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Morrisonas prieš Maskvos kėslus
Leicesteris (DPD/Reufer). Britų ministe- 

rio pirmininko pavaduotojas lordas prezi
dentas Morrisonas pasisakė prieš Maskvos 
^nepagrįstą ir piktą propagandą”, kuri vi
są laiką puolanti D. Britaniją.

Morrisonas kalbėjo darbiečių partijos 
susirinkime Leicesteryje. Jis pasakė: „Viso 
pasaulio komunistų partijos taip elgiasi, lyg 
jos būtų parsidavę ir automatiškai rea
guoją sovietų užsienių reikalų ministerijos 
punktai. Aš niekuomet nebuvau tos nuomo
nės ir dabar nesu, kad komunistai yra kai
rėje; jie yra dešinėje. Mes negalime džiaug
tis, kad Rytų ir Pietų Europoje kraštas po 
krašto patenka į rankas nedemokratiškų bei 
komunistinių vyriausybių ir, kad kitos po
litinės partijos bei jų spauda yra persekio
jami, o nekomunistiniai partijų vadai yra 
medžiojami”.

Šiuo metu niekas negraso Sovietų Sąjun
gos saugumui. „Ar negalėtų jie dabar pa
sukti savo vairą atgal ir atsisakyti savo 
provokacinės politikos, kuri kelia nuolati
nį karo pavojų bei trukdo žmonijos pažan
gą? — pasakė lordas Morrisonas. Jei D. 
Britanija, Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Sovietų Sąjunga, Prancūzija ir Kinija būtų 
vieningos arba, kad jos bent turėtų norą 
susitarti, tai būtų bepiga kurti pasaulio 
taiką, „Aš negaliu suprasti, kodėl rusų 
vyriausybė stoja prieš europiečių pastan
gas pasinaudoti Marshallio planu. Neno
rom prisimena senas ir piktas pasakymas,

kad revoliucinis komunizms tuo geriau jau
čiasi, ko daugiau skurdo yra pasaulyje. Tai 
yra doktrina siekianti triumfo su chaoso 
pagalba. Jei iš tikrųjų taip yra, tai vistiek 
yra abejotina, ar ši doktrina yra teisinga, 
nes skurdas gali pastūmėti tiek į komuniz
mą, tiek ir į fašizmą. Visai atvejais, — 
skleisdamas vargą ir i 
siekia nacionalistinių 
tikslų.”

Morrisonas nurodė, 
politikos uždavinys yra 
plotmėje pagal Jungtinių Tautų principus, 
kad būtų galima ateityje išvengti karo. „Mes 
turime kai ką veikti ir kartais leistis į ri
ziką. Tai reiškia, jog mes turime laikyti 
savo karines pajėgas paruoštyje smurtui 
atremti, kad, kilus reikalui, būtume pasi
ruošę jas panaudoti”;

Toliau Morrisonas prisiminė tai,’ kad jei 
1939 m. būtų buvę laiku imtasi tinkamų 
priemonių, tai karo būtų buvę 
vengti. Baigdamas jis pasisakė 
lio ūkiškojo bendradarbiavimo 
kolonijų tautoms duoti daugiau 
kad jos. galėtų kilti kultūriškai.

galima iš- 
dėl pasau- 
ir pasiūlė 
savivaldos,

PROF. BERVEN GRĮŽTA
Maskva (AP). Žinomas Europos vėžio li

gos specialistas profesorius Elis Berven, 
kuris buvo pakviestas į Maskvą pareiškė, 
kad jį buvęs iškvietęs Maskvos vėžio ligos 
tyrimo institutas. Jis matęs vieną medici
nos atžvilgiu labai įdomų susirgimą vėžio 
liga. Jis tikisi, kad savaitės gale 
grįžti į Švediją.

Šios dienos numeryje

FRANKFURTO EKSPERIMENTAS

ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ SĄ
JUNGOJE?

galėsiąs MENAS AR AMATAS

skurdą, šis mokslas
ir imperialistinių

kad britų užsienių 
veikti tarptautinėje

ĮSPĖJIMAS EUROPOS CIVILIZACIJAI
Lisabona (AFP). Buvęs Rumunijos ka

ralius KaYolis, ryšium su jo sūnaus Myko
lo pašalinimu nuo sosto pareiškė: „Dabar
tinius įvykius Rumunijoje aš traktuoju la
bai) svarbiais tiek mano tėvynei, tiek ir 
tarptautiniu atžvilgiu. Rumunijos monar
chijos pakeitimas sovietine respublika reiš
kia dar vieną komunizmo žingsnį tolyn į 
Europą. Tai yra rimtas įspėjimas Europos 
•civilizacijai.”

Londonas (Dena/Reuter). Pasak 
jos radiją, didžioji dalis rumunų 
kos šeimos turtų bus perduota 
tautai. Tų turtų vertė dar neapskaičiųpta.
Jų inventorizacijai bus sudaryta speciali 
komisija. Vien tik žemės karališkos šeimos 
nariams priklausė apie 200.000 ha.

Rumuni- 
karališ- 
rumunų

PASIKALBĖJIMAS SU KOLEGA 
RAŠYTOJU ‘

*
TURTINGIAUSIEJI PALYDOVAI

Arabai pasitraukė į Siriją
Jeruzalė (Dena/Reuter). Šeši šimtai ara

bų, kurie buvo peržengę sieną iš Sirijos i 
Palestiną ir puolė žydų gyventojus, po ko
vos su žydų daliniais ir britų šarvuočių 
bei' parašiutininkų daliniais, pasitraukė at
gal į Siriją.

*
Damaskas (Dena/Reuter). Sirijos mini's- 

teris pirmininkas Jamil Mardam Bey vie
noje spaudos konferencijoj pareiškė, kad

Kova dėl Berlyno
Berlynas (Dena). „Tagliche Rundschau”, 

sovietų organas Berlyne, smarkiai puola 
Frankfurto konferencijos nutarimus dėl vo- 
kiečitĮ ūkio tarybos perorganizavimo. Jame 
lakama, kad „bizonos valdžia” sudaryta be 
tfjvavimo ir be žinios Kontrolinės Ta
rybos ir, kad „Grubus pažeidimas kontro- 
iaės sistemos ir Potsdamo susitarimų iš
laukia reikalą pakeisti ir Berlyno statusą”. 
JAV ir Anglija, kurios pirmosios pradėjo 
.Vokietijos kontrolinio mechanizmo pažeidi- 
Uų kelią, turinčios prisiimti ant aaavęs dide
lę atsakomybę.

„Nebegalima ilgiau pakęsti”, tęsiama to
fan, „kad Berlynas taptų skaldymo politi
kos ir intrigų kurstymo objektu. Vokietijos 
skaldymo šalininkams neturi būti) vietos 
Berlyne.”

AMERIKIECIAI IS BERLYNO 
NEPASITRAUKS

Berlynas (DPD). Amerkiečių karinio gu
bernatoriaus pavaduotojas generolas majo
ras Hays pasisakė dėl sovietų oficiozo 
„Tagliche Rundschau” puolimų ryšium su 
Frankfurto konferencija.

Generolas Hays pasakė: „Mes esame 
nuomonės, kad vokiečiams turi būti suda
rytos sąlygos jų ukiui atgaivintu Todėl 
Frankfurte ir buvo aptartos grynai ūkiško
sios priemonės, bent ne politiškosios. Be 
to, sudarydami zonų junginį, mes kvietė- 

•mė rusus ir prancūzus dalyvauti. Durys vis 
dar tebėra atviros”.

Toliau generolas Hays pabrėžė, jog Ber
lyno statusas yra keturių susitarimu nusta
tytas ir todėl jis nėra rusų zonos miestas 
„Me niekuomet nesileisim į ginčus dėl da
bar nustatytųjų zonų ir sektorių ribų pa
keitimo. Mes visuomet traktuosime Berlyną 
Vokietijos sostine ir liksime čia tol, kol 
bus sudaryta vieninga Vokietija su Berlynu, 
kaipo sostine.”

SOVIETAI BERLVNE VIS SULAIKO 
AMERIKIEČIUS

Berlynas (Dena). Trys JAV piliečiai; jų 
tarpe • amerikiečių karinio gubernatoriaus 
švietimo reikalų patarėjas dr. Wells, perei
tą sekmadinį Potsdamo aikštėje buvo so
vietų kareivių areštuotu Išaiškinus, maž
daug po poros valandų, juos vėl paleido. 
Areštas įvyko, kai dr. Wells ir jo palydo
vai važiavo pro komiso centfalę Potsdamo 
aikštėje. Tai sovietų sargybiniams sukėlė 
įtarimą, kad toji grupė nori tą komiso 
centralę fotografuoti.

SOVIETAI PERŠOVĖ AMERIKIEČIŲ 
MAJORĄ 'j

Frankfurtas (Dena). Kaip informuoja JAV 
oro pajėgų vyr. būstinė Europoje, ameri
kiečių majoras Richard R. Baker, pereinant 
prie Helmstedt zonos sieną, buvo sovietiį 
sargybos peršautas. Majoras iš pasienio 
kontrolės gavo leidimą pereiti sieną, bet 
kada jis važiavo tolyn, jo automobilį pa
sienio sargyba apšaudė ir jį sužeidė. Jo 
žmona, apšaudymo metu kritusi ant grin
dų, liko nesužeista.

Komunistai prie Mukdeno sumušti
Nankingas (Dena/Reuter). Kiniečių vy

riausybės daliniai, paremiami 
penkių dienų kovoj atmušė 
ofenzyvą prie Mukdeno.

Komunistai, kurių jėgos 
150.000 vyrų, mūšiuose neteko 
Vyrų užmuštais ir traukiasi šiaurės vakarų 
kryptimi.

Hopei provincijoj vyriausybės daliniai, 
vadovaujami gener. Futse Yhi, po išlais
vinimo Paotings, pradėjo ofenzyvą prieš 
komunistų atramos punktą Mencheng.

PIRMOSIOS, KREGŽDĖS KORĖJOJ
Seoul (Dena). Pyongyang, Korėjos sovietų 

zonos sostinėj įvyko darbininkų ęusirinki- 
mai, kuriuose buvo protestuojama prieš JT 
Korėjos komisijos atvykimą į krašto sos- 
tinę Seoul Komisijai) prikišamas noras Ko
rėją padaryti JAV kolonija.

aviacijos, 
komunistų

siekė apie 
apie 40.000

AMERIKOS LAIVYNAS PERSILPNAS 
KARUI

Washingtonas (Dena/Reuter). Jūrų lai
vyno vadas admirolas Louis Denfieldas 
vienoj radio kalboj pareiškė, kad Amerikos

arabų pasaulis yra nutaręs mūšį dėl Pales
tinos lahhėti bet kuria kaina.

ĮTEMPIMAS DIDĖJA
Jeruzalė (Dena/INS). Haganah* nariai ne

toli Sirijos sienos išsprogdino tiltą per Jor
daną. Tuo tiltu buvo pasinaudoję arabai, 
pereidami iš Sirijos į Palestiną. Arabų 
valstybėse' dabar apmokoma 20.000 arabų, 
kurie bus panaudoti didesniems veiksmams 
prieš žydus Palestinoje.

informuo- 
_____ Washingtono, 200 
karininkų yra kelyje į Art. 

ten saugoti ir ginti nuo sabo- 
transarabišką naftos vamzdžių laidą, 
turį ir Įgaliojimus būtinam rei- 
tuos vamzdžių laidus išsprogdinti.

UŽDARYTI PABALTIECIŲ TAUTINU 
' KOMITETAI

*
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Skubiai reikalingos ginkluotos pajėgos
New Yorkas (Dena/Reuter). Faktas, kad 

daugelis JT narių paskutinių metu vis la
biau pradeda tikėti, kad įvykdyti Palestinos 
padalinimą be ginkluotos pajėgos vargu 
bus įmanoma. Todėl vėl suaktualėjo JT 
ginkluotų pajėgų klausimas.

Tačiau šešių mėnesių neoficialūs pasi
tarimai neprivedė prie JT ginkluotų .pajė
gų sukūrimo, nes nuomonių skirtumai, ypač 
tarp didžiųjų, buvo perdaug dideli.

JT BALKANŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Atėnai (Dena/Reuter).' Anot graikų žinių 

agentūros, JT Balkanų komisija savo' 
gruodžio mėn. paskelbtame pranešime ap
kaltino Albaniją dėl kišimosi Į graikų vi
daus reikalus bei dėl dalyvavimo graikų 
sukilėlių veikloje. Gi Bulgarija, nepaisant 
taikos sutarties pasirašymo, priešinasi grai-" 

trėmimus sulaikyti. Graikijos santykiai 
Jugoslavija, sakoma toliau reportaže, 
labiau pablogėjo. Gi paskutiniųjų įvy- 
raidą komisija seka „su dideliu susi-

kų 
sū 
dar 
kių
rūpinimu.1

Skilo prancūzų socialistai
Londonas (Dena/Reuter). Kaip ii 

ja „Daily Herald” iš Washingt< 
amerikiečių 
Rytus, kad 
tažų 
Jie

(Dena/Reuter). Septyniolika 
kairiai nusiteikę socialistai nuo

Paryžius
kraštutiniai
prancūzų socialistų partijos atskilo ir 
įsteigė „demokratinių socialistų . vienybės 
sąjūdį”.

Bad Nauheimas (Dena). Vyriausybės nu
tarimu, Prancūzija padalyta Į aštuonias sau
gumo sritis, kurioms paskirti saugumo ko-
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BUV. KARALIUS MYKOLAS IR JO SUŽADĖTINE
D. Britanijos sosto paveldėtojos jungtuvių metu, Rumunijos karalius Mykolas 
būdamas Londone, lankėsi vienoje britų filmos studijoje. Čia jis matomas vidu
ryje, o jo sužadėtinė — princesė Anne de Bourbon Parma — kairėje (Dena-INP)

laivynas turi per maža personalo ir laivų, 
kad galėtų laimėti karą. j

Rimtesnio konflikto atveju laivyno jėga 
dešimteriopai turi būti padidinta. Taip pat 
laivynas yra reikalingas lėktuvų.

Atėnai (Qena/Reuter). Graikų karo mi- 
nisteris pareiškė, kad sukilėlių apmokymo 
stovyklos, ligoninės ir aprūpinimo punktai 
yra įrengti kaimyninėse valstybėse Graiki
jos pasienyje.

SLAPTA ORGANIZACIJA IŠVAŽIAVIMUI 
Į KANADĄ

Ottava (Dena/Reuter). Kanados policija 
pranešė apie susekimą vienos bandos, kuri 
turėjo tikslą „šmugeliuoti” iš Europos į 
Kanadą užsieniečius. Didelis kiekis britų 
pasų, kurie greičiausiai karo metu pateko į 
užsieniečių rankas, turėjo patarnauti nele
galiems tikslams. Konstatuotas nelegalios 
transporto organizacijos egzistavimas. Rei
kalas skubiai tiriamas. Ryšy su tuo Toron
te suimti šeši užsieniečiai. Policijos nuo
mone, tas „šmugeliavimas” savo pradžią 
turi vienoj DP stovykloj Vokietijoj.

misarai. Tai padaryta geresniam policijos 
jėgų koordinavimui streikų ir neramumų 
metu. Komisarai tiesiogiai priklauso vi
daus reikalų ministeriui J. Moch.

Paryžius (Dena/Reuter). Prancūzų vy
riausybė paskelbė, kad tie 
rie dalyvaus darbininkų 
bus iš krašto ištremti.
SKEPTICIZMAS DĖL „TRECIOS JĖGOS”

Paryžius (Dena/Reuter). Yra sudarytas 
„trečios jėgos” provizorinis biuras, kuria
me socialistai ir MRP kartu pasiryžo ko
voti su kraštutiniais kairiaisiais ir deši
niaisiais. Steigėjų prariju organų jis buvo 
gyvai sutiktas. Tuo tarpu kairiųjų ir de
šiniųjų spauda nusiteikusi neigiamai. Kraš
tutiniai dešinysis „Epoųue” apibrėžia tą 
koaliciją kaip „trečią farsą arba aukso vi
durio tragediją”. Ateitis parodysianti tos 
„trečiosios jėgos” silpnumus. ,

užsieniečiai, ku- 
demonstracijose,

„TIMES” SVEIKINA KOMUNISTŲ 
PRALAIMĖJIMĄ

Londonas (Dena). Anot AFP, „Times” 
sveikina komunistų eliminavimą iš Brazi
lijos parlamento ir tai vertina kaip didelį 
vyriausybės laimėjimą.^ „Times” yra nuo
monės, kad ryšium su tuo nepasisekimu nu
kentėjo komunistų prestižas.

Londonas (Dena/Reuter). Vakarų Euro
pos socialistų konferencija, kurioj bus 
svarstomas Marshallio planas, Įvyks atei- 

i nantį pavasari Londone. Joje dalyvaus ir 
Vokietijos bei Austrijos socialistai.

11 milijardų dolerių JAV krašto apsaugos reikalams
ORO PAJĖGŲ PROGRAMA

Washingtonas (Dena-INS). Prezidento 
Trumano sudarytoji aviacijos reikalams ko
misija patiekė Kongresui oro apsaugos 
programą, pagal kurią dviejų ateinančių 
metų laikotarpyje tiems reikalams yra nu-

Washingtonas (Dena-INS). Prezidentas 
Trumanas patiekė Kongresui Jungtinių 
Amerikos Valstybių .išlaidų ir pajamų są
matą, 1948/1949 metams, kuri numato 39,7 
milijardus dolerių, pajamų ir tiek pat išlai
dų. Prezidentas Trumanas nurodė, kad 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms tektų matoma 12' milijardų dolerių. Tos lėšos bū- 
skirti apsigynimui žymiai didesnes sumas ’ tų tris kartus didesnės, kaip tos sumos, 
tuo atveju, jei nepavyktų ’ įgyvendinti Mar- Į kurios yra skirtos oro pajėgoms šių metų 
shailio planą ir, jei komunizmas užlitetų ' biudžete.
Europą. | Minėtoji komisija drauge su Įtakingais

Sąmatoje yra numatyta 6,8 ntilijardai do-................................ ...
lerių Europai remti. Beveik pusė, t. y. 46% 
visų išlaidų yra skirta reikalams, kiyie ri- 
šasi su tarptautine politika ir su savojo 
krašto saugumu. ■ 11 milijardų dolerių, ar
ba 28% visų išlaidų, yra skiriama JAV 
krašto apsaugos reikalams, t. y. 279 mili
jonais dolerių daugiau negu praėjusiais 
metais. *

Ta proga Trumanas vėl pakartojo savo 
reikalavimą dėl įvedimo karinės prievolės. 
Tariant, kad Kongresas šiuo reikalu 
priims atitinkamą Įstatymą, karinio apmo
kymo reikalams sąmatoje yra numatyta 400 
milijonų dolerių. Okupacinėms išlaidoms 
Vokietijoje, Austrijoje, Japonijoje ir Korė
joje papildomai skiriama 1 milijardas 250 
milijonų dolerių, \

, kariniais ekspertais yra tos nuomonės, kad 
karo netenka laukti tol, kol Jungtinės 
Amerikos Valstybės turi atominių bombų 
gamybos monopolį. Jei tas monopolis būtų 
suardytas, t. y. jei ir akiti 

| gaminti atomines bombas, 
turėti tokias oro pajėgas, 
remti kiekvieną užpuolimą.

Komisijos pranešimą paruošiant dalyva
vo 51 ekspertas. Be kita ko jie rekomenduo
ja ilki 1952 metų galo padidinti karinių 
lėktuvų skaičių ligi 18.000. Be to, komisi- 

I ja siūlo suintensyvinti tyrimus garsą pra
lenkiančių skridimų srityje. '

kraštai pradėtų 
tai JAV reikėtų 
kad galėtų at-

MARSHALLIS YRA OPTIMISTAS

ministerija, pareiškiama, jog Marshallis 
yra įsitikinės, kad jo programa visiškai 
ir su visomis jo sąlygomis bus priimta ir 
galės pasiekti savo tikslą.

YRA ALIARMUOJANČIŲ ŽENKLŲ STAI
GIAM POLITINIAM KONFLIKTUI 

EUROPOJE
Donver (Dena/OANS). Jungtinių Ameri

kos Valstybių krašto apsaugos ministeris 
Kenneth C. Royall, reikalauja sukurti stip
rią Vokietiją, kuri būtų pylimu prieš 
„slenkančią politinę agresiją” ir kaip už
tvanka prieš totalizmą. Royall pareiškė, kad 
yra aliarmuojančių ženklų staigiam poli
tiniam konfliktui Europoje. Amerikiečių , 
okupacinė armija, neišleisdama iš dėmesio 
vokiečių nunacinimo, supranta stiprios Vo
kietijos reikalingumą.

Neraminą „slenkančios naujos agresijos”, 
ženklai skatina, kad’Vokietijoje būtų sukur
ta laisva demokrattinė valdžia. Reikia il
gesnio laiko, kol bus sudaryta tokia valdžia, 
kuri galėtų prisidėti prie taikos išlaikymo 
Europoj, ūkiško Vokietijos atkutimo gali
ma lengviau pasiekti, kaip jos politinio

Washingtonas (Dena/Reuter(. Iš sluoks- stabilumo. Dar toli yra tas laikas, kada 
I nių, esančių kontakte su užsienių reikalų amerikiečių daliniai galės apleisti Vokietiją.
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Frankfurto eksperimentas
Sausio 7—8 d. d. amerikiečių ir britų valstybės formos klausimas, Ruhro krašto 

kariniai gubernatoriai Frankfurte savo zo-, kontrolė ir t.t. Galima tikėtis, kad ilgainiui 
. i prie Frankfurto įstaigų prisidės ir prancū

zų zona, tačiau prieš tai dar reikia išspręs
ti eilę klausimų. Prancūzams nėra ko sku
bėti, nes jie prie savo zonos išlaikymo ne
prisideda, tuo tarpu kai anglai — ameri
kiečiai į savo zonas „įpumpavo” virš 
1.300.000.000 dolerių. Dėl visų tų sumeti
mų britai1 ir amerikiečiai turėjo pasitenkin
ti tik savo dabartiniais pasiūlymais.

Naujai sukurtos įstaigos gaus toli gražu 
nepavydėtiną palikimą. 30 mėn. chaosas pa
liko gilias žymes. Administracija pasidavė 
korupcijai. Kalbama, kad maisto davinys į 
turės būti sumažintas iš 1.550 kalorijų iki 
1.200 kai. dienai. Okupantai tvirtina, kad 
dėl to kaltos vokiečių įstaigos, kurios ne
sugeba priversti ūkininkus legaliu keliu ati- 

' duoti savo gaminius, o vokiečiai tvirtina, 
kad kalti patys, okupantai, kurie savo zonas 
suskaldė į mažas valstybėles, o centriniams . 
organams paliko per mažai galios. Bi-žonos I 
vienas iš aukščiausių vokiečių pareigūnų — 
dr. Semleris viename CSU (Bavarijos krikš
čionių socialų) partijos susirinkime viešai 
kriftkavo amerikiečius ir'britus, tvirtinda
mas, kad jie duoda vokiečiams ne tai, kas ' 
jiems atlieka („kukurūzus ir kitą vištų pa- i 
šarą”). Kaip ten bebūtų, .savaime supranta- j 
ma, kad „vokiečių ir okupantų interesai ne- 
visados sutinka. Ir naujai sukurtos Frank
furto įstaigos veiks okupacinių įstaigų kon
trolėje. Aišku, kad ir toliau bus bandoma 
kaltę už neišvengiamus sunkumus primesti 
kitfems. Denacifikacijos procesas iš vietų . 
pašalino visą eilę patyrusių administracijos 
tarnautojų. Nauji kadrai dar nemoka ir, kai,' 
kada, nenori tinkamai dirbti. Be to, nerei- į1 
kia užmiršti ir I

nų ministeriams pirmininkams paskelbė 
naują abiejų zonų centrinių ūkinių įstaigų 
santvarkos planą ir gavo principinį prita
rimą. Naujas planas numato, kad ateityje 
abiejų zonų, sutrumpintai vadinamų bi
zoną, ūkinius reikalus tvarkys 104 narių 
ūkinė Taryba, kurios narius skirs propor
cingai gyventojų skaičiui atskirų kraštų 
seimeliai, Kraštų Taryba, kurią sudarys 
kiekvieno krašto 2 atstovai, Administracinė 
Taryba, kuri bus vykdomasis organas, Tri
bunolas, kurio 
atskirų kraštų 
sius ginčus, ir 
ris tarp kitko 
gus. Iš pirmos pažiūros atrodo, kad tai lyg 
ir būtų vakarų Vokietijos valstybės užuo
mazga. Valstybės reikalus tvarkytų, kaip tai 
įprasta federacinėje santvarkoje, dviejų rū
mų parlamentas, kurių pirmieji atstovautų 
visos federacijos gyventojų masę (ūkinė Ta
ryba), o antrieji atstovautų atskirų federa
cijos kraštų reikalus. Administracinė Ta
ryba atstovautų ministerių kabinetą. Tiesa, 
kad tos naujos institucijos sudarytų tikrus 
valstybės organus, joms dar trūksta kompe
tencijos spręsti užsienių ir krašto, saugumo 
reikalus, kurie pasilieka okupacinių įstaigų 
žinioje, tačiau, turint jau sudarytus orga
nus, ilgainiui ir tuos reikalus galima būtų 
jiems pavesti. Betgi taip atrodo tik teoriš
kai, praktiškai kelias Į vadinamos vaka
rų Vokietijos valstybės sudarymą pasilieka 
ilgas ir sunkus.

Vokietijos socialdemokratų vadas dr. K. 
Schumacheris neseniai, kalbėdamas per Lon- 

-dono radijofoną pareiškė, kad Frankfurto 
įstaigos tėra reakcija į sovietų zonoje jau 
30 mėn. .varomą Vokietijos padalinimo 
ciją. Ir iš tiesų, sovietai, kurie dedasi 
kietijos vienybės šalininkais, tikrovėje 
tiktų tik su tokia Vokietijos „vienybe”, 
ri patikrintų jų viešpatavimą. Užsienių 
kalų ministerių konferencijos tai vaizdžiai 
įrodė. Sovietų galutinis tikslas yra visą Vo
kietiją, o jei to negalima, tai bent savo zo
ną, prisijungti kaip 17-tą tarybinę respub
liką. Todėl visai suprantamas JAV bei ki
tų Vakarų valstybių noras likusias jų ran
kose Vokietijos dalis įtraukti į bendrą Eu
ropos atkutimo — Marshallio planą, likimo 
ironijos dėka, irgi 17-tuoju dalyviu. Da
bartinė tvarka pasirodė esanti1 negera; ne
daug padėjo ir sukurta ankstyvesnė Frank
furto Ūkinė Taryba.' Teko ieškoti kitų, 
formų. Pagaliau prieš sovietų kūdikį „liau
dies kongresą”, kuris turi savo nuolatinius 
organus ir leidyklas propaguoti Vokietijos 
vienybę ir „teisingos” taikos idėją, buvo 
pastatytos dabar numatytos sukurti įstaigos. 
Britai ir amerikiečiai savo sujungtose zo
nose negalėjo sukurti tikros vyriausybės, 
nes 1. tai duotų formaliai laisvas rankas 
sovietams savo zonoje, ir 2. dar tarp Va-

pareiga bus aiškinti tarp 
bei ūkinės Tarybos iškilu- 
Kraštų Unijos Bankas, ku- 

turės teisę leisti savo pini-

ak-
Vo-
su- 
ku- 
rei-

i Jungtines Tautas apniko žiovulys
Pereitą savaitę Lake Sųccese Jungtinių 

Tautų veiklos barometras krito beveik iki 
nulio. Mat, artėja atostogos, be to Ameriką 
užgriuvo sniego kalnai. Pakeliui į JT po
sėdžius diplomatai vengė tarptautinių prob
lemų. Užtat mėgsta paplepėti banaliomis te
momis, pasidalinti savaitgalio pūgose patir
tais įspūdžiais. Prancūzų delegatas pasisko
nėdamas pasakojo apie nuotykingą slidinė
jimą po Park Avenue, nebojant judėjimo 
ženklų. Mat visiškai pasitikėjo savo JT dip
lomatine neliečiamybe.

JT Generalinis sekretorius Trygve Lie, 
norvegas, (mat, ten dabar irgi sninga), at-

( rodo, susirgo nostalgija. Jis puse lūpų pra- 
I sitarė, dar šį mėnesį norįs grįžti į Europą 
ir gerokai paslidinėti. Sekretoriato tarnau
tojai kiekvieną dieną vis anksčiau buvo at
leidžiami namo.

Vienas tik kiek ryškesnis įvykis buvo tai 
antradienio posėdis Saugumo Taryboje. 
Australijos, Brazilijos ir Lenkijos delegaci
jos, baigę savo dvimetį bendradarbiavimą 
Taryboje, palinkėjo pasaulio organizacijai 
taikingų ir laimingų 1948 metų. Vieną sykį. kio konflikto atveju. 
JT posėdžiuose pragiedrėjo. Net Andrėj A. 261.000 mylių pločio kraštui su 16 thili- 
Gromyko, 'Rusijos delegatas, buvo susimąs- jonų gyventojų opiausias klausimas yra 
tęs apie praėjusią sniego pūgą. Kartą jis ekonominis ir politinis atkutimas. Burmos 
staiga kilstelėjo savo antakius ir pamažu ‘ ekonominis gyvenimas karo metu buvp vi- 
šypsodamasis paklausė: „Kaip? Ar dabar sai paraližuofas. Bet kraštas turi tokių iš- 
nieks neturi ūpo barti Sovietų Sąjungą?”. teklių, kurie užtikrina krašto greitą atkuti-

Šiandien Burmos nepriklausomybės šven
tė. Britų Imperijos vėliava, 60 metų išdi
džiai plevėsavusi virš Burmos Gubernato
riaus rūmų (išskyrus japonų okupacijos me
tus) leidžiasi žemyn. Nauja raudona, balta 
ir mėlyna Burmos tautinė vėliava kyla jos 
vietoje. Britai pradeda naują politiką kolo- 
ninių tautų atžvilgiu.

Burmos nepriklausomybei eilė priėjo 
tūriais mėnesiais vėliau po Indijos ir 
kistano. Oi po keturių mėnesių, britai
lestinos mandatą, kurio teisėmis jie valdė 
tą kraštą 25 metus, perduos Jungtinėms 
Tąutoms.

Nauja respublika

ke-
Pa-
Pa-

mą; jis turi sidabro, cino, naftos, siko me
džio ir kitų turtų. Normaliais laikais sumu
ša visus pasaulinius rekordus ryžių ekspor
te.

Politinis naujos valstybės uždavinys yra 
nuslopinti tiek dešiniųjų tiek kairiųjų eks
tremistų išsišokimus, kurie nori suskaldyti 
kraštą. Nežiūrint ardomųjų veiksnių, Bur
ma galės laikytis, nes jos politikai nėra įsi
painioję J fanatiškus religinius vaidus, ku
rių yra draskoma kaimyninė .Indija. (NYT)

DALYBOS VISADA SUNKIOS 
Kašmiras yra šiaurės Indijos kunigaikš- 

Burmai ši šventė reiškia tautinių pastan-[ *’ia' ** milijonų valstybės gyventojų •/<
-- . • —,..l rr --- lyra muzulmonai. Valdo indusas Maharadža

Sir Har Singh. Kašmiriečiai gyvena puikia
me snieguotų kalnų ir gėlėtų slėnių kraš
te. Sostinė Suinagaras guli gražiausiame 
krašto slėnyje, vadinamame „Laimės slėny". 

Deja, laimė jau senai apleido tą slėnį. 
Jau kuris laikas Kašmiras pasidarė varžybų 
objektu tarp muzul. Pakistano ir tadusų 
Indijos. Pakistanas stengėsi palenkti Sir Ha- 

| ri prijungti savo kraštą prie muzulmonų 
I valstybės/ Maharadža atsisakė. Tada tūks- ' 
1 tančiai muzulmonų užpuolė Kašmirą. Sir 
Hari kreipėsi į Indijos Gubernatorių pra- 

: šydamas pagalbos ir pareiškė, esąs pasiry- 
I žęs savo kraštą prijungti prie Indijos. In
dija pasiuntė savo dalinius į Kašmirą. Vyks
ta atkaklios kovos. . Indijos Gubernatorius 
pareiškė, kad kai tik bus nutrauktos kovei, 
įvykdysiąs plebiscitą, kam šis kraštas turi 
tekti. Praeitą penktadienį Indijos Guberna
torius Įteikė Jungtinėms Tautoms notą, pra
šydamas sustabdyti Pakistano agresiją Kaš- 
mire. Jei Pakistanas nepaliks ramybėje 
Kašmiro, Indija grasina peržengti Pakistano 
sieiną.'

gų, pasireiškusių prieš II pasaulinį karą, 
įsikūnijimą. D. Britanijai tai reiškia pra- 

| džią „glaudaus bendradarbiavimo”, kurio 
įmetu abi tautos palaikys glaudžius ekonomi
nius ir militarinius ryšius. D. Britanija no- 

I ri apsaugoti savo komercinius interesus 
Burmoje. Britų karininkai rengia burmie- 
čių kariuomenę: britų karo pajėgoms yra 
duota pilna judėjimo laisvė Burmoje bet ko-

Antisemitizmas Sovietų Sąjungoje?
Savaitraščio „Newsweek” diplomatinis! Tą „Newsweek” paprastai labai gerai 

korespondentas rašo, kad Sovietų Sąjungos informuoto diplomatinio korespondento
žydų antifašistinio komiteto pirmininkas ir straipsnį privalu vertinti labai atsargiai,

umuiai uiiltu uc iv ncici- vicepirmininkas praėjusį mėnesį, apsilankė Neabejotinai šiandien Sovietų Sąjungoje ir
fakto, kad tiek amerikiečiai J Pas Molotovą. Tos audiencijos metu buvo žydams, kurie su giminėmis užsieniuose pa

tiek ir sovietai, turėdami galvoje galimą * atkreiptas Molotovo dėmesys į faktą, kad laiko ryšius, nepasitikima kaip ir tais ne-
i...ci:i.i_ —...i.:.,:... ....a 1_____ C.:..—aa. a11 _ rAnoi.id „uaia bnr.A it£ arine nrteėe crp.konfliktą, stengiasi vokiečius patraukti savO nors antisemitizmas Sovietų Sąjungoj ofi- gausiais rusais, kurie iš už anos pusės ge- 

.........cialiai yra persekiojamas, vienok nuo 1939 ležinės uždangos susirašinėja su pasauliu, 
m. jis vis auga.

Tie žydų atstovai ypatingai nusiskundė

PRANCDZŲ ŽINIŲ AGENTŪRA ATLEI
DO MASKVOS ATSTOVUS

Paryžius (Dena/Reuter). Prancūzų žinių 
agentūra Agence France Presse, AFP, — 
pakartotinai Įspėjo savo užsienių kora- 
pondentus nesivelti į polemiką. Agentūra 
atleido Maskvos korespondentą Jean Cham- 
pemois,' kadangi jisai viename savo laiške 
rašytame „Humanite” kritikavo prancūzų 
vyriausybę.

pusėn. Visai natūralu, kad vokiečių politi
kai tokią padėtį nori išnaudoti savo nau
dai, kas, žinoma, negali neatsiliepti į būsi
mų Įstaigų darbą. Vokiečių idealas yra su- , 
vienyta Vokietija. To idealo negali pakeisti’dėl to, kad sovietų administracija, regimai, 

............  ........ Tai t taiko žydų tautybės piliečiams „numerus 
! clausus”. Žydai yra šalinami iš armijos, iš 
'visuomeniniai politinių funkcijų vykdymo; 
užsienių reikalų ministerija nuo žydų yra 

Į „valoma” sistematiškai. Diplomatų ir kalbų 
mokyklos žydų nepriima. Tas žydų boikotas 

; taip pat veikia ir vaidybos mokyklose.

Atsakomingiausiais už tą politiką asme- džia paskelbė, jog ji suteikia jos zonoje gy- 
nimis Sovietų Sąjungoje žydai .laiko Geor- venantiems vokiečiams Habeas-Corpus-Act ____„___ _ A____ _____
gijų F. Aleksandrovą, kuris rudenį buvo teises. Tas reiškia, kad visi amerikiečių zo- sienių reikalų ministeris G. Marshall^ pra- 

ti, kad Frankfurto įstaigos yra neturįs pa- 'atleistas iš komunistų partijos agitpropo vir- ! noje gyveną piliečiai yra apsaugojami prieš ' nešė, kad birželio 30 d. amerikiečių Vokie- 
vyzdžio eksperimentas. Prie geros visų da-Į ' — ......... . !------- s* ------ J—■ ----- -- ------ ><_.
lyvių valios jis gali, kaip pereinamoji sta- Į 
dija, duoti gerų rezultatų. Tačiau tai gerai ’ 
valiai sužadinti turi būti duotas akstinas, i 
interesas. Peršasi mintis, kad juo gali būti 
tik bendras visų europiečių idealas ■

vakarų Vokietijos valstybės vaizdas.
yra tokios valstybės vaizdas, kuris, turint 
gaivoje jos struktūrą, visą dabartinę ūkinę 
ir dvasinę suirutę, milijonus nepajėgiančių 
dirbti pabėgėlių It ištremtųjų, neturi jokių 
perspektyvų artimiausioje ateityje atsistoti 
ant savo kojų. Vakarų Vokietijos valstybės 
vaizdas negali imponuoti ir kiek toliau nu
matančiam europiečiui, kuris joj? gali įžiū
rėti tik būsimų neramumų šaltinį.

Todėl,-viską suglaudus, tenka konstantuo-

. Faktas, kad sovietų delegacijoj prie Jungti
nių Tautų jų oficialiame žinių biure dirba 
daugiau žydų, negu, pavyzdžiui, atitinkamo
se Amerikos organizacijose. Todėl ir čia 
nuo per toli siekiančių išvadų tenka susi
laikyti. („Die Tat”).

*

Atgaivina piliečių teises
| Berlynas (UP). Amerikiečių karinė vai- OKUPUOTĄJĄ ZONĄ PERIMS U2S1E-

NIŲ REIKALŲ MINISTERIJĄ 
Washingtonas (Dena/Reuter). JAV už-

šininko pareigų, ir mirusį politbiuro narį 
Aleksandrą Ščerbakovą. Aleksandrovas, 
kuris „dėl buržuazinių • tendencijų” buvo 

interesas. Peršasi mintis, kad juo gali būti PuJtaatu,re)0 Pas 's-
tik bendras visų europiečių idealas _ kili asmenybė Malenkovo frakcijoj, kuri re>- 
Jungtinės Europos Valstybės, dabartinėje kalauja ksenosobinio kurso partijoj ir yra 
būklėje — Jungtinės Vakarų Europos Vato- kėliais laipsniais „nacionaliniai stipriau 

karų sąjungininkų liko neišspręsta daug lybės, 
svarbių /klausimai, pav. sienų klausimas, Į

aavjv įj.vuuj j s ** u JNUU MII ČVHV JU U. dlllvl lAlteių V UAlt-

neteisėtus suėmimus iš okupacinių Įstaigų I tijos zoną iš krašto apsaugos ministerijos 
pusės. Dabar .kiekvienas suimtasis galės ’ ...........................................
šauktis Į teismą dėl suėmimo teisėtumo. Tuo 
potvarkių okupacinės įstaigos yra Įparei
gojamos kiekvieną suimtąjį, jei jis to pa
geidauja, trijų dienų laikotarpyje perduoti 
kariniam teismui, arba jį paleisti.

perims užsienių reikalų ministerija.
| Saarbrūckenas (Dena). Saaro krašte kilę 
potvyniai padarė už pusantro milijardo 
frankų nuostolių.

kariniam teismui, arba jį paleisti. Maskva (Dena/Reuter). Anot Tass, Li-
I Berlynas (Dena). Aštuoni amerikiečių banono vyriausybė uždraudė tolimesnį vei- 

nudažyta”, negu Ždanovo frakcija, kuri, at- žurnalistai sausio 12 d. išvyksta į sovietų kimą „LibaUono draugijos kultūriniams 
I zoną susipažinimo kelionėn. 1 santykiams su Sovietų Sąjunga palaikyti."

.nacionaliniai stipriau

V. MEŠKAUSKAS rodo, šiandien yra vadovaujanti.
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ISVERTE T. V.

ERLE STANLEYS GARD NERIS

STAUGIĄS ŠUO

Sklęstas girgžtelėjo ir durys atsidarė. 
Ponia Forbsienė, apsirengusi išeiginiu kos
tiumu, žiūrėjo į jį išsigandusiomis, bet pa
tvariomis akimis. >

Perris Meisonas įėjo į vidų ir uždarė 
duris.

— Gerai. Esu jūsų advokatas. Pasakyk 
viską tikslia^ kas šiąnakt atsitiko.

— Apie ką manot?
— Apie kelionę pas vyrą.
Ji sudrebėjo, apsidairė, drebančia ranka 

parodė Perini Meisonui kėdę ir pati atsi
sėdo šalia jo, sukaliodama pirštinę aplink 
savo smilių pirštą. Ji kvepėjo pigiais kve
palais. '

— Iš kur žinot, kad aš ten buvau?
— Aš spėjau. Įsivaizdavau, kad jūs tu

rėjot ten pasirodyti. Neįsivaizduoju kitos, 
į jus panašios moteriškės, kuri panašiai 
kalbėtų su Klintonu Foliu, kaip jūs. Be to, 
aprašymas, kurį davė šoferis, visai;, atitin
ka jus.

— Taip, — prašnabždėjo ji, — aš bu
vau ten.

— Žinau, — tarė jis nekantriai. — Pa
pasakokit viską, kas atsitiko.

— Man atvažiavus, durys buvo užrakin
tos. Turėjau tinkantį raktą. Įėjau. į vidų. 
Norėjau pamatyti Klintoną, nenorėdama 
jam duoti laiko pasiruošti mano vizitui.

— Gerki. Kas atsitiko? Jūs įėjot, ir kas 
atsitiko?

— įėjau ir radau jį negyvą.

— O šuo? — paklausė Perris Meisonas.
— Negyvas. ' . '
— Netikiu, kad galėtumėt įrodyti, jog ne 

jūs nužudėt?
— Jie abu jau buvo mirę, kai aš
— Ar seniai jau buvo mirę?
— Nežinau. Aš jų neliečiau.
— Ką tada darėt?
— Pasidarė taip silpna, kad turėjau 

sisėsti į kėdę. Pradžioj galvojau bėgti, 
da prisiminiau, kad turiu būti atsargi, 
nojau, kad ant manęs kris įtarimas.

— Ar revolveris gulėjo ant grindų?
— Taip, ant grindų.
— Ar
— Ne.
— Ar 

verį?
— Ne.
— Ar
— Ne,

juo daryti. Dieve mano, ar manot, kad aš?
Jums nemeluočiau. Sakau teisybę.

— Gerai. Palikim tai ramybėje. Papa
sakokit teisybę. Ką darėte tada?

— Prisiminiau, kad šoferis nuvažiavo 
paskambinti Artūrui Kartraitui. Siųsdama 
šoferį paskambinti, galvojau, kad Arturas 
atvyks ir jis jau žinos, ką daryti.

— Ar pagalvojot, kad Arturas Kartrai- 
tas galėjo juos nužudyti.

Žinoma, galėjo ir taip būti, bet aš bu- medžiaga. Policija nori sučiupti’mane ir ką

jūsų revolveris?

įėjau.

at-
Ta-
2i-

turėjot kada nors panašų revol-

esat matę kada nors tokį revolverį? 
sakau jums, kad neturėjau ko su

vau tikra, kad jis neatvyks, jei jis bus nors išspausti iš manęs. Deja, to malonu
mo jie neturės. Tačiau turit panaudoti visą 
gudrumą, kad išbristumėt iš tos makalynės.

I — Štai kas reikia daryti: Policija atvyks 
I čia. Jie duos (vairiausių klausimų. Sakykit, 
kad neatsakinėsit į jokius klausimus be sa- 

I vo advokato. Pasakykit, kad jūsų advoka
tas liepė junis taip elgtis. Neatsakinėkit į 
jokius klausimus. Suprantat?

— Taip, tai jau anksčiau sakėt.
— Manot, kad galėsit tai padaryti?
— Tikiuosi. ,
- Turit elgtis, kaip liepiau. Dar daug ^s. Įklimpot ir žinot savo liūdną būklę, 

kas neaišku toj byloj. Nieko nenoriu 
kyti, kol nepaaiškės visa istorija ir 
faktai nesutaps. ’

— Tačiau tai padarys blogą 
suomenei. Laikraščiai rašys, kad 
kau kalbėti. . z

Perriš Meisonas nusijuokė.
— Pradedat išsisukinėti. Dėl 

atvykau. Policijai nieko nepasakokit. Laik
raščiams taip pat nieko. Visiems jiems 
sakykit, ,kad jūs norit kalbėti, tik aš ne- 

! leidžiu; šakykit, kad aš liepiau nė žodžiu 
neprasitarti. Sakykit jiems, kad norit viską

1 paaiškinti. Paprašykit pakviesti mane, nes 
tikitės gausinati leidimą kalbėti ir pana
šiai. Jie lieps jums paskambinti man. Pra
šykit mane telefonu leisti kalbėti. Sakykit, 
kad norit paaiškinti, kodėl jūs esat čia, ši
tam mieste; kas atsitiko Santa Barbaroje; 
kokie buvo jūsų tikslai. Imkit verkti. Galit 
viską daryti, kas patinka. O aš būsiu ne
permaldaujamas ir pasakysiu, kad nuo tos 

! minutės, kai kam nors ką nors prasitarsite, 
turėsit pasiieškoti kito advokato. Supran
tat?

— Ar manot, kad tai bus naudinga?
— Žinoma. Laikraščiai turės apie ką ra

šyti. Jie norės daugiau išgaut. Jei tai ne
pasiseks, jie įsikibs to ir per visą puslapį 
plepės, kad norite viską išdėstyti, tik aš 
neleidžiu.

įvykdęs žmogžudystę.
— Jis galėjo atvykti ir visą kaltę jums 

suversti.
— Ne, Arturas taip nepadarytų.
— Okej. Jus atsisėdot ir 

Kas po to atsitiko?
— Po valandėlės išgirdau 

kiek laiko tas truko. Visai 
sąvokos. Buvau visiškai palaužta.

— Gerai, prašau toliau.
— Išėjau lauk, įlipau Į taksi ir parva

žiavau į savo viešbutį. Išlipau. Tikėjaus, 
kad niekas negalės manęs susekti. Neįsi
vaizduoju, kdip jūs mane suradot.

— Ar žinot, kad palikot pirštinę?
Ji žiūrėjo į jį išplėstomis ir išgąsdintom 

akim.
— Dieve mano! Ne!
— Jūs palikot!
— Kur yra pirštinė?
— Policijoj.
— Kaip ji gavo ją?
— Aš atidaviau.
— Ką Jūs?!
— Aš atidaviau, 

ir man nieko kito 
policijai.

— tikėjausi, kad
— Taip.
— Neatrodo, kad 

tvirčiausias Įrodymas, kokį tik jie gali tu
rėti. Dabar jie galės mane surasti.

— Taip, aiįku. Jie visvien suras ir tar
dys jus. Kai’ būsit tardoma, negalėsit me
luoti. Negalėsit ir teisybės sakyti. Papuo- 
lėt į išrūgas, muselę, ir elkitės protingai. 
Suprantat?

— Bet tas visus nukreips prieš mane — 
policiją, visuomenę, visus.

— Taip, dėl to ir atėjau. Turėjau pirš
tinę perduoti policijai, nes tai įrodomoji

laukei Arturo.

taksi. Nežinau, 
netekau laiko

Pakliuvo ji pas mane 
neliko, kaip atiduoti ją

esat mano advokatas.

taip. Dieve mano, juk

— Kaip su policija? Ar ji paleis mane?
— Nežinau. z / , -J
— O Viešpatie! Argi aš būsiu suimta’

I Dieve mano! Neišlaikyčiau! Gal išlaikyčiau, 
jei būčiau tardama čia, kambary. Bet jeigu 
paims Į kalėjimą, į policijos štabą ir tar
dys, išeisiu iš proto. Neišlaikysiu tardymo, 
neišlaikysiu teismo. Negalima išvengti 
teismo?

— Žiūrėkit, — tarė jis, atsistodamas ir 
| tvirtai su stipria Įtaiga žiūrėdamas J ją. — 
j Kodėl tie klausimai? Tai nieko jums nepa-

įspūdį 
aš atsisa-

to aš ir

Sa- Buvot pas savo vyrą. Įėjot su raktu. Radot 
visi ii negyvą ant grindų. Supratot, kad nužu- 

i dytas. Revolveris gulėjo šalia. Nieko ne- 
vj_ I pranešėt pilitijai. Atvykot į viešbutį ir už- 

! si/egistravot svetimu vardu. Jei tikitės 
išsisukti, nepakliuvusi į policijos štabą, 
esate pamišusi.

Ji ėmė verkti.
— Ašaros nieko nepadės, — atkirto jis 

brutaliu atvirumu. — Tėra tik viena išei- 
j tis-vaizduoti nieko nežinančią ir laikytis 
' mano instrukcijų. Ginkitės, kad nebuvot 
1 apsistojusi Brydmonto viešbuty ir niekuo
met niekur nebuvot užsiregistravusi svetimu 
vardu. Nieko nekalbėkit, išskyrus, kad pa- 

1 ėmėt mane kaip advokatą ir kad negalit 
atsakyti Į jokį klausimą, kol aš neateisiu. 
Baisiai nusiskųskite laikraštininkams, kad 
norit viską papasakoti, kaip buvo ir kad 
aš jums neleidžiu to padaryti. Viską su
pratot?

Ji linktelėjo.
— Puiku, — tarė Meisonas. — Pradžiai 

tiek. Dabar kitas dalykas ...
Pasigirdo smarkus beldimasis į duris.
— Kas žino, kad jūs čia? — paklausė 

Perris Meisonas.
| — Niekas, be jūsų.

Perris Meisonas davė ženklą tylėti ir 
žiūrėjo į duris koncentruotu žvilgsniu.

j (Bus daugiau)
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Menas ar amatas? Rašo J. Aistis
Nenoriu nieko niekinti, o tuo labiau ką I Kai kas juokiasi iš Mahometo stebuklo, o 

nors pažeisti, bet noriu tarti porą žodžių jis labai pamokinantis: jei kalnas šaukia-
apie nūdienį mūsų meną ir menininkus, nes 
atrodo, kad klaidą greičiau pastebi prašalai
tis, negu tas, kuris ją daro. Galop, kaip kas 
išmano, taip save gano. Arba — vilku ne
arsi...

Šiandie menas siejamas tik su tapymo, 
kaišimo, piešimo ir raižymo darbininkais. 
Šio žodžio kilmės prasmės nežinau, lygia 
dalia nežinau jo senumo ir kuria prasme jis 
būvąs mūsų kalboje anksčiau vartojamas. 
Pakanka žinoti, kad juo mes šiandie verčia
me lotynų žodj „ars”. Menininkas ir ama
tininkas, jei ir neturi kilmės ryšio, tai pras
me yra tolygūs prancūzų artiste ir artisan. 
Prancūzų žodis artisan dar 16. a. reiškė 
menininką.

žodžiai keičia prasmę. Sakysime, mūsų 
senuose žodynuose žodis rašytojas reiškė 
raštininką, o raštininkas — rašytoją. Ką gi 
mūsų gyvenime raštininko rolė buvo svar
besnė ir garbingesnė nei rašytojo, dėl to 
ir geresni bei garbingesni titulą pasisavino.

Ii to seka, jog menąs yra garbingesnis 
už amatą. Tačiau taurus vardas ne vien 
teikia teisę pūstis, bet ir užkrauna pareigą. 
Oi menininkai — jie dar ir dailininkai — 
šiais laikais dažnai geba peržengti kuklumo 
ribą. Čia nėra vienų lietuvių yda. Man te
ko pažinti jauną talentingą skulptorių, ku
ris kad# nors iškils j meno viršūnes. Skulp
toriai mėgsta ir privalo, daryti škicus. Vie
ną kartą matau jo parodoje gražiai įrėmin
tą suglamžytą popierio gabalą, kuriame kaž
kas pieštuku pablevyzgota, kruopščiai pa
sirašyta, pažymėta vieta ir laikas... Žo-
džiu žmogus su kepure ir batais lipa į pan
teoną. Kažkoks liguistas veržimąsis muzie
jus. Žmonės taip, dabar bū ’iais menininkai, 
taip visi urmu veržiasi U muziejus, kad at
rodo, jog jei taip tęsis, tai reikės iškraus
tyti miestus, sukabinti ir sustatyti meno kū
rinius ir, iš laukų atėjus, jais grožėtis. Ar 
gi tai ne hieno išsigimimas, ar gi neatitrū- 
kimas nuo gyvenimo.

Atrodytų, kad menininkai nepastebi, kad 
mūių bujtis katastrofiškai nuogėja. Rūpin
tojėlių nieks nedrovia — jų vietoje stato 
nevalyvus cemento stulpus. Varpstelės išny
ko drauge su rateliais, žirgeliai nuo šiau
dinių stogų kraigų visu rišlumu nušuoliavo, 
•falai ir sėstai tapo lygūs ir aštriai1 kam
puoti, kaip Saugumo rūmai. Kenčia tos 
vargšės alkūnės nuo aštrių, kaip peilio aš
menys, kampui Čia, prieteliai, jau ne juo
kai, o tautos tragedija. Pažiūrėkite į sodžiaus 
žmonių aprangą — į ką ji pavirto, žodžiu 

' visa mūsų buitis eina kažkokion prarajon 
— visur nuoga, tuščia, skurdu... Tuo tar
pu menininkai visomis išgalėmis ir alkūnė
mis veržiasi muziejum Kokia nauda iš mu
ziejų, kai atrofuojasi ir barbarėja patsai 
žmogaus grožio pamėgimas.

įĮenoriu savo amato girti, bet man din
gojasi, kad menininkas galėtų pasimokyti iš 
rašytojo, prieš kur| ir raštininkas, kaip gai
dys, išdidžiai rėžia sparną. Jis, žmogus, taip 
pat galėtų pūstis ir niekad nuo parnaso 
aukštybių žemėn nenusileisti, tačiau jis rašo 
ne vieta tai, kas jam pagal pašaukimą ir 
Dievo dovaną miela, bet neužmiršta ir juo
do'darbo: pajašo | laikraštĮ, parašo atsi
šaukimą. Gal kada ir buvo, bet man nete
ko pastebėti, kad kada nors mūsų meni
ninkas taip spontaniškai teptų plakatą. Jam 
būtina užsakymas, konkursas, premija... Jis 
kitaip negali.

JUOZAS MIKSTAS
V

Žvilgterk!
žvilgterk kairėn, ar matai 
Stūksanti juodą Sinajų? 
Debesys plaukia lėtai, 
Gerdami rūką prarajų.

Saulės kaitrių spindulių 
Laižomi skardžiai bežoliai.
Keteros uolų smailių 
Tirpsta vos matomam toly.

žvelk dešinėn, ar matai 
Balsganą dykumą, tyrus? 
Jūros negyvi krantai----------
Ten — palapinė apirus-----------

Vienišos palmės galva 
Svyra, plavena pavėjui. 
Argi tikrai ji gyva? — 
Tu patikėt nenorėjai...

žvelk ir stebėk, nors klaiku, 
Tenkink smalsumą besoti.
Vaizdą tėvynės laukų 

' Cla tu gali tik svajoti.
”*so įlanka (Aquaba), 1947.X1.10. 

mas nesiartina, tai reikia artintis' prie jo. 
Rašytojo kuklumas dažnai išnaudojamas: 
laikraščiai jo raštą trumpina ir net išleis
tą dalyką savaip kiekvienas taiso. Visi, nuo 
Mažvydo iki paskirtiniausio, nesipriešina. 
Sakykite, jei jums kas paveikslus ir skulp
tūras taisytų pagal savo išmanymą ir sko
ni, — jei juos perteptų kitais dažais, jei 
juos raižytų pagal savo rėmus, — argi jūs 
nepakeltumėte liarmo, ar gvoltu, nešauktu
mėte. Rašytojai tyli. Pamatę reikalą, ins
tinktyviai ir spontaniškai puola ten, kur 
skauda ir dega, ir nepasakysiu, kad nuo to 
kęstų jų menas ar asmuo.

Naujos sodybos dygsta, pauperiai nyks
ta, o su jais ir mūsų sodiečių sienos nuo- 
gėja. Menininkai gi kopijuoja dažais, pieš
tuku ir kaištuku smūtkelius ir labai abejo
tinos meniškos vertės liaudies raižinius. Ką 
aš sakau? Jie turi Savo vertę, jie visas 
mūsų turtas ir tradicija. Tačiau smerktinas 
jų. aklas kopijavimas. Ir tas, pasakyčiau, 
troškimas nuoširdų nemokšą visame kame 
pralenkti: linijų grubume ir nevalyvume, 
laikysenų. nenatūralume ir kitur.

Kartais pamatai kok| šaržą ar piešinėli, 
bet, Dieve Brangiausias, koks nešvarus ir 
nerūpestingas darbas! Ag mene ir kitur ga

— Ką dabar rašinėji? — paklausiau vie
ną savo kolegą rašytoją atsitiktinai suti
kęs belaukiantį traukinio Ulmo stotyje. Mes 
sėdėjome, ginkšnodami juodą erzatz kavą, 
prisikimšusiame barake, kuris neseniai bu
vo pastatytas ir atstojo sugriautos stoties 
laukiamąjį.

— Rašinėti tai rašinėju, — atsakė lyg ne
noromis kolega; — kaip vilkas neiškenčia 
nekaukęs, taip rašytojas negali iškęsti ne
rašęs, nors ir šuns būdoje gyventų. Bet, 
kalbant apie meniną gamybą, man neduoda 
ramybės vienas klausimas, kuris, mano nuo
mone, priklauso prie pagrindinių bet ko
kios gamybos klausimų. Turiu galvoje me
džiagą. Ak, teišybė, medžiagos temoms 
šiandien, rodos, netrūksta. Stovyklų gyve
nimas paskirai ir laisvės bei žmoniškumo 
tragizmas apskritai sudaro tokį medžiagos 
šaltinį, kad tik pats siužeto pasirinkimas ra
šytojui gali būti keblu. Ir aš ne apie tai 
noriu kalbėti. Rašytojui dar nepakanka me
džiagos akims ir klausai, t. y. gyvenimo 
stebėjimo, bet jam dar reikia medžiagos ir 
smegenims. O jos kaip tik trūksta. Neži
nau, kaip tą klausimą sprendžia kiti mūsų

kolegos rašytojai, bet man jis neišspren
džiamas. Gyvenu mažoje, Dievo pamirštoje 
stovyklėlėje. Jokios knygos, jokio žurnalo. 
Vokišką žurnalą tik tada nusiperku, kai kur 
išvažiuoju. Mūsų kaimyniniame miestelyje 
jokio knygyno nėra. Mėginau imti knygas 
iš artimo miesto Leihbūcherei, bet, kaip 
žinai ,tos skolinamųjų bibliotekėlių knygos 
skiriamos plačiajai skaitytojų masei ir, be 
to, supirktos dar prieš karą. Tai yra pra
mogos lektūra, iš kurios daug ko neišpeši. 
Naujų knygų pirkti neturiu iš ko. O tuo 
tarpu, jei kada pakliūva po ranka koks 
prancūzų žurnalas, matai, kad kitur literatū
rinis gyvenimas virte verda, ne dešimtimis, 
o šimtais išeina naujų knygų įvairiausiais 
klausimais, kas savaitė pasirodo po keletą 
naujų romanų, teatrai vaidina naujas pje
ses, skiriamos premijos už visokių žanrų 
veikalus ir t.t. ir t.t. Aš jpu nekalbu apie 
aibes visokių savaitinių bei mėnesinių žur
nalų. Pavydas ima. Daugelis Europos tautų 
po karo vėl gali džiaugtis normaliu kultū
riniu gyvenimu. Kai palygini save su ki
tais, taip ir pajunti, kad esi paliktas statis
to vaidmenyje ir, dar tokio statisto, kuris 
nustumtas j tamsų užkulisi ir tik pro ply

Tarptautinė meno paroda Innsbrucke
Nuo 1947 m. gruodžio mėn. 21 d. iki 

1948 m. sausio mėn, 4 d. Innsbrucke buvo 
atidaryta tarptautinė meno ir liaudies meno 
paroda, suorganizuota „Service Social des 
personnes diplacees en Tyrol” pastangomis. 
Parodoje buvo atstovaujama 10 tautybių, ir 
būtent: lietuviai, latviai, estai, lenkai, ju
goslavai, ukrainiečiai, slovakai, rumunai, ru
sai ir vengrai. Parodoje yra išstatyta labai 
daug kurinių ir eksponatų. Nežiūrint to, 
kad paroda buvo organizuojama tik Tirolio 
ir Vorarlbergo menininkų, pasisekė surinkti 
palyginamai labai daug kūrinių, taip, kad 
paroda suteikia bendrą vaizdą apie paskirų 
tautybių kūrybą ir liaudies meną. Organi
zatoriai tačiau neturėjo pretenzijų duoti pil
ną visų tautų kultūros vaizdą, kadangi da
bartinėse mūsų gyvenimo sąlygose yra tai 
labai sunkiai įmanoma.

Daugiausia parodoje yra iš^tyta liaudies 
meno kūrinių, pirmoje eilėje įvairūs audi
niai ir rankų darbų medžio raižiniai. Šios 
rūšies eksponatų yra išstatę ukrainiečiai, 
lenkai, slovakai ir vengrai. Kai kurie jų 
yra aukštos meilinės vertės ir gyvai atvaiz
duoja liaudies meną ir tautos, charakterį. Iš
dirbinių yra tiek daug, kad lankytojas, to 
liaudies meno visai nepažinojęs, tik po il
gesnio ir smulkaus apžiūrėjimo gali visa tai 
įvertinti.

Kūrybiniu atžvilgiu stipriausia yra baltų 
grupė. Mūsų skyriuje yra išstatyti lietuvių 
dailininkų ir grafikų kūriniai. Grafikoj re
prezentuojama yra V. K. Jonynas, Paulius 
Augius-Augustinavičius, Telesforas Valius, 
Ratas Rataiskis ir V. Petravičius. Iš estų 
grafikų atstovaujamas žinomas grafikas 
Eduard Wiiralt Mūsų grafikų kūriniai

užima apie trečdalį viso baltų skyriaus ir 
yra patys vertingiausi kūriniai visoje paro
doje. Austrų spaudos kritika pirmoje eilė
je iškelia jų darbus, įvertina juos kaip aukš
to meno atstovus ir aiškiai išskiria iš kitų 
menininkų. Iš dailininkų yra išstatyti Ados 
Montvydienės, Montvydo, Prano Damšaičio, 
Rudolfo Gopo ir kitų kūriniai. Nemaža pa
veikslų yra išstatę ir latviai, — daugiausia 
Svedrevič, gyvenantis Tirolyje.

Kitos tautinės grupės — lenkai, ukrainie
čiai, vengrai meno kūrinių yra išstatę žy
miai mažiau. Iš vengrų paminėtini Franz 
Gaal ir Simon Zoltan, iš ukrainiečių: B. K. 
Usatenko, M. Kmit ir Miron Levickyj. Len
kų ir ukrainiečių skyriuje vyrauja liaudies 
menas — huculu medžio, raižiniai, tautiniai 
drabužiai ir įvairiaspalviai kilimai. Rusai 
emigrantai yra išstatę kelis senesnius Pe- 
tersburgo vaizdus ir škicus ir beveik pilnus 
pašto ženklų ir pinigų komplektus — nuo 
Napoleono laikų iki šių dienų, su visais 
revoliucijos banknotais.

Paroda yra surengta dideliuose amatų 
gimnazijos rūmuose ir užima tris aukštus. 
Bendras parodos įspūdis yra teigiamas. Ji 
teikia prancūzų ir austrų lankytojui vaizdą 
apie fvairių tautų kultūrą ir liaudies meną 
ir supažindina jį kartu su jaunųjų grafikų 
ir dailininkų darbais. Austrų kritikos paro
da buvo įvertinta teigiamai. Nors bendras 
austrų visuomenės ir spaudos nusistatymas 
užsieniečių, t. y. DP atžvjlgiu yra aiškiai 
neigiamas, paroda yra austrų gausiai lan
koma. Spaudoje buvo labai palankių atsi
liepimų ir buvo kviečiama parodą aplanky
ti. Ta pačia proga spauda pažymėjo, ko
kiose sąlygose paroda atsirado ir kiek sun

lima pasauvaliauti, bet tai gali daryti vien 
tas, kuris pasiekė tobulumo ribą. Ir tai yra 
bendra liga. Kartais keistumas gali būti 
įgimtas paskiram žmogui, bet jis negali bū
ti (gimtas visai kartai, visam legijonui. Yra 
išimčių, yra šaunių ir gražių darbų, bet 
tatai reta.

Ar tatai kūdikių vapaliojimas, ar pikta 
valia ir pasityčiojimas iš tos Dievo žmogaus 
širdin įdiegtos kibirkštėlės, kuri priverčia 
mėgdžioti tikrumą. Ne ją niekinti ir mai
toti. Dabar gi žmogaus vietoje matome su
dribusius pelų maišus, nevalyvai sustingu
sius — be gyvybės ir judesio. Dievdirby 
mes matome troškimą ir polėkį, jei jis to
bulumo aukštybių ir nepasiekė, tai bent 
josna kopė, o dabar dalis menininkų minko 
kažkokj prišvinkusį purvą, juo drabsto Die
vo paveikslą žmoguje ir dedasi nešą Jo ki
birkštį. |

Menininkai dažnai skundžiasi meno nesu
pratimu, visuomenės surambėjimu. Dabar 
girdime reikalus pagerėjus, bet iš to dar 
neseka, jog taip visada bus. Ne visada pa
reikalavimas pakelia kūrinio lygi, dažnai tik 
produkciją tepakelia. Tai pereinamas reiš
kinys ir po šio laikotarpio gali sekti tikra 
depresija, kuri palies ir tikrus menininkus.

Gr|šime prie amatininko. Grožio troški
mas yra įgimtas žmogui. Žmogus prisidė-

| jo prie Dievo kūrinio. Menas negimė mu
ziejuje. Jis perėjo per amatą, per tą žmo
gaus norą padaryti daiktą ne tik naudingą, 
bet ir miela, ir gražų. Menas muziejui! pa
kliuvo tik iš žmogaus apyvokos išėjęs. Dėl 
to patys didžiausi menininkai panešėjo dau- 

j giau j darbo žmones, amatininkus, o ne | 
dvidešimt ir kelių metų „nemirtinguosius 
genijus”.

j Apiplėšėme pakeles ir kapines, sunešėm 
I visa muziejuosna, (gerai padarėm, nes būt 
I supuvę), bet nepastebėjom, kad ten nieko 
\ neliko. Atėjo nevalyvi cemento stulpai!
Dievdirbys mirė, o jis greičiausiai vylėsi, 
kad ateis jo pakeisti žmonės, kurie turės dau
giau Įgudimo ir kad jo vieta nebus tuščia. Jis 
savo naiviu nuoširdumu siekė, stengėsi, 
kankinosi, kad mūsų buitis būtų gražesnė, 
kad pats gamtovaizdis kištų nuo jo rankų, 
darbo. Jis kūrė medy, kurs žmogaus amžiu
je nuo darganų supūva, kad kiekviena kar
ta prisidėtų. Jei dievdirbys būt pajėgęs, 
būt kalęs akmeny, būt liejęs iš vario, nes 
kūrėjui (gimta trokšti, kad kūrinys ilgiau 
patveriu. Ar ne dėl to jis statė savo die

vukus | koplytėles — juk tik nuo darganų 
apginti stovylėles.

Dabar menininkai suprastėjo iki geomet- j 
rinių linijų, iki primityviškų ideogramų. Jų( 

Pasikalbėjmas su kol. rašytoju 
‘20DIS kolegoms PARYŽIEČIAMS ir amerikiečiams * “lektūros ’

GANIZAVIMAS KULTŪROS FONDO RĖMUOSE

RAŠO VYT. ALANTAS
šeli mato, kas vyksta scenoje. Kiti kažin ko 
siekia, o pats net negali tų pastangų sekti. 
Šiandien mūsų rašytojas tremtyje turi išgy
venti ne tik bendrą tautos tragizmą, bet ir 
savo profesinio menkėjimo nelaimę. Jei ra-' 
šytojas negali stovėti naujųjų minčių avan
garde, jei jis yra paliktas pats sau su savo 
siaura slegiančia kasdienybe, jei jo protas 
yra priverstas maitintis tik stovyklinio gy
venimo plepalais, tai, žinoma, jo akiratis 
turi siaurėti ir kūrybinių polėkių sparnai 
turi vis silpniau plasnoti.. Jei nėra pažan
gos, turi būti atžanga. To geležinio dėsnio, 
deja, nepakeisi.

— Nežinau, kaip kiti kolegos rašytojai 
verčiasi, — patylėjęs tęsė mano pokalbinin
kas, — bet man tai, tiesiog tragedija. Tas 
užburtas ratas kasdien siaurėja ir baisu, 
kad jis rriano plunksnos nesutraiškytų, — 
šyptelėjo jis blankiai. — Kai tavo akiratis 
turi tendencijos susilyginti su stovyklinės 
aplinkos akiračiu, tai rodyklė galų gale turi 
sustoti ties nuliu. O tai jau yra rašytojo 
mirtis. Kai nėra progos smegenis apvaisin
ti naujomis idėjomis arba senosioms duoti 
maisto vystytis, tuomet nenoromis kyla pa
vojus pavirsti sugadinta patefono plokštele, 

kumų teko organizatoriams nugalėti šiose 
nepalankiose apystovose parodą rengiant. 
Parodos garbės protektoriais buvo prancū
zų karo valdžios šefas gubernatorius Voi- 
zard ir Tirolio bei Vorarlbergo Landes- 
hauptmanai Dr. Weissgafterer ir Ing. lig.

Parodos metu buvo suorganizuota taip 
pat eilė užsieniečių menininkų koncertų. 
Ukrainiečiai ir vengrai surengė jų liaudies 
dainų, šokių’ ir meno koncertus, visi gi už
sieniečiai menininkai dar kartą pasirodė 
publikai bendrame dideliame koncerte. Pa- 
baltiečiai atskirų koncertu pasirodyti nega
lėjo, kadangi Tirolyje ir Vorarlberge yra 
permaža tam jėgų.

Pabaltiečių skyrių parodoje organizuo
jant daugiausia pasidarbavo lietuvių sek
cijos prie Tirolio ir Vorarlbergo „Service 
Social” įstaigos, mjr. A. Levickio vadovau
jamos. Buvo dirbama su dideliu pasišven
timu, prieš parodos atidarymą net naktimis. 
Sis nuoširdus darbas buvo apvainikuotas 
tikru pasisekimu — pabaltiečių skyrius re
prezentuojąs! geriausiai.

Parodos suorganizavimas pasirodo buvęs 
tikrai gera idėja. Plati visuomenė turėjo 
progos susipažinti su kitų, jiems mažai ži
nomų, tautų kūryba, austrai gi galėjo Įsi
tikinti, kad tie jų nemėgiami ir persekioja
mi DP nėra jau tokie blogi ir nedarbštūs, 
kaip jie sau klaidingai įsivaizdavo. Visus 
gi užsieniečius parodos faktas dar labiau 
suartino ir įrodė, kad visų mūsų likimas 
tremtyje yra bendras ir tik bendromis jė
gomis ir organizuotai veikdami galime pa
gerinti savo buitį nesvetingame krašte.

Dr. J. B. 

moterys panašos | kirviu tašytas gluosnio 
kultuves. Nemokšiškumu jie pralenki tikrus 
profanus. Kodėl? O gi todėl, kad jie meni
ninkai, kad jie panteonų genijai. Ir ne jų 
reikalas, kad visos tautos grožio pajutimas 
atrofuojasi.

I Ar atėjo kada mūsų menininkui galvon, 
kad reikia pažvelgt ir | gyvenimą, | mūsų 
buitį. Ir to paties dievdirbio amato neuž
miršti. Sumanesnis galėtų net ir turtus su
sikrauti. Galėtų, sakysime, nuliedinti Kan
čią, nes tie kryželiai, kur mūsų languos te
bestovi, svetimi ir blogo darbo. Tas pats 
su pauperių šventųjų paveikslais. Tas pats 
su medalikėliais. Čia yra keli pavyzdžiai, 
bet jų galima būtų tūkstančiais priskaičiup- 
ti, nes visa mūsų buitis nuogėja. Juk meni
ninko troškimas ir tikslas yra kaip tik — 
plačiau pasklisti. Ag ir poetas galėtų, ką 
parašęs, pakabint sienoje ir atsisėst ant 
slenksčio su bilietais. Ir manot, kad žioplių 
neatsirastų! Tegu meno kūrinys ateina mu
ziejus ne iš menininko rankų, bet iš gyve
nimo, tada muziejuose nebus šlamšto. Daž
nai gi jis ten alkūnėmis (siskverbia.

P. S. Sis rašinėlis parašytas prieš keletą 
metų, ir daug kas yra jame pasenę bei 
tremtyje neaktualu,, bet kai kas aktualu ir 
šiandie.

kuri amžinai kartoja tą pat| refreną..« 
Bet man metas, — žvilgterėjo jis | laikro
dį. — Ui penkių minučių išeina mino trau
kinys. /

Aš jį palydėjau iki traukinio ir mes at
sisveikinome.
„Ką čia kolega rašytojas papasakojo apie 

savo profesinius darbo negalavimus, manau, 
daugiau ar mažiau išgyvena kiekvienas mū
sų rašytojas tremtinys. Diagnozė, atrodo, 
aiški, reikia ieškoti receptų ir vaistų.

Rimtos lektūros klausimas rašytojui yra 
esminis dalykas. Be rimtos knygos, be pasi
keitimo mintimis rašytojo darbas taip pat 
neįmanomas, kaip mechanizmo funkcionavi
mas be alyvos. Kaip kiekvienos srities spe
cialistas, jei jis nori būti aucourant- savo 
specialybės, privalo sekti savo dalyko Ihe- 
ratūrą, taip juo labiau rašytotes negali ne- 
slčcmėti minčių pasaulio naujovėmis, ku
rios yra jo profesinio darbo oras Ir van
duo.

Galimas dalykaą, kad vienas kitas kole
ga tremtyje gyvena tokiose sąlygose, ku
rios leidžia jam patenkinti iM'.ūros alkį. Bet 
tai klausimo neišsprendžia. Ir aš nemanau, 
kad mums, Vokietijoje gyvenamiems raiiy-
tojams, butų galima tą klausimą išspręsti 
be -pagelbos kolegų rašytojų bei laikrašti
ninkų, gyvenančių kituose kraštuose.

Pirmiausia aš noriu kreiptis | kolegas ra
šytojus ir laikraštininkus, gyvenančius Pa
ryžiuje. Jei Paryžius ir prieš karą, imant 
literatūriniu požiūriu, pirmavo Europos 
kontinente, tai juo labiau jo vaidmuo su
stiprėjo po karo, kada daugelis • Europos 
centrų buvo išjungti iš kultūrinio gyveni
mo. Prancūzijos sostinė tiek savo literatū
rinėmis tradicijomis, tiek savo šių dienų . 
literatūrinės kūrybos apraiškomis yra tas 
būt, toli ir už jos ribų. Mūsų kolegos, kurie 
likimo buvo nublokšti | Prancūziją, kultū
rinės aplinkos atžvilgiu yra laimingesni už 
mus, įstrigusius Vakarų Vokietijoje. Gal 
būt, patys gyvendami centre ir galėdami 
naudotis jo kultūros turtais, jie, iš profesi
nio solidarumo bei kolegiškumo, galėtų pa
dėti ir savo kolegoms, nukumpusiems sto
vyklinio gyvenimo rutinoje. Kaip tai būtų 
galima padaryti praktiškai, kalbėsiu vėliau.

Kitas centras, kur susispietė nemažas mū
sų kolegų skaičius, yra Šiaurės Amerika. 
Ten gyveno nemaža lietuvių rašytojų prieš 
karą, o dabar, nuvykus kai kuriems kole
goms iš Vokietijos, tas skaičius yra dar pa
didėjęs. Jie taip pat turi progos sekti ir 
naudotis anglosaksų literatūriniais laimėji
mais. Labai gražu, kad iš Amerikos mes 
gauname affidavitų, Balio paramos tr pa
vienių siuntinėlių, bet būtų gerai gauti ir 
knygų. Tiesa, Baltas knygų siunčia, bet jos 
daugiausia patenka | mokyklas, o kita ver
tus, ar Balio siunčiamos knygos galėtų būti 
labai naudingos ir rašytojams, dalykas abe
jotinas. Rašytojų lektūros klausimas yra 
išimtinas iš tų knygų, kurios surenkamos 
bendromis pastangomis ir bendra tvarka. 
Kas reikalinga rašytojo profesijai, gali ži- 

(Perkelta į 4 pusi.)
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Is Amerikos lietuvių spaudos:

Tarptautinėje moterų parodoje New Yorke Amerikos 
lietuvės gerai pasirodė

vo solistė Barbora Darlys ir buvo pasiro
dę tautinių šokių šokėjai.

Kaip savo straipsnyje „Naujienose” tei
gia žymi Amerikos lietuvių veikėja Nora 

. Gugienė, kad lietuvių moterų skyrius mi
nimoje parodoje buvo puošniausias ir gau- 

Pabaigoje singlaūsias. Nors lietuvės nuo kitų tautų 
Drnrr ' c-tlzi r tin rri nu ronrozotil nirnci e»Vvril1.ej Kli_

( AKIMIRKSNIŲ KRONIKA^

šiais metais lapkričio mėnesį New Yorko parodos metu žodžiu lankytojus informavo: 
buvo suruošta tradicinė Tarptautinė Mote
rų paroda, kurioje moterys pasirodė su sa- geliūtė-Beverage. 
vo įvairiausiais darbais. Šiais metais įvy
ko 24 metinė paroda, kurioje dalyvavo 46 
tautų moterys. Lietuvių skyrių įruošti pa
dėjo Amerikos Lietuvių Tarybos Informaci
nis Centras. Prie parodos lietuviško sky
riaus paruošimo prisidėjo šios lietuvės: M. 
Kižytė, kuri tvarkė skyriaus meninę dalį, 
programos vadovė Barbora Darlys ir spau
dos skyriaus vedėja V. lysliavienė. Taip 
pat kitais darbais prisidėjo: Ieva Trečio
kienė, Ona Pocienė, Ona Valaitienė ir Stel
la Subatienė.

Parodos lankytojai lietuviškame skyriuje 
galėjo matyti įvairių lietuviškų audinių, 
medžio raižinių, lietuviškų liaudies gamintų 
kryžių, lietuvišką lėlę, kuria visi labai gė
rėjosi. Buvo medinės lėkštės su braiži
niais ir reikšmingais įrašais. Buvo dėžutė 
su gintariniais karoliais ir kitais gintari
niais, išdirbiniais. Audinių skyriuje buvo 
galima matyti įvairius moterų rankdarbius.

Iš tremtinių buvo gauta keletas ekspona- , 
tų. Buvo net vienos tremtinės skulptūros 
darbas. . \

Spaudos skyriuje buvo gausu literatūros

Marija Kižytė, Barbora Darlys ir P. Jur-

Taip pat galima buvo parodoje gauti bū
dingesnių lietuviškų valgių. Visi lietuviški 
valgiai buvo greit išparduoti.

Paroda truko visą savaitę. T
buvo suruošta ir lietuviška programa. Prog- ' skirtingiau reprezentavosi, bet skyrius bu- 
ramoje pasirodė New Yorko ir New Yer- ! vo skoningai įruoštas ir jį aplankė tūlės- 
sey apskričių vyčių choras. Taip pat daina-, tančiai lankytojų, (vj).

Lietuvės solistės visur pirmauja
POLYNA STOŠKA PASIŽYMĖJO „METROPOLITAIN” DEBIUTE NEW YORKE
Lapkričio pradžioje žymi solistė lietuvai- rose pasirodo ir Barbora Darlys.

tė Polyna Stoška turėjo debiutą „Metropo- 75 metus nuo Kosciuškos mirties buvo sta- 
litain” operos rūmuose Mozarto operoje
„Don Giovanni”. Kaip praneša „Naujie- paimti svarbiausią Halkos rolę. Šioje ro- 
nos”, debiutante žavėjo žiūrovus ne tik Įėję ji puikiai pasižymėjo. Spaudoje buvo 
balso grožiu, bet ir vaidyba. Aplodismentai; jai palankių recenzijų. Kaip pasekmė šio 
lydėjo jos kiekvieną pasirodymą. Sekančią įspūdingo pasirodymo B. Darlys buvo vėl 
dieną spaudoje buvo daug jai palankių re- izvltan Htncp onemep
cenzijų. Taip pat ji susilaukė daug sveiki
nimų, o operos Gildijos leidžiamas žurna
las įdėjo solistės nuotraukas ir pasky-

_  ___ „_________ _____ rė 2 puslapius jos biografijos aprašymui. ______ _ _______ o_____ 
apie Lietuvą ir dabartinę jos padėtį. Be to, j Su nemažesniu pasisekimu įvairiose ope- Į tuvius savąja lietuviška daina.

Minint

tomą jo opera „Halka”. B. Darlys turėjo

užangažuota toliau dainuoti kitose operose.
Chicagoje garsėja „Birutės” choras, ku

riam vadovauja muzikas Jonas Byanskas. 
Sis choras dažnai pasirodo Chicagos Lietu
vių auditorijoje ir džiugina chicagiečius lie- 

(vj.)

GOTTINGENO KRONIKA:
Uždaryti pabaltiedų tautiniai komitetai

Gottingenas. S. m. sausio mėn. 8 d. Oot- 
tingene, LUttich kareivinėse gyvenančių 
lietuvių, latvių ir estų stovyklų komitetams 
atitinkamais raštais buvo pranešta, kad 55 
DPACS Gdttingen B.A.D.R. Įstaiga, nuo š. 
m. sausio mėn. 8 d. visų 3 pabaltiečių sto
vyklų Tautinius Komitetus paleidžia ir kad 
visų buv. Komitetų vietas užims vienas 
rinktas komendantas, kuris turės 5 balsų 
teisę. Be to, Komendantas turės 5 narių 
rinktą, bet neapmokamą, patariamą tarybą. 
Tas pertvarkymas padarytas, būk tai, norint 
sumažinti apmokamų tarnautojų skaičių iki 
7%. Bet iš tikrųjų tuo žygiu norima už
gniaužti visų trijų stovyklų tautinį bei kul
tūrinį veikimą, nes čia pat gyvenančių len
kų ir ukrainiečių stovyklų tautiniai komi
tetai nepaliesti.

Kad panašiems sauvaliavimams būtų už
kirstas kelias, iau padaryti visi atitinkami 
lygiai.

— Su didele baime lauktasis naujasis 
skryningas arba kaip jį dabar stengiamasi 
pavadinti „registracija” — jau praėjo. Da
bar su dar didesne baime laukiama jo re
zultatų.

— Mus globojanti įstaiga pranešė, kad 
pasiruošti galimybei, nes galimas daiktas, 
kad netolimoje ateityje prisireikės mokėti 
už gaunamą stovykloje maistą. Suaugusiems 
po 5, o vaikams iki 14 metų amžiaus, po 2 
RM savaitei.

— Kalėdų švenčių proga, Stovyklos vai
kučiams buvo suruošta eglutė. IRO, Kalė
dų seneliui tarpininkaujant, vaikučius ap
dovanojo žaislais, šokoladu, saldainiais ir 
net rūbais bei avalyne.

— Nors ir iki šiol gyvenome labai susi- 
'kimšę, po 2, o kai kuriame kambaryje net 
ir po 3 šeimas, bet šiomis dienomis tenka 

Rainiukas Idar daugiau susiglaudinti, nes gautas Įsa-

kymas vieną, lietuvių gyvenamą, bloką pa
tuštinti, kur buvo žadama atkelti darbo 
kuopą, o iš tikrųjų pradedama atkeldinti len
kų tautybės DP.

— Be nesenai išvykusių keliolikos vien
gungių į Angliją ir Kanadą, šiomis dieno
mis lietuvių šeima vėl sumažėjo net 32 na
riais. Keletas šeimų ir 4 viengungiai vėl 
išvyko J Fallingbostel, Kanados pereinamą
ją stovyklą.

— Stovykloje spaudos platinimą išėmus 
iš kooperatyvo ir perdavus į kitas rankas, 
„atpigo” ir pati spauda. Dabar „Tėviškės 
Garso” kaina „tik” 1,50 RM už vieną Nr. 
ir 14 RM už „Mintį” vienam mėnesiui. Dėl
to stovyklos gyventojai ieško būdų ir prie
monių kaip įsigyti spaudos aplenkiant „ofi
cialųjį” spaudos platintoją. ♦

J. Tilainis
*

į Turtingiausieji palydovai
t Kartais, rodos, man nieko taip negaila, kaip karo ir okupacijų viesuluose am 
Į žinai žuvusių laiškų, knygų, paveikslų ir meno albumų. O per kelioliką metų ji 
1 prisirinkę nemažos stirtelės. Tegu jau bus toks keistas mano charakteris. Kam 
J gaila palikto namo, ūkio ar žagrės, kam širdį sopa dėl „nacionalizuoto” dvaro
♦ fabriko, krautuvės ar prarastos tarnybinės kategorijos, -r o man gaila ir širdį so 
j pa kaip tik daugiausia dėl tų visokių niekniekių.

Nebuvau niekad sistemingai mokytas jokiuose dailės menuose, bet nuolat kaž
♦ koks gaivališkas palinkimas prie jų traukdavo. Kai nebūdavo sąlygų tiesiogia
♦ prieiti prie pirmojo šaltinio, ypač mėgdavau sau namie pavartyti klasikinio ar mo
♦ derninio meno albumus, kurių teko prisirankioti iš Įvairių kraštų. Visa tai da
♦ bar yra žuvę, ir vėjas laukuose to nebesurinks. Šio karo metu vaikščiojant Ber
♦ lyno, o vėliau Paryžiaus bulvarais, kiek kartų tekdavo sustoti prie meno salonų
♦ vitrinų, — staiga suspausdavo širdį kažkoks skausmingas ilgesys. Daugiau, — 
J aistra, geidulys, tikras fizinis skausmas. Ach, kad galėčiau sėdėti šiltame, jaukia 
t me kambaryje, ir kad va šis paveikslas kybotų priešais mane ant sienos! Man
J reikia, kaip vandens ir duonos kasdieninės...
J Bet štai tų tokių nepraktiškų „menkniekių”, tų intymių palydovų, bibliotekėl 
Į vėl po truputį renkasi, lyg. gėlių dulkelės nusėsdamos ant praskrendančios bitės uo 
I degos. Bet ypač gausiai ją papildė pastaruoju metu, kaip švenčių neužmirštamos 
Į dovanos, mane pasiekę du stambūs leidiniai. Tai dail. Pauliaus Augiaus „Žalčio
♦ pasaka” — didžiulis medžio raižinių rinkinys apie Žilviną, Eglę ir jų vaikus 
t Tai Aleksio Rannito paruoštas su trumpu įvadu dail. V. K. Jonyno dąrbų nuosta 
t biai elegantiškas albumas.

Du bičiuliai, du žmonės, du menininkai, dvi „'antrosios lietuviškos sielos’’. Dv 
mūsų rasės, mūsų gabumų, mūsų žemės svajingumo ir savaimingo stiliaus išraiš 
kos. Tai bendra ir drauge kaip skirtinga!

V. K. Jonynas, anot A. Rannito komentaro, „niekada nėra drovėjęsis būti 
meisteriu, o ne genijum”. Per tai šis skoningas, saikingas, visuomet darbštus i 
rezonuojantis dzūkas, nebe amato fanatikas, o meisteris —. kūrėjas, išnokęs ik 
kaulo smegenų, tampa mūsų grafikoje vadinamojo klasikinio stiliaus. reiškė 
ju. Tas konvencionalus terminas nieko nepasako, išskyrus tai, jog dailininką 
yra pasiekęs to laipsnio, kuris gali būti laikomas pavyzdingu, nusistovėjusiu i 
reliatyviai „amžinu” mūsų meno plėtotėje. Pasiekti to dar gyvam ir dar jaunam 
menininkui yra reta likiiųo privilegija — drauge didelis nuopelnas ir kartu grės
mingas pavojus...

Žemaitis Paulius Augius — vėl kita, daugiau gaivališka,* labiau „primityviš
ka”, „liaudiška” mūsų žemės pasaka. Tai kažkoks tolimos, bet visuomet mūsų sie
loje skambančios ir artimos Tėvynės aidas. „Tautodailiškas stilius” čia trans
formuotas moderninės meno technikos priemonėmis. Bet ką bereiškia šiandien to
kie terminai, kaip klasikinis ir modernus's menas? Soėčiau, ne ką daugiau, negu 
pvz., politikoje „dešinysis” ir „kairysis” sparnas. Atskirų šventyklų rabinai visuo
met suranda baisiai didelius ir principinius skirtumus. Bet mums, pilkajai „liau
džiai”, vartotojams, — mums tai yra maždaug tas pats.

Neabejoju, kad rabiniško mentaliteto, kritika ir šiandien gali prirašyti daug 
„principinių” komentarų dėl Jonyno ir Augiaus kūrybinių krypčių. Pagrįstai bū
tų galima kalbėti tik apie technikinius skirtingumus.ZO visi kiti komentarai — tai 
percepcijos ir Įkvėpimo vaisiai, kurie nieko nepaaiškina, kaip, sakysime, man nie
ko nepaaiškindavo muzikos veikalų komentarai ar jų „kritiniai ansprendimai”. 
Kad muzikos kūrinĮ išgyvenčiau, man reikia jĮ betarpiai girdėti. Kad paveikslą 
suvokčiau, reikia man jį matyti. Sios banalybės paaiškina, kodėl manau, jog mė
gėjas ir profanas neprivalo daugiau nieko rašyti apie meno veikalus, kaip tik pa
sisakyti savo betarpį ĮspūdĮ.

Juk mėgėjas ir taip turi suverenišką privilegiją: jis yra svarbiausias meno 
kūrinių vartotojas. Niekas negali priversti jį ką nors būtinai priimti ar atmesti.
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AMERIKOS R. KRYŽIAUS DOVANOS 
VAIKUČIAMS

Leidenas. Amerikos Raud. Kryžiaus 
atstovai š. m. gruodžio mėn. 20 d. Weide- 
no lietuvių vaikučiams suruošė eglutę. Su 
Laisvės šalies svečiais kartu atvyko ir Ka
lėdų senelis, kuris pradžioj mūsų mažuosius 
tautiečius net „išgąsdino”, nes daug ko 
klausinėjo, teiravos bei prašė parodyti, ką 
mažieji sugeba ir moka.

Bematant scenoje gražiai išsirikiavo pra
džios mokyklos mokinių choras ir sklan
džiai sugiedojo kelias Kalėdų giesmeles ir 
padainavo liaudies dainelių. Buvo ir de
klamacijų, tačiau geriausią įspūdį paliko 
šaunūs tautiniai šokiai, kuriuos puikiai pa
šoko 6—7 metų „vyrai ir damos”.

Svečiai ir Kalėdų Senelis netik gausiai 
plojo, bet ir visus mažuosius gausiai apdo
vanojo. Kiekvienas jųjų gavo gerą maišelį 
saldumynų, žaislų, sausainių ir... ledų, 
kuriais (nors žiemą ledų netrūksta) gardžiai 
skonėjos mūsų mažieji ir gal labiausiai dėl 
to dėkojo Kalėdų Seneliui

Registruokime faktą, kad keturių šimtų metų lietuviškosios knygos sukaktuves
♦ visgi geriausiai bus paminėję musu dailininkai, o ne rašytojai. Priešingas atvejis
♦ būtų buvusi normalesnė taisyklė. Rašytojų almanachas „Tremties Metai” buvo
♦ stambus ir atsižvelgiant J sąlygas, stačiai monumentalus paminklas Mažvydui. Bet
♦ tame gėlyne perdaug dar buvo žolės ir ypač nereikalingos, labai išblyškusios ir
♦ naiviai eklektiškos visokios meno ir kitokios „filosofijos”. Jr jau baisiai daug tos
♦ dabar iš visų užkampių brukamos vienokkrypties „ideologijos”.

Mūsų dailininkai gi pajėgė duoti daugiau vientisesnius ir nepalyginamai dau-
♦ giau išbrendusius leidinius. Tai net keista, tai stačiai nuostabu! Tai dvelkia dva- 
: sios stiprybe, valia ir tikru didvyriškumu. Jau gražių knygų Lietuvoj išleisdavom, 
Į ir naujas gražus, stiprus eilėraščių ar novelių rinkinys nieko nebegali stebinti, tai 
Į veik normalu ir tai jau būtų pareiga. Bet tokie meno albumai ar monografijos,
♦ kaip dabar Augiaus ar Jonyno, — būdavo retenybė ir lieka retenybė. BraVo! Tai 
J smūgis tiesiai kuolu per galvą mūsų „kultūrą mėgstančiai” visuomenei. Bolševikas 
Į didžiąją mūsų elito dalį turėjo išvaikyti iš Tėvynės, kad kokioje, nors landynėje
♦ prie Alpių gimtų „Žalčio pasaka” arba kad kur nors Baden-Badene keturiomis 
J kalbomis pasirodytų apie lietuvį dailininką leidinys, — tiek pirmasis, tiek antrasis 
Į atskleidžiąs pasauliui amžinąją mūsų tautos „antrąją sielą”.
; Tai kraujo puta, atsiskalaujanti per įtūžusią jūrą iš . Tėvynės. Tai puo! štė le- 
I lijų, pražydusių uolotoje t svetimi) kainų papėdėje.
J Gi man — du nauji, turtingi palydovai, su kuriais taip miela pasikalbėti, pa- 
I buvoti ir pasvajoti dažną šios žiemos naktį, belaukiant aušros, begeidžiant pava- 
j sario vėjų... BRONYS RAILA

LR. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGĄ, AROL- 
SENE PRIE KASSELTO 

ieško sekančius asmenis: ' 
EINIGYTE Bronė, 25 metų, iš Šiaulių; 
E1ROŠIUS Pranas, 28 metų, iš Kretingos; 
ENDZELIS Adolfas, gim. 1. 9. 1942, iš 

Halberstadto;
ENDZELIS Albertas, gim. 29. 

Halberstadto;
ENDZELIS Irena, gim. 28. 9. 

Halberstadto;
ENDZELIS Jonas, gim. 17. 9. 

Halberstadto;
ENDZELIS Petronėlė, gim. 7.
" Halberstadto;

11. 1932,

1938, iš

1944, iš

8. 1908,

iš

iš

K. Daugėlos nuotr. L. E-tas

Pasikalbėjmas su kol. rašytoju
noti tik mūsų kolegos amerikiečiai. Knygų 
siuntimas Vokietijoje gyvenantiems rašyto
jams turėtų būti organizuojamas tik pačių 
Amerikoje gyvenančių lietuvių rašytojų.

Taigi, prieiname prie organizacinės klau
simo pusės. Individualinė iniciatyva ir geri 
norai čia nieko nepadės. Svarbiausia — lė
šos. Joks tremtinys rašytojas nėra tiek pi- 
nigiškai pajėgus, kad' galėtų net savo gy
venantį Vokietijoje draugą aprūpinti nors 
svarbesniais naujosios literatūros leidiniais, 
o ką bekalbėti apie platesnio masto knygų 
siuntimą? Reikia atsiminti, kad Prancūzijo
je ir .ypač Amerikoje knygos yra labai 
-nepj hęoĮ sau ‘buiįoIsub įbubį ‘Iiįsjba tu? 
-ajjfuoą hp[o>Į Vųonp soSubįsbJ soį jb ‘;aq 
‘įpCjįjbaį inpnfiaa uibį hip>f tųoipaiBd Ji soa 
-Zįbįoįuį ĮStųun it peą ‘bqXpfVA sofiSnBJQ 
htoĮ/ęsy t;X?Bid buhįbS h)nq ‘buiouįz

s 'BftOBZįUBSjO

E^arj 'lĮnBicąiaj įjbSsu o) ?ĮsXjni?;q bijį 
-of ’sęuaęią oabs si 5fį; pXjvp ibį un) šit ĮBĮ 
‘alotĮĮOpĮOĄ IiUBTOaXS ‘feSnBjp OABS ĮĮUTOJBd 
uoų ‘afoipjamv jb atohznauBJj sfeitaA/3 
'l>a[OJ[ pi ‘ĮSBUJPBĄ *BJ9U JĮ tlt nBĮĮB^Bd o 
‘BuiųsSau pshtSBd Iua;s?n į soįuiįba htoat-jf 
-OA soiCjfTBA'Įnsau Rp i3 tiSrmj -sotSuBja

simas pasiliktų vistiek atviras. Draugija 
neturi tiek pinigų, kad galėtų dolerio kraš
te už knygą mokėti 500—600 markių, o gal 
ir daugiau. Pagaliau, kaip pastebėjau, tai ir 
techniškai neįvykdoma: jei knygą gali pa
siųsti, tai pinigų nepasiųsi.

Atrodo, kad ta problema galėtų lengvai 
išsispręsti per Kultūros Fondo skyrius. Ap
skritai, tie skyriai turės pasidaryti kultūri
nio gyvenimo centriukai. Be nario mokes
čio, jie turės pajamų ir iš įvairių kultūri
nio pobūdžio parengimų. Be to, Įstatuose 
yra numatyti mecenatai ir rėmėjai. Kaip 
bet kurios organizacijos, taip ir Kultūros 
Fondo skyrių veikimas priklausys nuo va
dovybės energijos bei iniciatyvos. Tačiau, 
ar tos vadovybės bus daugiau ar mažiau 
energingos, skyrius vis dėlto bus ta auto
ritetinga įstaiga, kuri, veikdama Fondo 
vardu, turės moralinės teisės laukti ir rei
kalauti paramos iš visuomenės. O jei išsi
spręs lėšų klausimas, tuomet nebesunkiai 
spręsis ir kiti klausimai.

Fondo ribose bus lengvai išsprendžiamas 
ne tik specifinės rašytojų lektūros, bet ir 
apskritai tremtinių lektūros klausimas. Jau 
dabar būtų metas pradėti galvoti apie skrajo

jančių kpygynėlių organizavimą. Vokietijo
je išeinančių lietuvių veikalų knygynėlius^ 
bus galima siųsti į kitus Europos kraštus ir 
Į užjūrį, o iš ten gauti anuose kraštuose 
sudarytus knygynėlius. Tokie knygynėliai 
keliautų iš krašto į kraštą, iš skyriaus į 
skyrių. Iš Paryžiaus ar iš Amerikos būtų 
galima paleisti svaresnių, rimtesnių knygų 
rinkinius, kuriais galėtų pasinaudoti inte
lektualai ir moką tų kraštų kalbas. Kaip 
medžiaginė parama, taip ir dvasinės para
mos reiktas gali būti sėkmingai tvarkomas 
tik savitarpinės pagelbos principu ir dvasia. 
Skrajojantieji knygynėliai būtų lietuvių 
tremtinių bei išeivių dvasios ryšininkai. 
Dabar tuos ryšius daugiausia palaiko spau
da, reikėtų organizuotai išnaudoti ir knygą.

Grįžtant prie pašnekesio su kolega rašy
toju, kurio mintis aš pasistengiau atpasa
koti šio straipsnio pradžioje, norėtųsi at
kreipti dėmesį kolegų rašytojų bei laikraš
tininkų gyvenančių Prancūzijoje ir užjū
ryje, kad ir jie pagalvotų apie savitarpi
nės dvasinės pagelbos” organizavimą. Ra
šytojams, gyvenantiems Vakarų Vokietijo
je, ta problema labai aktuali. Pagaliau, 
sprendžiant tą klausimą ir Kultūros Fon
do ribose, ar nebūtų pravartu iš anksto apie 
tai imti galvoti ir brandinti jos realizavimą?

LANDAUSKAS Marija, 54 metų, iš Lugan- 
Erzgebirge;

NĖMORTA Jonas, 52 metų, iš Dimin, , 
Pommern;

NEMORTA Simamas, 42 metų, iš Dimin, 
Pommern;

NEMORTA Valentinas, gim. 12. 2. 1927, iš 
Dimin, Pommerh;

NEMORTA Vincas, 26 metų, iš Dimin, 
Pommern;

NEVULIS Jonas, gim. 1. 1. 1926;
RABINOWITS Liza, gim. 1909, iš Kauno;
RAMANAUSKAS Jonas, gim. 1912, iš 

Flossenburg;
ALBERTINAS Jonas, gim. 1905;
ALISAUSKAS Kazys, gim. 17. 5. 1927, iš 

Vilkaviškio;
AUDICKAITE Elena, gim. 8. 9. 1923, iš 

Hannoverio;
BALA1TIS Barbara, 43 metų;
BALAITIS Boris, gim. 1928;
BALAITIS Julia, gim. 1923;
BIRŽINSKAS Valys, 16 metų;
CERKELIUS Kęstutis, gim. 1921, iš 

Kauno;
KUTASOV Ida, iš Šiaulių;
KUTASOV Meier, iš Šiaulių;
LAŽAUNINKIENĖ Lucija, gim. 30. 1. 1910, 

iš Sakių;
LEWIN Necha, 23 metų, iš Kauno;
MARKEVIČIUS Karolis, gim. 1910, iš 

Rygos;
*

PAIEŠKOJIMAS
Elzė Pocienė ieško sūnaus Jurgio PO

CIAUS. Žinančius ką nors apie jį prašoma 
pranešti adresu: Elzė Pocienė, (24) Stadė- 
Elbe, Litauisches Lager, Pulverweg. f

Ištikimam Pajūrio lietuviui

ai a. Jurgiui Kalveliui 
mirus, jo dukterims, vaikaičiams ir 
giminėms gilią užuojauta reiškia 
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