
— Žiūriu rusų laivų, kurie Vokietijai 

turi atgabenti javų, — aiškina pareigū
nas./

— Neišmanėli, žiūrėk Į laikraščius, ne 
Į uostą, — atsako rusas.

rios kiltų, invaziją atidėjus. ,
Kitą rytą maža mūsų stovykla siūbavo ir 

virpėjo nuo vėjo, kuris buvp beveik uraga
ninio pobūdžio, o tokio vėjo atneštasis lie
tus pylė kaip iš kibirio. Mylios ilgumo ke
lionė purvinu keliu l laivyno štabą tikrai 
nebuvo džiuginanti, ypač gi kai dar atrodė, 
kad takiose sąlygose net nėra pagrindo 
svarstyti padėt|.

Konferencijai prasidėjus, pirmasis prane
šimas rodė, kad viena diena ankščiau nu
matytas blogas oras Prancūzijos krante iš 
tikrųjų prasidėjo, ir, jeigu mes pasiryšint 
keltis birželio 5 d., tai beveik tikras daly
kas, kad susilauksim didelės nelaimės. Visa 
tai metereologai mums pranešė, gal būt, 
dėlto, kad suteiktų mums daugiau pasitikė
jimo nuostabiu kitu' pareiškimu, jog ryt ry
tą prasidėsiąs reliatyviai gero oro perijo- 
das, iki šiolei visai nelauktas, ir jis truk
siąs maždaug trisdešimts šešias valandas. 
Jų prognozas tolesniam peri jodui nežadėjo 
nieko gero, bet jie mus užtikrino, kad šis 
trumpės ramaus oro perijodas kaip tik Įsi
terpia tarp jau besibaigiarttios dabar mū
sų pergyvenamos audros ir prasidedančio 
kito tikrai blogo oro perijodo.

Taigi, perspektyvos nebuvo šviesios, nes 
atrodė-jog mes galėsime sėkmingai iškelti 
Prancūzijos krante keletą pirmųjų puolan
čiųjų bangų, bet vėliau gali būti sunku jas 
nuolat paremti. Tuo .būdu mes galime būti 
priversti palikti tas pradines puolančiąsias 
mūsų jėgas izoliuotas, ir jos gali virsti 

ėjus nė parai, Hodža vėl pasijuto stiprus 
savo balne, o visame krašte siautė negailes
tinga teroro banga ...

Ir taip Didžiosios Makedonijos planai 
nuėjo nenumatytais keliais Sovietų Sąjunga, 
tiesa, apgynė savo langeli (. Viduržemio, jū
rą, tačiau pats kominformas tapo makedo- 
niškų intrigų žaismo auka.

* m «■

TITAS IEŠKO DRAUGYSTfiS SU‘ 
VAKARAIS

Belgrado diplomatiniuose sluogsniuose 
oficialiai patvirtinami gandai, pagal ku
riuos Titas buvęs keletą kartų susitikęs su 
italų-amerlkiečių bankininku Camillo Cašti- 
glioni. Nors apie pas’ arimų turini tiks
lesnių žinių gauti dar neįmanoma, tačiau iš 
to aišku, kad Belgradas ieško glaudesnių 
ekonimonių ryšių su Vakarais.

Jugoslavija neseniai kreipėsi Į amerikie
čių bankus „Chase National Banc” ir „Banc 
of America”, prašydama 20 mil. dolerių pa
skolos. Tiek Italija, tiek Jugoslavija nori 
savo ūkinius 'ryšius sustiprinti, tačiau nuo
lat didėjąs' Italijos kreditas Jugoslavijai 
abiejų kraštų prekybos derybas sukliudė. 
Italų-amerikiečių bankininkai Titui pasiūlė 
naują projektą, pagal kurj visi kreditai turi 
būti amerikiečių garantuojami. \

Šia proga negalima nepastebėti Jugosla
vijos spaudos propagandinės kampanijos, 
kurioje aptariami ūkiniai santykiai tarp 
.demokratinių” ir ^kapitalistinių” kraštų. 
„Jugoslavija” rašo Belgrado oficiozas 
„Borba”, nėra vienintelis kraštas, kuris de
rasi su kapitalistais. Visi kominformo kraš
tai turi glaudžių ryšių su Vakarais, nes 
kitaip negalėtų įvykdyti savo pramonės 

anų.” ( W. Krause-Servol*.

Tokio pasipriešinimo komunistiniams po 
licijos daliniams rusai negali suprasti. „So
vietų Sąjungoje niekas nestreikuoja,11i pa
reiškė vienas sovietų armijos kapitonas, 
„tad kodėl vokiečiai kelia tokį triukšmą?” 

Iš fakto, kad vokiečiai drĮsta iš rusų 
. reikalauti atlyginimo amerikiečių (ves
tomis markėmis, aišku, kad blokada su

silpnino sovietų prestižą.
Iš kitos pusės darbininkai parodo savo 

pasitikėjimą Vakarų valstybėmis, šaukdS- 
miesi sąjungininkų intervencijos. Šių įvy
kių pasėkas, gal būt, pajus visa Europa."

„Philadelphia Bulletin": „Jungtinėse Val
stybėse komunistai kursto streikus, trukdo 
juos malšinti ir keikia įstaigas, kad jos 
nori atstatyti tvarką ir ramybę, bei darb
davius, kad jie ieško kelių darbui pradėti.

Berlyne gi komunistai komanduoja vy
rus ir moteris, kad jie išvarytų strei
kuojančius iš stočių, kur jie užsibari
kadavo. Tuo pat metu savo- kovoje dėl 
pramoninio pirmavimo jie naudoja 

smurtą, • -.t
Tai nenustebibs tų, kurie žino, kad Ru

sijoje ir sovietų satelitinėse valstybė l 
streikai ir streikų agitacija baudžiama vi
su griežtumu, ir iš. profesinių sąjungų atim
tą visa minties ir veiklos laisvė.” 

lengvu vokiečių kontrapuolimo grobiu. Ta
čiau vis tiek dėl invazijos atidėjimo galin
čios kilti pasėkos pateisino tą didelę rizi
ką, ir aš skubiai paskelbiau sprendimą: 
pradėti invaziją birželio 6 d. Sis sprendi
mas buvo padarytas birželio 5 d. 4 vai. 
15 min. ryto. Nė vienas to pasitarimo da
lyvis nepasakė nieko prieš, ir staiga visų 
jų veidai aiškiai pragiedrėjo. Nebetarus 
daugiau nė žodžio, kiekvienas jų skubėjo 
prie savo pareigų, kad savo pavaldiniams 
perduotų tą žinią, kuri išjudins visą kariuo
menę.

Visa eilė asmenų kreipėsi | mane, pra
šydami leidimo paimti juos I invaziją re
miančius laivus, kad jie patys galėtų puo
limą stebėti. Kiekvienas štabo narys visuo
met gali surasti tuzinus argumentų, kodėl 
kaip tik jis būtinai turi dalyvaut^toj eks
pedicijoj, užuot pasilikęs vieninteliam poste, 
ryšių centre, kur jis tikrai galėjo būti nau
dingas. Tarp tų asmenų, kuriems toks lei
dimas nebuvo duotas, buvo ir min. pirm. 
Churchlllis. Jo prašymą neabejotinai inspi
ravo tiek jo, kaip kovotojo, instinktas, tiek 
ir nekantrumas, numatant, jog kitu atve
ju jam teks ramiai sėdėti Londone ir ten 
laukti pranešimų. Aš gi jam pareiškiau, 
kad vis dėlto yra galimybė, jog jis gali 
tapti atsitiktinės nelaimės auka, o tai būtų 
per daug svarbus dalykas, vertinant iš visų 
karo pastangų taško, ir todėl atsisakiau pa
tenkinti jo prašymą. Bet jis nenorėjo su 
tuo sutikti ir atsakė man, visiškai tiksliai, 
kad, nors aš ir esu pagal abiejų vyriausy
bių man suteiktą Įgaliojimą vienintelis tos 
operacijos vadas, bet Į mano kompetenciją 
neįeina britų karinės organizacijos kon
trolė. Jis pareiškė man:

1 — Mano brangus generole, tamsta ne
turite kompetencijos tiksliai nustatyti kiek-

TRUMPOS ZIMOS^
g ABISINIJA

♦ Abisinijos ambasada Londone panei- y 
gė pasklidusias žinias apie sukiliiną Abisi
nijoje ir pasikėsinimą prieš sosto Įpėdini.

e AUSTRALIJA
* Australija sekančiame pasaulio prof, 

sąjungų kongrese nedalyvaus, pareiškė Aus
tralijos prof. sąjungų tarybos sekretorius 
Monkas. (D/R).

♦ Australijos radijas paskelbė, kad vi-" 
dūrio Australijoje atrasti labai gausūs ura
no klodai. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
* Čekoslovakijos švietimo ministeris 

Nejedlis pasutiniajame komunistų partijos 
posėdyje reikalavo, kad visi vaikai prievar
ta būtų verčiami lankyti vaikų darželius, 
idant nuo pačios kūdikystės juose būtų ga
lima skiepyti komunistines idėjas. Jis pa
reiškė, kad švietimo ministerijos uždavinys 
yra pačiuose pirmuose būs. piliečių žings
niuose sunaikinti buržuazijos polėkius.

D. BRITANIJA
♦ Vienoje Londono ligoninėje mirė 1. 

D. kare pagarsėjęs vokiečių šnipas kap. 
Rintelenas. Po 1 D. karo jis gyveno Lon
done. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijoje, vienam autobusui nusiritus 

nuo šlaito, žuvo 5 muzikantai ir 20 buvo 
sunkiai sužeista. Tuo aųjobusu važiavo 42 
asmenų orkestras. (D/R). '

♦ Stagno, Lombardijoje, (šiaur. Italijo
je) tarp policijos ir streikuojančių žemės 
ūkio darbininkų Įvyko susirėmimas, kurio 
metu buvo sužeisti 7 policininkai ir nema
žas skaičius darbininkų. Susirėmimo metu 
iš abiejų pusių buvo pavartoti ginklai. 
Areštuota 70 asmenų. (D/R),

J A. VALSTYBES
♦ Naujai paskirtasis JAV ambasadorius 

Kirkas tarėsi su Trumanu. Prieš išvykda
mas | Maskvą, jis dar dalyvaus Paryžiaus 
užs. reik, ministerlų konferencijoje, kaip 
JAV delegacijos narys. (D/Afp).

♦ JAV gen. štabas šiuo metu tyrinėja 
Įvairių ginklų rūšių vertę. To tyrimo tiks
las yra koordinuoti JAV pramonės darbą 
Amerikos gynimo interesuose. (D/R).

JUNGT. TAUTOJ
♦ Ypatingieji įgaliotiniai, kuriems pa

vesta tartis dėl Austrijos valstybės sutar
ties, praėjusi pirmadieni susirinko Marbre 
Rose rūmuose paruošti keturiems užsienio 
reikalų ministeriams pranešimą Austrijos 
valstybės sutarties klausimu.

♦ JT gen. sekr. Trygve Lie sekančioje 
JT pilnatyje pasiūlysiąs, kad būsimiejl JT 
pilnaties posėdžiai visada būtų pradėti ty
los minute, prisiminti žuvusiems už JT ide
alus. (D/R).

P. AFRIKA
♦ Netoli Kapstadto čiabuvių sodybose 

kilo didžiulis gaisras. Šimtai žmonių liko 
be pastogės. Clabūviai bejėgiai žiūrėjo į 
gaisrą ir balsiai meldėsi. (D/R).

PRANCŪZIJA
* Prancūzijoje mirė širdies priepuoliu 

Paryžiaus arkivyskupas kard. Suhardas. Jis 
ką tik buvo pasveikęs nuo plaučių uždegi
mo ligos. 1935 nr. jis buvo pakeltas 1 kar
dinolus. Pr. metų gruodžio mėn. jis at
šventė 50 m. kunigystės jubiliejų. (D/R).

IS VISUR
♦ Catavijos mieste, Bolivijoje, kasyklų 

darbininkai nužlidė 15 inžinierių, kurių tar
pe buvo 7 amerikiečiai; jie visi buvo paim
ti kaip Įkaitai. Tai buvo atsakymas i vy
riausybės Įvykdytus kai kurių politikų, ka
rininkų ir prof, sąjungų veikėjų, kurių tar
pe buvo ir kasyklų prof, sąjungos sekreto
rius, suėmimus ir ištrėmimą,! Čilę. įvyku
siam susirėmime tarp streikuojančių dar-* 
bininkų ir kariuomenės, žuvo mažiausiai 
170 asmenų. Catavijoje yra gausiausios pa
saulyje cino kasyklos. (D/R).

* Egiptas su Sovietų Sąjunga pasirašė 
sutartį, pagal kurią Egiptas gaus 100.000 to 
javų, o Sovietų Sąjunga medvilnės. (D).

vieno Jo Didybės laivyno laivo įgulos su
dėti. Kadangi tikrai taip yra, t gudriai 
tęsė jis toliau, — tai jūs neturite galios 
sutrukdyti man Įsėsti į laivą, kaip geros 
valios įgulos nariui.
• Žinoma, su visu tuo aš apgailestauda
mas turėjau sutikti, bet aš . griežtai jam nu-', 
rodžiau, jog tokiu savo elgesiu ir nflsilai- 
'kymu mano instrukcijų jis tik dar padi
dins mano atsakingumo naštą. Ir kai aš 
turėjau sutikti su faktu, jog šiame reikale 
aš esu nugalėtas, iš visai nelauktos pusės 
atėjo man pagalba. Vėliau aš sužinojau, jog 
'Didžiosios Britanijos karalius, patyręs apie 
tok| ministerio pirmininko pasiryžimą, ir, 
dėdamasis jog jis visai nenori daryti Įta
kos Į Mr. Churchillio nusistatymą, pasiun
tė pranešimą, jog, jeigu ministeris pirmi
ninkas jaučia reikalą dalyvauti invazinėj 
ekspedicijoj, tai ir jie, karalius, jaučia ly
giai tokią pačią pareigą ir privilegiją daly
vauti joje savo 
dalykas visą ŠĮ 
kitokią šviesą, 
apie jĮ girdėti, 

Nežiūrint to,
nieterio pirmininko pusėje.

9.
Kai sąjungininkų armija baigė galutinai 

išstumti vokiečius iš vakarinės Senos pu
sės, eventualus vokiečių sutriuškinimas Eu
ropoje pasidarė tikras dalykas. Netgi ir 
profesionalų karo vadų, tiesiogiai vadovau
jančių kovojantiems daliniams, tarpe išbu- 
jo% optimizmas, beveik lengvabūdiškumas, 
kuris net nebepajėgė žiūrėti rimčiau Į vei
dą tokiems faktoriams, kaip didelės vokie
čių armijos dalies fanatizmas ir dat pasi
likusios pastangos tautos, Įkvėptos despe- 
ratiškaigakci jai.

Nauja mūsų situacija sukėlė v+e.*ą 4

kariuomenės priešakyje. Sis 
klausimą pasuko staigiai | 
ir man nebeteko daugiau

mano simpatijos buvo mi-

.1

2
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Ponas dailininke, o kam Jums tas Paryžius?
9. m. gegužės mėn. 12—26 d. gale

rijoje Raymond Duncan, 31, rue de 
Seine, Paryžiuje, vyko dailininko Vy
tauto Kasiulio tapybos darbų ir pie
šinių paroda. *

Atrodo kad jis bus gimęs neteisėtai, Jo
kioje įstaigoje nebuvo sudarytas jo atvyki
mo pasaulin aktas. Klaikiausia, jog ir pat-- 
sai tėvas negalėjo nurodyti nei prasidėji
mo nei gimimo aplinkybių, nei datos. Rei
kėtų spėti, kad su juo nutiko panašiai, kaip 
su anuo meilės jausmu, kuris geroką laiką 
jau buvo gyvenąs pasąmonėje,* kol vieną 
dieną staiga iškilo aikštėn visu savo nenu
maldomu aštrumu. Galimas, dalykas, kad jis 
prasidėjo su pirmuoju žingsniu Dailės šven
tyklos laiptais. Gal būt. Bet mes esame tik
ri, kad kielįjyieno aosilankymo metu pasą
monės isčiuje jis nepastebimai brendo, kro
vėsi. Iš pradžių jis nekėlė nerimo ir buvo 
lengvas Ir nekaltas kaip pirmosios meilės 
sapnas. Toks jis buvo, kol gimė. Kai buvo 
suvoktas — buvo pirmoji jo gyvenimo die
na. Vadinkime jį, kaip norime; ilgesiu, no
ru, geidimu, troškimu ar aistra, — vardas 
iiuo atveju nedaug tepasako, — viena aiš
ku; — kūdikis buvo labai stiprus ir gaiva
lingas. Taip, stiprus, jog pamažu pradėjo 
apvaldyti savo gimdytoją, darė jį savo ver
gu, ’arba, kaip sako protingi žmonės, tem
dė protą. Dėl to ir keista, kai žinantieji 
tvirtina, jog Paryžius racionalus. Kodėl tad 
noras Paryžiun temdė sąmonę?

Noru gyvenimas panašus į žmonių gyve
nimą. Jie prasideda, gimsta, gyvena ir mir
šta, Kaip ir žmonės. Gal tai, žinoma, ir ne
vykęs palyginimas. Gal juos veikia kitokį 
matai, kiti dėsniai bei kitokios ncftmos. Kaip 
ten bebūtų, pasižiūrėkime į mūsų naujagi
mio gyvenimo dienas.’ 
« Jis buvo jais nevienerių metų, kai viena, 
apšaukusi save jauna, bet savo pamėgimu 
žudyti tikrai sena, tauta panoro pertvarky
ti europiečių buitį.

To pasėkoje Pabaltijo žmonėms sbuvo dar 
kartą primintas Galilėjo dėsnis, tiesa, nau
joje interpretacijoje. Žemė esą sukasi apie 
saulę, bet saulė tegali išsilaikyti savo pa
stovioje padėtyje tik įsikabinusi Kremliaus 
Biautuvo ašmenų. Pabaltiečių tarpe „saulės” 
tarnai sukėlė iki tol negirdėtą „turizmo” 
audrą „laimės” t. y. „saulės” link. Jie, matyt 
vadovavosi Antoine de Saint-Exupėry iš
mintimi, kad žmones reikia priversti «ave 
Įprasminti; kitaip jie stumdysis apie kinų 
kasas, ieškodami laimės.
' Kūdikis tuo metu merdėjo, nes anoji 
„saulė” buvo perkaitri, o vaikams tai ken
kia. Gal būtų ir miręs, jei liga nebūtų pa
sisukusi kita kryptimi, priėmusi kitas for
mas. - ■ •

I____ Margumynai —-I
Pieno milteliai yra labai senas išradimas. 

Juos mongolai gamino jau Džingischano 
laikais. Garsusis keliautojas- Marco Polo, 
kuris 21 metus (1271—1292) praleido Mon
golijoje, savo „Stebuklų knygoje” apie tai 
rašė: „Čia žinomas ir sausas pienas; ■ jis 
panašus į tešlą. Prieš nauddjimą jis užpi- 
amas vandeniu ir tol maišomas, kol masė 
ištirpsta. Tada jį galima gerti.”
• Rašopia iš dešinės į kairę arabų, hebrajų, 
syrtį, persų, turkų, totorių kalbomis. Iš -kai
rės į dešinę: lotynų, armėnų, etiopų,-gru
zinų, slavų ir visomis naujosiomis euro
piečių kalbomis. Iš viršaus į apačią:, ki
niečių ir japonų. Iš apačios į viršų: se
novės meksikiečių.

Binamos respublikoje nuo apgaulės rin
kimuose saugomasi tokiu būdu: kiekvienas 
balsuotuojas turi' nykščius padažyti į spe
cialų rašalą, -kurį nuplauti nepasiseką anks
čiau, kaip po kelių savaičių.

LIETUVOS ISTORIJĄ užsisakydamas, remi jos išleidimą!
pačių ilgiausių ^diskusijų, kurias man teko 

. turėti su ministeriu pirmininku karo metu.
Siog diskusijos truko visą dešimtį pirmųjų 
rugpjūčio mėnesio dienų. Vienas posėdis 
truko net keletą valandų. Diskusijos sukosi 
apie šį klausimą: ar protinga vykdyti va
dinamąją Anvil (Priekalo) operaciją, kuri 
tuomet buvo perkrikštyta į Dragoon (Dra
gūno) operaciją. Šie šifruoti vardai reiškia 
operaciją, kuri turėjo generolo Deverio .va
dovaujamas jėgas iškelti Pietų Prancūži- 
joje.

Viena iš, ankstyvesniųjų priežasčių pla
nuoti šį puolimą buvo ta, kad mes norė
jom gauti dar bent vieną papildomą uostą, 
per kurį būtų būvį galima į invazinį Euro
pos frontą skubiai mesti naujas paremia
mąsias divizijas, jau parengtas Amerikoje. 
Min. pirm. Churchillis buvo nuomonės, kad 
mes dabar esam užsitikrinę, jog galėsim 
anksčiau panaudoti Bretanljos pusiasalio 
uostus ir kad tuo metu Viduržemio rajone 
esančius kariuomenės dalinius bus galima 
atgabenti per Bretaniją ar net gal esą būtų 
geriau, jei mes juos panaudotume vykdyti 
tolimesnę karo kampaniją Italijoj su even
tualiu tikslu per Adrijos viršūnę įsiveržti į 
Balkanus.

Savo' argumentams parimti ministeris 
pirmininkas nupiešė kruviną perspektyvą iš 
pietų puolančioms mūsų jėgoms. Jis sakėsi 
tikrai juntąs, kad jos ilgas savaites būsian
čios priverstos sugaišti palaužiant krantų 
gynybą, Ir kpd vargu ar jos per tris mėne
sius pajėgs nužygiuoti toliau į šiaurę, kaip 
Iki Lyono. Jis galvojo, jog mes čia susi
lauksime didelių nuostolių ir tvirtino, kad 
mūšių arena šiame rajone virsianti antruoju 
Anzio.*) Ga’imas dalykas kad ministeris 
pirmininkas nepasitikėjo mūsų žvalgybos

(VIENO RYŽTO ISTORIJA)

Naujosios Europos tvarkdariai, atrodo, 
susigundė „saule” ir sumanė ją, persikeldin
ti virš Spree miesto; greičiausia, norėdami 
praskaidrinti niūrią protiškąją architektūrą.

Atėjo rinkliavų epocha. Germano gele
žimis pakaustyto bato prispaustuose kraš
tuose buvo „renkami” vyrai ir moterys, rin
kliavų metropolijoje poniškosios rasės jau
nimas barškino aukų dėžutėmis — visokioms 
pagalboms, o paįvairinimui buvo rankioja
ma kaulai naujai pasiųstųjų į Wotano rei
chą gyventojų būrių, nes svetimi lėktuvai 
be paliovos išsikraudavo ir... ragino su
rengti proto rinkliavą.

Laikai buvo labai nepalankūs bet kokiems 

Piešiny*. 1947 m.VYTAUTAS KASIULIS

geriems norams, nes kaukolėmis apsikabi
nėję žmonės vertė turėti tik vieną Europos 
sugermanizavimo norą.

Kai „saulės” tarnai antrą kartą stūmėsj 
prie Baltijos pajūrio, dalis nesurinktųjų — 
jų tarpe ir mūsų gimdytojas su sūnum -r- 
išsirovė iš gimtosios žemės. Varganas bu
vo, žygis Vakarų šviesos link ir ilgokai už
trūko, kol į jų miestelį įriedėjo vakarietiš
kieji tankai ir ginkluoti technikai sustoję 
rinkos aikštėje ant žibalinių virtuvėlių ruo
šės kavą ir raikė sniego baltumo duoną.

■Hada buvo išsivaduota nuo didžiausiojo 
noro — rūpesčio išgelbėti sveiką galvą, ir 
visas gyvenimas vėl buvo nukreiptas senų
jų troškimų įvykdymui. Likimas, betgi, daž
nai surengia pinkles ten, kur jų mažiausiai 
tikimasi.

1946 m. Detmoldas. Vyriausioji lietuvių 
būstinė. Aukščiausiasis lietuvių reprezen
tantas — linų kultūrų specialistas. Tvarko
ma kultūriniai reikalai.

Atsargus beldimasis į duris.
— įeikite.
Pasilipk ima geros dienos.

. — Kuo galėčiau... ?
— Esu dailininkas. Kasiulis. Girdėjau...
— Hm.
— Girdėjau, jog Baltas duoda kaikuriems 

dailininkams stipendijas į Paryžių. Ar ne
galima būtų...?

— Bet, ponas dailininke. O kam Jums tas 
Paryžius? Ot, grįšime netrukus namo. Su
rengsite parodą — uždirbsite pinigų. Galė
sit nuvažiuoti ir į Paryžių.

Noras, vienok, nebuvo palaužtas. Gal dėl 
to, kad jis buvo jau gerokai subrendęs, o 
gal todėl, kad jo tėvas vėl buvo visai pasi
davęs savo vaiko įtakon.

Ir, kai ajisiekė žinia, kad vienas labai 
energingas ir į rokoko eleganciją .įsimylė
jęs menininkas Schwarzwalde pokalnėje 
stengiasi atgaivinti kauniškiojo T. Dailės 
Instituto tradicijas, šeima pasileido pietų 

pranešimų autentiškumu, bet mes buvom 
įtikinę, kad pietuose tėra likę tik maža 
vokiečių jėgų ir kad daugiausiai ten tėra 
tik nejudrios divizijos.

Nors aš niekuomet negirdėjau jo to sa
kant, bet aš,jutau, jog tikroji tokio minis- 
terio pirmininko susirūpinimo priežastis 
buvo daugiau politinio, negu militarinio 
pobūdžio. Galimas dalykas, jog jis galėjo 
galvoti, kad pokarinė situacija, jei vakari
niai sąjungininkai su didelėmis savo jėgo
mis įsitvirtintų Balkanuose, būtų daug 
efektingesnė, sudarant pastovų taikos pa
saulį, negu tuo atveju, jei tik vienos Rusi
jos jėgos bus okupavusios tą sritį. Aš ir 
pareiškiau jam, kad, jeigu šioji priežastis 
verčia jį pasisakyti už kampaniją Balkanuo
se, tai jis turėtų tuojau pat vykti pas prez. 
Roųseveltą ir išdėti jam ant stalo šiuos fak
tus, lygiai kaip ir savo samprotavimus. Aš 
gerai supratau, kad strategiją gali veikti 
politiniai motyvai ir jeigu prezidentas ir 
ministeris pirmininkas nutartų, 
verta prailginti' karą, tiro būdu 
jo kainą žmonėmis ir pinigais, 
užtikrinti politiniai tikslai, kurie 
rodo svarbūs ir reikalingi, tai 
pat ir lojaliai atitinkamai pakeisiu savo 
planus. Bet aš tvirtinau, kad tolei, kol jis 
operuos šiuo klausimu vien tik miltarinials 
argumentais, aš šių jo argumentų nepripa- 
žinsiu tikrais.

Kaip paprastai, ministeris pirmininkas 
tęsė tas diskusijas iki pačio vykdymo mo
mento. Ir taip pat kaip jau buvo įprasta, 
kai jis pamatė, kad jo planas nebus vykdo
mas, tai jis sviedė viską, ką tik turėjo, kad 
tik paremtų šią operaciją, kuriai jis taip 
ilgai priešines. Jis nuskrido . į Viduržemio 
jūros sritį stebėti šios operacijos, ir aš 

jog yra 
padidinant 
kad būtų 
jiems at- 
aš tuojau

link, — Fiesburgas juk gali slėpti nauju ga
limybių.

Tarp kitko, jei būtų galima išeiti iš rė
mų ir paliesti ano energingojo menivinko 
rokoko meilę, tai ji tik gyvai parodo mūsų 
jausmų nepastovumą. Bet, mylimųjų vė
duoklių pėdsakai lieka.

Pareinio saulėj! vėl buvo mokomasi kan
trybės, kol vieną, dieną neišlaiko širdie ir 
buvo iškeliauta. Su kuprine ant pečių. Per 
žemės ūkio darbininkų ir angliakasių ver
bavimo biurą...

Sunkus, vingiuotas ir ilgas kelias'' nuo 
Simno ežero krantų iki Senos pakrančių. 
Sunkus, net ir tada, jei vaikinas sportinin
kas — rekordistas ir net, jei paženklintas 
pirmąja valstybine tapybos premija

Paryžius — Prancūzija. Nes Prancūzija 
tai Paryžius. Jis buvo laimingesnis už van 
Goghus, Manetus bei Degasus, nes, kai anie 
gyveno, jie buvo, — jų ir nebuvo. Paryžius 
— miestas, į kurį 17 a. antroje pusėje Ru- 
'benso pėdsakai iš Italijos persikėlė aukš
čiausia meno katedra, ir jos balsas atidžiai 
ir su pagarba išklausomas visuose žemės 
kampuose. Nuo tada čia tūkstančiai įvairių 
kraštų dailininkų rungėsi savyje ir tarp 
savęs dėl Genovaitės nuėsto šypsenos. Jis, 
tačiau, nepakenčia vidutiniškumų, šykščiai 
dalina savo meilę ir, pasirinkdamas myli
mąsias, yra labai išrankus.

Tikėkimės, kad šį kartą savo' meilę jis 
pasiūlys lietuviškai širdžiai. O Jo mylimo
sios nemiršta. Albinas V. Svirmickas.

F' ' . ,

V. K. Jonyno, V. Petravičiaus ir 
Wiiralto paroda Romoje

Calcografia Nazionale — Valstybinis Gra
fikos Muziejus Romoje baigia šiuo metu 
paruošiamuosius lietuvių — estų grafikos 
darbus. Parodos dalyviai: lietuvių grafi
kai V. K. Jonynas, V. Petravičius ir estas 
Eduard Wiiraltas. Darbų atranką įvykdė 
pats Calcografia Nazionale direktorius gra
fikas profesorius G. A. Petruccis. Iš viso 
bus išstatyta apie 90 graviūrų. Iš V. K. Jo
nyno medžio raižinių pirmą kartą bus ek
sponuojamos naujos, įdomios iliustracijos 
Mėrimėe lietuviškajai novelei „Lokys” įr 
eilė naujų meistriškų exlibrisu. Petravičiaus 
darbuose centrinę vietą užima jo didelio 
formato lino raižinys „Pavasario triptikas”,

girdėjau, kad jis buvo viename naikintuve 
ir iš ten stebėjo paremiamąjį bombarda
vimą, vykstant puolimui.

Lygiagrečiai su šiomis ilgai trukusiomis 
diskusijomis Montgomery staiga pasiūlė 
man palikti jam šios kampanijos visų sau
sumos jėgų taktinio koordinavimo kontrolę. 
Aš pareiškiau jam, kad to negalima pada
ryti, ypatingai atsižvelgus į faktą, kad tuo 
pačiu metu jis norėjo savo rankose pasi
laikyti ir tiesioginę savo paties armijos 
grupės vadovybę. Man pačiam ir mano 
štabui šis jo pasiūlymas atrodė fantastiš
kas. Armijos grupės vado uždavinys buvo 
užtikrinti tiesioginę diena iš dienos vyk
stančių mūšių vadovybę specifinėj fjonto 
dalyje, ko iki tam tikro laipsnio negalėjo 
atlikti vyriausias vadas. Visai suprantama, 
kad vienas žmogus negali atlikti šios funk
cijos vadovaudamas eayo paties fronto lini
jos barui ir tuo pačiu metu vykdydamas lo
gišką ir sumanią bet 'kurio kito fronto ba
ro priežiūrą. Vienintelis efektas, jeigu ši 
jo schema būtų buvusi priimta, būt buvęs 
toks, jog Montgomery būtų atsidūręs to
kioj padėtyje, kad jis būtų galėjęs ojieruo- 
ti visomis pajėgomis paremti savo paties 
planus.

Vyriausias vadas, būdamas tokioje situa
cijoje, kokioje .mes tuo metu buvome Euro- 
poje, negali vykdyti diena iš dienos, va
landa iš valandos, bet kurio fronto baro 
reguliarios priežiūros. Tačiau nežiūrint to, 
jis buvo vienintelis asmuo visoj toj organi
zacijoj, turįs teisę paskirstyti svarbiausius 
uždavinius didžiausiems daliniams. Jis taip 
pit tebuvo vienintelis asmuo, turėjęs savo 
rankose galią paskirti ^papildomas jėgas 
įvairioms svarbiausioms vadovybėms, atsi
žvelgiant į jų uždavinius, tvarkyti gaur-m-i !į'fipš.

Dail. V. K. Jonynas atstovauja architektus
Gerbi p. Redaktoriau!
Atsisakius „Mūsų Keliui” patalpiinti mano čia pridedamą atsakymą dari. V. 
K. Jonynui į jo paskelbtą straipsnį „Architektas Vizgirda advokatauja” 
(žlūr. „M. K.” Nr. 17, 18) prašau neatsisakyti patalpinti Tamstos laikraš-

Arch. T. J. Vizgirda.
aiškinti, jog pvz. Vokietijoj šios rūšies spe
cialistai vadinasi „Innen-Decorateurmeister”, 
„Malermelster”, etc. Šiems dalykams dės
tyti galimi pakviesti ir geriausius archi
tektus tačiau tai anaiptol nesudaro archi
tektūros katedros programos. ,

Savo straipsnyje p. J. primeta man. jog 
aš puolu tuos dailininkus, kurie išstojo iš 
dailininko V. V. organizacijbs ir ginu Liet. 
Dailės Instituto reikalus! Kiek man yra 
žinoma, dail. V. V. nėra savininkas jokios 
organizacijos ir šis tvirtinimas atskleidžia 
(domių užkulisių iš dailininkų gyvenimo 
Vieni šiuos santykius vadina, kaip būtiną 
veikimą skurdžioms tremties gyvenimo są
lygoms paįvairinti, kiti gi sako, jog tai 
eilinių intrigų reikalas ir, stovint nuošaliai 
nuo šio sudėtingo proceso, sunku orientuo
tis, kur prasideda kūrybinis darbas ir kur 
reklama. Kas liečia Liet. Da'lės Institutą, 
tai turiu jam pripažinti takto pajautimą, 
kuriuo, deja, ne visi mes esame apdova
noti. Kuomet š. m. sausio mėn. kreipiausi į 
L. D. Institutą, prašydamas suredaguoti 
naują leidinį „Lithuanian Contemporary 
Art”, tai šiame leidinyje savo darbais da
lyvauti buvo kviečiami tiek p. J., tiek kiti 
išstojusieji Iš D. Instituto nariai, nežiūrint 
to, kad tie asmenys savo viešais išstoji
mais ne visai „korektiškai” pasielgė Insti
tuto atžvilgiu. Tačiau, deja, p. J. sutiko 
dalyvauti leidinyje su sąlygą, jei knygoje 
kaip redaktorius, šalia L. D. Instituto, figū
ruos taip pat ... Ras. Liet. Dailininkų ir 
Architektų s-ga! Manau, kad ne kitais su
metimais ir architektų vardas buvo priseg
tas dailininkų s-gai.

Savo straipsnyje p. J. daro eilę išvadų 
apie Vilnių, „Aufbau” ir aukas, kurios 
nieko bendra neturi su mano iškeltu klau
simu: Jei mano paskaitas spauda atžymėjo 
„kronikoj keliom eilutėm”, tai tenka tik 
džiaugtis, jog mūsų žurnalistai stovi tin
kamoj aukštumoje ir nemaišo Vilniaus są
vokos su eilimais asmenimis. Iš kitos pusės 
neturiu nei laiko, nei noro tapti garsiu as
meniu ir fabrikuoti apie save recenzijas. 
Gal būt, taip pat nėra nieko baisaus, jeigu 
recenzijos išeina iš vieno ir (o pat šaltinio, 
nes, pvz. nepaslaptis, kad šiuo principu va
dovaujantis, apie p. J. per 2 metus prira
šyta bene daugiau recenzijų, kaip apie M. 
K. Čiurlionį per 40 metų. Iš kitos pusės, 
atrodo, neturėtų rasti vietos susiskaldymas 
ir nesantaika pačių dailininkų tarpe vien 
dėlto, kad užsienio spauda apie p. J. dar
bus atsiliepia ne visai taip, kaip informuo
jama mūsų visuomenė, ir ar tai yra pa
kankama priežastis savo pozicijoms sustip
rinti, griebtis architektų vardo ir skaldyti 
jų organizaciją?

P. J. savo straipsnyje apibūdina mane, 
kaip aktyvų dalyvi dailininkų gyvenime, 
nors nei aš, nei p. J. negalėtumėm atsakyti; 
koki yra mano santykiai su dailininkais, 
nes jų faktinai nėra, išskyrus vieną kitą 
leidinį. Darosi nebeaišku, ar aš esu daly
vis p. J. puoselėjamų intrigų ar priešin
gos jam pusės, nes iš vienos pusės kvrečiu 
p. J. bendradarbiauti ir spausdinu leidinius 
su jo darbų reprodukcijom, gi iš kitos pu- 
•sės atstovauju kažkurią kitą grujaę ... Vie
na tačiau yra aišku, kad leidiniai be dali. 
J. darbų nedaug tenueis savo vertės (ši 
nuomonė nėra vien mano, bet ir žinomų 
užsieniečių meno kritikų), tuo tarpu, išme
tus iš leidinių p. J. „opoziciją” su daili
ninkais Augium, Vilimu, Zikaru, Petravi
čium. Valeška, Bakiu, Marčiulioniu, Košu- 
ba, Kiaulėltu Ratu, Steponavičium jr kitais, 
neaišku darosi, kas belieka iš Lietuvos me
no reprezentacijos ir ar galima reprezen
tuoti Lietuvos meną vienu ar dviem asme
nim. kaip tai norėtų p. J. Juk pvz. yra 
skelbiama, kad parodą Romoje reprezen
tuoja Lietuvos grafika, gi ten iškišamas su 
Lietuva nieko bendro neturįs estas Wiral- 
tas ir pritraukiamas vienas D. Instituto na
rys, kuris dėl savd silpno charakterio duo
da ^vilčių, jog galės būti „ištrauktas” iš D. 
Instituto. Vienu žodžiu, daroma viskas, kad 
tremties gyvenimas būtų skaldomas,, sie
kiant savo liguistų tikslų.

Dailininku gyvenimas mane įdomavo tiek, 
kiek tai liečia jų kūryba, tačiau, kai dai
lininkai pradėjo organizuoti architektus, ta
da ir man parūpo, iš kur ir kuriais sume
timais ši iniciatyva kyla. Didelių pastangų 
neteko padėti, nes p. J. savo straipsnyje 
mane pristatė ir įvedė dailininkų kolegijom 
Tačiau tegul dailininkai man atleidžia už. 
blogą jų reikalų gynimą! nes išryškėjo 
įdomi aplinkybė, jog ne visi dailininkai 
įeina į p. Ji vadovaujamą Lietuvos meno 
reprezentaciją. Tuo tarpu p. J. mane, ar
chitektą, padaro dailininku advokatu, gi 
pats būdamas dailininkas, visu uolumu gi
na architektų reikalus. Iš kitos pusės arch.' 
Peldavičius neranda reikalo, būti „nediskre- 
tiškam" ir savo asmeninius j interesus iš
reiškia visai nuosaikiai1, gi p. Jonynas, 
gindamas svetimą profesiją, blogai nušvie-į 
čia dailininkų interesus. Koks sudėtingas' 
nesusipratimas!
■------------:---------------’-------- ;-------- i

tyjc.
mi. II, pia* 
Reiškiu pagarbą

Savo laiku SchwSb. Gmūnde susirinko 
grupė dailininkų steigti savo profesinę or
ganizaciją. Sumanymas geras ir sveikinti
nas, tačiau išėjo mažas nesusipratimas: vie
toje dailininkų s-goy buvo įkurta dailinin
kų ir ...architektų S-ga. į mano šiuo klau
simu patalpintą spaudoje straipsnį „Dai- 
lininkaiir architektai” (žiūr, „M. K.”Nr. 10) 
nedelsdamas atsiliepė dali. v. K. Joriynas. 
kuriame skaitytojo dėmesys sąmoningai 
nukreipiamas į „faktus" ir asmenis, kurie 
su tema nieko bendra neturi. Nors mano 
.straipsnyje' buvo vengta minėti pavardes, 
tačiau jis inspiravo atsiliepti tuos, kuriems 
buvo taikomas, ir išėjo nelauktas sutapimas, 
nes, kalbėdamas apie tremtyje išdygusius 
„profesorius”, „organizatorius” ir saves- 
reklamos specialistus, turėjau omenyje ne 
ką kitą kaip dail. V. K. Jonyną.

Kalbant iš esmės apie „Pasaulio Liet. 
Dailininkų ir Architektų S-gą”, tenka pa
kartotinai pareikšti, kad ši s-ga pasaulio 
liet, architektų neatstovauja, nors p. J. ir 
klausia, kas įvyko blogo, jei skaldomos jau 
esamos organizacijos! Charakteringai ido- 
muą yra p. J. tvirtinimas, kad dr. S. Ku-t 
dokas yra naujos s-gos kūrėjas, tuo tarpu 
dr. Kudokas man asmeniškai yra pareiškęs, 
kad jis*nėra šios organizacijos nei kūrėjas, 
nei iniciatorius. Dali. J. toliau tvirtina, kad 
kai kuriose meno akademijose greta veikia 
architektūros katedros, tarytum tai būtų 
nežinoma naujiena. Juk viename universi
tete telpa medicinos, humanitarinių, ekono
minių ir kitų mokslų fakultetai, tačiau ne
teko girdėti, kad medikai steigtų humani
tarų s-gas. ar atvirkščiai. Jeigu vienas ki
tas architektas, savo asmeniškais išskaičia
vimais įstoja į dailininkų organizaciją, tai 
tas faktas anaiptol neduoda teisės kalbėti 
dailininkams architektų vardų, kurių dau
gumas priklauso seniai veikiančiai Liet. 
Inžinierių Draugijai. Gaunasi savotiška pa
rodija, kai dailininkų s-gos nariai emigruo
ja į JAV, Australiją ir . kitur , ir vežasi 
įgaliojimus atstovauti ... Lietuvos archi
tektus! P. J. klausia kur ir kada s-ga su- 
kompromitavo-architekto vardą ir užmiršta, 
kad ne s-ga kompromituoja jos vardą, bet 
jos nariai-diletantai. Gi einant s-gos įsta
tais. jos nariu gali būti kiekvienas „pasi
reiškęs toje srityje”. Jeigu dailininkams 
diplomas ir nebūtinas, tai architektams už 
vardo pasisavinimą ar praktiką be diplo
mo gresia kalėjimas. P. J. sakosi taip pat 
nežino, kuo skiriasi Lietuvos architektai 
nuo jo paruoštų „architektų” Kauno Tai
komosios Dailės (institute, todėl tenka pa- 

jo iliustracijos Gražinos Kriviokienės kny
gai „Dainos” ir eilė kūrinių; simboližūojrn- 
čių tremtį bei lietuvių partizanų ’ kovas, 
Eduardas Wiiraltas, gyvenąs Paryžiuje žino
mas estų grafikas, yra atstovaujamas įvai
riausios technikos graviūromis. Parodos 
proga iš spaudos išeina liuksusinis ilius
truotas katalogas. Jame bu įdėta labai pa
lanki prof. Petruccio įžanga, kuris be kita, 
yra žinomas grafikos meno teorikas ir kri
tikas, Ir Aleksio Rannito analitinis straips
nis apie Jonyno, Petravičiaus ir Wiiralto 
kūrybą. Parodos iškilmingas atidarymas 
įvyks birželio 3 dieną. Ta proga kalbą pa
sakys ministeris Stasys Lozoraitis.

tiekimų paskirstymą ir vadovauti visos 
aviacijos operacijoms, paremiant bet kurį 
fronto barą. Tuo būdu bet kokio seperatiško 
sausumos pajėgų štabo atsiradimas tarp 
vyriausiojo vado ir armijos grupės vado, 
tokį štabą būtų pastatęs į nenormalią padėtį, 
nes jis nebūtų turėjęs teisės nei vadovauti 
tiekimų bei pastiprinimų srovei, nei duoti 
instrukcijų aviacijai, kad būtų panaudota 
jos sukoncentruota jėga.

Tačiau modernioj britų praktikoj yra trys 
vyriausi vadai: vienas aviacijai, antraąsau- 
sumos pajėgoms ir trečias laivynui. Todėl 
bet koks nukrypimas nuo šios sistemos dau
geliui atrodė nesuprantamas ir galįs už-, 
traukti nelaimę. Aš atsargiai paaiškinau, 
kad tokiame plačiame karo veiksmų teatre, 
kokį mes turėjom, kiekvienos armijos grupės 
vadas turėtų būti vyriausias sausumos pa
jėgų vadas jam specialiai pavestoje fronto 
srityje, tad vietoj vieno, būtų trys taip va
dinamieji vyriausi sausumos pajėgų vadai 
ir kiekvienas jų savo žinioj turėtų savo tak
tinę aviaciją.

O visų jų užnugaryje būtų vyriausias va
das su teise pagal reikalą koncentruoti visą 
aviaciją, įskaitant ir bombonešių dalinius 
bet kurioje fronto dalyje, kai tuo tarpu 
kiekvienos armijos grupės pajėgumas lai
kas nuo laiko galėtų būti keičiamas pagal 
priešo pozicijų svarbumą visos kariuome
nės žygiavimui.
.Nors toks mano nutarimas neabejotinai 

buvo neskoningas įvairių mokyklų išauklė
tiems asmenims, tačiau jis buvo priimtas.

(B.d.)

•) Miestas Pietų Italijoj, kur iš laivų iš
kelti sąjungininkų daliniai patyrė skaudžių 
nuostolių per smarkias kautvne- — -okie-

Ar gali būti?
♦ Marshalio plano kraštų ekonomistai: 

labai apsidžiaugė, gavę OEEC (Europos; 
ūkinio atstatymo organizacija) anketas 1949/ 
50 metams, nes jose jau tebuvo tik 30.000; 
klausimų vietoj 36.000 ankstesniais metais. 
(Fr. Presse).

♦ Viename traukinyje, einančiame iš 
WUrzburgo į Aschaffenburgą, tūlas kon-. 
duktorius, pradėjęs kontroliuoti bilietus, 
užpuolė keleivius, kad jie sėdę* į klaidingą 
traukinį. Tik po ilgesnio .ginčo paaiškėjo, 
kad į klaidingą traukinį įlipęs pats konduk
torius. (West!. Rundschau).

♦ Vienas JAV pilietis pareiškė, kad jis 
kurį laiką (abrikavęš netikrus dolerius, ta
čiau vėliau turėjęs savo spaustuvę uždaryti, 
nes pasirodę, jog jo gaminamų dolerių sa
vikaina buvusi peraukšta. (Hamb. Echo). .

♦ Pekinge esančios krikščionių eklezi- 
jos nutarė steigti muilo fabriką, nes komu-, 
nistų okupuotoje Kinijoje eklezijos toleruo
jamos tik tada, kai jų vadovybė įrodo, kad

į dirbanti „produktyvų ūkinį darbą”. (lt Echo)
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Architektu ir inžinierių suvažiavimas
Kemptenas. Gegužės 21—22 d. d. įvyko 

' ketvirtas ir paskutinis Vokietijoje inžinie
rių ir architektų d-jos suvažiavimas.

Pagerbus praeitais metais mirusius s-gos 
narius, dip!, inž. Popeliučką ir proi. dr. 
Jakovicką, centro v-bos pirm., prof. Simo-

■ liūnas pakvietė prof. Kriščiukaitį skaityti, 
paskaitą „Urbanistas ir architektas”. Pre- 
le'gentas įdomiai išryškino urbanisto ir ar
chitekto uždavinius ir jų , bendradarbiavimo 
būtinumą, vykdant statybas, planuojant 
miestus ir 11.

Darbo posėdžių metu svarstytas s-gos 
vardo ęakeitimo klausimas. Po diskusijų, 
visiems atstovams pritarus, priimtas toks 
pavadinimas: „Pasaulio Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjunga”. Valdybai pavesta vi
suotiniam suvažiavimui juos patvirtinti. Taip 
pat išryškėjo neatidėliojamas reikalas cen
tro valdybą perkelti į JAV, kur buriasi 
daugumas narių ir jau yra išvykę 2 valdy
bos nariai: prof. Kalupaila ir dipl. inž. Ta
mašauskas.

Vakare ■ ilgą ir išsamų pranejjmą apie 
.Planavimo Komisijos atliktus Lietuvos at
statymo ir planavimo darbus padarė prof. 
S. Kaminskas. Išryškėjo, kad Planavimo 

•Komisija per trumpą laiką labai daug at
liko. Visa vertinga medžiaga numatoma ati
duoti į spaudą. Kiek atsilikę yra pramonės ; 
planavimo darbai. Darbus trukdo. duomenų 
Ataka, kuriems surinkti reikia ilgo ir j 
kruopštaus darbo. <

Po pranešimo išsivystė plačios diskusijos, 1 
kurių įdomesnius momentus čia paduodame: i

Dipl. inž. Maculevičius: Kokių numatoma 
imtis priemonių grąžinti tremtinius į Lie
tuvą, 'kai bus atgauta nepriklausomybė? 
Daugelis tremtinių neturės galimybės savo 
iniciatyva ir lėšomis grįžti į tėvynę ir bus 
reikalinga valstybinio masto organizacija 
tremtiniams grąžinti. Grįžę į Lietuvą, ra
sime svetimą socialinę ir ūkinę struktūrą. 
Kuriuo keliu eitina, kad be sukrėtimų ga
lėtumėm grįžti į sveiką valstybinį ūkį?

Prpf. Kaminskas: Valstybinio masto 
tremtinių grąžinimas ir jiems teikiama pa
galba yra neišvengiama ir bus vienas pir
mųjų uždavinių, atgavus nepriklausomybę. 
Grįžti gali didesnis nuošimtis, negu kol: 
Maculevičius teigia. Reikia prisiminti, jog 
prieš šį- karą miestas ir inteligentija gyveno 
kaimo sąskaitom Ši padėtis ateityje negalės 
būti toleruojama, todėl darbininkams grįžti 
bus geresnės sąlygos. Inteligentai savaime 
turės grįžti, nes tik savam krašte yra už
tikrintos visos kultūrinio veikimo sąlygos. 
Dabartinė ūkinė sistema neabejotinai paliks 
tam tikrų pėdsakų. Perstatant krašto ūkį, 
teks atsižvelgti ir respektuoti tuos psicholo
ginius momentus, kurie gali būti naudingi 
kraštui. Teks atkreipti dėmesys į visuome
ninių. organizacijų kaip kooperatyvai ug
dymą. Privati iniciatyva turės būti lygia
grečiai vystoma.

Dipl. arch. Vizgirda: Žemės ūkio ir sta
tybos vystymosi metodai keičiasi iš lėto. 
Statyba, nors prisitaiko prie socialinių ir 
higienos reikalavimų, tačiau medžiagos 
rūšys pagrinde lieka tos pačias, tuo tarpu

Susirūpinkime Dr. Jurgio Saulio 
bibliotekoslikimu

į AKIMIRKSNIU KRONIKA * 0̂SI
pramonė daro staigius ir nelauktus šuolius. 
Einama prie pasaulinio ūkio idėjos, ir kas 
tvarkys pasaulio, ūkį, tas primes ir ūkinę 
sistemą. Europa vargu ar atsįkurs tokia, 
kaip buvo, ir bus apjungta vieno bendro 
ūkinio plano. Mūsų pramonės planavimas 
atliekamas senomis sąlygomis ir gali būti 
netinkamas naujoj Europos ūkinėj struktū
roj. Gamybos procese mes, be to, negalim 
konkuruoti su senais pramonės kraštais.

Prof. Kaminskas: Europos ūkis greičiau
sia bazuosis tam tikrais rajonais. Lietuvos 
pramonės ūkis yra nežymus ir galės būti 
traktuojamas, kaip lokalinis. Reikia daryti 
visas pastangas, kad Lietuva netaptų žalia
vų teikėjų kraštu, ir lokalinė pramonė ga
lės sėkmingai vystytis. Odų, miško, staty
bos medžiagų pramonė turi savo krašto 
žaliavas. Būtinas ir svarbus pramonės nor
mavimo klausimas, kuris yra tiriamas. Var
gu ar naujoji Europa galės radikaliai pa
naikinti muitų sienas ir kitus ūkinius varž
tus. Gyvenimas diktuoja savo sąlygas, ir jų 
negalima apeiti. Pagal turimas žaliavas bus 
galimybė vystytis vietinei pramonei. Aktua
lūs gamybos metodai. Dideli privalumai, 
jog atstatoma Lietuvos pramonė galės nau
dotis naujausiais gamybos metodais ir, 
kaipo tokia, nebus pasenusi. Didelę reikšmę 
turi kvalifikuoto pramonės personalo turė
jimas ir paruošimas. Jaunuomenė tremtyje 
turėtų veržtis į pramonės įmones brangioms 
kvalifikacijoms įsigyti.

Inž. Rimka: Iki kurios ribos galės likti 
privati iniciatyva.

Prof. Kaminskas: Privati iniciatyva, kaip 
ir visuomeninė, turės būti ugdoma valsty
biniu masto. Ji turi būti ribota, kad ne
taptų kitų išnaudotoja. Priemonių žalingai 
privačiai iniciatyvai suvaržyti yra daug. 
Didelį vaidmenį gali suvaidinti kooperaty-i 
vai, kurie palaikys lygsvarą tarp privačios 
iniciatyvos ir visuomenės.

Prof. Simoliūnas: Diskusijose apleidome 
svarbų energijos šaltinių klausimą. Visų 
rūšių krašto atstatymas neįmanomas be 
energijos. Energijos ūkio sprendimas, hi
droelektrinių stočių statyba ir krašto elek
trifikacija'turi eiti pirmoje eilėje. . ( 

Prof. Kaminskas: Klausimas labai opus 
ir aktualus. Didelę problemą sudaro kre
ditų klausimai, nes energijos ar elektrifika
cijos statybos brangios. Lietuva, kaip nua
lintas okupacijų metu kraštas, galėtų reikšti 
pretenzijas į Marshallio pobūdžio paskolų 
išgavimą. Problemos sprendimas brangus, o 
tai daug pasako neturtingam ir nualintam 
kraštui. Didelių efektų pradžioj sunku ti
kėtis ir pirmoj eilėje tenka išspręsti ener
gijos šaltinius pramonei. Vargu ar greitu 
laiku galima bus prieiti prie visuotinio ener
gijos išsprendimo. Įvykdyti masiniam nau- 
dojmui elektrinių virtuvių, šaldytuvu, etc. 
naudojimą ir kaimo elektrifikaciją yra klau
simai, daigiausia priklausą nuo kreditų, 
kuriuos pavyks suorganizuoti. •

Antrąją suvažiavimo diedą priimti iždi
ninko ir revizijos komisijos pranešimai. 
Centro Valdybai pavesta įeiti ir toliau savo 
pareigas, iki bus sušauktas kitas atstovų 
suvažiavimas Jungt. Valstybėse. Į garbės 
teismą išrinkti: prof, birmantas, dipl. inž. 
Sirutavičius ir dipl. inž. Okunis. Revizijos 
komisija: inž. Riauba, dipl. inž. Mikoliū
nas ir dipl. inž. Silvestravičius. Suvažiavi
mas nutarė priimti steigiamos Tarpt. Poht: 
Pabėgėlių Inžinierių ir Architektų S-gos 
kvietimą į ją įstoti. S-gą atstovauti šioj* 
organizacijoje pavesta dipl. inž. Banėnui ir 
dipl.' arch. Vizgirdai. Kemptenlškis.

ateitį ir 
iš mūsų 
yra be- 
savo li- 
kad kai

Nepamirškime svarbiausio dalyko
Gana smarkiu tempu dabar skirstomės į (vairius pasaulio kraštus. Skirsto

mės įvairiomis nuotaikomis: vieni paliekame Europą, tikėdamiesi po kurio laiko 
galėsią grįžti į laisvą tėvynę; kiti, didesni skeptikai, niauriau žiūrime į 
esame, linkę skaitytis su (vairių įvairiausiomis galimybėmis; vienas kitas 
jau dabar tariasi nebegalėsiąs matyti savo gimtinės. Bet vienas dalykas 
veik visiems būdingas — kone kiekvienas pirmoj vietoj yra susirūpinęs 
kimu ir kitų reikalais juo toliau, juo mažiau besirūpina. Yra pastebėta,
kurių išvykėlių santykiai su pasilikusiais visai nutrūksta. Taip pat yra faktas, 
kad bendraisiais visuomeniniais ir tautiniais reikalais dažnai tik tol rūpinamės, kol 
jie mums yra pakeliui arba naudingi. Pagaliau neginčytina ir tai, kad ne vienas 
( tautinius reikalus žiūri ne tiesiogiai, bet pro tam tikrus akinius, pvz., iš univer
salinės doktrinos ar kitokiu nelietuvišku požiūriu.

Visa tai konstatuojant, galima daug ką suprasti ir pateisinti: juk žmogus pir
miausia yra gyva žemės būtybė, todėl egzistenciniai klausimai jam savaime pir
moj vietoj rūpi. Bet rūpinantis savo grynais asmeniniais arba grupiniais reika
lais, atrodo, gana dažnai pamirštamas pats svarbiausias dalykas — visų laisvųjų 
lietuvių kvegzistencija (sambūvis). Yra juk nepaslaptis, kad pagrindinis mūsų 
tikslas — laisva ir nepriklausoma demokratinė Lietuva — galės pirmiausia būti 
pasiektas tik laisvingų ir ryžtingų pačių lietuvių pastangomis. Koks nors gera
daris, mums aktyviai to tikslo nesiekiant, mūsų trokštamosios laisvės mums veltui 
neduos, nes, kaip mūsų priežodis sako, kepti karveliai patys į burną nelekia. Jeigu 
pačios Lietuvos likimas ir labai daug priklausys nuo didžiųjų politinių (vykių, 
tai vis dėlto mūsų tautybės ir mūsų tautinės laisvės klausimas bus daugiausia 
mūsų pačių, ne kieno kito sprendžiamas. Čia ypač didelį vaidmenį vaidins bu
drios tautinės sąmonės išlaikymas, ryžtingas ir nuolatinis savo krašto laisvės ilge
sys bei jos siekimas, nepaliaujamas tautinės kultūros pradmenų ugdymas ir der- 
rningas ruošimasis giedriam rytojui sutikti. Ir priešingai, bet koks susnūdimas, 
apkiautėjimas, sustingimas savo asmeniniame kiautą, pasidavimas svetimai (takai, 
užsidarymas siaurame, išskirtiniame rate, tarpusavinė neapykanta ir kt.—tik tolins 
mus nuo bendrojo tikslo ir sunkins mūsų laisvės kelią.

Taigi, kad sėkmingiau galėtume siekti savo svarbiausio tikslo, mes būtinai tu
rime savo žygius derinti prie bendrojo dalyko. Visų pirma mes turime aiškiai 
įsisąmoninti, kad bendrasis, t. y. Lietuvos laisvės, tikslas dabar yra pats svarbiau
sias, ir todėl jam turi būti pajungiami visi kiti tHūsų siekimai. Dabar nelaikąs 
laikytis vien tik siaurų srovinių rėmų, ir per juos daugiau nieko nematyti. Taip 
pat nelaikąs dabar sudarinėti aritmetinę ateities santvarkos buhalteriją ir pagal ją 
spręsti apie dabartinių laisvės kovotojų tinkamumą ateičiai. Mes turime pagaliau 
suprasti, kad visas gyvenimas iš pagrindų' yra sukrėstas, viskas verda, kunku
liuoja, ir tuo tarpu yra gana sunku pasakyti, kur viskas nttsikunkuliuos. Bet viena 
yra neabejojama ir aišku — totalinės vergijos pančiai turės anksčiau ar vėliau 
sutrūkti, ir laisvės saulė vėl patekės ne tik mums, Ikt ir visiems kitiems paverg
tiesiems. Tada gyvenimas turės būti kuriamas visai kitokiais pagrindais,' negu 
kad tai buvo po 1918 metų. Galimas daiktas, kad tie, kurie iki galo ištvers ir bus 
daugiausia aukų sudėję, visai kitokias sąskaitas pristatys, negu mes, nuo Molo
cho nusišalinę, dabar ramiai sau kuriame ateities planus. Taip pat neabejotina, 
kad mūsų krašto ateities santvarkai nemaža (takos turės ir bendra evoliucinė gy
venimo raida, kurį jau dabar, kaip matome, judina netolimos prieškarinės san
tvarkos ramsčius V tiesia galires naujam, laisvam ir teisingesniam, gyvenimui.

Visų šitų veiksnių, akivaizdoje yra pasidarytlnoš aiškios ir konkrečios išva
dos. Mus visus turi jungti patys bendrieji dalykai: budri tautinė sąmonė ir laisvė. 
Visi, kurie, patys norėdami išlikti laisvi, yra dar apsisprendę dėl savo tautos lais
vės, gali ir turi jungtis draugėn visuose pasaulio kraštuose, kad ko daugiau iš
liktų nepražuvę tarp svetimųjų. Toliau: Lietuvos laisvės sąjūdžiui plėsti ir rikiuoti 
turi būti sudarytas lankstesnis ir tvirtesnis branduolys, kuris, pašalinęs visas ne
reikalingas bei pražūtingas rietenas ir kitokius nekonkrečius žygius, ypač srovinę 

. buhalteriją, galėtų imtis realaus darbo, kurį tiesiogiai diktuoja mūsų krašto lais- 
• vės netekimas ir tremtis. Siekdami bendro tikslo, mes turime dabar atsisakyti nuo 
i siaurų taktini^ priemonių, kurios visai nedera bendram darbui. Pagaliau Inetas,
■ yra mesti" beatodairines kraštutinybes ir vienšalę pritarimo politiką: visi ti- 
i k r i e ji laisvės kovotojai turi sus j tarti bendram laistės tiks* 
j I u i. Čia mums pavyzdžiu gali eiti seni demokratiniai anglosaksų ir kiti kraštai,
■ kur dėl vidaus dalykų kartais ir labai smarkiai pasibarama, bet bendriems gyvy-
; biniams reikalams visados randamas susitarimas, ne vien tik pritarimas. Ypač tai 
i įsidėmėtina mums, netekusiems laisvės''bei savo tėvynės ir atsidflrusiems apyklai 
J kėje tremties padėtyje. J. LAISVYDAS.

I

.*

Padidėjo stovyklos gyventojų skaičius

Ne tiktai bibliofilai, bet ir 'plačioji visuo
menė žino, jog praeitų metų rudenį su šiuo 
pasauliu atsiskyręs mūsų didysis valstybi
ninkas Dr. Jurgis Šaulys, Lugane, Šveicari
joje, paliko tortingą biblioteką. Velionis 
visą savo amžių buvo didžiai prisirišęs prie 
knygos. Eilę metų jis ypač kruopščiai ran
kiojo lituanistinio turinio leidinius. Minis- 
teris Šaulys gana daug keliavo, o tatai jį 
įgalino susirišti su įvairių šalių antikvarais, 
kurie jam siuntinėdavo, ką nutverdami iš 
lituanistikos. Tokiu būdu velionis surinko 
kelis tūkstančius vertingų knygų. Šiandien, 
kai esame atskirti nuo tėvynės, toji biblio
teka bus bene turtingiausias lituanistikos 
rinkinys laisvajame pasaulyje. Jos vertė yra 
tuo didesnė, jog lietuviškosios literatūros 
užsienyje labai negausu.

Dr. Šaulys nesitenkino vien knygų ran- 
kiojimu. Jis taip pat labai mėgo senovės 
Lietuvos žemėlapius. Ir šis jos rinkinys yra 
didžiai vertingas. Nemažesnės vertės turi 
velionies privatinis archyvas. Bene nuo 1903 
metų Jis rinko visokeriopą korespondenciją 
ir dokumentus, kuri"! jam patekdavo į ran
kas. Ilgus metus stovėjęs mūsų visuomeni
nio bei valstybinio gyvenimo sūkuryje, ve
lionis yra surinkęs gausų archyvą, kuris 
ir normaliomis aplinkybėmis, turint savo 
laisvą valstybę, būtų buvęs tikras lobynas 
naujesniųjų laikų, Lietuvos istorijos tyrinė
tojui. Ypač būdinga ta medžiaga nepri
klausomos Lietuvos kūrimosi laikotarpiui 
pavaizduoti: nuo vokiečių okupacijos 1915

RED. PAREIŠKIMAS 
t 

„Minties”' redakcija ryšium su Nr. 35(557) 
paskelbtu str. „Krizė Liet. R. Kryžiuje” pa
tyrė:

LRK pirmininkas iš LRK niekados sir. 
nurodyto dydžio algps negavo. Atlyginimas 
jam buvo mokamas pagal LRK Vyr. Val
dybos nutarimus. Gaudamas atlyginimą iš 
LRK, pirmininkas iš Balio arba IRO jokio 
atlyginimo ndgavo.

. Apgailestaudami į minėtą sir. įsispraudu
sius žalingus netikslumus, LRK pirmininką 
už jais padarytą moralinę skriaudą atsi
prašome. Red. .

metais iki Vasario 16 d. akto.
Pagaliau, dar pastebėsime, kad daktaras 

Šaulys yra surinkęs nemaža literatūros iš 
bendrosios istorijos.

Taigi, velionio palikimas, susidedąs iš 
kelių tūkstančių knygų, žemėlapių ir doku
mentacijos, turi didelę mokslinę vertę. Tie 
rinkiniai ypač, brangintini dabartinėmis 
mūsų tremties gyvenimo sąlygomis.

Bet lietuviškoji visuomenė tori žinoti, jog 
tam kultūriniam turtui gresia didelis pa
vojus. Padėtis tokia:

Jau anksčiau velionies palikimu susido
mėjo vienas Amerikos Jungtinių Valsty
bių universitetas. Jo dėmesį pirmoje eilėje 
patraukė Dr. šaulio lituanistikos rinkinys ir 
privatinis archyvas (mažiau žemėlapiai ir 
bendroji istorija). Per tam tikrus asmenis 
anas universitetas sudarydino tikslų rinki
nių sąrašą, o paskum jam įdomią rinkinio 
dalį įvertino doleriais.' Susidarė suma, sie
kianti keliolikos tūkstančių dolerių. Gali
mas dalykas, kad netrukus bus susitarta dėl 
rinkinio dalies (ir tatai vertingiausios; litua
nistikos ir archyvo!) perleidimo kainos!

Lietuvių visuomenei yra kuo rimtai su
sirūpinti. Velionio palikimas priklauso visai 
lietuvių tautai. Jis ir pats nekartą drau
gams yra išsitaręs, jog norėtų, kad po jo 
mirties rinkinys neišsibarstytų, o svarbiau
sia, kad jis pasiliktų lietuvių rankose. Tie
sa, dar gyvas būdamas, jis užmezgė kores
pondenciją su anuo Amerikos universjtetu, 
tačiau dabar, kiek esame informuoti, rei
kalai pakrypo kitokia linkme. Vienu žodžiu, 
palikimas gali patekti labai simpatingai 
institucijai, bet tuo atveju jis visiems lai
kams išslystų išzfietovių rankų ...

Ar galime tokio pavojaus akivaizdoje 
likti abejingi? Esame tikri, kad kiekvienas 
lietuvis kultūrininkas visa širdimi trokšta, 
kad palikimas pasiliktų lietuvių rankose. 
Kur ir kaip jis tektų saugoti, tėra antra
eilis reikalas, šiandien svarbu pasiekti, kad 
a. a. Varpininko ir Vasario 16-tosios Akto 
dalyvio per visą gyvenimą 
rinktasis kultūrinis lobynas 
žinioje.

Atitinkamos lietuviškosios 
institucijos yra painformuotos 
riusiąją padėtį. Nusimanome, 
ir kitokių rūpesčių. Bet norime tikėti, kad 
jos pajėgs išsaugoti ir didįjį kultūrinį tur
tą. kurį paliko velionis daktaras Jurgis 
Šaulys. A. Gerutis

Lięįuvių Bibliografinio Archyvo 
Šveicarijoje vedėjas.

pasišventusiai 
liktų lietuvių

įstaigos bei 
apie susida- 
kad jos turi

Leidžiama „Lietuvos Istorija“
STOKIME VISI Į TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ UŽSIPRENUMERUODAMI

ADOLFO .ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTORIJA turįs virS 
700 psl. gausiai iliustruotas, trimis spalvuotais žemėlapiais, gerame popieryje, 
įrištas kalenkoro viršeliais, mūsų leidžiamas išeina 1949 metų rugpiūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina 16,— DM.

UŽSISAKYMO SĄLYGOS:
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidykloje ligi 1949 metų bir

želio 15 dienos, įmokant nemažiau 10,—DM. Pinigai siunčiami pašto perlaida.
Prenumeratorius prisiuntęs 10,—DM tuo pačiu įsipareigoja likusias 6,— DM 

prisiųsti ligi'liepos 15 dienos.
Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėms pridedant užsakytojų sąrašą su pil

nais adresais.
Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas pilnai užsimokėjęs 

prenumeratorius leidykloje betarpiai užsisakęs knygų, gaus 25’/» nuolaidos nuo 
' visų mūsų. leidyklos leidinių.

Leidykla įsipareigoja, emigracijos atveju, visiems pilnai užsimokėjusiems pre- 
numeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ pasiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę jei 
užsakytojas išvykdamas prisius savo adresą.

Nedelsdamas pa/emk šį didelį darbą. Tebūnie dar vienas svarbus tremties įna
šas mūsų tautos lobynas. UŽSISAKYK IR KITUS PARAGINK!

Leidykla PATRIA
FELLBACHI Stuttgart 
Schwabstr. 105. Teta. 50726.

n-

Kemptenas laukia lietuvių

Dvi tragiškos lietuvių mirtys
.Australijos Lietuvis” praneša apie dvi 

tragiškas lietuvių mirtis. Balandžio 7 d. 
rastas miške Antano Šilkūno, 24 m., kū
nas, kabąs medyje, maždaug pusė mylios 
nuo stovyklos. Silkūnas buvo dingęs prieš 
savaitę. Kol kas neaiškios mirties aplin
kybės: pakartas ar pats pasikorė.

Balandžio 16 d. Bonney ežere, S. A., nu
skendo Kazys Karmusevičtos, 27 m., jau 11 
mėnesių buvęs Australijoje, (r).

GERB. MOŠŲ PRENUMERATORIŲ 
UŽSIENYJE DĖMESIUI

Siųsdami 13 tarptautinio pašto (Inter
national Reply Coupon) kuponų už mė
nesinę MINTIES prenumeratą, malonė
kite atkreipti dėmesį, kad kuponai būtų 
vizuoti (anspauduoti) vietos pašto įs
taigoje. Nevizuoti kuponai negalioja.

Administracija

Memmlngenas. Gegužės 25 d. iš Kasselio 
į Memmįngeną atvyko 411 lietuvių, V. 28 
d. iš Babenhauseno buvo atkelta 260 latvių. 
Viso šiuo metu Memmingeno stovykloje gy
vena apie 830 lietuvių, 1310 latvių, 115 ru
sų (be pilietybės) ir apie 20 estų. Atsikėlus 
naujiems gyventojams, pertvarkytas ir vie
tos LTB komitetas; į jį pilnateisiais nariais 
pakviesti Kasselio LTB komiteto nariai p. 
p. A. Vaitkus ir Alb. Misiūnas.

— į Memmingeną atsikėlė Lietuvių Karo 
Invalidų Sąjunga. Čia gyvena ir Sąjungos 
pirmininkas p. Br. Tvarikūnas.

Kempteno DP stovykla š. m. sausio m. 1 
d. turėjo 1917 gyventojų, jų tarpe 1049 lie
tuvius, 461 estą, 392 latvius, 2 ukrainiečius, 
1 lenką ir 12 asmenų be pilietybės. Sis 
skaičius š. m. gegužės m. 1 d. dėl pagyve- 
jūsios emigracijos smarkiai sumažėjo ■>- 
Kegipteno stovykloj beliko 1138 gyventoj* 
— 514 lietuvių, 311 estų, 306 latviai, 1 len
kas ir 7 ąsm. be pilietybės.

Kaip teko, girdėti, į Kempteną ketinama 
atkelti iš kitų likviduojamų stovyklų lietu
vius, iškeliant iš čia latvius ir estus. Latviai 
ir estai nenorėtų iŠ Kempteho vykti, nes 
gyvena labai geruose pastatuose. Tiesa,tai 
buvusios kareivinės, bet gerai įrengtos, su 
centraliniu šildymu ir visiškai sveikos. Lie
tuvių bendruomenė yna labai susirūpinusi 
savo narių mažėjimu ir stebisi, kad iki šiol 
beveik niekas iš lietuvių (išskyrus keletą 
šeimų) čia neatkeliamas. Kempteno stovyk
la dabar tori pakankamai vietos; čia veikia 
ne tik pradžios mokykla, bet ir gimnazija, 
kuri dėl mokinių mažėjimo turės greit už
sidaryti. Gyvenantiems lietuviams kitose 
stovyklose, kurios arba likviduojamos arba

— Stovyklos gyventojų patogumui čia 
pradėti rotatoriumi spausdinti ,„LTB Metff- 
mingeno Apylinkės Komiteto Pranešimai”; 
Leidinėlį redaguoja p. J. Kreivėnas.

— Šiomis dienomis į JAV išemigravo il
gametė Memmingeno liet, pradžios mokyk
los vedėja E. Strikienė, prieš ketvertą me
tų suorganizavusi mokyklą ir joje visą lai
ką energingai dirbusi. Jos pareigas tuo 
tarpu eina mokyt. Pataiauskienė. Išvažiavo į 
JAV ir gimnazijos direktorius p. L Skir- 
gaudas. Naujuoju direktorium paskirtas mo
kyt A. Ramonis.

pergrupuojamos tautybėmis reikėtų rimtai 
susidomėti Kempteno stovykla. Čia jie ras 
ne tik pakenčiamas, bet, jei bus iškelti lat
viai ir estai, net labai geras patalpas ir tu
rės galimybę savo vaikus toliau mokslinti.

Per visą stovyklos gyvenimo 
laiką emigravo 679. Daugiausia išvažiavo į 
JAV — 366; ’toliau eina Kanada .— 155, 
Australija — 74, Anglija — 23, Brazilija — 
20, Argentina — 14, Belgija — 12, Vene- 
cuela — 6, N. Zelandija — 5, Maroko — 4. 

Kempteno lietuvių žinių biuletenis, „Die
no Naujienos” pradėjo penktuosius me
tus. S. m. gegužės mėn. 23 dieną išėjo 1200- 
sis numeris. Biuletenio steigėjai ir pirmieji 
redaktoriai buvo C. Surdokas ir J. Mikelė
nas, vėliau jį redagavo A. Tyruolis-Sešplau- 
kis, St. Ivaškevičius it kiti. Šiuo metu ,,D. 
N.” redagavimą perėmė mok. A. Radžius.
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