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įaskir-

Vašingtonas (AP). Visame pasaulyje su 
dideliu įtempimu lauktoji nepaprasta JAV 
Kongreso sesija buvo atidaryta prezidento 
Trumano pranešimu, kuriame jis iškėlė du 
svarbiausius savo programos momentus: 
paramą Europai ir kova su infliacija Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. „Laisvųjų Eu
ropos tautų ateitis kybo ant plauko, o mū
sų pačių ūkio ateitis yra pavojuje”. Tais 
žodžiais prezidentas apibūdino dabartinę 
situaciją.

Jis pakartojo savo pageidavimą: į 
ti Italijai, Prancūzijai ir Austrijai 59
jonų dolerių, kaipo pereinamąją pagelbą, 
kad tie kraštai galėtų išsiversti iki ateinan
čių metų kovo menesio. Iš tos sumos Pran
cūzija turėtų gautį 328 milijonus dolerių, 
Italija 227 mil. dol. ir Austrija 42 mil. dol.

Be to, esą reikalingi nauji kreditai iš
laikyti amerikiečių pozicijoms okupuotose 

' srityse.
Prezidentas pabrėžė, kad suteikiant mi

nėtiems kraštams skubiąją pagelbą bus lai
mėta'laiko, kad būtų galima nustatyti JAV 
įnašą bendrojoje Europos ūkio atstatymo 
programoje. Pereinamosios priemonės pa
dės Europos tautoms išlaikyti, kol ateis tik
roji pagalba.

Savo pranešime prezidentas Trumanas 
trumpai apibūdino planus dėl teikimo Eu
ropai plataus masto pagalbos. Amerikiečių 
tauta suprantanti, kad jos įtakinga pozicija 
pasaulyje sudaro jai dar nebūtą istorijoje 
prievolę taip laikytis, kad viso pasaulio 
žmonės galėtų nusikratyti karo ir baimės 
šešėlio ir žengti laisvės bei taikos švieson. 
Trumanas pareiškė: „Mes esame įsitikinę, 
kad geriausias būdas pašalinti ateities ka
rams, yra veikimas dėl nepriklausomybės 
ir gerbūvio visų tautų”. Todėl Amerika re- 

■ mia laisvųjų tautų pastangas užtikrinti jų 
nepriklausortiybei. Bet savo atitinkamus pa
siūlymus kas liečia bendrąją pagalbą Eu
ropai prezidentas pažadėjo išdėstyti Kon
gresui vėliau.

Savo pasiūlymus dėl kovos su infliacija 
prezidentas Trumanas išdėstė dešimtyje 
punktų. Tuos pasiūlymus ir jisai pats pa
vadino „drastiškomis priemonėmis”. Vy
riausybė turinti būti įgaliota racionuoti to
kius gaminius, kurių yra nedateklius ir ku
rie principiniai veikia pragyvenimo išlai
das. Be to, vyriausybė turinti gauti įgalio
jimus nustatyti aukščiausias kainas tokioms 
prekėms, kurios turi įtakos į pramonės ga
mybą. Taip pat vyriausybei turi būti leis
ta reguliuoti darbo atlyginimus. Kiti punk
tai liečia nuomų kontrolę, stingančių pre
kių pasiskirstymo kontrolę, biržų prekybos 
priežiūrą, kreditų kontrolę, pratęsimą ir 
sustiprinimą eksporto kontrolės ir t. t.

Trumanas įsakmiai pabrėžė, kad turj bū
ti padaryta visa, kad teikimas Europai pa
galbos nesusitrukdytų dėl amerikiečių-finan
sinių sunkumų. Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybės veiksmai turi atitikti ame
rikiečių tautos garbei ir jos įtakai pasaulyje. 
Jungtinių Amerikos Valstybių jėga nesanti 
atsitiktinė. Tai išdava išmintingų spren
dimų ir drąsaus veikimo. Laikas naujiems 
sprendimams ir naujiems veiksmams, kurie 
irgi' yra išmintingi, esąs kaip tik atėjęs.

KONGRESMANŲ OPOZICIJA
Vašingtonas (Dena-AP). JAV Senato už

sienio reikalų komisija antradienį jau pra
dėjo ruošti įstatymą prez. Trumano pasiū
lytąja! pereinamąja! pagalbai vykdyti. Kon
gresas po pirmojo posėdžio išsiskirstė iki 
pirmadienio, t. y. lapkričio 24 d.

Respublikonų senatorius Vandenbergas 
spaudos atstovams pareiškė, kad užsienių 
reikalų komisijos nariai neturi nieko prieš 
Trumano pareikalautąją sumą skubiajai pa
galbai. Respublikonai, kurie turi Kongrese 
daugumą, kreipia savo kritiką Į prezidento 
pasiūlytas ūkio kontrolės priemones. Sena
torius Taftas tas priemones pavadino 
„žingsniu totalitarinės tautos linkme”. Se
natorius Joseph H. Bali pasakė: „Atrodo, 
jog prezidentas nori, kad mes atsisakytu
me nuo ūkiškosios laisvės Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse tam, kad gelbėtame ją 
Europoje”. Taip pat ir didelis demokratų 
atstovų skaičius prisidėjo prie respubliko
nų opozicijos prieš Trumano ūkio kontro
lės priemones.

Londonas (CBS). Vienas korespondentas 
praneša, kad 10 dienų būvyje prez. Truma- 
nas kreipsis į Kongresą dėl bendrosios 
Marshallio plano programos.

Mažojo susirinkimo" uždaviniai
Naujorkas (Dena-Reuter). JT visuotinam 

susirinkimui nutarus sudaryti „mažąjį su
sirinkimą”, general, sekretoriui Trygve Lie 
yra pavesta laike šešių savaičių, kai pasi
baigs dabartinė sesija, sušaukti šį susirin
kimą, tikriau sakant, komitetą.

JT visuotinas susirinkimas komitetui pri
skyrė šiuos uždavinius: ,

1. Daryti pranešimus visuotinajam susi
rinkimu^ visais klausimais, kai visuotinas 
susirinkimas paveda tuos klausimus ištirti.

Reikšti nuomonę, kai' kokia nors vals- 
deda pastangas kokį nors ginčą iš- 
visuotiname susirinkime.
Aptarti visus klausimus, kurie liečia

Marshallis išskrido j 
Londoną 
(Dena/Reuter). Ketvirtadienį 
užsienio reikalų ministeris 
Vašingtono išskrido į Lon-

Vašingtonas 
vakare JAV 
Marshallis iš 
doną dalyvauti užsienio reikalų ministeriu 
konferencijoje. , .

IR PFEIFFERIS ATVYKO Į NEUJORKĄ
Naujorkas (Dena),; Iš Vengrijos pabėgęs 

opozicinės vengrų nepriklausomųjų partijos 
vadas Zoltanas Pfeifferis su savo šeima at
vyko į Naujorką ir gaVo leidimą apsigy
venti Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

2.
lybė 
kelti

3.
pasaulio taiką bei .saugumą ir daryti apie 
tai pranešimus visuotinajam susirinkimui.

4. Spręsti apie tai ar dėl kurio nors gin
čo yra reikalas sušaukti visuotinąjį susirin
kimą.

5. Sudaryti tyrimų komisijas ir joms va
dovauti.

6. Padaryti pranešimą busimajam visuoti
najam susirinkimui ar būtų tikslu padaryti 
komitetą nuolatine institucija.
TARPTAUTINIS TRIBUNOLAS JT TAR

NYBOJE
Jungtinių Tautų vi- 

46 balsais prie 6 bal- 
Indijai ir Peru nuo 

priėmė rezoliuciją,

Naujorkas (Dena). 
suotinas susirinkimas 
sus (sovietų grupė), 
balsavimo susilaikius 
pagal kurią Tarptautinis Tribunolas Hago-

Vyriausybės pasikeitimas Prancūzijoje
RAMADIER IR JO MINISTERIU KABINETAS ATSISTATYDINO. NAUJĄ MINIS

TERS KABINETĄ PAVESTA SUDARYTI L. BLUMUI.
Paryžius (DPD/Reuter). Lapkričio 19 d. 

buvo paskelbta apie Ramadier vyriausybės 
atsistatydinimą. Politiniuose sluoksniuose 
laukiama, kad naujos, „stiprios” vyriausy
bės sudarymas bus pavestas Paul Reynaud, 
kuris buvo ministeriu pirmininku prieš ka
pituliaciją 1940 m., arba Leonui Blumui, 
kuris jau tris kartus buvo ministeriu pir
mininku. AP praneša, kad MRP partijos 
ministerial G. Bidault, R. Schumann ir P. 
H. Teitgen svarstė galimybes dalyvauti 
naujame ministeriu kabinete Leono Blumo 
vadovybėje.

Paryžius. Atsistatydinus ministerio pir
mininko Ramadier koalicinei vyriausybei, 
naują vyriausybę, radijo pranešimu, yra 
pavesta sudaryti žymiajam prancūzų socia
listui Leonui Blumui.

*
Paryžius. — Paryžiaus miesto taryba 

triukšmingame posėdyje nauju Paryžiaus 
burmistru išrinko gen. de Gaulle broli 
Pierre de Gaulle. Už ji balsavo. 51 iš 85 
tarybos narių už komunistų kandidatą bal
tavo 25 nariai ir už socialist kandidatą — 
I nariai. Paskelbus rinkimų rezultatus ko- 
nunistai sukėlė didžiulį triukšmą ir po
sėdžių salę demonstratyviai apleido. Jų 
vadas pareiškė, kad Paryžiaus gyventojai 
pateko į kaloborantų įtaką. —

Paryžius. — Pranešama apie visą eilę 
naujų streikų. Taip pav. Prancūzijos šiau
rėje sustreikavo apie 30.000 angliakasių.' Tu- 
lone ir Marselyje šustreikavo miesto susi
siekimo įmonių darbininkai.

BUV. PRANCŪZIJOS MINISTERIS PIR
MININKAS RAMADIER, KURIS DABAR 

ATSISTATYDINO. (Dena-Bild)

je yra panaudojamas Jungtinių Tautų rei
kalams. Tribunolas bus aukščiausioji ins
tancija Jungtinių Tautų Chartos aiškini-/ 
mams ir tarptautinių ginčų juridiniams 
sprendimams. JT nariams rezoliucijoje yra 
rekomenduojama dažniau negu iki šiol, iš-' 
kilus įvairiems nuomonių skirtumams, kreip
tis į Tarptautinį Tribunolą. Sovietų delega
tas Višinskis pasisakė prieš šią rezoliuci
ją, kuri didžiumoje buvo Australijos supro
jektuota, ir pažymėjo, jog tai esąs „užmas
kuotas mėginimas JT Chartą reviduoti.”

*

Rimtas įspėjimas
* Vašingtonas (Dena-Reuter) JAV Atstovų 
Rūmų narys John Davis Lodge kalbėdamas 
Atstovų Rūmų užsienio politikos komisijoje 
išreiškė ‘įspėjimą, kad Sovietų Sąjunga lai
ke dviejų savaičių gali užimti visą Europą, 
įskaitant Ispaniją ir Portugaliją, jei ji ap
sispręstų, kad neapsimoka toliau dėti pa
stangas pavergti Europos tautas konstituci
niu keliu.

Lodge, kuris yra pranašavęs, kad alsi
nantį kovo mėnesį Italijoje įvyksiąs komu
nistinis perversmas, pareiškė baimės, kad 
žingsnis po žingsnio sovietai Italiją, Grai- 
ki, Turkiją ir visus Artimuosius Rytus gali 
prievarta savo įtakos sferon paglemžti ir 
tokiu būdu galėtų „geležinę uždangą” nu
kelti iki Atlanto.

VIRŠ 7 MIL. INDŲ PABĖGĖLIŲ
New Delhi (Dena-Reuter). Iki šiol į alįį ’ 

puses Pakistano sieną peržengė virš 7 mi
lijonų pabėgėlių. Apie 4,4 mil. muzulmonų 
atbėgo į Pakistaną, o virš 3 mil. ne muzul
monų išsikraustė iš Pakistano.

Graiku - amerikiečių štabas
Atėnai (Dena-Reuter). Graikų ministeris 

pirmininko pavaduotojas Constantin Tsal- 
daris parlamente paskelbė, kad yra sudary
tas graikų — amerikiečių generalinis štabas 
kovai su sukilėliais Graikijoje. Tsaldaris 
pareiškė, kad graikų kovos vienetams ne 
mažesniems kaip brigada, bus priskirti 
amerikiečiai karininkai. Amerikiečių atsto
vybė Atėnuose praneša, kad ji turinti tam 
JAV vyriausybės prtarimą.

Vašingtonas (Dena-INS). JAV karo mi
nisteris Royall paskelbė, kad amerikiečių 
karinė misija Graikijoje, kuri iki šiol susi
deda iš 26 karininkų ir 14 kareivių, Grai
kijos vyriausybei prašant, bus padidinta iki 
90_ karininkų ir 80 kareivių. Amerikiečių 
karinė misija turės padėti graikams tvar
kant ir sunaudojant gautąją iš JAV karinę 
medžiagą, o taip pat paremti patarimais 
graikų armijos štabus.

BURMA — NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBE

Londonas (UP). Britų Žemieji Rūmai 
priėmė Burmos nepriklausomybės įstatymą.

* Sąjungininkų Kontrolinė Taryba nu
tarė nuo gruodžio 1 d. uždrausti siuntimą 
pašto siuntinių į Vokietiją su tabako pre
kėmis. (UP).

KARO MUZIEJAUS SODELYJE 
Kiekvienais metais lapkričio 23 dieną prie Nežinomojo Karei 
vio kapo susirinkdavo tūkstantinės minios žmonių ir mūsų ka
riuomenės būriai pagerbti tą nežinomą karį, kritusį už Lie
tuvos laisvę ir jos nepriklausomybę. Pasigirsdavo maldos ato
dūsiai, ir karšti Tautos himno žodžiai, gi aukštai muziejaus 
bokšte suskambėdavo Laisvės Varpas, primindamas visai tau
tai šios dienos reikšmę ir tikros laisvės vertę. 
O dabar

lapkričio 2.3 dienok pradinė
Kai 1918 m. vasario 18 d. Vilniuje Tary

ba dekleravo Lietuvos valstybės nepriklau
somybę — dar mūsų kraštui iš visų pusių 
grėsė daug pavojų. Daug kas kėsinosi už
gniaužti mūsų pirmuosius laisvės šūkius. Ir 
bolševikai, ir bermontininkai, it lenkai — 
visiems rūpėjo nutildyti drąsų lietuvių tau
tos žodį:

.. Lietuvos Taryba skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokratiniais pa
grindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirian
ti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.”

Šią istorinę Lietuvos Tarybos dekleraciją 
tarėjo Įgyvendinti ginklas ir kraujas.

Besikuriančios nepriklausomos valstybės 
padėtis darėsi ■ neaiški, todėl lapkričio 23 
dieną buvo išleistas pirmasis mūsų kariuo
menei įsakymas, kviečiąs ginklu gelbėti 
jaunosios' valstybės suverenumą.

Šis šauksmas rado gyvą atgarsį atbun
dančioje tautoje ir tuojau pirmieji savano
riai griebėsi ginklo it krauju atpirko tai, 
kas vasario 16 d. buvo visam pasauliui dek- 
leruota. r-

Tuo būdu, lapkričio 23-ji įėjo j pažymė
tinų mūsų tautos gyvenime datų eilę, kaip 
Lietuvos kariuomenės šventės diena — mū
sų ginkluotųjų pajėgų atsiradimo pradžia.

Ir taip metai iš metų lietuviškoji kariuo
menė iškilmingai minėjo šią dieną ir dva
sioje stiprinosi netolimos praeities laisvės 
gelbėjimo žygiais. Jbje auklėjosi jaunosios 
kartos lietuvis, nuolat sąmonėjo, ugdė savo 
krašto meilę ir tikėjosi likti visuomet išti
kimu savo tautos sargybiniu.

Deja, neilgai mūsų tautai buvo lemta 
naudotis laisve — užėjęs II-sis pasaulinis 
karas sujaukė mūsų jaunos valstybės gyve
nimo pagrindus ir uždėjo tvirtus okupaci
nius pančius, kurie be pertraukos1 nuo 1940 
metų tęsiasi iki dabar. Tačiau lietuvių tauta 
pasiliko ištikima savo prabočių dvasiai, pir
mųjų savanorių laisvės kovų žygiams ir nuo 
pirmųjų okupacijos dienų išėjo afviron ko
von prieš okupantus

tos

Tai ką mūsų tautai teko išgyventi per 
tuos nesibaigiančius okupacijųJmetus ir ko
kius nuostolius bei persekiojimus pakelti, 
čia plačiau neminėsime, nes tie neginčijami 
faktai visų mūsų širdyse yra kraujo žymėm 
neištrinamai įrašyti, tačiau mes norėtume 
šioje vietoje iškelti vieną be galo svarbų 
bruožą — nepertraukiama, kieta ir karžy
giška visos tautos kova už laisvę. Jau pir
maisiais bolševikų okupacijų metais pasi
reiškęs aktyvistų — partizanų veikimas pa
sibaigė spontanišku visos tautos sukilimu 
prieš pavergėjus. Toliau pogrindis, slaptoji 
spauda pavertė niekais visas nacių užma
čias, o visa' tauta persiėmė negirdėto at
kaklumo rezistencine dvasia, jog jokios ge
ležinės ar plieninės uždangos neišmušė jos ' 
iš pasirinkto laisvės kovų kelio. Pavergtoje 
Tėvynėje ir šiandieną žvanga ginklai, lie
jasi kraujas tų pačių laisvės kovotojų, ku
rie tęsia pirmųjų savanorių, mūsų lietuviš
kos kariuomenės tradiciją.

Ir tai yra vienintelis ir teisingas kelias | 
laisvę, kuris anksčiau, ar vėliau grąžins 
mums prarastą Tėvynę, jos laisvę ir ne
priklausomybę. Jokia pasaulio jėga neiš
plėš iš mūsų to švento tikėjimo į Lietuvos 
ateitį, o likusiųjų tėvynėje brolių kančios 
vis ryškiau primena apkurtusiai pasaulio 
sąžinei padarytas ir daromas skriaudas.

t
'Štai, čia ir iškyla lapkričio 23 dieaoe 

reikšmė ir be galo gili jos prasmė. Pasėti 
aną 
gijo 
yra 
ties

Si

istorinę dieną laisvės kovos grūdai pri- 
ir atnešė tokių brangių vaisių, kuriais 
įprasminimas visas dabartinis ir atei- 
Lietuvos gyvenimas.

diena pagimdė mumyse kovos dvasią 
grąžins mums laisvę,.nes Šiandieną vi

sų lietuvių širdys kartoja mūsų tautos 
šventovėje įrašytus prasmingus žodžius:

„...tas laisvės nevertas, _kas 
negina jos."

Su šiomis mintimis mes prisimename 
lapkričio 23 dieną ir nepalaužiamai tikime J 
auštantį laisvės rytojų. *

H. 2.
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Lapkričio 17 d. prasidėjo nepaprasta JAV 
Kongreso sesija. Prezidentas Trumanas ji 
sušaukė dviem uždaviniam išspręsti: 1. 
pereinamajai pagelbai Europai suteikti ir 
2. duoti vyriausybei įgaliojimus energingai 
pasipriešinti infliacinėms tendencijoms. Jei 
pirmuoju klausimu esminių diskusijų ne
laukiama, nors dėl vienos ar kitos sumos 
tikslingumo, ir bus pasiginčyta, tai antruo
ju klausimu laukiama ilgų ir aštrių disku
sijų. Abu klausimai liečia visą pasaulį. Nuo 
JAV ūkinio stiprumo priklauso jo ateitis. 
Jei kainos toliau kils, Europai suteikta tiek 
pereinamoji, -tiek vėliau pagal Marshallio 
planą teikiama, pagelba neturės tiek reikš
mės,’kiek galėtų turėti. Todėl prezidentas 
Trumanas reikalauja jam suteikti specialius 
įgaliojimus, panašius Į kąro metu veiku
sius. Jis norį turėti teisę trūkstamas gėry
bes normuoti, t.y, suvaržyti jų suvartojimą, 
jas nukreipti ten, kur jos daugiausiai galė
tų suteikti naudos visiem, tiek JAV, tiek, 
sakysim, Europai ar Kuiųai.Jis nori turėti 
galios nustatyti aukščiausias kainas, kurių 
peržengti būtų nevalia. Jis nori turėti teisę 
tam tikrom gyvenimo sritim, pavyzdžiui

Kongresui susirinkus
nas tyčia suliejo abu klausinius ir patiekė 
juos kartu Kongresui, kad tokiu būdu juos 
Iškėlus virš partiniai politinių interesų, 
taip, kad respublikonų partijai, kuri turi 
daugumą, būtų patogu sutikti su tam tikrais 
laisvo ūkio suvafžymats, lyg tai būtų įna
šas JAV užsienio politikos sustiprinimui. 
Tuo jis nori nuvainikuoti respublikonų ar
gumentą, kad, girdi, tokie platūs įgalioji
mai taikos metui yra nereikalingi. Savo 
.kalboje jis nurodė, kad gyvename toli gra
žu ne taikos metą. Jis nepavadino mtįsų 
laikus tiesioginiai karo metais, tačiau pa
brėžė, kad vienoks ar kitoks pasielgimas 
nulems taiką ar karą.

Kad taip iš tikrųjų yra, parodo tas at
garsis, kurį Kongreso sušaukimas susilaukė 
ffapus didžiojo tvenkinio. Ką Kongresas be- 
nutartų, aišku, kad jis padarys įžanga 
Marshallio planui t. y. įžangą duosniai Eu
ropos pagelbai, kuri įgalintų mūsų senąjį 
kontinentą išlaikyti tokias visuomenines 
formas, kurios mums patinka ir kurios 
skiriasi nuo Rytų Europai jau įpirštų ko
munistinių formų. Aišku, kad Kremliui tas 
negalėjo patikti. Jo propagandinė ofenzyva

rėkti, kad atgyja fašizmas, išnaudojama 
kiekviena proga kontrademonstracijom ir 
pademonstruojama savo jėga, siekiant Jbai- 
dyti priešus. Iš kitos pusės, sumaniai iš
naudojami ūkiniai sunkumai. Reikalaujama 
pakelti atlyginimus, kai jie pakeliami vie
noje pramonės šakoje, tuoj reikalaujama 
juos pakelti kitur, kai jie kitur pakeliami, 
vėl naujus reikalavimus iškelia pirmieji. 
Komunistai stengiasi nepertempti siūlo, jie 
stengiasi sudaryti įspūdį,-kad tie reikalavi
mai kilo ne jiems padiktavus, bet savaime 
— spontaniškai. Viskas tai veda prie kainų 
pakėlimo, kas automatiškai sumažino al
gas, o krintanti pinigų perkamoji • galia 
darbininkus verčia streikuoti, Streiko metu 
gamyba mažėja ir pinigų vertė dar daugiau 
krinta. Tai padėčiai galą gali padaryti tik 
stipri ranka viduje ir užsienių pagelba — 
doleriai, kurie įgalintų užkišti pirmąsias 
skyles — pirmuosius reikalavimus ir at
statytų krašto ūkinę lygsvarą, kurią jau 
sektų ilgesnio laiko reikalaująs ūkinis at
kutimas. Antrąją sąlygą — dolerius — 
turi sudaryti dabar posėdžiaująs Kongresas. 
Pirmoji sąlyga-stipri ranka bus savos ga-
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t „ TAIP IR NORĖTŲSI PARAGAUTI
Atrodo gražus kūrinys iš porcelano, bet iš tikrųjų tai tortas. Ir (ikiai vien apatinė
dalis — pamatas, to torio, kurį princesei Elizabetaį „užfundijo” dominijos. Tas tortas
buvo pagamintas atskiromis dalimis įvairiose dominijose ir tiktai Londone buvo su- 

\ lipdytas. . (Dena-INP-Bild)
transportui, suteikti pirmenybę prieš kitus. 
Maža to, jis reikalauja sau teisės įvesti 
suvaržymus ir kredito srityje, kad suma
žinus laisvų pinigų apyvartą. Jis nori su
varžyti biržos operacijas, kiek jos liečia 
spekuliaciją maistu, žodžiu, įvesti taikos 
metu nebūtus laisvo ūkio suvaržymus. Res
publikonų partija, kuri rinkimus laimėjo 
su „atgal prie laisvo ūkio” šūkiais, tam be 
abejo pasiprieSfrts. Ji nepraleis progos ne- 
primetus I Trumanui diktatūrinių užmačių. 
Jos nuomone, JAV ūkis stovi ant sveikų 
pagrindų, todėl nėra ko būkštauti, viskas 
susitvarkys savaime. Kjekvienu atveju, vy
riausybei negalima’suteikti taip toli eįnan- 
čių įgaliojimų, kokių ji prašo. Visą tą 
nuomonių skirtumu paaštrina besiartiną se
kančių metų prezidento ir kongreso rinki
mai. Bus sunku atskirti kur kalba partiniai 
interesai, kur susirūpinimas valstybės ir 
viso pasaulio reikalais. Prezidentas Truma-

nesusilaukė pasisekimo — tą įrodė visi 
paskutiniuoju laiku buvę rinkimai, todėl 
jam nebeliko nieko kito, kaip pasakius A, 
sakyti ir B. Italijos ir Prancūzijos kompar
tijoms buvo įsakyta padėtį visas pastangas, 
kad Jų dviejų silpniausių ūkiniai Europos 
kraštų gyvenimą pakirtus. Vokietijoje ir 
Austrijoje okupacinės kariuomenės garan
tuoja tam tikrą tvarką. Prancūzijoje ir 
Italijoje jų nėra. Kompartijos pasirinko 
dvejopą taktiką. Visų pirmą pradedama

mybos. Į ją pretenduoja gen. de Gaulle 
Prancūzijoje, jo spaudžiamos griežtesnės 
reakcijos griebsis ir vidurio partijos. Itali
joje min. pirm, de Gasperi žada griebtis 
irgi griežtų priemonių. Tačiau visos tos 
priemonės tik tada atrodys prasmingos, jei 
jas seks doleriai, o tą gali nuspręsti tik 
JAV Kongresas. Štai kodėl Kongresas savo 
rankose laiko pasaulio likimą. Nuo jo 
priklauso ar Vakarų Europa liks laisva 
ar ne. V. Meškauskas.

Rommeno nusUuilvmas pavirto

Spekuliacija tarpvalstybiniu mastu

Stanislovas Mikolaičikas su savo žmona
D. Britanijoje. (Dena—INP-Bild)

Berchtesgaden (Dena). Teismo įsakymu 
suimtas ir prokuratūros tardomas, kaip įta
riamas dalyvavęs, buv. feldmaršalo Ervino 
Rommelio nužudyme, buvusis generolas lei
tenantas Ernest Maišelis pakartotinai pa
tvirtino, kad Rommelis, dėl tariamo daly
vavimo 1944 m. liepos 20 d. sąmoksle, Hit
lerio įsakymu, buvo priverstas nusižudyti.

'Maišelis, kuris šiuo metu randasi Stan- 
gass kalėjime, prie Berchtesgadeno, apklau
sinėjamas dėl Rommelio mirties, kaltu ne
prisipažino. 1944 m. spalių mėnesį jis tuo
metinio savo viršininko — generolo Wil- 
helmo Burgdorfo įsakymu turėjęs su juo 
kartu vykti į Ulmą, į Rommelio gyvenamą
ją vietą. Jam dalyvaujant Burgdorfas ap
kaltinęs Rommelį, kad pastarasis visos eilės 
karininkų liudijimu dalyvavęs liepos 20 die
nos atentate prieš Hitlerį ir to atentato pa
sisekimo atveju buvęs pasiruošęs perimti 
vyriausią kariuomenės vadovybę. Po to 
Rommelis buvęs paklaustas Burgdorfo, ar 
jis norėtų dėl savo laikysenos padarytį iš
vadas. Rommelis buvęs labai sujaudintas, 
tačiau tuoj davęs suprasti, jog esąs pasi
ruošęs. Jis tik pasakęs, kad dėl neseniai jį 
ištikusios nelaimės negalįs gerai valdyti pis
toleto.

Po to, Rommeliui buvę leista pasikeisti 
keletu žodžių su savo žmona, po ko, pasak 
Maišelio, jis turėjęs eiti J Burgdorfo au

tomobilį. Automobilyje, be Rommelio, Burg
dorfo ir jo, buvęs dar šoferis. Po pusva
landžio važiavimo, Burgdorfas liepęs su
stoti ir jam su šoferiu atsitolinti. Tada iš 
200 metrų nuotolio jis matęs, kai Burgdor
fas, taipgi Išlipęs iš automobilio, dar pa
sakęs automobilyje likusiam Rommeliui ke
lis žodžius. Kada jis (Maišelis) maždaug po 
penketo minučių prisiartinęs prie automo
bilio, Rommelis jame buvęs* jau nebegyvas. 
Jiems sugrįžus, Ulmo ligoninėje buvę kons
tatuota, kad Rommelis miręs dėl nusinuo- 
dijimo.
, *
SOVIETAI NEIŠLEIDŽIA AMERIKIEČIŲ

Vašingtonas (Dena—INS). Nors JAV už
sienio reikalų ministerija jau keliais atve
jais dėjo pastangas sugrąžinti į JAV Ame
rikos piliečius, kurie yra sulaikomi Sovietų 
Sąjungoje ir satelitinėse valstybėse, bet tas 
vis nesiseka. Iš patikimų sluoksnių Vašing
tone pranešama, jog JAV pasiuntinybės 
Maskvoje pastangos susekti Amerikos pi
liečių Buvimo vietas vis nueina niekais dėl 
nuolatinio pagrobtųjų asmenų kilnojimo iš 
vienos vietos l kitą. Daugumoje taį yra 
amerikiečiai kilę iš užsienių, kurie pateko 
sovietams užėmus Europos kraštus. Sovie
tai jiems nepripažįsta amerikiečių piliety
bės ir suimtus išveža į Sovietų Sąjungos 
sritis.

Frankfurtas. Ištisas dvi savaites milži
niškas policijos aparatas dirbo išsijuosęs, 
norėdamas susekti tarptautinę spekuliantų 
ir klastotojų bandą.

Vokiečių, amerikiečių ir anglų policija 
persekiojo amerikiečių ir britų zoriose 
sunkvežimius ir liuksusinius automobilius, 
kurie'su nepaprastu apsukrumu vis pas
prukdavo. Pagaliau Fūrthe prie Nurnber- 
go pavyko sulaikyti autovežimių koloną su 
tūkstančiais bonkų degtinės, šimtais tūk
stančių cigarečių ir keliais tūkstančiais 
kilogramų mėsos konservų.

Tos prekės buvo deklaruotos jugoslavų 
prekybos delegacijai Berlyne. Sekančią 
dieną buvo sulaikyta kita kolona su mili
jonais banknotų ir brangiais instrumen
tais, kuri slaptoje vietoje rengėsi prasmuk
ti į rusų zoną. Patikrinus pasirodė, kad 
krovinys buvo vežamas bulgarų diploma
tams pagal licencijas. Abi kolonos buvo 
lydimos Rytų valstybių piliečių, kurie buvo 
apsirengę iš dalies vokiečių policininkų, 
kiti lenkų sargybinių uniformomis.

Per pirmus tardymus paaiškėjo, kad 
| laike paskutinių mėnesių tos bandos na
riai, kurie bendradarbiavo su Jugoslavijos 
prekybos delegacija ir Balkanų diploma
tais, darė milijoninę apyvartą. Bandos 
būstinė — Berlynas.

Transportai būdavo dažniausia į Rytus 
pervežami, papirkus rusų ir britų sienos 
sargybinius prie Luebeko ir už Han- 
noverio.

Pagal suimtųjų parodymus, su jais ben
dradarbiavo ir įvairios vokiečių ūkio įstai
gos. Jugoslavijos prekybos delegacija, kuri 
yra tariamai Kontrolinės Tarybos legalL- 
zuota, supirkdavus sau prekes, daž- 
jiiausial įvair. instrumentus ir plieno ga
minius, Reino-Westfalijos pramonės ra
jone, kurias per Čekoslovakiją ir Vengriją 
gabendavo į Balkanus. Pinigai prekėms ir 
maisto produktams pirkti buvę padirbami 
jugoslavų ir lenkų vadovaujamoje pinigų 
dirbtuvėje. Vienas rusų karininkas, kuris 
su 50 milijonų cigarečių buvo sulaikytas, 
taip pat bendradarbiavo su šita organi
zacija.

Kartu buvo „sušniukštinėta“, kad vie
nos Rytų valstybės karininkai jau seniai 
su cigarečių pagalba mėgina supirkti vo
kiečių namų ir butų inventorių. Cigaretės 
tam tikslui įvežamos iš Balkanų ir Rusi
jos, kurios juodoje rinkoje parduodamos 
arba iškeičiamos.

„Biznis“ vyksta dažniausiai taip: 5 mil. 
cigarečių po 2 RM = 10 mil. RM. Faktina 
cigarečių vertė — 50.000 RM. Pelnas — 
9.950.000 RM. Užgaunamą sumą galima 
nupirkti 90 vilų bei namų.

Tokiu būdu palengva namų nuosavybė 
pereina į svetimas, dažniausia rusų arba 
lenkų rankas. Bandos nariai pradėjo taip 
pat ir kitose zonose verstis namų prekyba, 
ir, manoma, su tam tikrų oficialių įstaigų 
pavedimu.

Šveicarų laikra&io „Die Tat“ Vokieti
jos korespondentas aprašo vienos tarp
valstybinio masto spekuliacijos istoriją, 
apie kurią neseniai rašė ir vokiečiu 
spauda.

Bukareštas. — Naujas Rumunijos uis. 
reik, ministeris Anna Pauker iš tarnybas, 
taupumo sumetimais, atleido apie 200 ru
munų diplomatų, jų tarpe 12 ambasadorių 
ir pasiuntinių, 10 — ambasados patarėjų ir 
36 konsulus.

Paryžius. — Sovietų ambasadorius Bo
gomolovas apsilankė pas užs. reik. min. 
Bidault ir (teikė jam griežtą protesto notą 
prieš sovietų repatrijačijos stovykloje pa
darytą /kratą, kuri vadinama .^provokaciniu 
užpuolimu” ir „flagrantiniu sutarties ga- 
žeidimu”.

Hamburgas. — Vokietijos socialdemokra
tų vadas dr. Schumacheris išvyko į Šve
diją. —

Stockholmas. Švedijos akademija šiuo me
tu Nobelio premiją už literatūrą paskyrė 
žinomam prancūzų rašytojui Andrė Gide. 
Jis (gimęs 1869) po.pirmojo karo buvo dide
lis komunistų simpatikas.- 1936 m. kartu su 
žmona pakeliavęs po Sovietų Sąjungą, ko
munizmu nusivylė ir virto jo priešu.
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STAUGIĄS ŠUO
išvertė t. v.

. k

— Aš atėjau čia, — tarė iš lėto Meiso
nas, — aš atėjau su aiškiu reikalu ir no
riu jį išsiaiškinti. Sakiau, kad mano kll- 
jėntas nervingas. Jis pats tai sakė. Jis1 
sakė, kad nuolatinis šuns staugimas ga
dina jo nervus. Yra potvarkis, kuris drau
džia laikyti triukšmingus gyvulius. Mano 
klijentas turi teisę pasinaudoti tuo įsta
tymu, net jei tas žmogus būtų politiškai 
Įtakingas...

— Tačiau š.uo nestaugia, — karštai su
šuko Dorkds. — Štai kas svarbu.

— Čia įsiterpė 4 ginčą Folįo balsas.
— Atsiprašau, ponai, ar negalėčiau pa- 

Sakvtl vieną žodį?
Arrys Meisonas net nepasisuko į jp 

pusę, nuolat laikydamas žvilgsnį nukreiptą 
1 apylinkės advokato pavaduotoją. Tačiau 
Dorkas pasižiūrėjo į Folį, o jo veide ma
tėsi palengvėjimas.

— Žinoma, prašau tuojvpat.
— Esu įsitikinęs, kad jūs atleisit man, 

Mr. Meisonai, jei aš kalbėsiu atvirai. Ži
nau, kad jums svarbu faktai. Suprantu 
jūsų padėtį'šiame reikale ir negaliu ne
pagirti būder, kuriuo jūs ginate savo kli- 
jento reikalus.

Perrys Meisonas pamažu atsigręžė, 
Išmatavo jį savo nenuoširdžiomis akimis, 
peržvelgdamas tą didžiulę figūrą nuo gal
vos iki kojų.

— Nereikalinga, prašau toliau aiškinti.
— Tas žmogus, Kartraitas, — kalbėjo 

Folis, — be abejo yra psichiškai nesveikas. 
Jis Išsinuomavo gretimą namą. Esu be

veik visiškai tikras, kad namo savininkai 
nežino, su kuo turi reikalą. Kartraitas turi 
tik kurčią šeimininkę. Matomai, jis neturi 
jokių draugų, jokių pažįstamų, ylis su
kiojasi apie namus, galima sakyt, visą 
laiką.

— Taip, — karingai tarė Perrys Meiso
nas, — bet tai jo reikalas, ar ne? Gal būt, 
jis nemėgsta kaimynystės.

Dorkas atsistojo.
— Paklausyk, Meisonai. Tamsta negali.
— Ponai, prašau, — tarė Folis. — 

Leiskit man paaiškinti. Prašau, Mr. Dor- 
kai. Aš suprantu Mr. Meisono nusistatymą. 
Jis mano, kad aš metu politinę įtaką ant 
svarstyklių ir dėl to jo klijento reikalai 
yra pavojuje.

— Ar ne taip yra? — tarė Meisonas.
— Ne, — tarė Folis su malonia šyp

sena. — Aš tik išdėsčiau faktus Mr. Dor- 
kai. Jūsų klijentas, kaip sakiau, yra labai 
keistas žmogus. Jis iš tikrųjų gyyena kaip 
atsiskyrėlis, jis dargi nuolat seka mane iš 
savo namo latjgų. Jis turi porą žiūronų ir 
stebi kiekvieną mano žingsnį.

Dorkas valandėlę pasvyravo, tada vėl 
atsisėdo į supamą kėdę, patraukė pečiais 
ir užsidegė cigaretę.

— Praąpu, — tarė Perrys Meisonas, — 
aš klausau.

— Mano kinietis virėjas pirmas at
kreipė į tai mano dėmesį. Jis pastebėjo 
žiūronus. Supraskit mane, prašau Mr. 
Meisonai. Aš manau, kad jūsų klijentas 
yra psichiškai nenormalus ir nežino, ką

daro. Taip pat prašau atkreipti dėmesį, 
kad turiu pakankamai liudininkų, kurie 
gali viską patvirtinti, ką aš sakau.

— Gerai, — tarė Meisonas, — ką no
rite dar pasakyti?

— Noriu pasakyti, — išdidžiai tarė Fo
lis, — kad noriu pasiskųsti nuolatiniu 
šnipinėjimu. Man sunku dėl to išlaikyti 
tarnus. Tai vargina mane ir mano sve- 
Čtus. Tas žmogus selina aplink ir žiūri 
per žiūronus. Jis niekados neuždega švie
sos viršutiniame aukšte. Jis nuolat vaikš
čioja nakčia tamsiuose kambariuose su 
žiūronais rankose, selindamas ir sekdamas 
viską, ką aš darau. Jis yra pavojingas 
kaimynas.

— Taip, — tarė Meisonas, — nėra jo
kio prasikaltimo žiūrėti per žiūronus, ar 
ne?

— Tai labai' svarbu, — tarė Dorkas. — 
Jūs žinote tai, Meisonai. Tas žmogus 
nesveikas.

— Kodėl manot, kad jis nesveikas? — 
paklausė Meisonas.

— Jis pranešė, kad šuo staugia, o šuo 
nestaugia.

— Jūs įsigijote šunį, ar ne? — pa- 
k"lausė_ Meisonas Folio.

— Žinoma, — tarė Folis vis dar atlai
džiai.

— Ir sakėte, kad jis nestaugia.
— Niekados.
— Ar nestaugė prieš porą dienų?
— Ne.
— Aš kalbėjau apie tai su Dr. Kuperiu, 

— tarė Dorkas, — ir jis sako, kad jei kas 
nqrs serga persekiojimo manija, tai yra 
pas jūsų klijentą, susieta su staugiančio 
šuns haliucinacija ir su baime, kad dėl to 
kaimynystėje turi kas nors mirti. Iš to 
gali išsivystyti homicldiška manija kiek
vienu momentu.

— Gerai, — tarė Meisonas, — jūs tu
rite savo nuomonę, aš — savo. Jūs norit 
jį izoliuoti?
. — Aš siūlau, kad būtų ištirtas jo svei

katos stovis, — išdidžiai tarė Dorkas. '

— Prašau, — tarė jam Meisonas. — 
Tai, ką sakėt man vakar, aš pasakysiu 
jums šiandien. Norint, kad kieno nors 
sveikatos stovis būtų ištirtas, reikia, kad 
kas nors pasirašytų skundą. Kas pasirašys 
jį?sGal jūs?

— Galėčiau, — tarė Dorkas.
— Prašau. Noriu tik perspėti. Tai vis

kas.
— Kodėl perspėti?
— Perspėju, kad prieš pasirašant 

skundą, jog mano klijentas nesveikas, 
pirma geriau viską ištirtum, negu iki šiol. 
Kitaip galit turėt nemalonumų.

— Ponai, ponai, — tarė Folis, — dėl 
to visai nesirūpinkit. Juk pagaliau tai 
paties vargšo Kartra'ito labui. Aš nieko 
neturiu prieš jį. Jis yra kaimynas ir pats 
kaltas, kad pasidarė nepakenčiamas, ta
čiau esu tikras, kad tai atsitiko dėl psi
chinio pakrikimo. Noriu, kad tai būtų 
ištirta Ir viskas. Jei pasirodytų, kad jis 
nėra nesveikas, tada, žinoma, pasistengsiu, 
kad jis nekartotų teigimų apie mano 
šunį ir mano namus.

Dorkas kalbėjo Perryui Meisonui.
— Iš to nieko neišeis, Perry. Foils vi

siškai teisus. Atsigabenot Kartraitą čia 
norėdami sužinoti, ką galima padaryti 
prieš klastingą persekiojimą. Jei Kartraitas 
mums viską Išdėstė ir turėjo teisę užvesti 
bylą, jis elgėsi visiškai teisėtai. Jei jis 
iškreipė faktus arba sumelavo, jis kaltas.

Meisonas piktai nusijuokė.
— Ar norit sudaryti bylą? — paklausė 

jis Folio.
— Ne. '
— Gerai, aš noriu tik jums abiems 

vieną priminti, ką jūs pamiršote, — paste
bėjo Meisonas, — būtent, kad nebuvo su
daryta jokio akto ir jokio skundo. Apy
linkės advokato padėiėjas nutarė tik pa
rašyti iums laišką. Tai ir viskas, ar ne, 
Dorkai?

— Formaliai taip, — išlėto tarė Dor
kas. — Tačiau, jei pasirodytu, kad tas 
žmogus serga, turėtų būti šiuo reikalu 
šis tas padaryta-

— Gerai, — tarė Meisonas, — tai, dėl 
ko manote kad jis serga, remiasi Folio 
teigimu, kad šuo nestauįia, ar ne taip?

— Aišku,,— bet McgFolis sakosi turįs 
liudininkų, kurie galį tai patvirtinti.

— J i s tik taip sako, — atkakliai tęsė 
Meisonas. — Kol jūs neapklausinėsite, ne
galėsite pasakyti, kuris jų pamišęs. Gal 
būt Folis yra pamišęs.

Folis nusijuokė, bet jo juokas buvo 
mechaniškas, o akys blizgėjo.

— Gerai, — tarė Dorkas, — jei teisin
gai suprantu, jūs norit, kad pirm ką nore 
darant, ištirtume reikalą, tiesa?

— Žinoma, — tarė Meisonas. — Jūs 
galėjoje mano klijentui parašyti laišką 
ir nieko daugiau. Jei norit Mr. Kartraitui 
parašyti, kad Mr. Folis sako, jog jis esąs 
pamišęs, sutinku. Tačiau jei elgsitės pagal 
neparįstus Mr. Folio žodžius, būsiu pri
verstas ginti savo klijentą.

— Dorkas paėmė. telefono ragelį 'ir 
paprašė: — Šerifo įstaigą.

Po valandėlės jis tarė:
— Galima kalbėti su Biliu Pember- 

tonu... alio.Bilis ... ? čia Pitas Dor
kas. Klausyk, mes čia turime dviejų mili
jonierių ginčą iš Milpaso Plento. Reikalas 
sukasi apie staugiantį šunį. Vienas jų sako, 
kad šuo staugia, kitas — ne. Vienas kitą 
vadina pamišusiu. Perrys Meisonas ats
tovauja vieną šalį ir reikalauja tardymo. 
Ar negalėtumėt ateiti ir sutvarkyti rei
kalą? 1

Po trumpos tylos Dorkas tarė: — Geri!, 
tuojau užsuk į įstaigą.

Jis pakabino ragelį ir atigręždamas pa
sižiūrėjo J Meisoną šaltomis akimis.

— Taigi, Perry, pats pradėjai šitą byl£ 
Patyrinėsim. Jei pasirodys, kad jūsų žmo
gus padarė klaidingą pranešimą ir yra 
psichiškai nenormalus, mes turėsime jį 
izoliuoti,’ nebent jis turėtų giminaitį, kuris 
pats privačiai taip padarytų.

— Pagaliau, tarė Meisonas, — imi pro
tingai kalbėti. Kodėl Iš karto to man 
nesakei?

(Bus daugiau^

2



Muzikos apžvalga

Nauji!
Karo metas buvo modernios muzikos 

mylėtojams tikras badmetis. Paslapčia, kaip 
ir politines naujienas tegalėdavai per radiją 
kada-ne-kada nugirsti naują Stravinskio, 
Hindencitho ar Schoenbergo kūrinį. Pa
slapčia, tik intymiam bendraminčių rately 
teišdrįsdavai ją atlikti (tokia yra, man ro
dos, .modernios muzikos teigiama ar neigia
ma ypatybė, jog didžiausią džiaugsmą ji 
teikia tuomet, kai ją patsai muzikuoji). Ka
ro metu Vokietijoje, jei kokiu stebuklingu 
būdu pavykdavo gauti naujų, užgintų gai
dų, žinau, įsidrąsindavo kartais kai kuris 
muzikas ir jas viešai pagrodavo, bet tai 
būdavo labai rizikingas žygis. (Šiandien 
tokius žygdarbius jisai, be abejo, įrašo sa
vo antinacinio veikimo saskaiton!) Šiandien 
naujos muzikos mėgėjui bepigu: koncertų 
salėse tikras jos antplūdis, programose 
mirgėte mirga nauji, dažnai net nepažįstami 
vardai. Tik dainininkai ir pianistai vis kaž
kodėl atsilikę. Pirmieji tebejautrina klau
sytojus su saldžiom arijom ir dainom daž
niausiai iš itališkos cukrainės, o antroji vis 
su Chopino aimanom, jausmingais romanti
kais ar su gardžiakvapiu Debussy. Pažan
gus gi muzikas, juoba norėdamas pasiro
dyti demokratas, būtipai populiarina mo
dernią kūrybą, žinoma, ją ir save atatin
kamai reklamuodamas, o įsismalsinusi 
publika gausiai lanko tokius koncertus. Bet 
koncerte, žiūrėk, ji kažkaip neimli, abe
jinga, prie tos naujos muzikos, sakytum, 
dažnai nuobodžiauja, kraipo galvas. Gerai, 
girdi, .kad tokios muzikos nebuvę karo me
tu:-pakakę ir taip visokio jaugalo ir di
sonansų.

Kas gi iš tikrųjų yra ta modernioji mu
zika? Turėčiau apie ją labai daug kalbos, 
tačiau branginu laikraščio mažą popierio 
kontingentą, branginu taipgi ir skaitytojo 
kantrybę bei laiką. Patiekiu čia tik būdin
giausią ir-naūjausią jos pasireiškimą, muzi
kos kritikų pamėgtą dabar vadinti neoklasi- 
cizmu. Klasicizmo sąvoka paprastai yra 
įvairi, tuo žodžiu pirmiausiai juk nusako-, 
ma kūrinio “vertę, nežiūrint jo krypties, au
toriaus meninio požiūrio ar stiliaus. Kla
sikiniais vadiname bene tuos meno kūrinius, 
kuriuose tobulai harmonuoįa forma su tu
riniu. Neoklasikai yra dideli išpuikėliai, 
sakysite — juk apie klasiškumą gal tik 
ateinančios' kartos tars savo žodį. Taip 
nėra: naujoji muzika vadinama neoklasi- 
cizmo vardu, būtent, dėl jos krypties, sti
liaus, estetikos. Ji seka įpėdžlui aniems 
muzikos klasikams, kurių tikslas buvo aiš- 

~kiaj tariant: muzika — muzikai!
Igoris Stravinskis, po 1920 metų didžiau

sias šios muzikinės srovės kompozitorius 
ir propagatorius, sako, jog „tyriausioj savo 
būsenoj muzika yra laisva ^spekuliacija!” 
Laisva muzikinė spekuliacija, atsajį nuo 
emocinio pasaulio, nuo literatūrinių ar ki
tokių programų. (Palygink su abstraktine 
tapyba!) Muzikos kūrėjui, anot neoklasikų, 
kūrimo procese lemia ne dvasinė jo būsena, 
ne subjektyvi jausla, o konstruktyvusis mo
mentas, absoliutinis muzikos objektyvumas. 
Lietuviškai sakytume — vien muzikinis 
įnagis!

Skaitytojui nepatarčiau perdaug patikėti 
neoklasikų' tvirtinimams, būk efektingieji 
romantikai Berliozas ir Lisstas, jutulinga- 
sis Wagneris, spalvų mėgėjai Straussas, 
Makleris, Skriabinas buvo patekę į muzi
kos klystkelius. Tačiau, antra vertus, nepa
tarčiau jam būti atžagareiviu ir nesidomėti 
modernia muzika, ją kritikuoti, iškoneveikti, 
įdėmiai jos neišklausius. Tenueina ir jis į 
vieną kitą naujos muzikos koncertą, tegul 
nesigąsčioja, per radiją išgirdęs kokią 
„baisią kakafoniją”, o koncentruotai jos pa
siklauso ir šiandien, ir ryt, ir poryt. Aš 
manau, kad ir jis ten išgirs grynos muzi
kos, tikiu, kad ir jis užsikrės tuo muzikavi
mo džiaugsmu, kuris iš jos trykšte trykšta. 
Galiu patikėti, jog tokiais grynai muziki
niais principais kūrė renesanso laikais 
įžymūs polifonistai nuo Josguin iki Orlan- 
dus Lassus, vėliau Palestrina, barokinis ge
nijus Bachas, Vienos klasikai Haydnas, 
Mozartas, iš dalies Beethovfiias, o taipogi ir 
mūsų neoklasikai: Paul Hindemith, Bela 
Bartok, Walter Piston, Igor Stravinsky...

Bet štai matau laikraštyje žinutę: Stra
vinskis perėjęs į džazinės muzikos kompo
zitorių eiles ir jau parašė slowfoxą „Vasa
ros mėnuo”!.. Ir žmogus apstulbęs nežinai, 
ką čia toliau besakyti^...

nikai - nauja
Sako yra dvi dekadanso rūšys. Pirmoji 

yra lyg brandus obuolys, kuris savo rude
niniam grožy laukia sodininko rankos, o 
antroji prilygsta supuvusiam vaisiui, pri
menančiam tik išorine forma praėjusį vie
šėjimą. Salzburgo prieškariniai festivaliai 
buvę anos, pirmosios rūšies. Čia dvelkdavu
si tokia dvasinė atmosfera, kada pro didį 
žavesį jaučiama artėjant kažin ką pragaiš
tingo, kada numanu, jog visas grožis, šian
dien toks akivaizdus, tarsi, apčiuopiamai, 
gal netrukus jau bus praėjęs, prarastas.

Visą tai, ką kultūros srity išpuoselėjo lė
tasis šimtmetis, visa susitelkdavo vienam 
mėnesiui nedideliam miestely, kalnų atšlai
tėse. Europos dvasinis elitas, elegantiška 
pasaulinė publika ir, nėr dvejonės, rafinuo
ti snobai čia suvažiuodavo, kad paklausius 
įmantraus, tobulai išdailinto Mozarto muzi
kos atlikimo, naujų ir spinduliuojančių R. 
Strausso operų, Stefan Zweigo ir Thomas 
Manno paskaitų apie meną ir žmogaus dva
sios erdves, arba JI u go von Hofmannstah- 
lio herojų kalbos apie gyvenimą ir mirtį.

Karas išvaikė šią smaguriaujančią drau
giją. Nukrito bombos ir j Salzburgą. Dul
kėms nusėdus austrai atsigavo, atsiminė 
prašmatniuosius festivalių laikus ir apsi
žvalgė. Miestas, tiesa, apysenis, bet Max 
Reinhardt didysis režisierius ir festivalių 
organizatorius numirė tremty, Stefan Zweig 
rezignavęs savo noru pasitraukė iš gyveni
mo, Thomas Mann ir Arturo Toscanini, ta
pę JAV piliečiais, su bloga nuojauta .žiū
rėjo T Europą, R. Straussas ir W. Furtwang- 
leris laukė sprendimų dėl savo politinės lai
kysenos karo metu, Vienos filharmonija dar 
nebuvo nunacinta.., O kur ana rinktinė 
draugija? Kur — o tai svarbiausia — toji 
tarptautinė, meniškai subtili dvasia?...

Mačiau ir girdėjau pirmuosius pokari
nius festivalius, stebėjau, kaip austrai iš 
paskutiniųjų stengiasi atgaivinti Salzburgo 
muzikinį mit^ ir sutraukti bent keletą žy
mesniųjų muzikų ir tarptautinės publikos** 
Deja! Koncertai bei spektakliai buvo pro- 
vincialinio lygio, išskiriant gal nebent vie
ną kitą prošvaistę. Publika?... Salzburgie- 
čiai, grįžtą iš belaisvės kariai, smalsūs JA 
Valstybių kareiviai, kilnadvasiai Utrrros pa
reigūnai ir dar keletas DP. Nejučiomis kilo 
klausimas: ar randa- subtilios Hofmannstah- 
lio dramos ir R. Strausso rafinuotas menas 
atgarsį šiam margam praeivių būry? Regis, 
reikėjo kitokio meno, kitokios muzikos.

Dabar skaitau, kad ir Salzburge nauji vė
jai pučia. Godžiai laukę ir nesulaukę senų-, 
jų svečių, kurie iš anapus jūrų reikalavo 
bent 4000 kalorijų ir ištaigos viešbučiuose, 
festivalių rengėjai pradėjo naujinti progra
mą. Štai didžiausiu meniniu įvykiu apskel
bė operą „Dantono mirtis”, kurią parašęs 
jaunas kompozitorius Gottfried von Einem. 
Jo muzika, pasak laikraščių, labai naujoviš
ka, šmokšti, brutali, kaip ir operos libretas 
iš prancūzų revoliucijos dienų, draiki, kaip

Goethe yra pasakęs, kad gera kritika — 
gera mokykla. Turėdamas tai galvoje, esu 
maloniai nustebintas gausia ir įdomia ma
no „Lietuvių Vestuvių Papročių” knygos 
kritika. *

P. J. Baliui prašant, turiu šį tą jam at
sakyti. Perskaitęs tris stambius jo straips-, 
nius, „Mūbu Kelyje” Nr. 17, 24 ir 32, pri
siminiau kažkur skaitytą nuotykį.

Vienas amerikiečių žurnalistas lankėsi 
viename indėnų rezervate New-Mexiko ir 
prie kelio pamatė seną indėną, besėjantį 
savo suąrtą lauką. Privažiavęs arčiau, ke
leivis labai nustebo pamatęs, kad sėjiko 
maišas buvo tuščias ir iš jo besišvaistan- 
čios dešinės rankos nebiro nė vienas grū
das. Keleivis kreipėsi’ tada į antrą, neto
liese stovėjusį indėną, klausdamas ką tas 
sėjikas daro. „Jis apgaudinėja varnas” — 
buvo trumpas atsakymas.

Iš tikrųjų, didelis būrys varnų sekė pa
skui sėjiką ir uoliai ieškojo dirvoje grūdų, 
kurių nebuvo. Senas indėnas, pasirodė, kiek
vieną pavasarį tris dienas iš eilės apgau
dinėdavo varnas, kol šios nusivylusios iš
siskirstydavo po apylinkę, ir senis tada 
pasėdavo savo grūdus be jokių nuostolių.

Visi trys prof. Balio straipsniai yra pa
našus varnų apgaudinėjimas. Pasirodo, 
kad^, neužtenka’ pylimo iš tuščio į tuščią, 
bergždžias laiko, energijos ir popieriaus 
eikvojimas. Ir gaila man tų varnų, šiuo at
veju — Bonos U-to lietuvių studentų, ku
rie tiki taip gausiai tituluoto rašytojo 
straipsniuose suradę gausybę išminties 
grūdų!

Toliau p. Balys kritikuoja mano iliustra
cijoj „Pasiuntinys” sėdinčią storą moterį... 
„už stalo sėdinti moteris gali būti tik hot- 
tentotė, bet~"ne lietuvė”. Apgailestaudamas 
turiu p. Baliui pranešti, kad lietuvė mote
ris, dažnai pagimdžiusi 5—8 vaikus, ir dar 
aprisengusi naminės medžiagos šimta- 
kvoldžiais sijonais dažnai būna ir stora ir 
negrakšti, kas taip labai žeidžia p. Balio 
skonį.

Toliau p, Balys rašo: „Pagaliau ten pat 
ant stalo padėtas naktinis puodukas”.

Jei koks kaimo pieąjfenukas, pakliuvęs į 
miestą, įsipiltų į naktinį puoduką sriubos

New Yorko vyr. burmistrui O’Dwyer pa
dovanojamas garsusis Stradivariaus smui

kas, kuris yra įvertintas 75.Q0O dol.
(Dena-INP-Bild)' 

muzika I Aleksai 
ir mūsų chaotiškas metas. Pasisekimas bet
gi kuo didžiausias!... Skaitau ir klausiu 
— kažin ar šioji muzika, šie pokariniai fes
tivaliai yra dekadansas antrosios rūšies, ar 
naujo meninio gyvenimo pradžia?

*
Beje, festivaliai.,.
„Ar Wagneris dar nenunacinfas?” — su

šuko vienas sąmojingas vokietis prieš pla
katą, skelbiantį Mozarto operų festivalį 
Bayreuthe. x

Teisybė: Wagneris yra naciškiausias iš 
kitų pereito šimtmečio Vokietijos meninin
kų, ir gal todėl šiandien vokiečių muzikai 
lyg ir privengia jo kompozicijų. Apie di
dįjį Bayreutho genijų njjįci tyla. Pačiam 
Bayreuthe, nors ir apgriautam, gyvenimas 
eina toliau. Festspielhaus, kurį Wagneris pa
sistatydino savo operoms, stovi sveikas. Šią 
vasarą ten buvo Mozarto muzikos šventė. 
Mozarto ne Wagnerio! O dahgiau kaip pu
sę šimtmečio ten viešpatavo Wagnerio dva
sia, su nepaprasta pagarba, pirštų galais, 
ten buvo kadaise vaikštoma apie „Loheng- 
rino” autorių, vėliau apie jo palikuonius, 
šventai, su mistišku didingumu ten būvą 
tariamas jo vardas. Kaj Salzburgo festiva
lių menas buvo tarptautinio pobūdžio, tai 
Bayreuthe — griežtai vokiško: mistinis, ne
realus, perdėtai, didingas, individualus, aso
cialus. Ir, žinoma, diktatoriškas, nes tik 
„dės Meisters Musik” galėjo skambėti Fest- 
sptelhauso rūmuose.

Dabar tenai praskambėjo Mozartas. Be 
to, sakoma, dar ir nelabai gerą i. Tačiau 
Bayreutho kronikininkai žino ir didesnių 
nusikaltimų. Vienas jaunas tenoras, iš Vie
nos, kurio išklausyti panoro Cosima, Wag
nerio našlė ir jo palikimo globėja, atvy
kęs bandymui į Bayreuthą, uždainavo... 
Barinkajaus kupletus iš „Čigonų Barono"! 
Tik nuostabiai gražus balsas išgelbėjęs (nai
vų jaunuolį. Jo vardas — Leo Slezak, se
natvėje jis tapo populiarus filmų komikas.

Esama, sako, dar didesnių „prasikalti
mų”. Antram pasauliniam karui tik pasibai
gus, esą pasirodęs ant Festspielhauso durų 
užrašas „off limits”, o pačiuose rūmuose 
kas vakarą skardėjęs džazas...

Vaikas tebūna realistas, mokė Goethe, 
jaunuolis — idealistas, vyras — skeptikas, o 
senis — mistikas; bet Olivier Messiaen jau 
šiandien mistikas, nors tėra 39-rių metų. 
22 metus turėdamas jis buvo žinomas Pran
cūzijoje vargonininkas, o 33-jų metų Pary
žiaus konservatorijos profesorius. Tačiau 
Messiaen be to yra didelis muzikos moksli
ninkas, išsamiai studijavęs Gregorianką, in
dų muziką, jis tyrinėjo laboratorijose fizi
nius muzikos pagrindus, elektrinius muzi
kos instrumentus. Šios studijos paliko ryš
kius pėdsakus jo kūryboje. Pavyzdžiui, prieš 
porą metų jis parašė veikalą — „Trys ma
žos liturgijos apie Dievo esimą” — sekan
čiam sąstatui: devyni moterų balsai, Celes
ta, fortepijonas, vibrafonas, Martenot — 

rių vestuvių papi 
— galima būtų jį suprasti ir pateisinti. Bet, 
kad nįūsų gerb. prof, nesugeba atskirti 
puodo nuo puodo tai mes labai apgailes
taujame. Tame paveiksle kalbėti apie piršlį 
ir jo lazdą dar per anksti, nes tame am
žiuje piršlys dar nebuvo girųęs.

P, Balys pats rašo: „Pagaliau iš viso 
neaišku, kokios gadynės lietuviškas vestu
ves autorius nori savo pavėiksluose pavaiz
duoti: naujųjų ar priešistorinių laikų”.

Tam reikia turėti tik gerų norų. Rašyto
jas Vyt. Alantas savo straipsnyje „Lietuviš
kos vestuvės spalvomis”, |,,Mintis” Nr. 46, 
puikiai suskirstė, jokių abejonių jam nekilo.

Kas link perspektyvos, proporcijų, este
tinės pusės ir 1.1, į tai atsaką P. Augius, 
L. Vilimas, P. Kiaulėnas ir kt. P. Baliui 
nepatinka, kad knygos paaiškinamasis tek
stas paimtas iš prof. Baldausko. Jis antrame 
savo straipsnyje reikalauja: „Baldausko, 
tada prašau nurodyti, kur ir kada 
jis taip yra rašęs: veikalo ir straips
nio pavadinimas ir puslapis, išleidi
mo vieta ir metai. Jeigu p. Dargią 
šito nepadarys, išvada aiški: profesoriški 
Baldausko komentarai yra, švelniai tariant, 
tik „dailininkiška fantazija”.

Į tuos prof. Balio abejojimus turiu pasa
kyti! Visa prof. Baldausko „L. V. P.” me
džiaga, prieš karą, buvo rankraštyje arba 
dar taisoma. Leidinys būtų buvęs išleistas 
vienos prancūzų leidyklos su iliustracijomis 
iš charakteringų „L. V. P.” scenų. Todėl aš 
p, Baliui negaliu dabar pasakyti nei vej- 
kalo pavadinimo, nei eilutės. Dabartinėje 
savo knygoje po iliustracijom daviau pava

dinimus pagal prof. Baldausko mintį — 
randu, kad kiekvienam valia pasirinkti sau 
autoritetą.

Kaip lengva pamatyti svetimoje akyje 
krislą, o nepastebėti savo akyje rąsto. Jei p. 
Balys toks geras etnografijos ir tautosakos 
žinovas, tai neturėtų užmiršti, kad pasaka 
apie nuogą karalių,, kuria jis baigė savo 
3-čią, straipsnį, yra ne liaudies, bet Ander
seno pasaka, kuri yra visam pasauly žino
ma, ir dažnai cituojama.

Niekas nebūtų nieko sakęs, jeigu p. Balys 
būtų kritikavęs mano knygos „Lietuvių

įdras Kuciūnas
bangos (naujas prancūziškas muzikos, .ins
trumentas), mušamieji instrumentai su gon
gu ir styginis orkestras. Galima įsivaiz
duoti, kokie svaiginą sąskambiai čia gau
nasi. Gal todėl Messiaen dažnai vadinamas 
neo-impresionistu. Bet jis, toli gražu, toks 
nėra.

Šių eilučių autoriui teko girdėti tris Mes
siaen kompozicijas: „Amoti — Vizijos” 
dviem fortepijonams, fortepijpnui „Dvide
šimt pažvelgimų į vaikelį Jėzų” ir „Kvar
tetą laikų pabaigai” (Quator pour la fin 
du temps) fortepijonui, klarnetui, smuikui 
ir violenčelei. Toje muzikoje — ji yra ul
tramodern:, harmoniškai diferencijuota iki 
atonalumo, spalvinga įmantriai ritmiška — 
joje nesunku įklausyti, iš kur trykšta Mes
siaen kūrybinės inspiracijos šaltiniai: Mes
siaen yra modernus mistikas, jis įgalina per 
savo muzikinį mediumą ir klausytoją daly
vauti tose ekstazėse ir vizijose, kurias ji
sai pergyvena.

Kaip ir visi mistiniai fenomai, taip ir šie 
yra tiek savaimingi, žodžiais neišaiškinami 
ir protu nesuvokiami. Pats Messiaen taip 
sako: „Mano tikslas — išreikšti religinius 
jausmus. Savo muzikoje aš norėčiau su
kurti katalikiško tikėjimo esmę kaip kažką 
stebuklingo, neregimo, dvasinio”...

Mes matome, Messiaen muzika nėra ta 
atitrauktinė muzika (menas — menui), kurią 
propaguoja neoklasikai. Messiaen yra ryš
ki, savita asmenybė, nesivaikanti madingų 
srovių, jo muzika išsako tai, ką jos kūrėjas 
jaučia ir myli.

Messiaen yra prancūzas ir tai girdėti jo 
kūryboje, tačiau veltui ieškotume joje gry
nai techniško, garsinio „amussement”, taip 
būdingo naujai prancūzų muzikai. Messiaen 
muzika paliko impresionistinį, vandeninį 
Debussy ir Ravelio pasaulį ir pakilo, ta
riant, į orinį pasaulį, muzikos stratosferon.

O juk ir sakoma, jog gyvename erdvių 
atradimo laikotarpį. Kosminių ir dvasinių 
erdvių!...

Juozas Mikštas
TĖVŲ namai

Tėvų namai pajuodę ir seni, 
Palikot nerimo ir siaubo kupini, 
Bet jus matau kiekviename sapne, 
Girdžiu, kai nuolat šaukiate mane:

— Skurdus klajūne, grįžk, vai grįžk pas mus! 
Čia vėl džiaugsmu alsuos gyvenimas ramus. 
Sušilk prie mūsų židinio jaukaus,.
Ir praeities žaizdų širdis nejaus.

Tėvų namai pajuodę ir seni, 
Jei nesutirpote įtūžusioj ugny, 
Tikiu, kad mano akys jus matys — 
Atgal mane parves šviesi viltis.

i. vUJlMl
Vestuvių Papročiai” etnografijos ir tautosa
kos atžvilgiu. Bet čid" p. Balys įšoko ne į 
savo daržą — sumaišė tautosaką ir etno
grafiją 'su perspektyva, proporcijom, už
pakaliais ir puodukais užsikabino už mo
derniojo meno.

P. Baliui nepatinka ne tik mano iliustra
cijos, bet jį erzina ir Freiburge įvykusi ke
turių grafikų paroda. Apie šią parodą 
šiaip rašo: Jeigu kai kurie modernistai 
mano, kad jie savė menu daro mums di
delę kultūrinę propagandą, tai drūčiai ap
sirinka. („Mūsų Kelias” Nr. 24). Tur būt, p. 
Balys nežino ar nenori žinoti, kad tie Frei- 
burgo meno parodos dalyviai: P. Augius, 
V. Petravičius, V. Rataiskis,. V. Valius da
lyvavo menp parodose: Paryžiaus pasauli
nėje meno parodoje, tarptautinėje grafikų 
parodoje Čekoslovakijoje, Čikagos pasauli
nėje grafikų parodoje. Minėtose parodose 
jų darbai parodos komisijų buvo priimti, 
apdovanoti aukso medaliais ir kitais auk
štais pažymėjimais. '

Kiekvienas asmuo gali bet kokiam me
nininkui pasakyti tiesiai į akis: man pa
tinka arba man nepatinka ir tuo 
klausimu diskutuoti. Toks pasakymas bus 
korektiškas ir nekultūringas bus tas, kuris 
užsigautų.

Niekas nevers prievarta, tokį asmenį jo 
turimą supratimą ar skonį keisti.

Nežinau iš kur turi, pas mus drąsos, 
tautosakininkai, ir kiti tos rūšies ponai, 
nestudijavę meno, jį smerkti arba 
girti — prisidengdami inteligentų daugu
mos vardu. Didelė dauguma tos kategori
jos ponų nėra rangūs net nueiti į meno 
parodą, nors ji būtų už šimto metrų. Bet 
tuo klausimu kalbėti, rašyti, kritikuoti, tai 
vieni iš pirmųjų. .

Keista, kad nė vienas chirurgas nestudi- 
javįs astronomijos, nerašo apie žaigždes. 
Kaip atrodytų, jeigu agronomai staiga imtų 
šokti baletą?

Kiekvienas darbas gali būti kritikuoja
mas, nieko nėra tobulo. Kur yra šviesa — 
ten yra ir šešėlis. Menas laukia autoritetin
gos kritikos ne šmeižtų, koliojinu^i ar 
tuščiažodžiavimų. Alt Dargis.

Lietuvis tarptautinėse . 
dainos varžybose

S. m. rugsėjo pabaigoje ir spalio 
pradžioje Ženevoje įvykusiame tarp
tautiniame dainininkų konkurse Ro
manas Joneliūkštis, surinkęs 6 taškus, 

gavo garbės pažymėjimą.

Šiais laikais tremtiniui iš Vokietijos Įsi
skverbti į „užsienius” (sakytum Vokietija 
būtų mūsų namai!) — dalykas labiau’negu 
sunkus. Jaunasai dainininkas ę, Joneliūkš
tis, gyvenąs Tūbingene, vis dėlto turėjo 
pakankamai energijos įtikinti / atitinkamas 
valdžios įstaigas ir iš jų gauti per ilgas 
painiavas leidimus išvažiuoti į Šveicariją, 
kur (IX. 22 — X. 5) vyko tarptautinis jau
nųjų (iki 30 metų amžiaus) dainininkų kon
kursas. Caritas organizacijos sušelptas, dai
nininkas po dviejų išvietintųjų metų pateko 
į „pienu ir medum” tekantį kraštą anapus 
Bodeno ežero.

Ženevoje buvo draugingai priglaustas pas 
muzikos rhecenatus ir pirmasis šveicaro

I globėjo klausimas buvęs: Ko tu dabar la
biausiai norėtum? Dainininkas pareiškęs 
norą užkąsti lašinių. Šeimininkas nubėgęs 
į krautuvę ir atnešęs visą kilogramą.

Dviejų savaičių viešnagės metu šveica
rai rodę daug užuojautos mūsų tautiečiui ir 
nuolat kvietę į svečius. Vokiečių kalba ir 
vokiečių kompozitoriai Ženevoje dabar la
bai-ne madoje, todėl norint vokiškai susi
šnekėti, reikia pirmiausiai pabrėžti, kad ne
si vokietis.

Konkurse dalyvavo 130 įvairių tautybių 
dainininkų (žinoma, išskyrus Sov. Rusijos) 
ir didžiojoj Ženevos konservatorijos salėje, 
stebint konkurso komisijai, įvyko varžybos 
atliekant iš anksto nustatytą repertuarą. Bū
dinga; kad R. Wagnerio kompozicijos buvo 
nepageidaujamos.

Konkurso daviniai buvo Vertinami taš
kais. Į pirmąją laureatų penkiukę . reikėjo 
surinkti 7 taškus. Tos penkiukės dalyviams 
paskirtos piniginės premijos ir medaliai.

R. Joneliūkštis, surinkęs 6 taškus, gavo 
garbės pažymėjimą, vadinasi, taškų atžvil
giu užėmė septintą vietą. Atsižvelgiant J to
kį gausų dalyvių skaičių (130) ir labai 
aukštus jury komisijos reikalavimus, mūsų 
tautiečio pasiekti rezultatai yra džiuginan
tys.

R. Joneliūkštis nuo 1938 m., studijavo 
Kauno konservatorijos dainavimo klasėje 
pas prof. Karnavičienę, 1944 m. rudenį 
drauge su tūkstančiais' pabėgėlių atvyko į 
Vokietiją ir po išvadavimo Tūbingene tęsė 
studijas pas prof. Ines Metzger-Clumb it 
pas prof. Theodor Scheidl, kuris savo laiku 
buvo laikomas po Šaliapin'o geriausiu Bo
risu Godunovu ir Mefisto.

Stuttgart’o radiofone R. Joneliūkštis iš
laikė konkursinius egzaminus ir rfabar daž
nomis progomis kviečiamas da+nuoti kaip 
laisvai angažuojamas solistas. Jaunasis dai
nininkas Tūbingene ir kitose prancūzų zo
nos lietuvių kolonijose yra surengęs kele
tą koncertų, tačiau jo paties žodžiais ta
riant, yra daugiau linkęs studijuoti, negu 
koncertuoti.

— Koncertams laiko dar pakaks! — sako 
atsisveikindamas.

Gimęs 1920 m. Biržų krašte. Pastebėtina, 
kad ir jo žmona taip pat dainininkė, studi
juoja Tūbingene.

Linkėkime, kad per kietą darbštumą lt 
nepalaužiamą valią tobulėti jaunasis mūsų 
dainos reprezentantas pasiektų gerų rezuL, 
tata •

. pulg. andr.
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Z.sT Amerikos lietuvių gyvenimo

Lietuvių spaudos klubas gyvina veiklų
( AKIMIRKSNIŲ KRONIKA }

New Yorke yra suorganizuotas Lietuvių 
Spaudos Klubas. Tai savotiška JAV lietu
vių žurnalistų sąjunga. Jai priklauso visi 
lietuviai laikraštininkai. Iš paskutinių atei
nančių žinių, matyti, kad tas Spaudos Klu
bas pradeda gyvinti’ savo veiklą.

Spaudos klubas turi labai gerą tradiciją, 
z tai laikas nuo laiko pasikviesti kokį žino

mesni asmenį, kuris padarytų aktualiasiais 
klausimais pranešimą. Paskutiniuoju metu 
Spaudos Klube tokį pranešimą 
Tolishus, kuris nesenai lankėsi 
ir buvo suėjęs į gerus ryšius su 
Kaip žinia Otto Tolishius yra 

' Times korespondentas. To pat
metu Otto Tolishus buvo išrinktas Lietuvių 
Spaudos Klubo garbės nariu. Tame susi- 

. rinkime, dalyvavo ir visa eilė pakviestų 
svečių, kaip Generalinio Konsulo atache <A. 
Simutis, dailininkas A. Puzinas, Otto Toli- 
chiaus brolis, dirbęs Vokietijoje Lietuvių 
Sąjungoje ir dabar nuvykęs į JAV ir eilė 
kitų, naujai atvykusių į JAV lietuvių.

INTERVENTUOTA DEL ŽCSTANCIŲ 
PAKETŲ

Savo laiku LVS buvo paprašiusi žinių iš 
tremtinių, kad jie praneštų apie žūstančius 
arba išplėštus paketus. Tokių žinių susirin
ko nemažas skaičius ir 
Sąjungos pirmininkas P. 
tė su pridėtais žuvusiųjų 
ketų sąrašais JAV pašto 
testą. Taip pat pasiųstas 
gininkų vadovybei, kad ši atkreiptų dėmesį, 
jog daugelis siuntinių ir dabar dar vokie
čių pašto pareigūnų lieka apkraustyti.

ĮSIDĖMĖTINAS PRANĖS LAPIENĖS
I STRAIPSNIS '

P. Lapienė, viena iš aktyviųjų Amerikos 
lietuvių moterų laikraštininkių, spalių mėn. 
31 d. išėjusioje „Dirvoje” paskelbė labai 
aktualų rašinį, pavadintą „Tautos panakti
niai”. Tame rašinyje autorė atpasakoja 
įvairius pasikalbėjimus, liečiančius trem
tinių vargą ir ieško galimybių, kaip jiems 
daugiausiai galima pagelbėti. Straipsnyje 
rašo: „Aš manau, geriausia būtų, jei pa
naudotume savo energiją suvedimui Euro
poje gyvenančių lietuvių Į pažintį su ame
rikiečiais. Užmegstas tiesioginis ryšys au
tomatiškai sumažintų vargą.” Tame straips-

darė Otto 
Vokietijoje 
tremtiniais. 
New York 
susirinkimo

Lietuvai Vaduoti 
J. Zuris pasiun- 
ar išplėštų pa- 
viršininkui pro- 
raštas ir sąjun-

Dali. K. Zoromsklo 
paroda Madride

Nors lietuviai yra išblaškyti po visus 
pasaulio kraštus, tačiau neretai tenka iš
girsti apie jų veiksmus ar darbus, sutei
kiančius tėvynėj didžią garbę. *
, Vienas Madrido žurnalas gražiai pami
nėjo vietos menininkų dėmesį atkreipusį 
lietuvį K.
dienraščiai
liepė apie 
kuri tęsėsi 
įvyko garsiojo Museo National de Art 
Moderno patalpose. Jau atidarymo dieną 

- susirinko virš tūkstančio madridiečių ir 
svetimšalių pažiūrėti ir pakritikuoti Ma
dride pasirodžiusį lietuvį dailininką. Paro
da per visą laiką buvo gausiai lankoma ir 
kritika gražiai ją įvertino.

Kazimieras Zoromskis su pasižymėjimu 
baigęs Lietuvoje meno mokyklą pasileido į 

. Europą gilinti studijų ir susipažinti su 
didžiųjų meisterių kūriniais. Karo audrai 

. smarkiai artėjant, 1945 pradžioje įgyja Vie
nos meno akademijos diplomą. Norėdamas 
geriau susipažinti su renesanso tapyba nu
vyko Italijon, įstojo į Karališką Romos 
Akademiją studijuoti freską. Jį traukė ir

Žoromskį, o neseniai Madrido 
plačiai ir labai palankiai atsi- 
suruoštą jo paveikslų parodą, 
liepos 5—31, dienomis. Paroda

kitų kraštų garsiosios galerijos ir po kiek 
laikė tolesnėms studijoms atsidūrė Ma
dride. Laisvą laiką naudoja tapybai ir su
ruošia savo kūrinių parodą. Artimu laiku 
ruošiasi vykti į Paryžių. („Sandara”)

Memmingeno
Memmingėno lietuvių skautų — čių dra

mos studija, vadovaujama V. Braziulio, 
ėmėsi nelengvo uždavinio pastatyti sto
vyklos teatre Kazio Binkio pjesę „Atžaly
ną”. Kaip buvo matyti iš gruodžio 15 d. šio 
veikalo premjeros, režisierius užsimojo su 
mėgėjiškomis-jėgomis ne tik perdeklamuoti 
scenoje gilaus didaktinio turinio veikalą, 
bet ir sukurti įspūdingus veikėjų charakte
rius. Turint galvoj sunkias stovyklos gy
venimo sąlygas, tenka konstatuoti, kad 
buvo pasiekta gana gerų rezultatų. Veiksmo 
įtampa, buvo išlaikyta nuo pradžios iki 
galo ir trupe; sekėsi ne tik patraukti žiū
rovų dėmesį, bet ir stipriai juos užintri- 
guoti. Ypač gerai nusisekusiomis scenomis 
reikia laikyti šeštokų klasę, mokytojų po
sėdį ir Žiogo siuvyklą.

Veikalo vyriausias veikėjas Petras Kerai- 
tis (J. Gaižuįs) gal kiek ir nelaisvas buvo, 
tačiau buvo įtikinamas ir gerai derinosi 
prie visumos. Aukštą vaidybinį lygį parodė 
inžinieriaus žmona Keraitienė (R. Matule-

nyje autorė siūlo Amerikos lietuviams ir 
tremtiniams stengtis sueiti į tiesioginį ryšį. 
Autorės manymu, suėjus į, tokį ryšį ir jį 
nuolat palaikant, būtų galima 
labai daug skaudžių tremties 
pasitaikančių skylių.
NAUJAI NUVYKO Į JAV 15

Generalinis Lietuvos Konsulatas praneša, 
kad spalių mėn. 24 d. iš Prancūzijos laivu 
„Amerika 2” atvyko Dr. Antanas Trimakas 
su žmona ir dviem vaikais. Kaip žinia, lan
kydamasis Vokietijoje BALE pirmininkas 
kun. Končius Dr. Trimaką buvo paskyręs 
vyriausiu BALE įgaliotiniu.

aptvarkyti 
gyvenime

LIETUVIŲ

Spalių mėn. 27 d. į JAV atvyko, laivu 
Ernie Pyle, šie lietuviai iš Vokietijos: Mari
jona Eidukaitienė, Valdemaras ir Iraida 
Grupiljonai, su sūnum Jurgiu, Stasys Juška, 
Adolfina Mali&auskienė, Vincas Mickus, 
Mykolas ir Elena Naujokaičiai su sūnum 
Antanu ir dukra Marija.

Taip pat praneša, kad tuo transportu 
atvykusiųjų tarpe yra Vilniaus Universiteto 
studentė Janina Banukevicz, iki 1946 metų 
gyvenusi Vilniuje. Ji puikiai kalba lietu
viškai ir pažįstanti daug Vilniaus lietuvių. 
Ji 1946 metais buvo kalinta su daugeliu 
lietuvių visuomenininkų Vilniaus kalėjime.

Nauja tarptautine sutartis nulems DP likimą
Vašingtonas (AND). Amerikos, kongreso......................

pakomisija savo pranešime, kuris buvo pa
darytas po skaitlingų kelionių po Europą, 
pasiūlė, kad būtų sušaukta tarptautinė kon
ferencija DP problemai apsvarstyti’.

Atskirų kraštų programos DP verbavi
mui pagal savo užgaidas ir pasirinkimą, 
nėra tinkamos DP problemos sprendimo 
priemonės. Jos išsirinkdamos geriausius ir 
pajėgiausius tik padidina sunkumus. Tam 
pašalinti turėtų būtj susitarta tarp priiman
čių kraštų, kas galima būtų padaryti su
šaukus tam tikrą konferenciją valstybių, ku
rios priklauso tarptautinei pabėgėlių orga-

nizacijai arba galinčios priimti pabėgėli^. 
Be to, toje konferencijoje turėtų būti nusta
tytos kvotos ir stygos, kuriomis pabėgėliai 
būtų įkurdinti, taip'pat ir išdirbtas trans
porto planas. IRO turėtų paruošti planą 
nuolatinei globai tų asmenų, kurie negalės 
būti įkurdinti ’jokiame krašte.

Pranešime toliau konstatuojama, kad JAV 
imtųsi iniciatyvos siūlomai tarptautinei kon
ferencijai sušaukti. DP problema turėtų bū
ti sprendžiama ne vien tik pagal bendrus 
skaičius, bet ir atsižvelgiant į individuali
nę jos reikšmę.

* Tremtinių gyvenimo vaizdai
GOTTINGENA§, Į spauda visai nesirūpina. Be to, esant dide-

, ,.. Z I , , . . . . i liam snaudos nareikalavimiiL didėia ir nla-
Dideleje dauboje paskendusiame ir iš vi- i 

sų pusių miškingais ir aukštais kalnais ap
suptame Gottingeno miesto pakraštyje stovi 
4 aukštų kareivinių blokai, kuriuose rado 
prieglaudą ir nemažas skaičius lietuvių. Apie 
200 lietuvių čia gyvena jau nuo pat vokie
čių galybės subyrėjimo, o paskutiniu metu 
čia atkėlus dalį Blombergo lietuvių ir visą 
Klein Būlteno lietuvių stovyklą, čia susidarė 

’508 lietuvių būrys. Jeigu dar priskaityti 
pačiame mieste privačiai gyvenančius apie 
60 lietuvių/ daugiausiai studentų, tai iš vi
so susidarys 568 lietuvių šeima. Tose pat 
kareivinėse gyvena maždaug po tokį' pat 
skaičių, ir mūsų bendro likimo draugų — 
estų ir latvių. Su estais santykiai labai šil
ti, bet su latviais, bendra kalba retai kada 
tesurandama.

ATIDARYTA GIMNAZIJA
Padaugėjus lietuvių gyventojų, o kartu 

ir mokinių skaičiui, Gottingene atidaryta 
lietuvių gimnazija. Kol kas dar dirba tik 5 
gimnazijos klasės, kuriose mokosi 23 mo
kiniai. Bet padaugėjus mokinių skaičiui, ti
kimasi greitai atidaryti jr likusias 3 klases. 
Taip pat veikia prad,. mokykla ir vaikų dar
želis.

SUSIORGANIZAVO CHORAS *
Įsiliejus naujoms jėgoms, Gottingene su

siorganizavo choras ir po truputį, pradėjo 
dirbti, praskaidrindamas pilkas ir paniuru
sias gottingeniečių lietuvių dienas. Nors dar 
retai, bet jau nuveda mus į mieluosius tė
viškių namus, kur gimėme, augome, vargo- į 
ifte ir džiaugėmės. Pavedžioja po daugelį1 
kartų prakaitu nulaistytus tėvų laukus, ža
liąsias pievas, kurias tūkstančius kartų vai
kystėje išbraidėme baltąsias plaštakėles be
gaudydami. Jau nutarta ir manoma greitai 
orgnizuotj tautinių šokių šokėjų grupę. Vi
sa kita kultūrinio darbo dirva dar apleista 
dirvonuoja, bet manoma greitai pradėti 
renti ir ją, nes sąlygos tam darbui čia 
palankios.

TRŪKSTA SPAUDOS
Padaugėjus gyventojų skaičiui, jaučiamas 

didelis spaucjos trūkumas, nes anksčiau iš-

liam spaudos pareikalavimui, didėja ir pla
tintojos apetitas skaitytojų sąskaiton pra
lobti, nes yra daug nusiskundimų, kad už 
laikraščius „Tėviškės Garsą” ir „Mintį” 
reikalaujama mokėti net dvigubą kainą.

TARPUSAVIS SUGYVENIMAS
Jame kol kas didesnių susikirtimų nėra,, 

bet linkstama naujai atkeltuosius traktuoti 
kaipo „posūnius”. Yra ir daugiau nenorma
lumų, bet kadangi klaidų nedirba tas, kas 
išviso nieko nedirba, todėl ir šiuos visus 
nesklandumus .bei negeroves manoma likvi
duoti sklandžiai ir Gottingeno lietuvių sto
vyklą pastatyti J kultūringų stovyklų tajpą.

* J. M. Rainis
WAIDENAS

— L. Raud. Kryžiaus Weideno skyriaus 
Valdybos krizė pagaliau išspręsta. Iš tre
čio karto išrinkta nauja valdyba-.savo sąs
tate turi energingų ir veiklių asmenų. Ti
kima, kad skyriaus karitatyvinė veikla pagy
vės, o darbo nauja; valdybai tikrai netruks, 
nes Weideno skyriui tenka rūpintis ir Am- 
bergo sanatorijoj besigydančiais lietuviais 
džiovininkais, kurių šiup metu ten yra iki 
50. Tiesa, juos gausiai šelpia ir L. R. Kry
žiaus Vyr. V-ba, skirdama nemažas pinigų 
sumas ir maistą per Weideno skyrių.

— Užsitęsęs Hammenvego lietuvių sto
vyklos šachmatininkų turnyras slenka prie 
galo. Išryškinę savo pajėgumą,, šachmati
ninkai artimiausioj ateityje numato parung
tyniauti su lajvių ir kt. stovyklų šachma':- 
ninkais.

— S. m. 
DP tautų 
turnyras, 
vauja tiek
aiškins pajėgiausią 
Weideno Area-joj.
KASSEL IS

XI. 8—9 d. Weidene įvyksta visų 
stalo tenisininkų 
Weideno 
A, tiek B

Negraibyk po mano kišenę*!
Nepamenu dabar, kuris mūsų laikraštis pasipiktino, kad „Minties" literatūros 

konkurse nepaskirtos pirmosios dvi premijos, o tik trečioji^. Ten, maždaug, rašo
ma: „Kiek teko patirti, „Minties” skelbtame literatūros konkurse gausiai dalyvavę 
ir iš žinomųjų rašytųjų. Kodėl iš 19-os autorių kūrinių nerasta kandidatų dviem 
pirmosiom premijom, taip ir neaišku. Jei būdama labai formali ir kieta, jury ko
misija iš gautų kūrinių nė vieno neatrado atitinkantį novelės reikalavimų, tai ar 
nereikėjo geresniuosius atrinkti ir juos premijuoti kaip vaizdelius iš gyvenimo? 
Rėkia paabejoti, ar tokiu kietu metodu ši jury komisija pasieks tikslo —„...pa
skatinti rašytojus duoti vertingesnių kūrinių.”

Perskaitęs premijuotąją novelę ir tikėdamas jury komisijai (rašytojams B. 
Rutkūnui, V. Ramonui bei žurnalistams J.Vasaičiui, H. Žemeliui), jog geresnių kū
rinių prisiųsta nebuvo, manau, kad sprendimas buvo padarytas labai išmintingai, ir 
nereikėtų graibyti po „Minties” kišenę bei reikalauti švaistyti pinigus nenaudin
gam tikslui, net pakenkiant mūsų raštijai. Pirmiausiai formalioji pusė: konkursas 
buvo skelbiamas novelei parašyti, tad konkurso dalyviai turėjo noveles siųsti, o 
jury komisija noveles premijuoti. Citatoje paminėtas vaizdelių iš gyvenimo (kodėl 
ne iš gimimo ar mirimo?) žanras veda atgal į „Aušros” laikus, į kuriuos, kad ir 
„sunkiose tremties sąlygose begyvendami” (atsiprašau dėl jgrisusios formulės), savo 
literatūra grįžti nebenorime.

O dabar iš esmės, kuri yra nekokios rūšies. Esmė tokių pasipiktinimų, kaip 
tame laikraštyje, yra prasta. Ji parodo, kad mes tebesame dideli popos: padariau 
ką nors, — apsaugok mieliausias, nepapeikife, nepasakykite, kad negerai, o turite 
visi sutartinai linksnyntis ir džiaugtis, ir mane liaupsinti, ir man pinigėlius mo
kėti! Ne, brangieji, čia kažkas negerai. Savikritika ruskių labai mėgstamas ir daž
nai vartojamas žodis, tik išvirkščiai; atverskime jį į tikrąją pusę ir pritaikykime 
sau. Be jos mes neišsiversime ir, kaip gaminę, toliau gaminsime tokios rūšies lite
ratūrą, apie kurią kitame mūsų laikraštyje aimanuojama: „Šių eilučių autoriui te
ko nugirsti, kad geroka krūva knygų apie kalnų dvasias esanti pasiųsta ir Į JAV. 
Ar pasirūpino kas painformuoti mūsų užjūrio tautiečius, kad šios knygos užteko 
ir eksportui tik todėl, kad šito šlamšto nebeperka spaudos išbadėję tautiečiai Vo
kietijoje? Ar tokia „reprezentacija” neužtrenks durų rimtesnei mūsų knygai?”

Pradžioje cituotų eilučių autorius graudina jury komisiją ir 
raščio žmones 
vusių asmenų _ . ................. .. . _
fytojui, tokią užuominą suprasti? Tur būt, maždaug šitaip: Ką gi ta jury komi
sija daro? Jai siunčia savo kūrinius net žinomieji rašytojai, o ji nepremijuoja! Bet, 
mano mieli, juk ir čia ne į tą taikinį šaudoma. Jeigu žinomi rašytojai dalyvavo 
„Minties” konkurse, o jury komisija nerado galimų premijuoti jų kūrinius, tai rei
kia kaltinti ne jury komisiją, o'pačius žinomus rašytojus, kurie, kad ir žinomi bū
dami, nesugeba parašyti premijuotinos novelės. Jeigu aš šimtaprocentiniai tikėčiau 
minėtų eilučių autoriui, baisiai nusiminčiau, nes atsidurčiau prieš labai sunkiai iš
sprendžiamą klausimą: už kokius raštus žinomieji rašytojai pasidarė žinomi? Jei
gu į šitokį klausimą pamėginčiau atsakyti, tur būt, pasibertų visa kruša ant mano 
vargšės galvos, todėl nutyliu ir laukiu, kas atsitiks J. Griniui, parašiusiam „Aidų” 
5 nr labai išmintingą ir gražų straipsnį „Poetas kryžkelėje”.

Dėl trečiojo citatos kertinio akmens — „reikia paabejoti, ar tokiu kietu meto
du ši’ jury komisija pasieks tikslo paskatinti rašytojus duoti vertingesnių kūrinių” 
— galime drąsiai atsakyti taip; šitoks ir jokiu būdu ne priešingasis metodas pa
skatins rašytojus kurti geresnius kūrinius. Glostomoji rašytojų atžvilgiu politika 
buvo reikalinga anais laikais, kada mūsų rašytojus buvo galima suskaičiuoti ant 
pirštų. Garbusis a. a. Tumas Vaižgantas taip ir darė, džiaugdamasis kiekvienu ei
lėraštuku ir beveik kiekvienu autoriumi, kiek įmanomai brūkštelėjusiu plunksna. 
Šiandieną, kada vien tremtyje priskaitoma ligi šimto rašytojų ir dar visą eilę pre
tendentų į juos, Tumo Vaižganto politikos nebereikia. Šiandieną, jei nenorime būti 
literatūriniu žvilgsniu provincionalai, jeigu nenorime vilktis paskui, jeigu norime 
ir savo dvylekį kyštelti į pasaulio literatūros lobyną, savo rašytojams turime būti 
griežti ir reikalauti iš jų, kad jie, būdami tautos elitas, kurtų visais požiūriais ver
tingus kūrinius, kuriuos taip pat turime mokėti pagerbti ir atžymėti

Tad be reikalo kalbamasis laikraštis graibo po „Minties” leidyklos kišenę ir 
be reikalo nori jos pinigais atžymėti kūrinius, kurie kompetetingos jury komisijos 
pripažinti to nevertais: turėsime mažiau premijuotų rašytojų, užtat premijos bus 
brangesnės ir, norint jas gauti, reikės pasitempti, o logiška to išvada — susilauk
sime mažiau, bet vertingesnių kūrinių. A. ROKAS

.Minties” laik- 
nei užuominomis. Jis sakosi patyręs, jog iš 19-kos konkurse dalyva- 
įjausiai buvę ir „iš žinomųjų rašytojų”. Kaip gi man, eiliniam skai-

pu- 
yra

indiv.dualinis 
lietuviai gausiai daly- 
grupėse. Turnyras iš- 
DR stalo te-rsininką 
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NUSINUODIJO DUJOMIS
Lapkričio 8 dieną apsinuodijęs 

mirė Antanas Martikonis. Tai jau 
tra auka vienos savaitės bėgyje. Martikonis
buvo „Lituanicos” orkestre griežiku. Jis

dujomis
net an-

rašytas laikraščių egzempliorių skaičius, 
dabartinio gyventojų skaičiaus nepatenkina. 
Spaudos platinimas čia pavestas kooperaty
vo vedėjai, kuriai tas darbas, matyt, yra 
trečiaeilis dalykas, nes aprūpinti gyventojus

„Atžalynas“
vičiutė), siuvėjas Žiogas (N. Micius), Pliuš
kienė (R. Ačaitė). Nuoširdūs ir gerai pa
statyti buvo klasės auklėtojas Tijūnas (A. 
Karnavičius), direktorius (M. Gausas), 
inspektorius (V, Pilėnas), gamtininke (I. 
Žalnicriūnaitė), turtingas gimnazistas1 Barz
džius Gediminas (V. Bukevičius), čigonė 
(N. Braziulytė), Petro draugas Jasius Siau- 
čiukas (A. Dumbrys). Didelių pastangų 
parodė ir visi Įeiti vaidinimo dalyviai. Iš 
mėgėjų teatro dalyvių vargu daugiau be
galima reikalauti. , a

Grimas, rūbai labai vykę. Zalnieriūnaitės 
dekoracijos skoningos ir jau su pretenzija. 
Muzikinis J. Zdanavičiaus apipavidalinimas 
sklandus ir precizuotas. Buvo parodyta daug 
disciplinos ir idealizmo — tai tikras atža
lynas. Neveltui tiek režisierius p. V. Bra
ziulis, - tiek vaidinimo dalyviai susilaukė 
tiek aplodismentų, nuoširdžių sveikinimo 
kaįpų ir gėlių. Linkėtina gražaus darbo 
neapleisti. ir darnųjį atžalyną puoselėti to
liau. J- V-tis.

daug prisidėjo prie to paties orkestro su
organizavimo. Stovykloje buvo visų gerai 
vertinamas, nes buvo darbštus, švelnaus bei 
taikaus būdo. Velionis palaidotas Ober- 
zwehreno kapinėse arti lietuvių stovyklos. 
Velionis buvo vedęs ir turėjo šeimą. Ta
čiau jo žmona su dukra liko rusų zonoje. 
Nežiūrint blogo oro palydėjo gausus būrys 
artimųjų draugų. Sudėta daug vainikų. Tarp, 
jų nuo orkestro „Lituanicos”, komiteto ir 
Norvegijoje buvusiųjų draugų.

TOKIO LIKIMO SUSILAUKIA JAV
PROTESTAI Oš T.N.Y.T.)

Politrakas primuse lietuvį
Franklurfas. Vienos darbo kuopos vyras 

važiavo Ęrankfurto mieste tramvajumi, į ku
rį sustojimo vietoje įlipo rusų karininkas, 
leitenanto uniformoje, ir užėmė prieš sto
vintį darbo kuopos vyrą laisvą vietą.

Pastebėjęs, kad mūsiškis apsirengęs juo
da uniforma, pradėjo kalbinti rusiškai, o 
vėliau vokišką!'. Klausė, kodėl negrįžta į 
namus. Mūsų vyras .jam atsakė, kad Lietu
va yra rusų okupuota ir kad jos gyven
tojai išgyvena didžiausią priespaudą ir te
rorą, todėl apie sugrįžimą negali būti ir
kalbos. Toks atsakymas labai nepatiko ru
sų karininkui ir artėjant sustojimo vietai, 
jis liepė mūsų vyrui išlipti.

Kadangi jam reikėjo važiuoti toliau į sa
vo stovyklą ir be to, padrąsintas aplinkui 
esančių vokiečių, atsisakė išlipti. Tada ru
sų karininkas pagriebė jį už krūtinės ir 
žiauriai primušė, jog jis kraujuotas susmu
ko ant grindų. Visi esantieji vokiečiai tuo 
įvykiu labai pasipiktino, o užpuolikas, pasi
naudodamas sąmyšiu, netrukdomai pasiša
lino. į

Apie šį atsitikimą buvo painformuota 
amerikiečių karinė valdžia. (K. V.)

t

PADĖKA
Prof. Zubkui už parodytą lietuvišką nuo

širdumą ir rūpestingai padarytą operaciją, 
dr. Dubinskui, gail. seserim — B. Jarmavi- 
nai, T. Klovienei, M. Labokaitei, E. Vaba- 
laitei ir kitiems Hanau D f5 'ligoninės per
sonalo nariams nuoširdžiai dėkoju.

* R. Petkevičius

IŠVYKSTANTIEMS Į PIETŲ AMERIKĄ
Jau ketvirtas mėnuo kai sėkmingai vyks

ta ispanų kalbos už akių dėstymo kursai. 
Dar nevėlu pradėti mokytis, nes galima 
greitai, patogia; namuose ir lengvu būdu 
išmokti. Galima gauti ir pirmąsias pamo
kas. Siunčiama apdėtu mokesčiu, iš karto už 
1 mėn. (RM. 52%-). Kursai užtruks apie 6 
mėn. Rašykite: C. Jovaišas, (14a) Bad Mer- 
gentheim, Postfach 34. • ,

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. 118, aprašyme apie espe

rantininkų dieiias Schw. Gmunde, buvo pa
žymėta, kad „Sietyno” vyrų kvartetas pa- ■ 
dainavo vieną tango melodiją esperantiškai.

„Sietyno” vadovas prašo pranešti, kaį 
ši žinia neatitinka tikrenybei. Vyrų kvarte
tas padainavo vieną havajų liaudies dainą 
„Atsisveikinimas”, parašytą paskutiniosios 
havajų karalienės Liluokalani esperantiškai 
ir dvi lietuviškas dainas.
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