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Lietuvių visuomenės dienraštis Nr. 94 Memmingenas Šeštadienis, 1946 m. birželio mėn. 15 d. I metai

Byrnes ir Molotovas atvyko
Paryžius. Vakar į Paryžių atvyko JAV užsienių reikalų ministeris Byrnes ir užsienių reikalų ministeris Molotovas.Bevinas vakar popiet irgi iš Londono išskrido'. Šeštadienį ministerial turės pasitarimą' apie posėdžių dienotvarkę.
AUSTRALAS'— ATOMINĖS ENERGIJOS 

KOMISIJOS PIRMININKAS
Naujorkas. Vakar atominės energijos kontrolės reikalu susirinkusi komisija prie JTO išrinko Australijos delegatų tos komisijos pirmininku.

NAUJOS KOVOS MANDŽIURIJOJE
Nankingas. Generalissimus Cangkaišekas jsakė pranešti komunistų atstovams, kurie veda pasitarimus su centro vyriausybės atstovais Pekinge, kad 15 dienų paliaubos yra baigtos ir jis davė savo kariuomenei įsakymą žygiuoti į priekį. f

UMBERTO II LISABONOJELisabona. Vakar į Lisaboną atskrido Italijos ekskaralius Umberto II.
STREIKUOJANTYS PRAŠO TRUMANO 

PARAMOSJau dešimts dienų streikuojantys požeminio traukinio linijos Hudson-Manhattan personalas kreipėsi į prezidentą Trumaną, prašydamas prezidento paramos jų vedamose pasitarimuose.
JURININKŲ STREIKO IŠVENGTA

Naujorkas. Vakar turėjęs įvykti jūrininkų streikas neįvyko ir tuo klausimu pasiekta susitarimo išvengiant streiko pradėjimo. '
PERIMA DIDŽIUOSIUS UKIUS

Londonas. Britų okupacinės karinės įstaigos vakar pranešė, kad visi didieji ūkiai, daugiau 500 ha., yra karinių okupacinių ištaigų perimami fyontrolėn. Perimami ūkiai sudarys 1/3 visos dirbamos žemės britų zonoje. Dabartiniai savininkai galės savo reikalams pasilaikyt; tiek žemės, kiek jų reikalams bus rasta 'reikalinga. Be. to, jie galės dalyvauti ūkio vadovavime ir . tvarkyme.Galutinas planas žemės reformos britų zonoje dar neparengtas smulkiai ir nenustatytas terminas jo pravedimui.
PADIDINTOS MAISTO NORMOS

Londonas. Amerikiečių zonoje, kaip praneša karinės įstaigos, miestuose daugiau kaip 20.000/gyventojų, maisto norma pakeliama nuo 1213 kalorijų iki 1330 kalorijų dienai.Padidinimas buvo galimas, tik kai iš JAV atvežta buvo kai kurių maisto produktų ir žuvies iš Skandinavų valstybių. Kaimų ir mažesnių miestelių, gyventojai, kaip nurodoma, galės kalorijų kiekį papildyti daržovėmis, kurių jie gaŪ lengviau pirktis arba savo daržuose užsiauginti. Be to. jie gaus papildomai cukraus ir mėsos? /•

PASITARIMAI AZERBAIDŽIANO REIKALU
Teherenas. Persijos propogandos ministeris princas Firouz birželio 11 dieną atvyko rusišku lėktuvu iš Teherano į Taebris ir vėl pradėjo gegužės mėnesį' nutrukusius pasitarimus Azerbaidžano provincijos reikalu. Kaip Persijos užsienių reikalų ministeris pranešė, yra vilčių, kad šį sykį pavyks susitarti centro vyriausybeii priimtina prasme.

SSSR IR AFGANISTANO SUTARTIS
Maskva. Sovietų Sąjungos vyriausybė pasirašė susitarimą su Afganistanu sienų klausimu.

PERSIJOS VYRIAUSYBĖ SUSITARĖTeheranas. Pranešama, kad centrinė vyriausybė pasiekė susitarimo su Azerbeidžano vyriausybe. i
RINKIMAI RUMUNIJOJRumunijos ministeris pirmininkas Peter Groza pareiškė žurnalistams, kad rugpiūčio 23 dieną numatoma pravesti visuotinus rinkimus Rumunijoje.

PRANCOZIJOS-JUGOSLAVIJOS PREKYBOS 
SUTARTIS

Paryžius. Tarp Jugoslavijos ir Prancūzijos pasirašyta prekybos sutartis, pagal kurią numatomas pasikeitimas įvairiomis prekėmis.
Paryžiaus konferencijai vėl 

susirenkantŠiandien Paryžiuje vėl susirenka keturių didžiųjų valstybių užsieniu reikalų ministerial Europos problemoms svarstyti. Darbotvarkėje yra taikos sutarties su Italija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir Suomija paruošimas, o taip pat ir Vokietijos bej Austrijos reikalų sprendimas.Deja, užsienių reikalų ministerių pavaduotojai, kurie iki šios dienos be pertraukos posėdžiavo Paryžiuje, veik jokios pažangos nepadarė ir perduoda ministeriamas svarstyti visus klausimustoj pat padėtyje, kurioj jie buvo ministeriams išsiskirstant.Dėl to negalima būtų dabar tvirtinti, kad ši konferencija pasieks geresnių rezultatų, negu praėjusi, jeigu didžiosios valstybės, o ypatingai Sovietų Sąjunga, nebus linkusios parodyti tikrai geros valios šiuose naujuose pasitarimuose. Tačiau po Bevino, Bymes ir Molotovo prieš šią konferenciją pasakytų kalbų _ neatrodo, kad politinė atmosfera šiai konferencijai būtų palankesnį.Prieš išvykdamas J Paryžių ministeris Byrnes amerikiečių žinių agentūrai INS pareiškė, kad, jeigu ši konferencija nepavyktų,

ANGLŲ ZONA DEMILITARIZUOTALondonas. Britų zonos okupacinės įstaigos paskelbė pranešimą apie Vokietijos anglų zonoje nuginklavimą. Pranešime sakoma, kad 90% visų karinių įstaigų išformuotą ir tik 5% dirba pagalbinį darbą prie minų pašalinimo ir prie pagalbinių karinių darbų. Apginkluota yra tik policija, bet ir ta decentralizuota. Sunaikinta visi karinės reikšmės įrengimai arba padaryti jie nepanaudotinais. Parengti planai galutinai pašalinti grynai karinei industrijai ir įmonėmstai yra jos išmontuotos arba išmontuojamos.Anglai siųlą sudaryti keturių komisiją, kuri turėjusi patikrinti demilitarizacijos įvykdymą visose keturiose zonose. Deja, šis pasiūlymas sovietų buvo atmestas. Pranešime sakoma, kad britų zona visuomet lieka atvira patikrinimui ir užsienių žurnalistai yra nevaržomi pasitikrinti ir apžiūrėti, kaip sovietai visai nieko tuo reikalu neįsileidžia į savo zoną. '
DE GASPERI KALBĖJO Į TAUTĄRoma. Ministeris pirmininkas ir valstybės galva De Gasperi. vakar kalbėjo per radio į tautą ir ragino remti respubliką taip tvirtai, kaip ji buvo remiama pašaukiant į gyvenimą.

MONTGOMERY ATVYKO J PALESTINĄLondonas. Feldmaršalas Montgomery iš Kairo atvyko į Palestiną. Jis savo inspekcinę kelionę tęsia Artimuose Rytuose prieš perimdamas vyr. Štabo viršininko postą.

tai reikštų, kad žmonija eina pražūtin. Byr- nes'ui buvo priminta, kad jis išvykdamas į pirmąją konferenciją pareiškė, jog "aš nesu pesimistas, tačiau jūs melskitės". Į klausimą, ką šiandien jis turėtų pasakyti ameriečiams, Byrnes atsakė: "Melskitės, dar daugiau ir nuoširdžiau melskitės. Aš .įsitikinau, kad tik malda mums gali padėti. Labiausiai būtų negeistinas reiškinys, kad mūsų tauta į šią konferenciją žiūrėtų kaip į kokias futbolo rungtynes arba manytų, kad jeigu būtų prir eita kokių nors rezultatų, kad tai būtų kurio nors krašto laimėjimas. Kiekvienas iš mūsų turi būt įsisąmoninęs, kad konferencijos pasisekimas reiškia sustiprinimą taikos pasauly. Dėl to ir bet kuripažanga skiriama teisingai ir nuolatinei taikai. Jeigu mes šia prasme padarysime žingsnį pirmyn tai bus laimėjimas visų, o ne kurio nors vieno krašto. Tačiau, jeigu mes suklysime — žmonijos pražūtis neišvengiama“.Niūrių, pesimistinių debesų pilna Paryžiaus konferencijos padangė. Ar ji pragiedrės, tai klausimas, kuris kamuoja ir mus, laukiančius įsigyvenant pasaulyje taikos ir teisingumo.
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Jonas Kukis Dievu kovą(tęsinys)Daug metų nuplaukė šalies upėmis, daug raitelių kraujo sugėrė svetimas juodžemis. Ežerai ašarų nuplovė jaunų sesių skruostus . . .Ir Laisvės šaly daug kas pasikeitė. Jaunieji ainiai, bevaldydami svetimų žemių plotus, išmoko būti išdidūs ir godūs. Pamažu pamiršo savo papročius ir pasiavino svetimus. Pamilo svetimų kraštų kalbą ir tamsiakases moteris. Su jomis ir naujas šeimas kūrė ...Svetimi papročiai ir svetimas kraujas nustelbė tyrą Laisvės šalies žmonių prigimtį. Išsižadėję savos garbės, išsižadėję savo bočių senkapių ir gintarinių pilių, jie nuklydo svetimais - keliais. Puošniais laurų vainikais dabino svetimus sostus . . .Šalies valdovei ištikimi liko tik nemarusis dainius, dievų siustas baltasis raitelis ir maža dalis jo vyrų. Jie narsiai grūmėsi SU svetimais valdovais. Bet buvo bejėgiai, ries prieš juos ėjo visos žemės blogio dievai, ■'l Šie užbūrė Baltąjį Raitelį ir jo vyrus ir, apkaustų storais geležiniais pančiais, uždarė juos po aukštu kalnu, kad amžiais miegotų burtų miegu . . .♦ ♦ ♦„Pralaimėjome, valdove . Ištikinyeji mūsų raiteliai užburti ilsisi... Laikas trauktis ir mums . . .“, kalbėjo dainius berymančiai valdovei.Gintarinė, atsisukusi į dainių, žiūrėjo jam į akis: „Kodėl mes pralaimėjome? ... Kodėl svetimų burtų neatlaikėm? ... Ar blogio dievai galingesni už gėrio dievus? . . .Gėrio dievai galingi, valdove. ’ Mes tik persilpni likom . . . Nemokėjome mylėti savos šalies, negerbėme tėvų kapų . . . ’Šviesūs gintarai mums perprasti tapo. Sava kalba prastai mums skambėjo. Susižavėjome svetimais blizgučiais . . .Šalies vyjrai pamiršo savas mergeles . . . Mėlynakės pamilo svetimą šypseną, kuri ne nuoširdumą, bet klastą po savim slepia... Savo kuklų rūbą .iškeitėm į puošnius skarmalus . . . Išniekinę tėvų papročius, pasi- savinom svetimus, kurie< pilni blogio sėklų. Tas mus ir sužlugdė, valdove . . .“Dainius nuleido galvą ir ranka užgavo kanklių stygas. Virpantis balsas skausmingai nuklydo pilies skaliautais.Suvirpėjo ir Gintarinės širdis. Pakilusipriėjo prie dainiaus ir:,(Kalbėki, Devone . . . Tavo žodžiais teplaukia dievų valia . . .“„Kova galutinai nepralaimėta. Dalis šalies vyrų, paklydusių svetimose kryžkelėse, supras savo padarytas klaidas ir sugrįž. Laisvės šalis vėl atgims. Vėl alsuos sena meile ir laime. Žmonės pasiilgs senos praeities ir gėrio papročių . ; . It gintarus graibys iš marių gilumos ... Ir daina, laisvės daina suskambės šalyje. Prisikels burtų miegu užliūliuoti šalies vyrai. Baltas raitelis nuskries žaliuojančiais miškais . . . Gėris nugalės blogį . . . Meilės ir Laimės deivės užvaldys visą žemę . . , Bet tai įvyks po daugelio, daugelio metų . .Nutilo dainius. Tik savo balzganas akis išplėtęs į tolius įsižiūrėjo. Tarsi pro ateities ūkanas tolimą gėrio šviesą įžvelgdamas.Ir paskiau: „Laikas ir mums pasitraukti, valdove . . . Svetimieji senai jau tavęs 

tyko . . . Napaliesto grožio ilgisi ... Ir dievai jau mus vadina. Metas ...Eik į šventąjį ąžuolyną ir kalbėkis su aukščiausiųjų valia. Aš atvyksiu vėliau ... Prieš apleisdamas žemę, savo šaliai turiu sukurti naują dainą. Ji bus graudi, kaip ir visos šalies dalis. Bet ji sugriaus svetimą džiaugsmą ... Iš svetimų kryžkelių sugrąžins klajūnus ...Eik, valdove . . . Dievai laukia . . .“Gintarinė, priėjusi prie dainiaus, lūpomis palietė jo bąltus plaukus: „Tavo žodžiai te- pavirsta nuostabiausias gintarais, tavo kanklių stygos tesuvirpa jautriausiomis širdies gijomis. Ir tavo daina teprikelia burtų miegu užmigusią maną šalį . . .Su tais žodžiais Gintarinė apleido meilę.♦ ♦ ♦Palikusi savo pilį, Gintarinė nuėjo į šventąjį ąžuolyną, kur po šimtmetiniais medžiais ruseno gėrio ugnis.• Čia ji puolė ant žemės ir maldavo dausų valdovus, kad ją paverstų mėlyna paukšte. Jos lūpomis, it čiurlenantis šaltinio vanduo, plaukė švelnūs žodžiai: „Mėlyna, mėlyna paukšte tetrokštu aš būti ... Ir nuostabų balsą turėti . . . Savu čiulbėjimu gaivinsiu užkietėjusius žmonių širdis, minsiu jiems garbingą praeitį . . . Mokysiu mylėti visa,
TURKIJOS PROBLEMOSPirmieji demokratiniai ir visuotini rinkimai Turkijoje įvyksta liepos 21 dieną. Naujuoju rinkimų įstatymu įvesti tiesioginiai rinkimai. Vėl leista steigti partijas, išskyrus tas, kurios turi ryšių su užsieniu. Drauge intensyviai ruošiamasi ir žemės reformai, kuri Turkijos gyvenime be abejo, turės daug įtakos. Iš 19 milijonų Turkijos gyventojų 15 milijonų gyvena žemės ūky. Numatoma 5 milijonams žmonių, kurie šiuo metu dar lyg vergai dirba sunkiose sąlygose svetimą žemę, duoti po nuosavą žemės sklypą. Be to, nustatytas ir didžiausias ūkio plotas — jis negali viršyti 600 ha. Šiuo būdu bus galima duoti žemės ir padaryti sėsliomis rytų Turkijos nomadų gimines. Bus galima priimti daugybę turkų emigrantų iš Balkanų valstybių ir bus galima tirštai apgyventą vakarų Turkijos dalį perkelti į rytų Turkiją, kur ir yra daugiausia didelių ir šiuo metu reformos paliečiamų ūkių.Šiuo metu Turkijoje 90% žemes ūkyje gyvenančių žmonių yra analfabetai. Dėl to1 numatyta plati mokyklų tinklo ir ’mokytojų paruošimo programa.Netenka abejoti, kad šiuo būdu vyriausybė susilauks nemaža simpatijų ir savo poziciją ateinančiuose rinkimuose sustiprins.Karo metu Turkijos užsienio politikos kelias nebuvo lengvas. Vokietija ir Italija visomis priemonėmis spaudė Turkiją įstoti į karą prieš Rusiją, gi alijantai stengėsi ją nuo to žingsnio sulaikyti.Tačiau po Stalingrado dienos, Turkija po truputį pradėjo linkti alijantų pusėn, nors ir neįstodama j karą nei leisdama alijan- tams pasinaudoti bazėmis turkų teritorijoje. Tačiau sugebėjo gerai išnaudoti susidariusią padėtį ir sukūrė tvirtą bei modemišką armiją bei gavo naudingų koncesijų ir ūkinės paramos iš abiejų kariaujančių šalių. Be 

ką dievai yrą sukūrę . . . Žmonių sielose išugdysiu gėrio jausmus ...Ir, kada juose gims bendras tyras siekis ir didelė tarpusavio meilė, kada išaugs prarastos laisvės troškimas, savo čiulbėjimu prikelsiu iš burtų miego Baltąjį Raitelį ir jo vyrus. Jie nugalės blogį . % . Ir šaliai gražins saulėtą praeitį ...Dievai išklausė Gintarinės maldos ir mėlynakį £avo kūrinį pavertė mėlyna paukšte. Ši suplojusi eikliais sparnais, užlėkė į aukščiausio ąžuolo viršūnę ir, nutūpusi ant žaliuojančios šakelės, pragydo nuostabiu balsu, kokio neturėjo dar nė vienas žemės paukštis. (B. d.)
Ben. Rutkūnas

^AtviraiNoriu prabilti į sutiktą žmogų paprastu meilės žodžiu, pasaulį regėti tikrovėje nuogą — be išdūsuotų melo žvaigždžių.Ir išsakyti sielvartą, laimę žodžiais keliais, eit per gyvenimą atvira siela mažojo brolio keliais.Širdį įžvelgti — gyvąją versmę ' ilgesio slapto, tylaus;ir išlukštenti budėjimo prasmę budinčio žemėj žmogaus.
abejo, toks dviveidiškumas buvo pasauly smarkiai kritikuojamas.1943 metų vasario 2 dieną Londono radijas pranešė, kad Turkijos prezidentas Ismet Inoenue ir W. Churchillis buvo susitikę Turkijoje, pasitarti. Pasitarimas trukęs dvi dienas, kuriame buvo aptarta politinė padėtis ir pokarinės problemos, taip pat su; tarta ir dėl pagalbos, kurią suteiks alijantai Turkijos kariniam potencijalui pakelti. Tų pat metų pavasarį įvyko alijantų ir turkų generalinių štabų pasitarimai. ~Savo ruoštu Turkija vedė ir toliau pasitarimus su Vokietija. 1942 metais Turkija nusileido vokiečių spaudimui ir pažadėjo, pasibaigus anglų-turkų prekybos sutarčiai, nuo 1943 metų pradžios chromo rūdos tiekimus bendroje 120 milijonų markių sumoje perleisti Vokietijai. Alijantai stengėsi, kad ši medžiaga, kuri yra būtina tankų plieno šarvams stiprinti, nepatektų į Vokietiją.Tuo pat metu Vokietijos karinė padėtis vis blogėjo ir alijantams spaudžiant, tik maža dalis chromo pateko į Vokietiją. 1943 metų rudenį įvyko, pasitarimas tarp Turkijos ir Anglijos užsienių reikalų ministerių Kaire, kur turkai pažadėjo gerų santykių su Sovietų Sąjunga vardan imtis tokių žygių, kad vokiečiai būtų priversti sutraukti daugiau kariuomenės prie turkų sienos.1944 metais rugpjūčio 2 d. Turkija nutraukė diplomatinius santykius su Vokietija. Tokiu būdu 90.000 tonų chromo perėję alijantų žinion.Šiuo metu Turkijos užsienių politikos centre stovi Dardanelų klausimas ir rusų pretenzijos į. beveik ketvirtadalį Turkijos teritorijos. Turkija pravedusi vidaus reformas, turėdama modernišką ir stiprią armiją bei turėdama vakarų alijantų paramą tikisi ir šias problemas išspręsti sau palankia prasme.
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t^rtincii<zu dailei temomis
(Mūsų korespondento laiškas iš Paryžiaus)
Kažkas pasakė: „Kalbėti apie, šių dienų 

prancūzų meną, reiškiaverkti. Jautiesi, lyg 
stovėtum prie ligonio lovos sergančio ne
pagydoma senatvės liga. Pergyvenės' pui 
kius jaunystės metus, audringai praleidęs 
antrąją jaunystę, jis neišgelbstimai išse
kęs.“ Šitaip pasakyti gal per griežta, ta, 
čiau esama ir nemaža teisybės. Jeigu šių 
dienų prancūzų plastinis menas nežengia 
atgal, tai ne kiek jis nesiveržia pirmyn.' 
Šitaip svarstyti nemažai pagrihdo teikia 
ir trys paskutinės didelės prancūzų meno 
parodos Paryžiuje.

Visose trijose parodose jaučiamas lyg 
netikrumas, baimė nepasitikėjimas, kas 
charakteringa visų didžiųjų epochų meno 
persiformavimo pereinamaisiais laikotar
piais, kada viena meno srovė dar galutinai 
nesunykusi, o kita dar’ galutinai nenuš*ito.

Didžiausią žalą, kaip Visos Europos taip 
ir prancūzų menui, padarė, žinoma, karas 
kuris ne tik sunaikino daug meno turtų, 
bet ir paraližavo naujų meno 'kūrinių gi
mimą. Ir kadangi meno pasireiškimams 
gimti ir susiformuoti neužtenka net de
šimtmečio, tai šio karo galingą taką teks 
dar ilgai jausti. Imant galvon, kad pran
cūzų tauta pergyveno ketvertų metų vo
kiečių okupaciją, tai verčia mus žiūrėti į 
prancūzų meną su atlaidžia simpatija ir 
užuojauta.

Pirmoji didelė meno paroda po vokiečių 
okupacijos buvo pavadinta „Art et Resi
stance“ (Menas ir pasipriešinimas).

Šioje parodoje kaip iš pavadinimo aiš
ku, norėta atvaizduoti tą kovą, kuria teko 
pakelti prancūzų tautai okupacijos metais. 
Čia dalyvavo visa eilė įvairių srovių ir 
krypčių didžiųjų prancūzų dailininkų. Ta
čiau reikia pripažinti, kad paroda savo 
paskirčiai pilnai natsakė. Ji tik/ dar kartą 
ryškiai patvirtino faktą, kad prancūzai se
nai jau išėję į plačius pasaulinio meno 
laukus ir kad savos tautos idėjos rūpesčiai 
ir net kančios neberanda atgarsio prai 
cūzų dailininko širdyje. Tematika pran
cūzų dailininkui riebevaidina jokios reikš
mės, ir savo išreiškimo jis ieško grynai 
tapybinės technikos problemų sprendi
muose. Šitokie polinkiai prancūzų daili
ninką nuvedė į naturmortą, pęisažą, kur 
jam reikia pripažinti pirmąją vietą. Ir šioje 
parodoje kreipia į save dėmesį keli natur- 
mortai resistance temomis. Pistoletas, pa
berti šoviniai, gėlės, partizano juostelė. 
Štai tų naturmortų tematinis turinys. Ir 
reikia pripažinti, kad jie daugiau vykę už 
figūrines kompozicijas, kurtų parodoje 
labai maža ir tos pačios 90 nuošimčių pa
rodos lankytojų nėra suprantamos.

Apėjęs visą parodą, čia nerasi drobių, 
kuriąs galima būtų pripažinti paminklais, 
kurie įamžintų šį skausmingą prancūzų 
istorijos lapą. O gal tai bus padaryta vė
liau? Juk vieneris metų galutinai susi
formavę į tikrai suvokiamą vaizdą. Gal 
prancūzų menas dar tebėra toje stadijoje, 
kada net ir mirtina žaizda dar nepajausta. 
Vis dėlto prancūzų patriotą verčia su ato
dūsiu prisiminti Delacroix, Prodhon, Da
vid ir užsukus į Luvrą atsigaivinti prie jų 

nemirštamų drobių, kurie, įamžindami 
prancūzų istorijos didingas valandas, savo 
vardus surišo, su nemirtingo garso žygiais.

Antroji paroda, vykusi tuose pačiuose 
puikiuose Musėe d’Art Moderne de la Ville 
de Paris rūmuose, buvo surengta Societe 
de Artistes Independants (Nepriklausomų
jų dailininkų sąjungos). Tai buvo 57 šios 
sąjungos paroda. Ši populiariausia ir la
bai įvairi paroda yra vienas svarbiausių 
sezono įvykių Paryžiaus meno gyvenime. 
Pirmoji nepriklausomųjų paroda įvyko 
1884 metais, su kuria yra surištas impre
sionizmo 'ir ekspresionizmo sąjūdis. Nepri
klausomieji atvirai stojo prieš ano meto 
taip vadinamąjį oficialųjį pripažintą me
ną, kratydairaesi „pripažinimo“ ar bet 
kokių suvaržymų ar nurodymų; savo paro
dos sttatuto pagrindan padėjo taisklę, kad 
jų parodos vyksta be jokių juri komisijų 
ir išstatyti gali laisvai visi, kas nori ir ką 
nori. Apie šios sąjungos veiklą galima 
spręsti kad ir iš šių skaičių: 1884 m. pa
rodoje dalyvavo 103 dailininkai, 1894 m.
— 223 dail., 1914 m. — 1320 dail., 1937 m.
— 1750 dail. O šiais metais dalyvavo 1850 
dailininkų, išstatę 3399 darbus.

— Žinoma, toks gausus dalyvių skaičius 
neatsiliepia teigiamai į parodos kokybę, ir 
parodos lankytojas, dar nespėjęs apžiūrėti 
nei pusės, fiziškai ir dvasiškai pavargsta 
tikra to žodžio prasme. Dėl tos priežasties 
daugelis ir.,labai gerų darbų gali būti ne
pastebėti, jeigu jie nebus pakankamai 
efektyvūs patraukti į save dėmesį, ko kaip 
tik paprastai trūksta vertingiems kūri
niams.

Šių eilučių autoriui su ankstyvesnėmis 
„indennedants“ parodomis teko susipažinti 
tik iš meno žurnalų, tačiau ir to užtenka, 
kad galima būtų pastebėti šios parodos 
žemesnį lygį, lyginant su prieškarinėmis, 
jau nekalbant apie pirmąsias šios sąjun
gos parodas, kurios ppancūzų meno gyve
nime kėlė riaušes ir sukilimus. O kas gi 
turtina meną, jei ne nuolatinis nenuilsta
mas naujų kelių ieškojimas? To kaip tik 
ir pasigendama šių metų parodoje. Visko 
galima čia pamatyti. Ir senasis impresio
nizmas, kurio veik šimtmetis nepajėgia 
niekas užtemdyti, ir kaip mada trumpa
amžis kubizmas^ ir manieringas, didžiu
moje nenuoširdus pęimitivizmas, ir atrodo 
baigiąs sayo dienas surrealizmas, ir daug 
dar kitokių srovių mažiau ar daugiau gi
miningų pirmosioms. Tik nėra čia nieko 
naujo, nieko gaivalingai patrauklaus. Nėra 
naujų idėjų, naujų šukių, kurių trūksta ne 
tik intelektualiniame, bet ir politiniame 
gyvenime. Viskas jau kažkur matyta, pa
žįstama.

Ir vis dėlto nepriklausomųjų paroda Pa- 
•ryžiuje priprasta laikyti pačių moderniau
sių idėjų ir naujų meno šūkių reiškėją iki 
keistenybių, pasiekiančių * degeneracijos 
laipsnį imtinai. Todėl ją noriai lanko ne 
tik tie, kurie stebi meno kelius ir džiau
giasi kiekvienu jo laimėjimu, bet ir beieš- 
kantieji čia kurjozų ar kažkokių, nežemiš
kų keistenybių. Ateina čia ir priklausan
tieji tokiai rūšiai žmonių, kurie su vienodu 
smalsumu stebėtų nuogą merginą, lipan

čią į Eifelio bokštą ar masinio žudiko Pe- 
tiot giljotinavimą.

Reikia įsivaizduoti čia kauniškę, taip 
vadinamąją „miesčionišką“ publiką, kuri 
perėjusi tik per porą salių griebtųsi sau už 
galvos, bėgtų neatsigręždama; ir tuojau at
leistų visiems mūsų modemiams daili
ninkams avansu dešimtmečiui pirmyn. Ta
čiau galima ją pradžiuginti, kad ir pran
cūzai lygiai taip pat šaukia ir plusta są- 
vuosius modernistus. Teko matyti, kaip Pa
ryžiaus kino teatre visa salė juokėsi, švil
pė ir trypė kojomis, kai ekrane buvo rodo
ma Picasso ir Matisse paveikslai iš jų pa
rodos Londone. O juk jie yra populia
riausi modernaus prancūzų meno repre
zentantai.

Šiek tiek kitokį įspūdį, bent savo ma
žesniu įvairumu teikia „Salon 1946“ paro
da, atidaryta balandžio mėn. Tai tradici
nis oficialiojo prancūzų meno salonas, 
įkurtas dar karaliaus valdžios prieš pat 
revoliuciją. Šis salonas prancūzų publikos 
tarpe įprastas vadinti didžiuoju arba ofi
cialiuoju. Šių metų saloną sudarė šios dai
lininkų organizacijos: „Artist France“, 
„Nationalde Beaux Art“, „Societe Artist 
Coloniale France“ ir urbanistų sąjunga. 
Šis salonas naudojosi visais laikais visų 
valdžių palankumu. Didysis prancūzų žur
nalas „Illustratio“ jam paskirdavo specialų 
leidinį, į atidarymą atsilankydavo visa Pa
ryžiaus oficialioji visuomenė. Jis griežtai 
iki šių dienų išlaikė savo pasenusį veidą, 
apneštą senovės dulkėmis, neatsiliepdamas 
į jokius naujus meno šūkius. Paryžiaus 
meno mylėtojai, dešimtmečiais stebėję šio 
salono parodas, kasmet randa čia ne tik 
tuos pačius pažįstamus dailininkus, bet- 
net ir tuos pačius jų kūrinių veikėjus, ku
riems laikas nedaro jokios įtakos.

Tiesa, čia žymiai daugiau didelių figū
rinių kompozicijų, bet dar mažiau nauju
mo ir ieškojimų. Paprastai šios parodos 
rėmuose randa sau vietą visi oficialieji 
prancūzų diduomenės ir politinių veikėjų 
bei generolų portretistai, žymių veikėjų 
antkapių autoriai ir įvairaus užsakyto me
no išpildytojai. Todėl gal ir darbų forma
tas čia žymiai didesnis.

Jeigu „indenpendants“ parodoje temati
ka nėra žymus veiksnys, tai čia ji užima 
žymiai tvirtesnei pozicijas. Tačiau ir čia 
veltui ieškosime atliepto į paskutiniųjų 
dienų įvykius. Jo čia veik nėra, neskaitant 
kelių darbų, kurie pradingsta sentimenta
lių gėlių, manieringų damų, saldokų pei- 
sažų ir iš viso bereikšmių galvučių jūroje. 
Ir jeigu sulyginsi šį saloną su tolygiu jam 
oficialiaus vokiečių meno paroda (Grosse 
Deutsche Kunst-Ausstellung in Mūnchen), 
tai* turėsime pripažinti, kad vokiečių pa
roda žymiai geriau atsakė savo oficialia
jam užsakymui, tačiau dvasinio lygio ir 
vidinės kultūros persvara prancūzų pusėje. 
Čia gal žymiai mažiau teatrinio patoso, iš
pūstos didybės ir techninio virtuoziškumo, 
tačiau žymiai mažiau atgarsio ir į laiko 
įvykius.

Parodoje taip pat yra atskiras piešinių 
skyrius karo temomis, bet jis tiek silpnas, 
kad parodos vadovybė lyg pasiteisindama 
išstatė ir 1914 metų karo vaizdus, kurie 
žymiai aukštespio lygio.

(perkeltąjį 4 psl.)
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Jndividualioji mudu daile <Scl)ongau parodojeDėl sunkių susisiekimo sąlygų ir skuboto parodos organizavimo toli gražu ne visa mūsų dailė atstovaujama Schongau parodoje. Daug ■ dailfninkų parodoje kūrinių neišstatė: V. Vi^irda, Kasiulis, A. Galdikas, Steponavičius, Vaičaitis etc. Tačiau ir tiek kūrinių, kiek parodoj yra išstatyta, sudaro stiprų lietuviškosios- dailės vaizdą. Palyginti su latvių ir estų skyriais, nors jų dailininkai daug anksčiau ir plačiau šiam reikalui pa- siorganizavo, mūsų dailė yra daug individualesnė, gaivališkesnė, kūrybingesnė.Daugiausia šavo kūrinių išstatė C Jaunu- šas. Jis visuomet rodėsi kaip produktyviausias dailininkas. Tačiau kiekybė nevisuomet yra proporcinga kokybei. Nors dailininkas žiūrovui savo lietuviškos gamtos vaizdais yra artimas, tačiau jo kūryboje jausti perdaug darbingumo, bet permaža kūrybingumo. Tiesa, daugumo jo kūrinių yra malonūs akiai, bet jie nežadina estetinių jausmų, juo labiau nekelia jokių problemų.Salia C. Januso kabo nemaža L. Vilimo tapybinių darbų. L. Vilimas parodoje yra ypač užsirekomendavęs savo dideliu paneau, triptiku ,’,Lietuva“, kuriame moderniškiai, meniškai atvaizduota Lietuvos žmonės, jų darbai ir jų kančios. Ypač gilų įspūdį daro iš tėvynės bėganti moteris su kūkikėlių. Paveiksle matyti platūs užsimojimai, darni kompozicija, idėjinių ir forminių elementų sintezė. Kituose savo kūriniuose L. Vilimas yra labai įvairus, mėgstąs spalvų žaismą ir plėmų keistenybes. Jis kiekvienam kūriny ieško naujų galimybių sukurti kitokiam judesiui, kitokiai ' ritmikai, kitokiam spalvų derinimui ir kitokiam plėfnų išdėstymui. Jo žmonės dažniausiai būna neaiškūs, bet tų žmonių judesiai, jų ritminė kūno išraiška, psichologiniai bruožai yra tikslūs. Būdingi yra žmonos portretai, autoportretas. Dailininkas mėgsta Vilniaus vaizdus, kuriuose mes jaučiame Vilniaus dvasią. Juk Vilniaus Katedra į mus prabyla gyva kalba, tarytum ji savo architektūrine forma šviečia savo baltomis varsomis.V. Petravičius yra išstatęs nedaug kūrinių, bet mes matome labai savaimingą, štiprią kūrybinę asmenybę. Jis savo Motina su vaikais“ stipriai išreiškia šio karo klaikią motinų ir vaikų psichiką. Suprantamas ir tas misticizmas ir ta religinė dva
NAUJI LEIDINIAI

PARENTE DES LANGUES HITTITE ET 
LITHUANIENNE ET LA PREHISTOIRp 

(lietuvių ir hititų kalbų giminiškumas ir 
priešistorijis) — tokį veikalą iš artį 300 
pusi., parašyta mūsų tautiečio J. Gabrio, yra 
išleidęs Ženevos universiteto knygynas (Lib- 
raire de 1‘Universite Geneve) 1944 m. Auto
rius lygina mūsų kalbą, vartojamą po šiai 
dienai kelių milijonų gyventojų Baltijos jū
ros pakrantėse, su hititų kalba, išnykusią 
prieš 3500 metų, bet išlikusia kūniniame 
rašte ir heroglifuose ant plytelių, surastų 
Maž. Azijoje, Sirijoje ir' Palestinoje. Ką Ba
sanavičius nujautė, tą autorius savo veikale 
įrodė. Veikale įrodoma, kad mūsų kalbos 
svarba lyginamajai kalbotyrai yra didesnė 
už sanskritą. Dar didesne to veikalo reikšmė 

sia, kuri užvaldo silpnųjų jausmus. Kūriifys yra vertingas savo spalvų deriniu ir tobula kompozicija. Tačiau geriausias kūrinys bene buS „Pabėgėliai“, kur su didele ekspresija, su giliu ritmikos pajautimu, tapybinėm, spalvinėm priemonėm išreikšta pabėgėlių tragedija ir nuotaika. Viskas atrodo lyg kaž kokiam klaikiam sūkury. Ir kitas „Pabėgėlių“ motyvais kūrinys yra kompoziciškai stiprus. Bendrai, V. Petravičius yra didelis individualistas, kuris savo kūryba išreiškia Savišką, lietuvišką asmenybę. „Trijų karalių legendoj“ pakanka pažiūrėti į karaliaus lazdą, kad galėtume nustatyti žmogaus karališka didybę.Ad. Varnas ir A. Staneika pasirodė su keletą portretų. Ypač stiprų įspūdį daro Ad. Tarno portretai: vienuolės ir senyvo pono. Juose matyti Ad. Varno stipri, kūrybinga, vis naujo ieškanti portretisto raųka. Juose mes įžiūrime gilų psichologinį įsigyvenimą ir savaimingas kūrybinės formas. A. Stanei- kos trijuose portretuose jaučiame klasikines tradicijas ir formas. Dailininkas moka smulkmeniškai ir įtikinamai sukurti, vaizduojamo asmens charakterį. Tik dailininkas permaža panaudoja tapybines priemones, ypač spalvas. • 'Nemaža plakatinio meno išstatė E. Krasauskas ir V. Dobužinskis. Pirmasis parodė ir savo litografinių darbų, kuriuose matyti dailininko tematikos realumas, psichologinių mementų pagava ir meninė ntiojauta. V. Dobužinskis savo plakatiniuose ir pritaikomojo meno kūriniuose parodė didelę estetinę kultūrą ir išlavinta skonį.Ryškiausiai parodoje reprezentuojama mūsų grafika. Ji buvo Lietuvoj paskutiniais laikais* aukščiausiai iškilusi, ji ir čia geriausiai atstovaujama. V. Petravičius čia išstatė savo senuosius darbus „Marčią iš jaujos“ ir „Gulbę karaliaus pačią“. Grafikas pasižymi savo lietuviška liaudies raižinių dvasia. Jo kompoziciją primena mūsų primityvinią žmonių kūrybą. Tačiau grafikas yra didelio mosto, dinamikos reiškėjas. Jo vaizduojami arkliai nenulaikomi, jo vaizduojami žmonės vienu mostu parodo savo revoliucingumą ir dvasios platybę.L. Vilimas pirmą kartą pasirodė ir kaip grafikas. Jis čia užimponuoja ne tik savo tematika, šių dienų tragizmu, pabėgėlių
priešistorijui, nes remiantis iškeltais duo
menimis arijų kilmė atrandama ne Rytuose, 
bet Europoje. Politiniai verteivos nori iš
braukti iš Europos žemėlapio Lietuvos vardą. 
Tad nors mokslo sumetimais turėtų sukrusti 
Europos ir Amerikos vyrai reikalauti žmo
niškumo, mūsų tautai, kuri išlaikė 3000 metų 
Proto-Arijų kalba visų grynumu (Liet. Žid., 
Iverdon Nr. 2, III. 20).

> ‘ t SKELBIMAS
• Antradienį (18. 6. 1946.), 17 vai. šoferių 
kursų patalpoje šaukiamas lietuvių, gyve
nančių Memmingeno'-Aerodromo stovykloje 
informacinis SUSIRINKIMAS, kuriame 
padarys pranešimą L.T.B. Apylinkės Komite
tas. Gyventojai prašomi atsilankyti.

L.T.B. Memmingeno-Aerodromo 
Apylinkės Komitetas. 

kančiomis, bet ir savo ritmikos, ' judesio, kompozicijos stiprybe. Tiesa, jis nėra toks ryškus kaip V. Petravičius ar T. Valius, bet jis ir šioje dailės šakoje ieško savito kelio.V. K. Jonynas yra išstatęs jau visuomenei žinomus darbus: K. Donelaičio, V, Goethes „Jaunojo Verterio kančių“, Zapyškio bažnyčią, Šleževičiaus portretą, ex librisų. Grafikas pasižymi dideliu kruopštumu, išbaigtumu, klasikinių formų aiškumu, racięnali- stine idėjine kryptimi.P. Augius yra būdingai lietuviškas, tiksliau pasakius, žemaitiškas. Jo grafikos tematika ir formos yra kasdienybė ir paprastumas. Jo įmonės, sodybos, gyvuliai yra žemaitiškos buities reiškėjai. Jis yra Žemaitės palikuonis, kuris savų žmonių darbus, vargus, portretus perkelis į grafiką. Forminiu atžvilgiu jis yra individualus ir turi labai ryškų, savftą, stiprų realistinį 'veidą.Ratas-Rataiskįs savo išstatytais darbais rodo kultivuotą asmenybę, kuri yra linkusi, į estetizmo, fantazijos ir individualizmo kelią. Jo darbai yra išgražinti, puikiai atlikti, akiai malonūs ir skoningi.T. Valius yra -stipri kūrybine individualybė, kuri sugeba jungti gilias idėjas, žmogaus tragizmą, su estetinėmis formomis. Jo darbuose jauti ne tik meistrišką ranką, bet ir veržlų, gaivališką kūrybingumą. Jis žiūrovą veikia ir idėjiškai ir -estetiškai. Kaip į mūsų tautodailės kūrinius gali žiūrėti ir neatsiži- ūrėti, taip ir į Valiaus kūrybą gali žiūrėti ir vis daugiau, rasti estetinio pasigrožėjimo. Įsižiūrėkime į „Pajūrio tragediją“ linijų stiprybę, į šešėlių ir kontrastų grožį, pajusime tą nesibaigiamą jausmą, kuris verčia vis daugiau grožėtis. T. Valius, išaugęs iš tautinių tradicijų, yra kelyje į tarptautines ’ grafikos kultūros aukštumas.Bendrai, mūsų individualiosios dailės yra toli pažengta, tik tenka apgailestauti, kad jos negalime matyti visoj pilnumoj. Be to, karo sąlygos daugeliui neleido ramiai ir intensyviai kurti. Todėl suprantama, kad daugelis dailininkų gyvena seniai sukurtais / turtais, tačiau nemaža jų ir sunkiomis sąlygomis kuria, auga, idėjiškai ir formiškai ieško naujų kelių ir /stipriais žingsniais eina į priekį. Kai sugrįš tautai laisvė, sugrįš ir jos kūrėjams kūrybinė .dvasia. Stp. Vykintas.07 : 91 : 92 „MINTIS“
'Prmtcfau dailei tente,miti

(atkelta iš 3 psl.)
Pri taikomasis menas taip pat atstovau

jamas šioje parodoje. Nors ir negarsus 
tačiau rodo prancūzų šioje srityje. Daugiau 
taikomojo meno galima pamatyti lygia
grečiai vykstančioje parodoje Marsan rū
muose taip vadinamajame „Salon Image- 
rie“. Apie tai vertėtų pakalbėti išsmiau 
atskirai.

Tenka pripažinti, kad šešeri karo metai 
kaip meną taip ir visą intelektualinį judė
jimą buvo sukaustę mirties taške, iš kurio 
sunku išsivaduoti. Ir kiek dar ilgaiteks 
laukti, kol bus išgydyta paskutinė dvasinė 
žaizda ir atpirkta paskutinė skriauda pa
daryta menui, o taip pat ir daugeliui tautų.

PARIS 1946 m. gegužės m.
VI. Vijeikis.
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