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„Maskvos pasitarimus skelbti dar ne metas"
Bevino kalba ir diskusijos žem. rūmuose

Komunistus neutralizavo
Batavia (Dena). Pasak Reuter}, Indonezi

jos kariuomenės daliniai neutralizavo ko
munistų dalinius rytinėje Javos dalyje, naf
tos gamybos centre, ir kitose vietose. Tuo 
pačiu buvo sutrukdytas komunistų veiksmų 
išplėtimas Madiemo srityje, 
buvo sudaryta „revoliucinė

kur neseniai 
vyriausybė”.

trys zonos
Prancūzijos uį-

Sujungiamos visos
Paryžius (Dena). Pasak 

sienio reikalų ministerijos informatorių, 
prancūzų okupacinė zona Vokietijoje se
kantį menes, ūkiškai bus sujungta su bizo
ną. Visų trijų vakarinių zonų ūkiškas su
jungimas yra logiškas šešių valstybių buv. 
konferencijos Londone padarinys.

Informatorius vienok pastebėjo, kad pran
cūzų zona poltiškai ir administraciškai ir 
toliau liks nepriklausoma nuo bizonos.

Reikalauja Išduoti Papaneka
Paryžius (Dena/Afp). Čekoslovakijos vy
riausybė pareikalavo Prancūzijos vyriausy
bę išduoti buv. Čekoslovakijos atstovą 
Jungtinėse Tautose Dr. Papaneką. Pasta
rasis š. m. vasario mėn. Jungtinėse Tauto
se pasisakė prieš prievartos politinį posū
ki jo krašte. Dabar jis yra atvykęs l Pa
ryžių.

Čekoslovakijos įstaigos kaltina Papane
ką esą, jis pasisavinęs 125.000 dolerių val
džios pinigų. Čekoslovakijos policija yra 
išleidusi (sakymą ji areštuoti.

Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 
reikalų ministeris trečiadieni po pietų že
miesiems rūmams padarė užsienio politikos 
klausimais pranešimą, kuriame palietė Vo
kietijos ir Palestinos problemas.

Berlyno blokados įveikimas buvęs labai 
sunkus, pareiškė Bevinas. Sovietai tarę, kad 
Vakarų valstybės per keletą savaičių atsi
durtų tokiuose sunkumuose, jog turėtų iš 
Berlyno pasitraukti. Jeigu to nejvyko, tai tik 
dė| britų ir amerikiečių aviacijos, kuri tai
kos sąlygose pasiekė to, kas gali būti pa
lyginta su našumu karo metu. Abiejų avia
cijų bendradarbiavimas leis įveikti ir 
žiemą.

Maskvos pasitarimams paskelbti nėra 
atėjęs dar metas. Paryžiuje pradėti pa
sitarimai bus vedami ir ateinančiomis 

savaitėmis.
Vakarų valstybės sutinka ostmarkę įvesti 

Berlyne kaip vienintelę mokėjimo priemonę, 
kuri būtų 4 valstybių kontrolėje. Berlyno 
blokados panaikinimas, tęsė Bevinas gar
siai pritariant rūmams, yra svarbi sąlyga 
susitarimui pasiekti.

Vakarų valstybės Berlyno klausimu 
visiškai vieningos; būtų vieningos 
ir tuo atveju, jeigu tie pasitarimai 
rėtų baigtis nepasisekimu. Tačiau

kad Jos yra pasiryžusios 
kariauti.

valiutos reformą 
atvaizdavo kaip

kokio susitarimo. Šiuo metu mes esame 
atsidarą nepaprastai rimtoje ir nema

lonioje būklėje”.
Tas faktas, kad vokiečių gyventojai ryž

tingai pritarė Vakarų Vokietijos vyriausy
bės sudarymui ir pasisakė prieš komuniz
mą, uždeda D. Britanijai naują dideli įsi
pareigojimą. Jeigu Vokietijoje kas nors ne
pasisektų, tada būtų aišku, kad viešoji vo
kiečių nuomonė yra pasikeitusi. Vakarų 
valstybės jokiu būdu neprivalo nuo savo 
politikos Vokietijoje atsisakyti.

Po to Butleris pasisakė už Briuselio 5 
valstybių pakto praplėtimą. Į ji galima bū
tų (traukti „naująją Italiją”, Portugaliją ir 
visus tuos kraštus, kurie tuo interesuojasi. 
Čia

iš akių nereiktų išleisti Iberų pusiasalio 
strateginės reikšmės. Tuo būdu mes 
Vakaruose turėtumėm įspūdingą jėgą, 

kurią rusai suprastų.

nesakoma,

Visa Prancūzija siūbuoja
Paryžius (Dena/Afp). Nepasitenkinimas 

ir streikai Prancūzijoje vis labiau plinta. 
Force Ouvriere ir krikščionių profesinės 
sąjungos

paragino visus Prancūzijos dirbančius 
penktadieni tarp 16 ir 18 vai. streiku 
pabrėžti savo reikalavimus dėl jų eg

zistencijos pagerinimo.
Ištisą parą Paryžius buvo likęs be dujų, 

nes streikavo dujų įmonių darbininkai. 
Streikų centras yra krašto pietuose. Su
streikavo Von La Ciotato verfčių metalo 
darbininkai. Boucheso ir Du Rhones de
partamentuose taip pat streikuoja 12.000 
metalo darbininkų. Loiro departamente pro
fesinės sąjungos paragino visus darbininkus 
nutraukti darbą.

■ Ministeris pirmininkas Queui11ė priėmė 
vidutiniokų sąjungos delegaciją. Ji painfor
mavo minister! pirmininką apie naujų fi
nansinių priemonių padarinius vidutinio
kams ir

pagrasino generaliniu streiku, jeigu „tos

Slapta konferencija Sovietų Sąjungoje
yra 
net 
iu- 
tuo

Vokietijoje, 
džiuginamą 
šiuo metu

Plieno gamyba auga
Ženeva (Dena/Reuteris). JT Europos 

ūkio komisija paskelbė, kad Europos plieno 
produkcija šiais metais 27 ’/o yra didesnė, 
negu 1947 metais kad buvo. Ta plieno pro
dukcija turi tendenciją didėti. Tikimasi, kad 
metų gale plieno gamyba bus padidėjusi iki 
45 mil. tonų per metus, t y. 11 mil. 
'daugiau, negu 1947 metais.

Didžiausią pažangą padarė bizonos 
no gamyba. Atskirais kraštais 1948 m. 
mame pusmetyje plieno pagaminta:
Britanijoje 7.686.000 to, Prancūzijoje 
3.609.000 to, bizonoje 2.392.000 to, Belgijoje 
1.807.000 to, Čekoslovakija 1.325.000 to ir 
Luxenrburgas 1.124.000 to.

tonų

plie- 
pir- 

D.

Pagrobė 26 policininkus
Wiesbadenas (Dena). Hesseno karinė 

valdžia pranešė, kad sovietų Įstaigos pa
sienyje areštavo ir nusivarė 26 Hesseno pa
sienio policininkus. Tie policininkai sunk
vežimiu važiavo J savo postus ir dėl šofe
rio klaidos pervažiavo zonos sieną.

Tuos policininkus sovietai nusigabeno i 
Gothą, ten tardė ir po 4 valandų vėl grą
žino ( JAV zoną.

Sovietai teigia: Švedija pasirašė 
su JAV slapta, sutarti

Maskva (Dena/Reuteris). Esą, sovietų 
Tasso žinių agentūra Helsinkio žurnalistų 
sluogsniuose patyrusi, kad švedų vyriau
sybė ne per seniai su JAV vyriausybe pa
sirašiusi slaptą sutartj. Toje sutartyje nu
matoma abiejų kraštų bendradarbiavimas 
kilus karo pavojui arba karo atveju.

Tariamoji sutartis esanti pasirašyta kaip 
papildomas protokolas prie dvišalio susita
rimo Marshallio plano rėmuose. Jame 
esančios išdėstytos priemonės „bendradar
biavimui sustiprinti”. Ji nebūsianti pateikta 
švedų parlamentui, nes švedų vyriausybė 
bijanti viešosios nuomonės reakcijos.

Prisiminąs 
Bevinas ją 
reiškinį, kuris vokiečių ūkyje 
vaidina dideli Vaidmenį. D. Britanija vis 
įtiki, kad anksčiau ar vėliau visai Vokieti
jai bus sudaryta viena vyriausybė. To ne
galės sutrukdyti nei tai, kas dabar vyksta, 
•ei tai, ko bus vėliau imtasi.

Berlynas yra pasipriešinimo simbolis. To 
miesto uždavinio reikšmę galima palyginti 
sa antroje* Mūncheno reikšme, baigdamas 
pabrėžė Bevinas.
-“b; Britanija niekada nenorėjo ką nors 
nukariauti. Rytai ir Vakarai turi vieni su 
kitais sugyventi. D. Britanija pasiruošusi 
yra taikingam sugyvenimui.

Antroje savo kalbos dalyje Bevinas pri
siminė Bernadottę ir jo didelius nuopelnus. 
D. Britanija yra pasiryžusi laikytis Berna- 
dottės rekomendacijų. Pasaulis negali am
žinai laukti abiejų pusių susitarimo Pales
tinoje, todėl Jungtinės Tautos neturi gaišti 
JT tarpininko pasiūlymus paremti visu savo 
autoritetu.

Po Bevino pranešimo prasidėjo diskusi
jos. Konservatorių atstovas Butleris, gar
siai pritariant visai frakcijai, pareiškė, jog 

visi žemėji rūmai remia Beviną jo poli
tikos (gyvendyme, kurios pagrindiniai 

metmenis jis išdėstė savo kalboje. 
Berlyno klausimu Butleris pareiškė:

„Mums ne taip svarbu patirti, ar gali
mas susitarimas valiutos ir prekybos 
klausimu arba kuria kita problema, bet 
svarbiausia, ar rusai ketina laikytis bet

Washingtonaa (Dena / Reuteris). 
Amerikos diplomatinių sluogsnių nuomone, 
Sovietų Sąjungoje yra (vykusi ar dar tebe
vyksta vadovaujančių satelitinių kraštų as
menybių slapta konferencija.

Ryšium su tuo nurodoma, kad Molotovas 
yra tik vienintelis „keturių didžiųjų” užsie
nio reikalų ministeris, kuris neatvyko | 
Paryžių, o Rumunijos užsienio reikalų mi
nisteris ponia A. Paukerė ir Bulgarijos mi
nisteris pirmininkas Dimitrovas šiuo metu 
iš savo kraštų yra išvyką.

Čekoslovakijos valstybės prezidentas Gott- 
waldas šiuo metu atostogauja Sovietų Są
jungoje. Ir Vengrijos ministerio pirmininko 
pavaduotojo Rakorio taip pat nebuvo ilges
nį laiką Budapešte.

Karo pavojus
yra apčiuopiamas

Frankfurtas (Dena). Fillipinų dele
gacijos pirmininkas C. Romulas pra
dėjo visuotinius JT debatus. Savo 

• kalboje jis apeliavo | didžiąsias vals
tybes, prašydamas sustabdyti ginkla
vimąsi ir ruošimąsi karui. Derybo
mis ir kompromisais jis siūlė rasti 
vienybę.

Romulas pasiūlė, kad mažos tautos 
susiburtų 4 trečią jėgą”, kuri būtų 
atsvara didžiosioms valstybėms. Karo 
pavojus nebėra ateities dalykas arba 
hipotetinė sąvoka, bet apčiuopiama ir 
nuolat auganti grėsmė.

Jo nuomone, didžiosios vastybė* 
galėtų karo išvengti, jeigu jos to no
rėtų.

Amerikos vyriausybės valdininkai 
reiškė, kad tie dalykai Washingtone įdėmiai 
stebimi, kadangi Sovietų Sąjungas svarbios 
užsienio politikos priemonės dažnai yra bu
vusios slaptų konferencijų rezultatas.

Molotovas | Paryžių neatvyk*
Paryžius (Dena/Reuteris). Sovietų infor

matorius čia pareiškė, kad šiuo metu užsie
nio reikalų ministerio Molotovo netenka 
laukti Paryžiuje. Buv. sovietų ST delegatas 
Gromyka ir buv. sovietų generalinis kon
sulas New Yorke Lomakinas, kuris dėl Ko- 
senkinos aferos iš to postovio buvo atšauk
tas, manoma, vėliau atvyks dalyvauti po
sėdžiuose. Dabar jie turi „trumpas atosto
gas”.

Savo ar sovietų padiktuotas siūlymas
Londonas (Dena/Reuteris). 6 darbo parti

jos atstovai britų žemiesiems rūmams (teikė 
siūlymą, kuriame vyriausybė raginama spa
lio 11 d. susirinksiančioje Commonwealtho 
konferencijoje pasiūlyti sudaryti „neutralų 
bloką”. Tas blokas būtų sudarytas 
Britanijos dominijų ir kolonijų ir 
padėti karo išvengti.

♦ Berlyne ostmarkių pasiūlymas 
r: ■ ..................................
Vakarų n ____ ______
kių. (D).

pa-

iš D. 
turėtų

♦ Berlyne ostmarkių pasiūlymas suma
žėjo. Dėl to pinigų keitimo įstaigose viena 

markė parduodama už 3,80 ostmar-

neteisybės" nebus pašalinto*.

De Gaulle ( valdžią dar šiemet
Washingtonas (Dena/Afp). Gener. D* 

Gaullės brolis, Paryžiau* miesto burmis
tras Pierre de Gaullė, kuris šiuo metu vie
ši Amerikoje, spaudos atstovams Prancūzi
jos ambasadoje Washingtone pareiškė, kad 
jis yra įsitikinęs, * ■.

jog prieš 1948 metų pabaigą gener. de 
Gaullė perims Prancūzijo* valdžią.

P. de Gaullė pareiškė, kad JAV dažnai 
turi iškreiptą Vaizdą apie Prancūzijos po
litinę būklę. I vieno žurnalisto paklausimą, 

ar tautinis susirinkimas balsuos'už tai, 
kad jis būtų paleistas, de Gaullė* bro
lis atsakė, kad „gal būt, jis bits pri

verstas tai padaryti”.
Streikų grėsmė Prancūzijoje vis aštrėja. 

Penktadieni įvyks profesinių sąjungų pa
skelbtas dviejų valandų streikas. Taip pat 
penktadieni nuo 4 vai. ryto visą dieną strei
kuos požeminių traukinių ir autobusų tar
nautojai Paryžiuje. *

Loriem, paremdami darbininkų reikalavi
mą atlyginimus padidinti, nutarė streikuoti 
prekybininkai. Toulone sustreikavo dujų ir 
elektros įmonių darbininkai. Ryškiai paste
bima ir streikų tendencija prancūzų Siaurės 
Afrikoje.

Montgomerys guodžia
Camberra (Dena/Reuteris). Australijon 

krašto' apsaugos ministeris Chambersas Aus
tralijos parlamente pareiškė, jog

imperijos generalinio štabo viršininkas 
feldmaršalas Montgomerys praėjusiais 
metais Australijos vyriausybei teigė, 
kad Sovietų Sąjunga ne|*teng* per' 10 

ateinančių metų vesti naujo karo.
Chambersas pastebėjo, kad Montgomerys 

yra maršalo Stalino asmeninis draugas ir 
dėl to geriausiai apie tai gali spręsti.

Jis mano, kad yra nenaudingai eikvojami 
pinigai ir darbo jėga, kada didelis skaičius 
jaunų žmonių prievarta yra aprengti uni
formomis, suvaryti Į kareivines' ir verčia
mi laukti naujausių karo vedimo metodų 
tyrinėjimo rezultatų.

Chambersas pareiškė, kad vyriausybė ty
rinėjimus ir planus toli šaudančių ginklų 
vystyme tęs ir toliau.

Sąrašai mobilizacijos atvejui
New Yorkas (Dena/Alp). Amerikos ka

riuomenės, aviacijos ir jūrų laivyno gene
ralinių štabų viršininkai, pasak „New York 
Times”, (teikę ginklavimo vadybai laikinį 
sąrašą medžiagų, kurios reikalingos būtų 
mobilizacijos atveju.

Jungtiniu Tautu pilnaties darbai

Sovietai boikotuoja JT sesija

Paskutinę valanda:
Londonas. Slaptoji konferencija Sovietų S-je 

vyksta Krlme, ir jai vadovauja Stalinas.
Londonas. Laivyno rezervus Anglija ketina 

padidinti nuo 31.000 vyrų iki 125.000.
Washingtonas. Amerikos ambasadorius 

Maskvoje Bedell Smithas vyksta | Wa- 
shingtouą pasitarti, be kita ko, ir su 
krašto apsaugos ministerių Forrestaliu.

Washingtonas. Amerikos vyriausybė pa
prašė Prancūziją ir D. Britaniją sulai
kyti tam tikrų Vokietijos fabrikų de
montavimą. (D/R).

Paryžius. Tautinis susirinkimas kantonų 
rinkimus atidėjo', kovo mėnesi, (p).

Londonas. Anglija atnaujino mobilizacijos 
sistemą, kuri pasirodysianti naudinga 
karo atveju. (D).

Paryžius (Dena). Trečiąją Jungtinių Tau
tų pilnatį atidarė Argentinos užsienio rei
kalų ministeris Bramuglia. Po jo įžanginės 
kalbos pasakė kalbą Prancūzijos respubli
kos prezidentas Auriolis. Savo kalboje jis 
pažymėjo, kad Prancūzija, atitinkamai savo 
tradicijoms, siekia kartu su kitomis tauto
mis tikros ir teisingos taikos.

Prezidentas priminė Atlanto ir JT 
chartas, kuriose visoms tautoms paža
dama teisė laisvai pačioms pasirinkti 
savo . valdymosi formą ir visas tautas 
įpareigojo visomis pastangomis pasi

priešinti Uranijai ir pavergimui.

Prancūzija su susirūpinimu turi konsta
tuoti vis auganti tarp tautų nepasitikėjimą.

Nors nuo karo veiksmų užbaigimo yra 
praėję treji metai, neatrodo, kad taika 

būtų atėjusi.

Auriolis priminė delegatams, kad visų 
tautų žmonės yra sudėję savo viltis | juos.

Po to generalinis sekretorius Trygvė Lie 
prisiminė JT tarpininką Palestinoje ir jo 
palydovus, kurie vykdydami JT uždavinius 
paaukojo savo gyvybes. Ta proga Lie pri
minė, kad tas (vykis Palestinoje parodo 
esant reikalą sudaryti JT policijos dalinius. 
Lie pareiškė, kad vėliau jis pateiks susi
rinkimui JT daliniams organizuoti progra
mą.

Trečiadieni JT pilnatyje Trygvė Lie pa
siūlė apsvarstyti nuostolių padengimo klau
simus tiems asmenims, kurie Palestinoje 
buvo sužeisti arba žuvo. Lie reikalavimas 
pilnačiai buvo pateiktas notos formoje ko
misijai, kuri svarstys Bernadottės praneši
mą, o taip pat JT policijos dalinių suda
rymą ir reparacijas nelaimingais atvejais.

________ _ . Paryžius (Dena). Ketvirtadieni JT pilna- 
tfjos valymo. Komunikate skelbiam* apie 15 čiai pasakytoje kalboje JAV užsienio ret- 
aukšteeniujų partijos pareigūnų atleidimą, kalų ministeris

Paskutinis bandymas
Paryžiu* (Dena). Pasak Reuter], suvažia

vę ( Paryžių Vakarų valstybių diplomati
niai atstovai tariasi toliau, nors pasitari
muose negali dalyvauti britų užsienio reika
lų ministeris Bevinas.

„New York Times” informuoja, kad
Vakarų valstybių užsienio reikalų mi
nisterial nutarė Maskvos pasitarimų 
nutrūkimo vengti, nors viltys Berlyno 

problemos sprendimui vis labiau 
dingsta.

Berlyno krizės komisija, kurią sudaro W. 
Strangas, Renė Massiglis ir L. Douglasas, 
susirinkusi Paryžiuje

paruoš Maskvai bendrą notą. Ta nota 
bus atsakymas | Molotovo Vakarų vals
tybių atstovams praėjusią savaitę Mas

kvoje (teiktą memorandumą.
Paryžius (Dena/Reuteris). Trys Vaka

rų valstybės, pasak Reuterj, sovietų amba
sadoriams Paryžiuje, Londone ir Washing
tone (teikė bendrą notą Berlyno krizės klau
simu.

Notos turinys nebus paskelbtas prieš Va
karų valstybių užsienio reikalų ministerių 
pasitarimus, kurie (vyks ateinančią savaitę. 
Tuo būdu norima duoti laiko sovietų vy
riausybei | ją atsakyti.

Trečiadieni Vakarų valstybių sostinėse
Sovietų Sąjungai (teiktoji nota pran
cūzų politinių stebėtojų sluogsniuose 
laikoma paskutiniu bandymu Sovietų 
Sąjungą pritraukti prie taikingo Berly-

no krizės sprendimo, dar nesikreipus 
JAV, D. Britanijai ir Prancūzijai tuo 

klausimu i Saugumo Tarybą.
Notoje dar kartą įsakmiai pabrėžiama Va
karų valstybių teisė pasilikti Berlyne ir 
neleistina fizinė sovietų blokada bei kiti 
trys ginčijami klausimai: Vakarų valstybių 
teisė dalyvauti ostmarkės kontrolėje 3 va
kariniuose Berlyno sektoriuose, teisė daly
vauti Berlyno prekybos su visomis zonomis 
ir su užsieniu kontrolėje ir teisė neapriboto 
orinio I susisiekimo tarp vakarinių zonų ir 
to miesto vakarinių sektorių.

Stalinas per pasitarimus Maskvoje tiems 
trims klausimams yra pritaręs. Tai davė 
pagrindą (teikti memorandumą, kuriame bu
vo prašoma išsamių paaiškinimų. Molotovo 
atsakymas l tą dokumentą buvo išsisukinė
jamas. Sovietų užsienio reikalų ministeris, 
rašo Reuterio diplomatinis korespondentas, 
matyti, norėjo sudaryti viešojoje opinijoje 
|spūd|, kad sovietų vyriausybė yra nusitei
kusi pasitarimus vesti toliau.

Naujoji Vakarų valstybių nota turi at
kreipti dėmėsi, kad ir jos kaip (manydamos 
stengiasi susitarimą pasiekti.

Valo Lenkijos socialistus
Varšuva (Dena/Afp). Lenkijos socialistų 

partija, posėdžiavusi 5 dienas, baigia savo 
konferenciją, kurioje buvo tariamasi dėl par-

Marshall!* išreiškė „dideli nustebimą” 
dėl „mažos mažumos” tęsiamo vengimo 
dalyvauti Jungtinių Tautų darbuose. '

Dar reikšmingesnis už tą boikotą, sakė 
Marshallis, yra trūkumas noro bendradar
biauti sprendžiant tokius klausimus, kaip ■ 
Korėjos ar Graikijos arba atominės ener
gijos tarptautinės kontrolė* klausimą.

Marshallis pasiūlė pilnačiai 7 tezes, ku
rios apima regioninių ginčų sprendimą, 
atominės engerijos kontrolę ir progresy
vini nusiginklavimą, atkuriant tarp tautų 
politini pasitikėjimą.

Marshallis pastebėjo, kad toms proble
moms spręsti galėtų būti rastos konstrukty
vios priemonės, ir pasaulio tautos atgautų 
viltis ir pasitikėjimą. .

JAV remia visų valstybių priėmimą ( 
JT, kurios iki šiol buvo nepriimamo* tuo 
pagrindu, kad jos neatitinka JT_ cha r tos. 
Mažoji pilnatis, kurią nuo pat Įsteigimo 
puolė ir boikotavo Sovietų Sąjunga, turėtų 
egzistuoti day vienerius metus.

JAV vyriausybė esamo įtempimo nenorė
tų padidint* Bet taip pat nenori eiti i kom
promisus, kur liečiami svarbūs principai. 
JAV nori visa širdimi užbaigti įtempimą, 
bet jokiomis aplinkybėmis neleis įpainioti | 
avantiūrą kitų tautų laisvės. JAV vyriau
sybė remia mažosios pilnaties rekomenda
cijas veto teisei Saugumo Taryboje aprėžti.

Bevinas vėl Paryžiuje » ■

Paryžius (Dena/Reuteris). Ketvirtadieni 
Bevinas iš Londono grižo l Paryžių. Atvy
kęs jis tuojau britų ambasadoje turėjo pa
sitarimą su ypatinguoju pasiuntiniu Mas
kvoje Robertsu, Strangu ir britų karinio 
‘gubernatorium Vokietijoje gener. Robert- 
šonu.

1
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PRISIMENANT A. A. JUOZĄ VILKUTAITI-KETURAKĮ
Štai mūsų veteranų eilės vėl parėtojo. 

Rugsėjo 11 d. Augsburgo ligoninėje mirė 
lietuviškos komedijos tėvas, „Amerika Pir
tyje” autorius, Juozas Vilkutaitis-Keturakis, 
gimęs 1869 m. kovo 1 d. Gulbiniškių km., 
Liudvinavo vai, Marijampolės apskr. Se
nesnioji mūsų karta, kuri dar gerai atsime
na. Henivių tautos atgimimo laikotarpį tarp 
1905 ir 1914 metų, taip pat gražiai prisime
na to laiko lietuviškus vaidinimus, kada 
dažniausiai buvo statoma scenoje komedi
ja „Amerika Pirtyje”. Nors mūsą tometi- 
nių teatro mėgėjų buvo statomi scenoje ir 
kiti veikalai, bet be komedijos „Amerika 
Pirtyje” negalėdavo išsiversti, nes josios 
pastatymas visada ir- visiems be galo pa
tikdavo. Rodos, toks nesudėtingas siužetas, 
lengvai suprantamas visiems žiūrėtojams,— 
bet kiek jis žiūrėtojuose įskiepydavo kilnių 
minčių ir pasiryžimo ugdyti savo širdyse 
patriotinius jausmus. Tad visa, suprantama, 
ką toji komedija mūsų tautos atgimimo is
torijoje yra padariusi, o mes patys savo 
širdyse jaučiame esant susikaupusią tąją 
pagarbą šios komedijos autoriui, pasirašiu
siam Keturakio slapyvardžiu.

Šia proga noriu su skaitytojais pasida
lyti apie velionies asmenį keliais prisimini
mais. Pirmą kartą Juozą Vilkutaitį-Ketura- 
kj teko parhatyti Marijampolėje prieš 43 
metus, kada tik ką atgavus lietuvių spaudą 
mėgėjų buvo suruoštas viešas spektaklis ir 
vaidinta „Amerika Pirtyje”. Tada jis buvo 
gausios publikos iššauktas į sceną ir jam, 
kaip autoriui, buvo sukeltos džiaugsmingos 
ovacijos. Tada autorius savo trumpame pa
dėkos žodyje buvo išsitaręs, jog esąs su
mezgęs metmenis kitai komedijai. Tatai sa
kydamas jis turėjo galvoje komediją „Šim
tas margų”, kuri vis dėlto niekur nebuvo 
apausdinta arba išleista. Ji būtų buvus iš
spausdinta, jei nebūtų prasidėjęs 1914 me
tais pirmasis D. karas ir, žinoma, ji būtų 
turėjusi tokį pat gal pasisekimą, ypač Su
valkijoje, kaip ir „Amerika Pirtyje”; nes 
toje komedijoje buvo . ryškiai pavaizduota 
nepasisekusi graži svajonė tais laikais tap
ti šimtamargio ūkio savininku. Po 1918 
metų, kada susikūrė Lietuvos nepriklauso
ma valstybė, kada lietuvių tautos gaivini
mo pirmasis etapas buvo® baigtas ir ėmė 
pūsti, taip sakant, kiti vėjai mūsų visuo
menėje, tada lietuvių scenoje paplito kiti 
veikalai. Bet „Amerikos Pirtyje”, ankstes
niųjų vaidinimų padariniai mūsų tautoje 
niekad nebus' pamiršti.

Vienu tarpu, būtent apie tą laiką, kada 
Lietuvoje buvo ruošiamasi minėti lietuvių 
teatro 25-rių metų jubiliejus, daug kas ma
nė, kad „Amerikos Pirtyje” autorius seniai 
jau esąs miręs, o iš' tikrųjų pats autorius 
buvo gyvas ir sveikas ir ėjo Prienuose no
taro pareigas. Mat, jis buvo kai kurių su
maišytas su savo vyresniu broliu Antanu, 
mirusiu 1903 m. kovo 16 d., kuris taip pat 
turėjo gabią plunksną ir dalyvavo lietuvių 
spaudoj, leidžiamoj užsieniuose.

J. Vilkutaitis-Keturakis mūsų visuome
nei daugiausia yra žinomas kaip komedijos 
„Amerika Pirtyje” autorius, bet jis dar yra 
parašęs beletristinių dalykėlių mūsų seno
joje spaudoje, daugiausia jumoristinio po
būdžio. įdomu tai, kad autorius, kada rašė 
savo šią komediją, dar nebuvo savo gyveni
me matęs jokio didesnio ar rimtesnio te

atro, kaip kad mes dabar pratę įsivaizduo
ti, kada teatralinių veikalų rašytojai pa
prastai jau yra matę bei įsižiūrėję į teat
rinius veiksmus. O. J. Vilkutaitis, kaip jis 
pats man yra prasitaręs prieš kokią 12 me
tų, savo tą komediją rašęs po to, kai buvo 
perskaitęs daugybę svetimomis kalbomis 
teatro veikalų, ir tatai jį paskatinę para
šyti lietuvišką pjesę. Turinio užuomazgą 
jis ėmęs iš tikrojo gyvenimo, būtent: esant 
jam dar jaunuoliui jo gimtajame kaime 
(Gulbiniškiuose) žmonės daug kalbėję apie 
vieną siuvėją, suviliojusį dailią kaimo mer
giną, kuriai buvo pasipiršęs tik tam, kad 
galėtų pasogos sąskaiton išvilioti reikalin
gą pinigų sumą ir išdumti į Ameriką, kuri 
tais laikais irgi buvo žiūrima kaip laimės 
šalis. Keturakio pseudonimą buvo pasirin
kęs todėl, kad jį patį kiti kaimo berniokai

buvo praminę „keturakių” už tai, kad jis, 
dar jaunas būdamas, buvo įsigijęs ir nešio
jęs akinius.

Prieš pat šį karą man buvo tekę ne vieną 
kartą kalbėtis su velioniu. Ir jis buvo pa
sisakęs, jog esąs pasiruošęs rašyti savo at
siminimus ypač iš tų laikų, kada buvo už
drausta lietuvių spauda, kada Lietuvos pa
dangė buvo niūri ir rusų žandarai tykojo 
pagriebti kiekvieną susipratusį lietuvį; tai
gi tokiam žmogui, kuris dar pats dalyvavo 
uždraustoj spaudoj, ypatingai reikėjo 
daugiau saugotis negu kam kitam.

Ir kai dabar velioniui teko pasirinkti 
amžino poilsio vietą svetimoje, ne Lietuvos, 
žemėje, tikrai darosi liūdna ir skaudu. Mes 
dar pasilikę gyvieji tegalime jam pateikti 
nupintą mūsų širdyse amžino atminimo vai
niką. A. Kelmutis

____ Knygif paraštėje

V. K. Jonynas
„Verterio“ iliustracijos

Rinktinė knyga apie Vydūną sukaktuvininką

Atsiiista paminėti
Jaunuolio mokslas. Autorius Budapešto 

universiteto profesorius Tihameris Tothas. 
Vertė Antanas Maceina. Knygoje išdėstytos 
fizinės ir moralinės disciplinos sėkmingai 
mokytis ir pasiruošti gyvenimui. 120 psl. 
Tiražas 3000 egz. Kaina 2 DM.

Jaunuolio kovos. Autorius Budapešto uni
versiteto profesorius Tihameris Tothas. 
Vertė Antanas Maceina. 80 psl. Išleido šv. 
Sosto Delegatūra lietuviams. 1948 m. Kirch- 
heime. Tiražas 3000 egz. Kaina 2 DM.

Šių metų kovo 22 d. Dr. Vydūnui.suėjo 
80 metų amžiaus. Ta proga A. Merkelis su
darė rinktinę, kurią pavadino sukaktuvinin
ko vardu. Gan paprastai ir kukliai išleista 
ta knyga, bet joje telpa, palyginti vertingų 
atsiminimų apie mūsų žymųjį rašytoją. Čia 
taipgi susipažįstame su jo gyvenimo ir kū
rybos pagrindiniais bruožais, ir randame 
kiek, kad ir šykštokai, paties Vydūno kūry
bos (pvz., iŠ „Prabočių Šešėlių”). Šiuo at
žvilgiu knyga bus ir mokyklai reikalinga 
bei naudinga. Tik būtų buvę pravartu, kad 
kalbiniu ir kitais atžvilgiais straipsniai būtų 
buvę kiek labiau išlyginti. f

Gan objektyviai parašytas čia Dr. J. 
Šaulio straipsnis apie mūsų buv. atstovo 
Vokietijoje santykius su Dr. Vydūnu. Iš 
jo paaiškėja Dr. Šaulį reikšmingai prisidė
jus prie Vydūno išvadavimo iš nacių kalė
jimo. M. Vaitkus gan įdomiai, jumoru at- 
miešdamas rašo apie Vydūno susitikimą su 
Jakštu per pirmojo 60-metines sukaktuves 
Kaune pas Vaižgantą. Greta įdėta A. Jakš
to straipsnio apie Vydūną ištrauka. A. Jakš
tas, kad ir kaip buvo priešingas kai Iši
riems Vydūno pasaulėžiūros punktams, tei
gia, Vydūną su Maironiu nepriklausomą 
Lietuvą išpranašavusį. Prof. Končius rašo 
gan būdingu stiliumi, taip sakant, daukan- 
tiškai, tik į straipsnio pabaigą teduodamas 
reikšmingesnių atsiminimų apie Vydūną. J. 
Strolia rašo apie Vydūną kaip muziką bei 
choro dirigentą, o A. M. Katiliškis apie 
dvejopą — Lietuvoj ir tremty — pasimaty
mą su Vydūnu. Bet šilčiausiai Vydūną pri
simena A. Krausas, jį tiesiog savo tėvu lai
kydamas. Jo atsiminimai apie Vydūną iš 
pastarojo darbo Telšių gimnazijoje bus įdo
mūs ir mūsų moksleiviams paskaityti. Ten 
randame reikšmingų smulkmenų iš Vydūno 
gyvenimo, kurių kitur neužtinkame.. Pvz., 
sužinome Vydūną buvus visus pralenkiantį 
bėgiką.

Gaila, kad apie Vydūno filosofinę ir li
teratūrinę kūrybą, palyginti, nedaug me
džiagos šioje knygutėje terandame. Bet A. 
Merkelio straipsnis „Kaip suprasti Vydū
ną?” yra reikšmingas. Juo galės pasinau
doti ir mokytojai, dėstydami literatūrą 
tremties mokykloje. Straipsnis yra buvęs 
parašytas prieš 5 metus, Vydūnui tada 75 
metus amžiaus suėjus. Bibliografui (bet ir 
šiaip skaitytojui) bus svarbus Vydūno raš
tų sąrašas, tik ar jame nieko nebėra išleis

Kultūrines naujienos

ta? Bet jau ir apie 60 atskirų veikalų są
rašas rodo mūsų sukaktuvininko nuopelnus 
lietuvių literatūrai.

Įdėta čia pagaliau ir sveikinimai Vydū
nui jo 80 metų amžiaus sukakties proga. Iš 
jų paaiškėja šiltas atsinešimas į visiems 
brangų vyrą, nepaisant amžiaus ir pasaulė
žiūrų skirtingumo.

Knygą „Vydūnas” išleido „Mūsų Kelias”.
A. R.

„Veto“ knygų leidybai
Nuostabiai gražiai "paskutiniaisiais „prie ■ 

reforminiais” mėnesiais užsirekotnendš—c 
Liudo Vismanto „Ventos” knygų leidykJ: 
Maironis, Brazdžionis, Aistis, Švaistas, Do
vydėnas ir kiti žymūs vardai šviečia „Ven
tos” leidiniuose. Žmogus, niekada prieš tai 
nedirbęs knygų leidyboje, kultūrininkų pa
skatintas imasi šio darbo, kuras anuomet 
buvo „nežinomas, bet šiandien toks mielas, 
artimas ir brangus”, kaip pasisako pats L. 
Vismantas. ,*,1946 m. pabaigoje, sumedžiojęs 
popieriaus, išleidau pirmąją knygą. Dabar, 
pasižiūrėjus Į tą leidinį, man gaila jo men
ko technikinio apipavidalinimo. Bet tai bu
vo darbo pradžia”, sako leidėjas. „Sąlygos 
buvo sunkios, dažnai apimdavo nuotaikos, 
kad reikia mesti šį darbą, tačiau pamažtl 
reikalai pradėjo gerėti, nuotaikos keistis ir 
darbas geriau sektis”.

Apie padėtį, po pinigų reformos L. Vis
mantas kalba susirūpinusiai, „Valiutos re
forma savo paskirtį atliko tikrai reformiš- 
kai. Išplatinamų knygų tiražas smuko 75— 
8O°/o. .Tokiai padėčiai esant privatinėse ran
kose esančias leidyklos negalės savo ištek
liais išsiversti ir leidybą turės sustabdyti. 
Šiaip taip pavyko finansinius reikalus su
tvarkyti, ir pradėti darbai bus užbaigti. O 
apie tolimesnį darbą bus galima tik tada 
pagalvoti, kai mūsų tautiečiai pasirodys 
labiau susidomėję savosios knygos išlaiky
mu. Turėjau sumanymą dar'šiais, metais 
pradėti leisti lietuviškųjų klasikų seriją, o

dar vaizdžiau parodė, su kuo turiu reikalą. To pasikalbėjimo 
metu aš pasakiau, jog jau esu atlikęs visus reikalus ir kad 
norėčiau grįžti į savo postovį. Bet prof. Krėvė-Mickevičius, 
paprašė mane dar nesiskubinti. Kada aš pastebėjau, jog man 
atrodo, kad būtų reikalinga man grįžti, atsižvelgiant i pa
dėties komplikavimąsl Balkanuose ryšium su raudonosios ar
mijos žygiu į Besarabiją, prof. Krėvė-Meckevičius Glovacko, 
akivaizdoje pasakė viršininko tonu, kad vis dėlto dar ne
grįžčiau. Esą, pirmadienį dar numatytas pasitarimas Užsienio 
reikalų m-joje, o kadangi yra dvi dienos švenčių (mat pasi
taikė Petrinės), tai aš galėsiąs ta proga ir pasilsėti ar kur 
pakvėpuoti geru oru, kuris tomis dienomis buvo tikrai gra
žus.

Minėtasis viršininko tonas man pasirodė įtartinas. Bet 
tuo pat metu kažkas iškvietė Glovacką prie telefono kitame 
kambaryje. Likus tik su prof. Krėve-Mickevičium dviese, 
galėjau įsitikinti, jog šio lietuvio kultūrininko patriotizmas 
buvo'stipresnis už „liaudies vyriausybės“ nario pareigos su
pratimą. Jis man atskleidė, jog sovietų pasiuntinys Pozdnia- 
kovas, esą, prašęs, kad kurį Išliką mane sugaišintų Kaune. 
Motyvas, esą, kad kažkodėl negrįžtąs iš Berlyno Vokietijos 
pasiuntinys Zechlinas ir kad tai jam, Pozdniakovui, atrodą 
įtartina. Kadangi eventualumą, jog galių būti Kaune su
laikytas, buvau numatęs, tai tas, ką patyriau Iš prof. Krė
vės-Mickevičiaus, man didelės staigmenos nebesudarė. Kad 
aptartume tą reikalą, numatėme kitą susitikimą po poros 
valandų, tik jau be komisaro. Susitikimui vietą parinkome 
ministerių kabineto rūmuose, prieš pat „liaudies vyriausy
bės“ narių susirinkirfią posėdžio, kad tuo būdu sumaišius 
kortas Sniečkui ir jo komunistiniams sekliams...

Tas mudviejų pasikalbėjimas buvo trumpas, truko ne 
daugiau kaip pusvalandį. Bet jis buvo politiškai reikšmin
gas, gal net istorinės reikšmės, kaip Lietuvos diplomatijos 
atstovo su „liaudies vyriausybės“ vicepirmininku, ėjusiu fak
tiškai min. pirmininko pareigas, tik savo lietuviškos sąži
nės neišsižadėjusiu. Persitikrinęs dar kartą iš kitų bendrų 
pažįstamų, jog prof. Krėve-Mickevičium galima pasitikėti 
vipu 100°/o, nusprendžiau viską jam atskleisti atvirai, kaip 
yra ir kaip esu apsisprendęs pasielgti ryšium ju Pozdnia- 
kovo reikalavimu mane sugaišinti Kaune. Pasakiau, jog esu 
nusistatęs tuojau grįžti į savo postovį Berlyne, kad iš ten 
orientuočiau visus savo kolegas, Lietuvos pasiuntinius, apie 
tai, kas darosi tėvynėje, kad jie galėtų pasiruošti ir išvystyti 
diplomatinę akciją visur užsieniuose prieš Sovietų S-gos 
piktus tikslus prieš mūsų kraštą.

Prof. Krėvė-Mickevičius tokiu mano apsisprendimu pa
sijuto užkluptas. Jis aiškino, jog, jo nuomone, dar nėra nieko

tokio pavojingo man asmeniškai. Esą, su Pozdniakovu dar 
būtų galima pakalbėti. Pagaliau jis tik prašęs, bet ne ko 
reikalavęs, esą, tik nereikėtų dalyko forsuoti.

Paprašiau prof. Krėvę-Mickevičių nė nebandyti su 
Pozdniakovu ką kalbėti, Aiškinau, jog, mano nuomone, pats 
faktas, kad Pozdniakovas išdrįso pareikšti sakytą pageida
vimą, yra pakankamas ženklas, jog sovietai nori užsmaugti 
Lietuvos diplomatinį postovį Berlyne. Tokiomis aplinkybė
mis, sakiau, mano pareiga yra jokiu būdu nepasiduoti ir 
tos kilpos, žūt būt, išvengti. Dėsčiau nuomonę, jog kalbė
jimasis su Pozdniakovu dėl manęs galėtų man tik pakenkti 
ta prasme, kad tai jį gal tik paskatintų imtis per komu
nistų partiją realesnių priemonių mano išvykimui sukliu
dyti.

Prof. Krėvė-Mickevičius dar užsiminė, kad tai be vy
riausybės nutarimo yra neįmanoma ir kad Ministerių kabi
nete tas klausimas dar nebuvęs svarstytas.

Tada paklausiau, ar prof. Krėvė-Mickevičius gali ga
rantuoti, kad nebūsiu sulaikytas ir be Ministerių kabineto 
nutarimo?

Jis nesijautė tikras. Tarė, jog iš saugumo viršininko, 
Sniečkaus, esą. galima laukti viso ko. Net jis pats, prof. 
Krėvė-Mickevičius, esąs pasekamas, o taip pat finansų mi- 
nisteris E. Galvanauskas, kaip ir kiti, kuriais komunistų 
partija nepasitiki.

To man užteko, kad pasakyčiau prof. Krėvei-Mickevičiui, 
jog savo, nusistatymo keisti negaliu ir kad tuojau pat pra- 
nyksiu iš Kaupo.

Prof. KrėVė-Mickevičius susirūpino, į kokią padėti tokiu 
savo poelgiu pastatysiu jo vyriausybę ir jį patį, paprašė, ką 
galėčiau patarti, kaip jam pasielgti.

Patariau prof. Krėvei-Mickevičiui apie mano išvykimą 
kol kas niekam nieko nesakyti. Jei Pozdniakovas, pajutęs, 
jog esu išvykęs, paprašytų paaiškinimų, tai jam atvirai pa
sakyti, jog išvykau savo valia, o jei dar kibtų, tai jį apra
minti pažadėjimu man pritaikyti disciplinos sankcijas, Bet 
paprašiau prof. Krėvę-Mickevičių nesiskubinti jų naudoti 
ir tą dalyką kaip galint ilgiau uždelsti, kad nesužlugdytų 
mano teisinės padėties, kaip Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje. 
Ji man buvo svarbi tam, kad galėčiau, kada bus atėjusi tin
kama proga, pareikšti Lletuvo vardu formalų protestą Rei
cho vyriausybei prieš Sovietų Sąjungos agresiją.

Atsisveikinome iu prof. Krėve-Mickevičium nuoširdžiai, 
palinkėdami vienas antram viso gero: jis man - laimingai 
grįžti į savo postovį, o aš jam - sėkmingai atsilaikyti prieš 
eventualius Pozdniakovo spaudimus. (B. d.)

taip pat ir tremtyje esančiųjų rašytojų kū
rinius, tačiau mano sumanymams pinigų re
forma pasakė „veto”. Daug ko mums reika
lingo neišleidome — turiu galvoje klasikus 
ir mokykloms vadovėlius, — ir tai atsitiko 
todėl, kad laiku nebuvo imtasi leidybos rei
kalų tvarkyti toms mūsų įstaigoms ar or
ganizacijoms, kurioms ši paskirtis priklau
sė”.

Po birželio dvidešimtosios „Venta” išlei
do Liudo Dovydėno „Mes ieškome’ pavasa
rio”, o netrukus išeina A. M. Katiliškio no
velės „Prasilenkimo valanda” ir dar trys 
kiti leidiniai. „Darbų yra daug ir pasiūly
mų gražių”, sako L. Vismantas, „bet susto
ji,’ties viena kliūtimi: lėšos. O sąlygos bū
tų puikios, popieriaus jau nestinga, spaustu
vės siūlosi su savo patarnavimais, tik pini
gų, pinigų...- Ir šiandien taip gaila, kad 
negalėjau savo planų įgyvendyti. Skirstomės 
į užjūrius, ir ką nusivešim savo jaunimui, 
kai geros knygos, kai tinkamo vadovėlio 
trūksta ir tremtįes mokykloje? Knyga — 
ginklas, knyga — apsauga nuo nutautėjimo, 
ir kuo mes apšarvuosime savo vaikus nuo 
šitų negerovių? Išeivijoje knygų leidimo 
sąlygos bus dar sunkesnės, o ir laiko šiam 
tikslui truks, tad dar paskutinis metas tuo 
susirūpinti ir surasti kelius lietuviškajai 
knygai leisti”.

„Taigi, sumanymų turiu gražių ir jų yra 
daug, tik nėra priemonių juos realizuoti. 
Tačiau kas bus galima .daryti — 
darbo nenutrauksiu, nes vilties dar 
nenustojau ir tikiu lietuviškosios 
ateitimi", pareiškė L. Vismantas, 
džiai turėtų būti įsidėmėtini mūsų 
niškosios visuomenės, kuriai yra 
lietuviškosios knygos išlaikymo reikalas. O 
tai turi būti svarbu kiekvienam ir visiems.

J. Žilvinas

darysiu 
visiška 
knygos

Šie žo- 
tremti- 

svarbus

Brazilijos lietuvis V. Merkys, susitaręs su 
muziejinių retenybių rinkėjais, išvyko į 
Paraguai upės versmes Mato Grosso vals
tybėje, Brazilijoje, ieškoti 1939 metais ten 
užtiktų nežinomo milžino gyvulio griaučių. 
Šioje srityje dirba nemaža lietuvių deiman
tų kasyklose, (s).

„Mano dainos’’. Tokiu pavadinimu žymi 
Amerikos lietuvių veikėja Marija Sims iš
leido savo eilėraščių rinkini, kuris vietinių 
kritikų suliktas palankiai (s).

Paskutinis K. Hamsuno veikalas. Žymusis 
norvegų rašytojas ir Nobelio premijos lau
reatas Knut Hamsun, kuris už tariamą ben
dradarbiavimą su naciais jų okupacijos me
tu buvo teisiamas Norvegijos teismo, ne
trukus išleidžia savo politinę autobiografi
ją, kurioje jis išdėsto savo nuomonę apie 
nacionalsocializmą. (s).

Petruičio knyga itališkai. Vincenta Lozo
raitienė atmintinas Červenės žudynes išgy
venusio pik. Petruičio atsiminimų knygą 
„Kaip jie mus sušaudė” išvertė į italų kal
bą. Kaip žinoma, ši knyga yra išleista ir 
anglų kalba LAICo pastangomis Ameri
koje. (s)

Dail. VI. Vijeikis i JAV. Paskutiniu lai
ku Brazilijoje, Sao Paulo mieste gyvenęs 
dail. Vladas Vijeikis šio mėnesio pradžioje 
išvyko į JAV ir apsistojo New Yorke. Bra
zilijoje, padedamas vietinių lietuvių, perei
tais metais jis suorganizavo lietuvišką 
spaustuvę ir įsteigė bei redagavo dvisavai
tinį žurnalą „Mūsų Lietuva”. Dail. VI. Vi- 
jėikis bene pats pirmas tremtyje, Vokieti
joje, 1945 m. buvo suruošęs savo darbų pa
rodą, vėliau išvyko į Paryžių, ten aktyviai 
reiškėsi kultūrinėje veikloje ir 1947 m. iš
vyko į Braziliją, (s)

„Bendras Darbas”. Šiuo pavadinimu Lie
tuvių Tremtinių Amatininkų ir Darbininkų 
Profesinė Sąjunga Augsburge išleido pir
mąjį numerį informacinio leidinio, kuriame 
telpa straijasnių ir žinių apie profesinių 
sąjungų vaidmenį ir veiklą bei informacijų 
apie darbininkų gyvenimą Vokietijoje ir ki
tuose kraštuose, (s)

Dailininko V. K. Jonyno veiklą galima 
būtų be poetinių perdėjimų sulyginti su j Ū- 
ra. V. K. Jonynas sukūrė tremtyje iš nie
ko meno mokyklą Freiburge, kuri savo or
ganizacija. ir sistema yra tikroji akademi
ja. Kaip pritaikomosios dailės retas meis
teris jis padarė prancūzų okupacinei zo
nai pašto ženklus, apie kuriuos prancūzų ir 
vokiečių spauda pasisakė su ypatingu entu
ziazmu, o tarptautinis filatelistų kongresas 
pripažino, kad šie ženklai yra gražiausieji 
visam kontinente. Jis organizavo daugely 
Vokietijos centrų savo ir prof. Ado
mo Galdiko darbų parodas, o taip pat ir 
tarptautinį meno festivalį Baden-Badcne. V. 
K. Jonynas rašė straipsnius apie atskirus 
dailininkus ir apie bendras kultūrines pro
blemas, jis skaitė paskaitas apie meną, jis 
duoda paišybos pamokas, dalyvauja visuo
menės gyvenime, turi milžinišką korespon
denciją jam rašo garsieji rašytojai, kritika^, 
leidėjai, gubernatoriai, generolai, įskaita^ 
ir patį prancūzų zonos viršininką genero
lą Koenigą), jis ruošiasi šiuo laiku savo 
apžvalginei parodai Paryžiuje' ir tt. ir tt. 
Nėra jokios abejonės, kad nė viena lietuvių 
švietimo, meno bei kultūros informacijos įs
taiga ar instancija, garsinanti Lietuvos var- . 
dą, nėra tremtyje turėjusi tokio pasisekimo 
ir tokio tarptautinio savo darbui pripažini
mo, kaip šitas vienas žmogus.

Atrodytų, kad V. K. Jonyno paties kaip 
dailininko kūryba turėtų dėl jo organizato
riškų darbų nukentėti. Tačiau nr negalim 
neišreikšti savo džiaugsmo, ka grafikas 
daro savo mane — formalistiniu ii dvasiniu 
atveju pažangą. Kaip tik dėlto jo naujausia 
knyga J. W. Goethės „Jaunojo Verterio 
kančios” ir nukenčia savo stilistinėje visu
moje, — nes kai kurios iliustracijos sukur
tos po 4 metų pertraukos jokiu būdų nega
lėjo būti anų laikų Jonyno imitacijos. Jei
gu grafikas šiandien dirbtų visiškai taip, 
kaip jis dirbo 1943 m., mes nustotumėm tų 
didelių Vilčių, kurias mes į iį dedame, ma
tant kaip be atvangos vystosi jo talentas. Per 
paskutinius 5 metus V. K. Jonynas, kurį 
kolega Jeronimas Cicėnas labai teisingai 
pavadino lietuvių grafikos klasiku, išsilais
vino nuo tam tikros statikos, įgavo linijos 
nesuvaržomą srovenimą ir kompozicijos di
desnį originalumą. Sis grafikas kaip ir bu
vo pasiliko baroko ir barokinių formų ad- 
miratoriumi, estetu ir idealistu. Bet tuo 
pačiu laiku jis prisiartino prie abstraktinis 
meno ir jį pradėjo dominti kūrybos metafu . 
zinės problemos. Paskutinės vis stipriai 
užakcentuojamos jo eskizuose „Hamletui" 
kai kuriose neseniai sukurtose exlibrisose, i 
taip pat ir vinjetėse „Verteriui”. Juodai 
plėmas, kuris seniai Jonyno linijinėj graft 
koj nevaidino ypatingos rolės ir buvo ii 
viso paskutiniais metais beveik nevartdla' 
mas, Įgavo jo naujose graviūrose dideli 
dekoratyvinę reikšmę.

Iliustruoti Goethės žinoma veikalą V. K 
Jonyną 1943 m. paprašė Prahos leidykla 
Jan Hakl. Graviūras turėjo išeiti atskiru 
leidiniu, kaip nedidelė monografija apie 
dailininką. Šitas leidinys su mano tekstu 
1944 pavasarį buvo Kaune atiduotas spau
dai, tačiau įvykiai sutrukdė jam pasirodyti. 
Tie patys įvykiai neleido V. K. Jonynui 
baigti savo darbą. 1944 m. rudenį Goethės 
Archyvo Weimare direktoriuX žinomam li
teratūros ir meno istorikui prof. Wahliui 
pasiūlius. Goethės muziejus (Goethes Natio
nalmuseum zu Weimar) įsigijo devynis lie
tuvių grafiko medžio raižinius. Tie raiži
niai ir buvo iliustracijos minėtam Goethės 
romanui. Šis įsigijimo faktas buvo reikš
mingas tuo, kad dabar lietuvių menas yra 
atstovaujamas tame garbingame muziejuje 
ir lietuvių grafiko V. K. Jonyno vardas įėjo 
į tarptautinę „Goetheanos” bibliografiją ir 
jo darbai reprodukuojami iliustruotuose 
Goethės Archyvo leidiniuose. Laiške, kurį 
tą proga prof. Wahl nusiuntė dailininkui, 
šis žinomas mokslininkas, kuris eina* savo 
pareigas ir šiuo metu reiškia džiaugsmą, 
kad Goethės muziejus įsigijo tokius vertin
gus meno kūrinius.

Galutinai baigti - „Verterio” iliustravimą 
V. K. Jonynui pasisiekė tik 1948 m. pra
džioje. Dabar ši kolekcija,'— grafiko aš
trios akies, talentingos rankos, subtilaus 
skonio ir aukštos knygos formavimo kultū
ros liudininkė pasirodė žinomos vokiečių 
Karl Alber leidyklas didelio formato ele
gantišku akademiniu leidiniu kartu su Goe
thės tekstu. Iš viso V. K. Jonynas dovanojo 
mums 17 graviūrų. Šie medžio raižiniai, Jei 
taip galima pasakyti, „modernizuoja” vokie
čių klasiko veikalą ir mėgina jam suteikti 
tam tikro racionalinio vyriškumo, be tiesio
ginio praeities sentimentalizmo. Tatai yra 
visai suprantama, jei turėsime galvoje šių 
dienų skaitytojo suvokimo pobūdį. Be to, 
būtų klaidinga galvoti, kad galima ar net 
reikalinga atgaivinti tą pačią figūrą^ kurią 
sau vaizdavosi rašytojas. Tikrai gyvas kū
rinys tuo ir pasižymi, kad jis gimęs, t. y. 
autoriui jį sukūrus, tik pradeda egzistuoti. 
Jis vystosi, keliaudamas j>er skaitytojų mi
nią gyvena, tuo būdu turtėja ir (gauna di
desnės jėgos. Šimtmečiai ir kraštai, kurie 
jį pasisavina, uždeda iam savo minčių at
spaudą. Jei jis turi pakankamai jėgos šitai 
naštai pakelti, tai iis pasidaro klasinis ir 
bendrai žmogiškas. Toks yra Goethės „Ver- 
teris”.

Savo iliustracijomis ..Verteriui” V. K. 
Jonynas ne vien papildo ilgą eilę užsienio 
dailininkų, sumokėjų:’-' duoklę Goethės 
veikalams, —' jis duod- mums meniškus 
medžio raižinius, kurie ir šalia knygos, ir 
be teksto, lieka pilnaverčiais meno kūri
niais. Garsi Berlyno meno kritikė Dr. .Hil- 
de Herrmann rašo apie rtv graviūras: 
„Neperdėčiau pasakydama, kad šis jaunojo 
Goethės kūrinys, kurie, kaip ir daugelis 
mūsų klasikinės literatūros kūrinių lieka 
mums visuomet artimas ir aktualus — dai
lininko V. K. Jonyno mums iš naujo pado
vanojamas. Ir čia jisai savo aštriu ir kar-

(Nukefta į 4 psl.)
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PASIJUDINO IR PRANCŪZU ZONA
Reutlingenas. — Tr^s lietuvių šeimos iš

vyko Kolumbijon. Jų tarpe žinomas daili
ninkas Eugenijus Kulvietis su žmona. Apie 
30 lietuviu Venecuelos komisijos priimti ir 
netrukus išvyksta tolimo n kelionėn. Iš 
prancūzų zonos išvyko didesnis tremtinių 
skaičius Kolumbijon ir nemažai mūsų tau
tiečių rengiasi vykti Venecuelon. Registruo
jami tremtiniai į Braziliją ir Gvatemalą. 
Ko! kas apie vežimą į Jungtines Amerikos 
Valstybes čia nieko negirdėti. Australijos 
komisija taip pat čia nesilankė. Keletas šei
mų išvyko Anglijon ir Kanadon.

— Rugsėjo 8 d. šventė iškilmingai pami
nėta. Vietos R. Katalikų bažnyčioje kun. 
Butkus laikė atitinkamas pamaldas, kurių 
metu giedojo solistai Stasys Liepas ir Ka
zėnas. Vargonais pritarė Aleksandras Ku
čiūnai.

SQdbanhofo viešbučio salėje įvyko kon
certas. Apie Lietuvos laisvės kelius įžangos 
žodį tarė Mečislovas Mackevičius. Lietuvių 

ffcnuzikų komponuotas dainas išpildė solis
tai Stasys Liepas ir Kazėnas. Akomponavo 
Aleksandras - Kučiūnas. Literatūrinėje da
lyje savo kūrinius skaitė Stasys Santvaras, 
Svabaitė, Vlada Proščiūnaitė, Henrikas Ra
dauskas ir Antanas Rūkas. Minėjimo metu 
lietuvių tautinės šventės proga sveikino 
PDR vadovas prancūzų karininkas p. Paul 
Oičhard. Palinkėjo lietuviams juo greičiau 
sugrįžti į išlaisvintąją tėvynę. Šie žodžiai 
susirinkusiųjų buvo palydėti ovacijomis.

šia proga atsisveikinta sų, išvykstančiais 
LTB nariais į Kolumbiją ir Angliją. Kiek- j 
vienai šeimai įteikta aktualintų angliškų i 
knygų ir Lietuvių Rašytojų Draugijos pir- i 
mininko Stasio Santvaro padovanotieji al
manachai „Tremties metai”. Iškilmėse da- | 
lyvavo beveik visi LTB Apylinkės nariai. < 

—- Reutlingene du vokiečiai susirgo meJ 
ningitu — vaikų paralyžium, šia proga dr. t 
Proecevičius šeštadienio popietės metu 1 
plačiau aiškino ligos simptomus ir kaip i

Kalbėjo taip pat ir Likusieji šeimų nariai, artimieji ir vietos 
visuomenė susirūpinusi pastatydinti garbin-

nuo jos ajasisaugoti.
apie įvairias tropines ligas.

— Spalių 31 d. vietos R. Katalikų baž- gierns velionims tinkamus paminklus, 
nyčioje rengiamas didelis bažnytinės muzi
kos koncertas. Programą išpildys M. K.
Ciurlionies ansamblis, solistas Stasys Lie
pas ir kiti.

— Vietos LTB dirbantieji nariai savo su
sirinkime vienu balsu nutarė apsidėti pro
gresyviniu mokesčiu kultūros ir švietimo 
reikalams. Tautinio • solidarumo, 1--------
rinkliavos ir darbo pajamų mokesčiai taip 
pat daugumos laiku sumokami.

— Pfullingeno kapuose palaidotas pavyz
dingasis Suvalkijos ūkininkas Jonas Eidu
kevičius, Reutlingeno kapuose — Lietuvos • suose mokosi 
Banko Valdytojas Juozas Paknys ir Tiibin- ■ Anglų kalbą 
geno — Lustnau kapuose jaalaidotas Lietu- • prancūzų — 
vos Banko direktorius Pijus Grajauskas.1 Svarzas.

— Arkivyskupo Juozapo Skvirecko 75 
metų sukaktuves atitinkama akademija ren
giasi. paminėti vietos katalikų visuomenė. 
Pasirengimo darbus pradeda vykdyti kle
bonas kun. Butkus.

— Apylinkės Komitetas pasiūlė Wiirttem-
laisvės ber8° Apygardos Komitetui neatidėliojant 

' 'sušaukti Apygardos Tarybos posėdį emi
gracijos, kultūros, LTB narių mokesčių ir 
kitiems reikalams aptarti.

— Anglų, prancūzų ir ispanų kalbų kur- 
didelis skaičius tremtinių.

dėsto Karaliūnas ir Tirva, 
Kumpikienė ir ispanų —

Pavykusi tautodailės paroda
Diepholzas. Rugsėjo Aštuntosios šven-fnis buvęs, jei būtų nepamiršę ir pačio šu

tės proga stovykloje buvo suruošta liet, tau-J tvarkymo meniškosios pusės. Kai kur, ypač 
todailės ir spaudos paroda, kuriai ekspona-; mezginių ir rankdarbių skyriuose darėsi 
tai surinkti iš stovyklos gyventojų. Pasirodė^ netvarkingos krautuvės vitrinos įspūdis, 
kad stovyklos gyventojai turi įdomių tauto
dailės pavyzdžių, kuriuos mielai sutiko Pa
rodos komitetui jiaskolinti. Paroda užėmė 
dvi dideles sales. Atskirais skyreliais pasi
rodė vietinė spauda, išleista ir leidžiama 
visose tremties stovyklose, kuriose dabarti
niams Diepholzo stovyklos gyventojams te
ko gyventi ir dirbti. „Aušrinės” choras, 
gimnazija, ateitininkai ir kt. savo skyre-t 
liuese vaizduoja savo darbą nuotraukomis 
ir diagramomis. •

Parodą aplankė per 1.500 žmonių, jų tar
pe vietiniai ir svečiai. Ypa£ vietiniai vokie
čiai domėjosi mūsų tautodaile 
Jei eksponatų parodoje buvo 
tai jų išdėstymui kai kur trūko 
Parodos rengėjai, suruošdami 
atliko didelį darbą, bet jis būtų dar pilnes-

ir spauda, 
itin gausu, 
meniškumo, 
šią parodą

Buvo atsilankęs didelis lietuvių draugas prof. G. Matorė
Seligensladtas. š. m. rugpjūčio mėn. 30 

d. aplankydamas savo senus pažįstamus į 
Seligenstadto lietuvių stovyklą buvo atvy
kęs Besanęono (Prancūzijoj) universiteto 
prof. dr. Georges Matorė su ponia (lietu
vaitė). Rugpjūčio mėn. 31 d. prof. G. Ma
torė stovyklos gyventojams padarė praneši
mą ir nušvietė dabartinę Prancūzijos poli
tinę padėtį ir emigracijos galimybes į Pran
cūziją ir jos kolonijas. Prelegentas praneši
mą darė ir į klausimus atsakinėjo lietuvių 
kalba, kurios jis yraį pusėtinai pramokęs 
gyvendamas Lietuvoje prieš 2. pasaulinį 
karą.

Pažymėtina; kad prof. dr. G. Matorė pra
ėjusiais metais įvykusiame pavergtų tautų 
mitinge Paryžiuje buvo vienas aktyviausių 
kalbėtojų (apie mitingą „Mintis” savo lai
ku yra davusi ilgesnį aprašymą).

— Rugsėjo mėn. 14 d. įvykusiam? L.T.B. 
Apylinkės .gyventojų visuotiniame susirin
kime, atsistatydino Apylinkės Komitetas.

Prieš atsistatydinant, Komiteto pirmininkas 
P. Jurgaitis ir kiti komiteto nariai davė sa
vo nuveiktų darbų 
to kadencija buvo 
24.) ir jo nuveikti 
tojų gerovei buvo

Naujo komiteto 
rinkta rinkiminė komisija, kuri nustatė nau
jus rinkimus pravesti š. m. rugsėjo mėn. 
26 d.

— Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. iki rugsė
jo mėn. >15 d. iš stovyklos emigravo 121 
asmuo, iš jų 75 vyrai, 38 moterys Ir 8 vai
kai iki 14 metų. Daugiausia emigravo į 
Kanadą 43 (jų tarpe 21 su afidevitais) ir į 
Australiją 33. Viso iš stovyklos emigravo į 
kitus kraštus lygiai 200 žmonių.

— Stovyklos žvejų draugijai vokiečių įs
taigos pranešė, kad anksčiau paimto mokes
čio už žvejojimo leidimus po 'RM 60,— ne
pakanka ir dabar reikalauja dar damokėti 
DM 30.—. Zgtn. Jonaitis

apyskaitas. Šio komite- 
ilgiausia (nuo 1947. 1. 

darbai stovyklos gyven- 
žymūs.
rinkimams pravesti iš-

Šventišką nuotaiką stovykloje papildė lie-
• tuvių liaudies dainų ir operos arijų kon-
• ■ vertas, įvykęs stovykloje rugsėjo, mėn. 10 d. 
■ Koncerto programą attiko operos solistai 
i Juzė Augaitytė ir Ipolitas Nauragis. Šių 
. dainininkų aukšta
• lis fažus balsas 
, išlaikė juos ligi 
( Stovyklos svečiai

porą dienų susipažino su stovyklos vietinė
mis meno mėgėjų jėgomis, šį kartą turėjo 
progos išgirsti ir lietuvius profesionalus 
menininkus. Dainininkai, padainavę visą ei
lę liaudies dainų ir* operų arijų, nuošir
džiausiai publikos sutikti ir atkartotinai 
kviečiami dainuoti, „bisui” dar padainavo 
po porą dalykų.

Daininkams akomponavo Rygos operos 
koncertmeisterė Maizite Kalais. Visi trys 
menininkai apdovanoti gausybe gėlių, 
į — Suvažiavus visiems Diepholzan numa
tytųjų perkelti stovyklų gyventojams, susi
jungė visa eilė įstaigų bed organizacijų. 
Taip, pvz., sudaryta jungtinė gimnazija, ku
rios direktoriumi Švietimo Valdybos įgalio
tinis paskyrė prof. K. Rindzevičių. Veikia 
jau ir jungtinė pradžios mokykla ir vaikų 
darželiai. Visuotinių susirinkimų'metu iš
rinkti LRK skyriaus Valdyba,’ Žemės ūkio 
darbuotojų Valdyba ir kt. Slaptais rinkimais 
pravesti ir apylinkės • LTB Komiteto rinki
mai, išrenkant 7 asmenis. Kbmiteto pirmi
ninku yra adv. Ant. Janušonis. Netrukus 
vyks ir nauji stovyklos vadovo (kaip kitur 
vadinama — komendanto) rinkimai.

— Buv. Dedelstorfo lietuvių stovykloje 
suorganizuotieji smulkiųjų žemės ūkio šakų 
kursai, pradėję 1948 m. vasario mėn. ir čia 
užbaigę savo darbą. Kursų vedėju buvo 
dipl. agr. St. Stašys. Praktika buvo atlikta 
Dedelstorfo stovyklos tremtinių nuosavuose 
daržuose ir paukštidėse. Daržininkystės teo
rijos paskaitų buvo 48 vai., sodininkystės— 
38 vai. ir paukštininkystės — 34 vai. Kursus 
baigė ir pažymėjimus gavo 8 asmens. S. N.

dainavimo klasė ir dide- 
prirakino klausytojus ir 
pat koncerto pabaigos, 

svetimtaučiai, kurie prieš

Prašo išaiškinti deportuotų pabaltiečių likimą
Sąryšy su Tarptautinio RK konferencija 

Stockholme pabaltiečių komitetai įteikę kon
ferencijos prezidentui memorandumą, pra
šydami Tarptautinio RK tarpininkauti suži
noti apie deportuotų Pabaltijo valstybių pi
liečių apgyvendinimo vietas ir gyvenimo 
sąlygas, nes norimą organizuoti jiems pa
galbą, ir dėti visas pastangas, kad sulaiky
ti tolesnes deportacijas. Memorandume nu
rodyta,* kad sovietų įstaigos deportavę apie 
300.000 pabaltiečių, ir deportacijos vis dar 
tęsiamos.

palankumui žadėta, kad pirmas latvių bū
rys galės būti organizuojamas jau iki š. 
m. spalių 15 d. Naujas latvių dalinys pri
klausys 19. motorizuotam pulkui Edmonto- 
ne. Rikiuotės užsiėmimai numatyti dukart 
l savaitę, vakarais. Be to, numatytas dviejų 
savaičių dalyvavimas metiniuose manevruo
se. Pulk. J. Proktoras pageidauja, kad lat
vių daliniai turėtų ir savo tautybės kadrus 
— karininkus ir puskarininkius. Taip pat 
svarstomos galimybės apie jaunųjų Kana
dos latvių įjungimą J aktyvią kariuomenę.'

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Repatriacinis rūpestingumas ar karštligė?

Tremtinių repatriacijos rūpestingumą iš atmintinos Unrros laikų paveldėjo ir 
kai kurie IRO pareigūnai. Dažnai vis dar randama progą „globėjišku žodžiu” pri
minti repatriacijos reikšmę, kuri ne mažiau kaip emigracija, galinti išspręsti trem
tinių problemą. Net kai kada paskleidžiama iliuzijų, jog kai kurioms tremtinių 
kategorijoms (Seneliams ir gausioms šeimoms) nieko daugiau nebelieka, kaip tik 
repatriuoti į savo kraštus.

Rodos, praėjo pakankamai laiko ir tremtiniai repatriacijos reikalu apsispren
dė. Kąs norėjo, jau ir grįžo. Kyla klausimas, kokį turi tikslą toks nuolatinis iš kai 
kurių IRO pareigūnų repatriacijos „aktualinimas”? Argi tremtinius dar skaito rie- 
apsisprendusiais ir negalvojančiais? Tokį kietą ir neaiškų likimą prieš akis turė
dami, jie, gal būt, daugiau negu bet kas, galvoja apie savo ateitį ir pastovų įsikū
rimą. Negi tuo repatriacinės akcijos nutęsimu turima tikslo, sulaukti to meto, 
kada tremtinių mintyse išdils pasibaisėtini sovietinio okupanto veiksmų vaizdai jų 
tėvynėse? Kai prieš akis nestovi pergyventi baisūs vaizdai, tuomet ir gražūs ragi
nimo žodžiai gali labiau paveikti...

Kokiu tremtinių repatriaciniu rūpestingumu persiėmę kai kurie IRO pareigū
nai, charakteringai parodo kad ir šis Sub Area Kassel paskelbtos raštas.

— Sekančios instrukcijos gautos iš Area Repatriation Officer Frankfurte, 
siunčiamos jūsų informacijai: 1) reikalaujama, kad kiekvienoje stovykloje, kur yra 
ukrainiečių ar baltų DP skelbimai (repatriaciniai) būtų nuolat iškabinami stovyk
los skelbimų lentoje gyvenančių tautybių kalbomis; 2) stovyklos bus patikrintos, 
žiūrint, kad repatriaciniai skelbimai būtų tiksliai skelbiami, nieko neišbraukiant, 
nepakeičiant, nesutepant ir nenuplėšiant (!), Toliau tame pranešime nurodyta, kad 
Frankfurto sovietų repatriacijos šefas yra It Burascbnikov ir repatr. karininkai lt 
Sitnikov ir Tresviatski.

Koks rūpestingumas! Specialiai bus net tikrinama, kad repatriaciniai skelbimai 
patektų stovyklų skelbimų lentose nieko neišbraukiant, nesutepant, 
nepakeičiant ir nenuplėšiant. Šiuo pastaruoju sakiniu lyg Ir patvir
tinama sovietų tezė, kad tremtinių repatriaciją DP stovyklose trukdo tautiniai ko
mitetai ir kt. Tačiau visi tie, kurie repatriacija sielojasi, kartą turėtų suprasti 
tremtinių norą ir nuoširdžiausią pageidavimą — kas apsisprendžia ir viliasi 
rasti gyvenimą sovieti|iiame „rojuje”, tas lai grįžta namo ir ko greičiau! Tada 
gal nedrums stovyklose gyvenimą sovietų repatriacinės misijos dažni lankymai ir 
tūlų IRO pareigūnų karštligiški repatriacijos priminimai.

Visai be reikalo repatriaciniu skelbimų „inspekcijoms" būtų aikvojamos ir 
taip gana ribotos IRO lėšos. Kur kas naudingiau, jeigu vieton repatriaciniu 
skelbimų, arba bent greta jų, stovyklų skelbimų lentose atsirastų daugiau infor
macijų apie atskirus emigracinius kraštus ir juose įsikūrimo galimybes. Tuomet 
tremtiniai tikrai daugiau domėtųsi, negu įgrisusiu repatriacijos siūlymu.

J. SAKINIS.

LATVIŲ DALINIAI KANADOS ATSAR
GOS ARMIJOJE

Kanados latvių laikraštis „Brivais Latvie- 
tia”, išeinąs Edmontone, praneša, kad Va
karų Kanados latviai pradėję konkrečias 
derybas dėl latvių dalinių organizavimo 
Kanados armijoje. Dėka pulk. J. Proktoro

DP JURISTŲ KURSAI
DP juristų kursai, kurie buvo numatyti 

Neustadte, dabar rengiami Horneburge, tarp 
, Hamburgo ir štadės. Kursai prasidės IX— 
21 ir užtruks iki IX—26. Dėl patalpų sto
kos kursuose galės dalyvauti tiktai 65 asme
nys. Numatytas kursų atkartojimas. LLVSB

(Atkelta iš 3 psl.)
tu visados subtiliu žvilgsniu mums atsklei
dė jau kiek nublankusį rokoko pasaulį, ir 
išreiškė jo savitumus, atrodo, racionaliau 
ir moderniškiau, — ir amžino)! žmogiška 
širdis, tokiu būdu, atsiskleidžia prieš mus 
dar tyresnė ir artimesnė. Šia prasme kiek
viena „Verterio” iliustracija yra naujas ati
dengimas pasakojime įpintųjų scenų, pav., 
Verterio ir Lottos susitikimas, kurį mes re
gime atsispindint veidrodyje, arba maža 
žvaigždėmis nusėta, laidotuvių scena; taip 
pat. 'tituliniai piešiniai; pirmosios, antrosios 
dalies ir knygos viršelio. Kaip tik čia, kur 
vietoj aiškaus išsakymo panaudota tik sim
bolinė užuomina, kur atskiri, simbolinės 
reikšmės kupini, elementai išreiškia visumos 
įtampą ir nuotaiką: laiškas ir rožės šaka 
— pirmosios knygos; pistoletas ir kryžius 
—■ antrosios knygos. Abi iliustracijos su
jungtos abstrakčios ornamentikos šviesio
mis žvaigždėmis tamsiame fone ir tamsio
mis — šviesiame, — ir tuo būdu pačiomis 
taikiausiomis priemonėmis išryškinama 
plokštumos svarba Ir reikšminga pusiau-

svyra tarp juodo ir balto. Kaip tik čia la
biausia paaiškėja kokią dvasinio subtilumo 
gelmę Jonynas sugeba pasiekti. Ir abstrak
čiausiuose ligšioliniuose Jonyno kūriniuose 
slypi visai grynas ir bevėrgis kūrybinis 
procesas, mozartiškas „nerūpestingumas”, 
kuris apglėbia visą rimti ir |ą nugali...” 

Panašiai apie graviūras „Verteriui” rašo 
ir „NouVelles de France” kritikas.

Mums teko patirti, kad V. K. Jonynas 
šiomis dienomis baigia Prosper Menmėe 
„Lokio” iliustravimą. Knyga, kurią leidžia 
Editions Arts et Sciences Baden-Badene 
išeis irgi liuksusiniu leidiniu su prof. Ray
mond Schmittleino 200 pusi. įžanga apie 
Merimėe, „Lpkį” ir Lietuvą. Šiai kyngai su
kurtus medžio raižinius reikia skaityti aukš
čiausiais V. K. Jonyno kūrybos šedevrais.

Aleksis Rannit

J. W. Goethe „Die Leiden des jungen 
Werters”, Holzschnitte yon V. K. Jonynas. 
Verlag Karl Alber Freiburg-Miinchen, 144 
pusi. Tiražas 5000 egz. Kaina 25 DM.

Angsbnrge naujas 
gimnazijos direktorius

— Buvęs lietuvių Augsburgo gimnazijos 
steigėjas ir direktorius ir švietimo 
istorijos daktaras Ant. Vasiliauskas nuo di
rektoriaus pareigų pasitraukė, nes 
ta neleido įtemptai dirbti. Nauju 
riumi paskirtas geografijos daktaras ir ži
nomas veikėjas VI. Viliamas. Inspektoriumi 
yra senas pedagogas, žinomas Klaipėdos 
krašto lietuvių veikėjas Nauburas. Kapelio
nu yra kun. V. Zakarauskas. Gimnazijoje 
be žymių pedagogų, dirba ir rašytojai Pet
rė Orintaitė-Janutienė ir Albinas Graževi- 
čius-Oražiūnas.

— Neseniai, Haunstetteno kolonijoj gy
venąs, žinomas muzikas ir ilgametis buv. 
mūsų kariuomenės kapelmeisteris Florijo
nas Valeika atšventė savo amžiaus 65 me
tus, kuris dar įtemptai dirba ir turi para
šęs lietuviškų dainų motyvais eilę valsų, 
maršų ir kit. Sukaktuvininkas yra Vilniaus 
krašto sūnus, baigęs Peterburgo imperato
rišką muzikos mokyklą ir buvęs ilgus me
tus įvairių rusų kariuomenės dalių kapel
meisteriu.

— Rugpjūčio mėn. 21 d. iš atostogų vyk
damas į darbą, Niirnberge tragiškai žuvo 
darbo kuopos karys 
laidotas Haunstetteno 
talikų kapinėse (nes 
stovykloje). Tai jau 
karys iš Haunstetteno stovyklos, atsiskyręs 
su šiuo pasauliu. I metus laiko Irys' — Itn. 
V. Gamziukas, Jasaitis ir V. Macelis.

Aidininkas

vadovas

sveika- 
direkto-

Vincas Macelis ir pa- 
parapijos vokiečių ka- 
gyvenęs Haunstetteno 
trečias darbo kuopos

♦ Viename Hamburgo gyventojų pro
testo mitinge dėl vis kylančių kainų buvo 
reikalaujama sudaryti vartotojų kainų kon
trolės komisijas ir skubaus kainų sumaži
nimo. Vienas kalbėtojas mitinge kainų iš
pūtimą pavadino Vakarų Vokietijos pramo
nės neskrupulingu pelmninkavimusi, kuris 
neturi tolygaus pavyzdžio. (D).

Sportas________
Jaunių lengvosios atletikos pirmenybės 

Rosenheime
Rugsėjo mėn. 11—12 d., Rosenheime įvy

ko jaunių lengvosios atletikos pirmenybės. 
Pirmenybes surengė „Dariaus ir Girėno” 
sambūris, pavestas Vyr. F. A. S. K-to. Dėl 
sunkokų ekonominių sąlygų, dalyvavo tik 
kviestiniai, tam tikras normas atsiekę leng- 
vaatletai. Esant gražiam orui buvo pasiekta 
tikrai gražių rezultatų. Virš 10 geriausių 
pasekmių apvainikavo pirmenybes.

Lygiagrečiai su pirmenybėmis įvyko ir 
lengv. atletikos varžybos tarp „Dariaus Ir 
Girėno” sambūrio ir Rosenheimo miesto 
Vokiečių rinktinės, jaunių C klasėje, kurios 
pasibaigė 35:15 mūsiškių pergale. Tenka 
pabrėžti, kad Rosenheimo vokiečių jautriai 
yra vieni iš pajėgiausių Bavarijoje.

Jaunių B klasėje ryškiai išsiskyrė R. Da
gys. Gerus duomenis turi ir A. Liutkevičius 
(Ros.). Stipriausia pasirodė jaunių C klasė, 
kur buvo varžomasi itin atkakliai. N. Ja- 
nickas, A. Gintautas, V. Naruševičius ir ei
lė kitų, tikrai neapvylė savo pasekmėmis. 
Negalima nepaminėti ir pačių mažųjų, D. 
klasės su Br. Cikota priekyje. A. B.

Dvi rekordinės pasekmės Rosenheime
Rugsėjo mėn. 11 d., Rosenheime įvykusio

se vokiečių lengv. atletikos klubinėse pir
menybėse, mergaičių B klasėje (1932—33 
m. gimimo) D. Točilauskaitė nušoko Į tolį 
5,07(1) ir E. Šikšniūtė 100 m. prabėgo per 
13,4 sek. Šios dvi pasekmės yra ne tik ge
riausios tremtyje, bet ir rekordinės Lietu
vos pasekmės, mergaičių —jaunių klasėje! 
Rekordinės pasekmės buvo pasiektos nor
maliose oro sąlygose ir atitiko visus leng
vosios atletikos nuostatų reikalavimus. Be 
to, Točilauskaitė laimėjo dar pirmąsias vie
tas rutulio stūmime, su 8.36 m ir beisbolo 
metime, su 51,00 m, o Šikšniūtė 3 vietą 
šuolyje 1 toli, su 4,70 m.

Tą pačią dieną, panašiose rungtynėse 
jaunių A klasėje (1930—31 m), R. Koštiba 
nustūmė rutulį 12,43 m. A. B.
Numatoma daugiau susitikimų su vokiečiais

Po pirmųjų krepšinio rungtynių Lietuva 
— P. Vokietija- š. m. rugsėjo 10 d., kurias 
mūsiškiai nesunkiai laimėjo 44—25. vokie
čių krepšinio rinktinė pareiškė pageidavimą 
turėti daugiau susitikimų su mūsiškiais. 
Rungtynės Įvyktų didžiuosiuose P. Vokieti
jos miestuose; Stuttgarte, Heidelberge, 
Frankfurte ir Darmstadte. Abu prieši
ninkai būtų tie patys, kaip ir Augs
burge. Rungtynės būtų ruošiamos tiks
lu išjKipuliarinti krepšini vokiečių tarpe, 
kuris iki šiol nesusilaukė pakankamo dėme
sio. Vokiečiai ypatingai vertina mūsiškių 
aukštą žaidimo klasę, ir kiekviėnas susiti
kimas jiems duoda neabejotinai didelės 
naiudos ir patyrimo. Principiniai mūsiškiai 
dalyvauti rungtynėse sutiko, belieka tik ap
tarti smulkmenas, (žlv).

Krepšinis Schwab. Gmiinde
Rugsėjo 18 d. Schwab. Gmūndo stovyklos 

krepšinio rinktinė, kurią sudarė Neries klu
bo ir gimnazijos krepšininkai, turėjo rung
tynes su Dariaus-Girėno vardo inžinerijos 
kuopos krepšinio komanda. Abu priešinin
kai, o ypatingai stovyklos rinktinė, sustip
rinta buv. Schweinfurto žaidėjais, parodė 
gražų ir kultūringą žaidimą. Prie apylygės 
kovos rungtynės baigtos 34—29 (12 —7) sto
vyklos rinktinės laimėjimu. Krepšių Įmetė: 
Rinktinė — Jaciunskas 13, Ignatavičius 9, 
Saladžius 7, Ruzgas 4, Gružauskas 1; Da
riaus — Girėno kuopa — Laukaitis 8, Bra
zauskas 8, Traška 7, Oasiūnas 3, Veteikis 
2, Likanderis 1. (žlv.)

24 kartus per Lamanšo kanalą
Lamanšo kanalo siaurąją vielą tarp 

D<ancūzijos ir Anglijos per paskutiniuosius

73 metus pavyko perplaukti vos keturiolikai 
vyrų ir dešimčiai moterų. Tai įrodo, kokio 
pasiruošimo ir ištvermės ši kova iš plau
kėjo reikalauja. Vyrų rekordą turi prancū
zas Michel, 1926 metais kanalą perplaukęs 
per 12 vai. 5 min., gi moterų — vpkietė 
Gertrud Ederle, sukorusi nuotolį per 14 vai. 
32 min. Šiais metais kanalą perplaukė vos 
du plaukėjai: tai egiptietis Rehim fr anglas ’ 
Blower, tačiau jie abu parodė blogesnį lai
ką, negu Gertrud Ederle. Kaip toli ano me
to plaukikai bovo nuo šiandieninių, rodo 
pirmojo kanalo nugalėtojo Webb (Anglija) 
laikas: 21 vai. 45 min.; tai Įvyko 1875 me
tais. Sekančiam kanala perskrosti tepatvyko 
tik po 36 metų; tai buvo taip pat anglas 
Sullivan, bet jo laikas buvo blogesnis už 
pirmojo: 23 vai. 40 min. (žlv)

Pasaulio horizontuose
— Į Kanadą darbams išvykę mūsų krep

šininkai Mackevičius, Duliūnas, Paransevi
čius, Ignatavičius ir Bagdonas II sudarė 
komandą ir dalyvauja Kanados krepšinio 
pirmenybėse, kuriose sėkmingai kovoja be 
pralaimėjimo. Mūsiškiams yra vilčių tapti 
Kanados meisteriu.

— Žinomas prancūzų plaukikas Jany Ca- 
sablankoje pasiekė naują pasaulio rekordą 
300 jardų 1. stiL, nuplaukęs šį nuotolį per 
3:03 min. Tai yra penktasis Jany pasaulio 
rekordas. 500 m 1. stil. Jany pasiekė naują 
Europos rekordą per 6:00,9. (žlv).

PRANEŠIMAS
Aktorių žiniai. Pranešu, jog netrukus 

išeis rotatoriumi multiplikuotas veikalas 
Stanislavsko „Aktoriaus saviruoša” (pilnas 
tekstas). 330 puslapių, didelio formato, tira
žas tik 60 egz. Iš anksto užsisakantiems DM 
7,—. Užsakymus ir pinigus ^delsiant siųs
ti: Mekas Adolfas, (16) Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg.
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Maskvos pasitarimu balansas
Septynias smites užtrukę JAV, D. Bri

tanijos ir Prancūzijos atstovų pasikalbėji
mai su Sovietų Sąjungos vadais Maskvoje 
ir Berlyne nuėjo niekais. Sovietams pradė
jus Berlyno blokadą, Vakarai pasiūlė so
vietams bendrai ieškoti išeities šiomis są
lygomis: .1. Vakarų teisė pasilikti Berlyne 
ir su juo laisvai susisiekti yra nepajudina
mai Z Berlyne (vedama viena valiuta ir 
būtent, ostmarkė, tačiau visų 4-rių ben
droje kontrolėje, ir 3. pasikalbėjimai apie 
kitus Vokietijas reikalus yra galimi tik so
vietams atlankus savo blokadą. Po ilgų 
pasikalbėjimų Kremliuje su Stalinu ir Mo
lotovu buvo iš pflncipo sutarta Berlyne 
(vesti aukščiau numatytomis sąlygomis ost
markę, o taip pat pagyvinti tarpzoninę 
prekybą. To susitarimo detalės buvo paves
tos paruošti kariniams gubernatoriams Ber
lyne. Čia Sokolovskis iš pradžių buvo kie
tas, bet vėliau, pagrasinus visą reikalą vėl 
grąžinti Maskvai, lyg kiek ir nusileido, at
rodė, kad pasidarė sukalbamesnis. Tačiau 
Betrukus vėl pastatė tokias sąlygas, kad, 
Berlyne (vedus ostmarkę, praktiškai visas 
miestas pakliūtų sovietų malonėn ar nema
lonėn, Po to Vakarų diplomatai kreipėsi 
vėl | Molotovą, klausdami ar Sokolovskio 
nusistatymas yra paskutinis sovietų žodis, 
ar ne. Atsakymas buvo nei šioks, nei toks.

Taip tad atrodo Maskvos pasitarimų ba
lansas. Tenka pastebėti, kad iki šiol oiicia-

liai nieko apie tuos pasitarimus nebuvo pa
skelbta, bet paskutiniųjų dienų faktai — 3 
ministerių pasitarimai Paryžiuje ir pašau
kimas ( tą miestą visų ką norSybendro su 
tais pasitarimais turėjusių diplomatų, tiek 
iš Maskvos, tiek ir iš Londono (vad. Stran- 
go komitetas), (rodo, kad mūsų atvaizduo
toji eiga bendrais bruožais yra teisinga.

Visai aišku, kad sovietai neatsisakė nuo 
savo tikslo — pasilikti vieniems Berlyne. 
Jie vis dar tikisi, kad ateinanti žiema, ku
ri kiek apsunkins judėjimą „oro tiltu”, ir 
teroras prieš berlyniečius padarys saw. 
Vakarams nusibos brangiai kaštuojant! 
„oro tilto” pramoga, o berlyniečiai sutiks 
su likimu. -„New York Times” prieš keletą 
dienų rašė:

„Visi šių dienų pranešima! iš WasMng- 
tono ir Londono, iš Paryžiaus, Berlyno 
ir Maskvos' kartu tik (rodo nemalonią 
tiesą, kuri temdo Vakarų pašau!} ir .da
bar pasidarė politinė aksioma. Ta tie
sa skelbia, kad Rusija nenori jokio su
sitarimo su Vakarais ir vis stengsis iš 
jo išsisukti, stengsis j| sabotuoti ir nu
delsti, kad tuo būdu paruošus pasauli 
revoliucijai; ir jei ji kok| susitarimą ir 
padaro, tai ne tam, kad jo laikytųsi, 
bet kad tik išviliotų nuolaidas, b ji pati 
susitarimą išnaudoja kaip pančius savo 
partneriui ir kaip tramplyną savo toli

mesniam prasiveržimui.” VM

K Singerts / 2, D. karo šnipai ir išdavikai ____________________ -—

Tariamieji pabėgėliai ___
'■ Ji pasitiko Eberhardas von Sfohreris. 
Stphrerls, Vokietijos ambasadorius Ispani
joje, visada domėjosi antraeiliu savo vers
iu — žvalgyba. Tas pareigas ėjo ir 1. D. 
karo mitu Ispanijoje, kada jis buvo Catia- 
rio viršininkas.

dorumas nebuvo laikomas garantuotu daly
ku.

Vokietijos ambasadorius buvo davęs vie
ną adresą Londone. Jis turėjo užmegsti 
ryšį su vienu smuklininku East Ende (vik
riame iš Londono kvartalų). Pabuvęs kėlias

daryti bet ką. Dėjosi rimtas, buvo nepa
prastai mandagus. Vyrukas nedidelio ūgio, 
vos 1 m 62 cm aukščio.

Prieš paimant valdžią Hitleriui, Kernigas 
buvo nešvarios reputacijos gimdymo klini
kos direktorius. Antraeilis jo verslas buvo

* Apsuptų įgulų užtvanka
Siaurės Kinijos ir Mandžurijos karo že

mėlapis yra išmargintas raudonais komu
nistų ir mėlynais vyriausybės kariuomenės 
taškais.

Penki dideli miestai ir keliolika mažesnių 
yra visiškai atkirsti nuo pasaulio. Bet jie 
via dėlto laikosi ir nepasiduoda. Kokiu gi 
būdu?

•Atsakymas tėra vienas — aviacijos dėka. 
Tuo būdu priešinasi Cangčunas ir Mukde
nas Mandžurijoje. Dėl aprūpinimo oro keliu 
tebesilaiko Taiynanas (Sansio prov. sosti
nė), Cinanas (Šantungo prov. sostinė) ir 
Cengtė (Džeholo prov. sostinė).

Komunistai savo strategija nori nusilp
ninti apsuptų miestų (gulas, kad jas galėtų 
paimti mažiausiais nuostoliais. Bei jie susi
dūrė su didesniu atsparumu, nekaip tikėjosi.

Gerai apmokami amerikle.čių civilinės 
aviaaios lakūnai (gauna po 800 dol. mėne
syje, ta antvalandžiais lig 2000 dol.) apsup

tuosius aprūpina oro keliu. Be abejo, trans
porto išlaidos yra labai didelės. Kai kas 
klausia, ar jos aplamai pateisinamos.

Gener. Chennultas, vadinamasis „skrajo
jęs tigras”, yra vienas iŠ neabejojančiųjų. 
Jis sako: „Visi mato, kad Kinijos vyriausy
bei svarbu išlošti laiką. Mano nuomone, 
trečiasis didydis karas yra jau prasidėjęs. 
Anksčiau ar vėliau Kinijos karas Išsiplės 
j platesn} konfliktą.,

Išlaikydama savo izoliuotas tvirtoves, 
vyriausybės kariuomenė sukelia daugiau 
rūpesčio raudoniesfems, negu jiems malonu 
prisipažinti. Tie iškyšuliai saugo nuo rau
donojo patvynio”. (NHT).

Reikalauja atšaukti 3 diplomatus J >
Bukareštas (Dena/Afp).' Rumunijos vy

riausybė pareikalavo Turkijos vyriausybę, 
kad ji tuojau atšauktų 3 Turkijos ambasa
dos Bukarešte narius, kadangi jų buvimas 
Rumunijoje, yra „nepageidaujamas”.

abortai. Už tai keletą kartų sėdėjo kalėji
me. Be to turėjo perversiją -■ mėgo jau
nesnes kaip keturiolikos metų mergaites, jis 
aiškinosi esąs seksualinės reformos kovoto
jas. Hitleriui paėmus valdžią, jis pabėgo iš 
Vokietijos.

Willys Kernigas atvyko j Prahą. Kreipę
si ( visus pabėgėlių komitetus. Jam buvo 
sunku suvesti galus su galais, dažnai bū
davo be grašio. Rašė brošiūras apie seksu
alinę reformą ir stengėsi palaikyti pažintis 
su senyvomis poniomis. Ponioms jis atrodė 
malonus ir įdomus, ir viena taip susižavėjo, 
jog pasiūlė susituokti.

Bet Kernigui vedylws atrodė per pras
tas kelias karjerai kurti. Jis pasistengė 
netrukus pagerinti savo padėtį. Viepę va
karą jis turėjo susitikimą su gražia mergi
na čeke, ją prigavo ir pavogė jos piniginę. 
(Pastaroji' dėl vagystės pasiskundė policijai. 
Kernigą suėmė ir nuteisė 1 metus kalėti, o 
atkalėjus ištremti iš krašto.

Kernigui reikėjo pasidairyti kilo aziliaus. 
Jis pasirinko vykti į Švediją'. Čia vėl pra
sidėjo pažįstamieji sunkumai. Kernigas ne
atsitraukdamas puolė pabėgėlių šalpos ko
mitetus ir klostė jiems savo bėdas vargus. 
Susirado savotišką techniką išmaldai rink
ti: skambindavo kiekvienam ministęriui ir 

«šiaipjau žymesniam asmeniui. Ir vargu bu
vo bent vienas, kuris jo gailėdamasis nebū
tų jam davęs penkių kronų banknoto.

Tačiau Švedijos policija susekė, kad jis 
buvo Jabai įtartino būdo. Iš Čekoslovakijos 
gavo jo nusikaltimo protokolus. Jais rem
damas) ji nutarė, kad Kernigas yra nepa
geidaujamas užsienietis. Ir išgabeno jį ( 
Norvegiją. Ten jam neišbuvus nė savaitės 
norvegai grąžino jį atgaj į Švediją. Nieko 
nenorėjo žinoti apie jį. (B. d.)

dienas mieste, jis ir nuvyko nurodytu ad
resu. (kiūtinęs l smuklę Jis išgėrė keletą 
stiklų alaus ir kiek galėdamas atsitikfiniau 
paklausė Mr. Pearsond.

Jam atsakė, kad čia nesama jokio Pear- 
sono. Matyti, jie toje vietoje ieškąs. Bet 
prieš išeinant kažin kas tepštelėjo per petį 
ir pakvietė dar išgerti.

Tas atsitiktinis asmuo pasisakė pažįstąs 
Pearsoną. Jis pasitraukė Vanhoveną į nuo
šalų kampą ir ten pašnibždomis paaiškino, 
kad Vanhovenas turi dirbti belgų jūrininkų 
tarpe. Jam reikėsią pabandyti (stoti į belgų 
prekybos laivą. Si smuklė eilę metų buvo 
naudojama kaip „žinių renkamoji dėžutė”. 
Scotland Yardo agentai ją žinojo, bet nesi
skubino tos lindynės uždaryti, kadangi jos 
dėka sužinodavo, kas atvyksta naujai. Mat, 
buvo tokia Ivarka, kad naujai atvykusieji 
gaudavo ten instrukcijas.

Vanhoveno t^ip pat nelietė. Jis dirbo 
tarp belgų jūrininkų,' bet po trijų mėnesių 
jo šnipinėjimas staiga baigėsi, nes j( areš
tavo su keliais bendradarbiais. Vanhoveną 
nuteisė pakarti Wandwortho kalėjime. Prieš 
mirdamas jis atvirai prisipažino ir prašė, 
kad pakeistų mirties sprendimą. Maldavo 
britus suprasti, kad jį privertė Šnipinėti. 
Bet sprendimas nebuvo pakeistas.

Buvo areštuojamas beveik kiekvienas šni
pas, apsimetąs pabėgėliu. Priežastis visai 
paprasta. Į naują kraštą atvykstantį pabė
gėli seka labiau, nekaip eilinį pilieti. Vis 
dėlto susekdavo ir tuos agentus, kurie buvo 
gerai paruošti, kaip išvengti pinklių. Tie
sa, jų susekimas trukdavo ilgiau, bet liki
mo neišvengdavo.

Iš daugelio /.pabėgėlių” šnipų paminėti
nas Willio Kernigo atsitikimas. Tai buvo 
asmuo be skrupulų, už pinigus galėjęs pa-

Stohreris turėjo sąmojingo konversaci- 
'ninko vardą. Diplom^tjniuose rautuose ir 
1 arbatėlėse,jis sukeldavo daug gardaus juo- 
I ko savo sąmojais. .Moterys"]( garbirlo. Jis 
■buvo artimas maršalo Pėtaino draugas,1 kai 
I pastarasis buvo Prancūzijos ambasridoriuš 
'Madride. Stohreris turėjo pažinti suMusso- 
liniii ir Hitleriu. Canario įstatigai jis talki
ninkavo, parūpindamas daug ispanų šnipų.

Su bailiu padavėju ambasadorius kalbė
jo prancūziškai ir pabrėžiamai nuoširdžiai. 
Gavus pasimatyti su tokiu žymiu pareigū
nu, Vanhovenui apsisuko galva. Ambasa
dorius pasiūlė jam išsiblaškyti. Lig šiol 
Vanhovenas buvo jau gerokai pratarnavęs. 
Užtat nusipelnė atostogų. Tam reikalui 
ambasadorius davė pinigų. Berlynas ne
trukus atsiusiąs žinią, kur jam teks dirbti 
toliau. i Į

Atostogų metu jis turėjo parašyti smul
kų pranešimą, ką sužinojo apie prancūzų 
makininkus. Turėjo nurodyti pavardes tų 
pogrindžio veikėjų, su kuriais jam teko su
sitikti. > ri--vn pila S

Vanhoveno pranešimas ambasadoriui pa
tiko. Jis nurodė keletą asmenų, kurie pa
dėdavo nutūpusiems Sąjungininkų lakū
nams grjžti į Angliją. Taip pat pasakė ir 
.keleto radijo siuntėjų pavardžių. Raportą 
pasiuntė į Vokietiją, . pažymėdami skaityti 
pačiam Canariui.

Atėjo ir naujas Įsakymas. Vanhoveną pa
skyrė Į Angliją. Jis turėjo išeiti radijo 
siuntėjo kursą ir iš Anglijos žinias perda
vinėti siųstuvu.

Kelionė buvo vingiuota. Vanhovenas visų 
pirma turėjo stoti Į ispanų laivo (gulą, ku
ri vežė apelsinus ( Švediją. Atvykęs ( Šve
diją, jis metė laivę. Kaip pabėgęs patriotas, 
ir Belgijos bei Prancūzijos pogrindžio vei
kėjas Vanhovenas prisistatė Britanijos am
basadai Stratidvagene. Britai išklausė ati
džiai, nes šis vyras buvo daug matęs. Jis 
išsitraukė belgiškąjį pažymėjimą ir papasa
kojo savo istoriją, paremdamas laikraščių 
Iškarpomis. Padavėjas, kuris iš vokiečių 
vogė maistą savo badaujantiems tautie
čiams, buvo šioks toks didvyris. Nenuosta
bu,-kad vokiečiai už jo pagavimą buvo-pa
skyrę premiją. Vanhovenas pareiškė bri
tams, kad karštai trokštąs vykti Angliją, 
idant galėtų stoti j laisvos Belgijos kariuo
menę.

Tiek Belgijos vyriausybė, kurios buvo at
siklausta, tiek britai labai vertino naujoji 
kovotoją. Jam parūpino vietą lėktuve ir 
nugabeno ( Angliją. ‘ ‘ į

Bet Scotland Yardui istorija nepatiko. Ji 
buvo per lėkšta ir truputi keista, kad šis 
asmuo galėjo pasiimti visus dokumentus. Jie 
buvo apdoroję daug pabėgėlių, kurių dau
gumas buvo padorūs patriotai. Tačiau pa-

--------- ,--------
Bernadottes palaikai nugabenti į Švediją

Paryžius (Dena). Keliomis valandomis 
prieš Jungtinių Tautų posėd( Paryžieflh 
aerodrome, pakeliui į Švediją, nusileido 
lėktuvas su grafo Bernadottės palaikais. 
Lėktuvą Orlio aerodrome prfe Paryžiaus 
pasitiko Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisteris Schumanas, G. Marshallis, Bevinas, 
Spaakas ir sovietų ambasadorius Prancūzi
joje Bogomolovas. JT atstovavo gener. sek
retorius Trygve Lie.'

Čia pulk. Serof karstas buvo perkeltas 
ant lafeto.

Švedijoje Bernadottės palaikus aerodro
me pasitiko jo žmona, artimieji, užsienio 
reikalų ministeris Undenas ir kt.

JAV užsienio reikalų ministeris Marshal
lis dėl nužudyto grafo Bernadottės paskuti
nio pranešimo Jungtinėms Tautoms Pales
tinos reikalu pareiškė, kad tas pranešimas

sudarąs gerą bazę Palestinos klausimui 
spręsti.

Izraelio politiniai sluogsniai dėl Berna- 
doftės pranešimo sako, kad jame Berna
dotte de fakto pripažinęs Izraelio valstybę.

Nepaprastas JAV teismo sprendimas
Tennessee (Deria/Reuteris) Ir čia Walla- 

cę apmetė kiaušiniais ir pomidorais, kada 
jis pradėjo kalbėti į susirinkusią auditoriją.

Šiaurės Carolinoje Greensboro mieste už 
Wallacės apmėtymą kiaušiniais buvo suimti 
du jaunuoliai. Apskrities teismas padarė 
įsidėmėtiną sprendimą. Vienas tų jaunuolių 
turėjo nurašyti 100 kartų, o kitas 50 kar
tų pagarsėjusį Woltaires posakį: „Aš nesu
tinku su tuo, ką tu sakai,' bet iki mirties aš 
ginsiu tavo teisę tai pasakyti”. Jeigu jie iki 
nustatyto laiko to nepadarys, bus nubausti 
po 50 ir 25 dolerius baudos.

trumpos znmos
kraštus (lemti visas jėgas, kad būtų sulai
kytas komunistų pasistūmėjimas. Tą siūly
mą jis išreiškė savo kalboje, kurią pasakė 
tarpamerikinėa tarybos prekybos reikalams 
posėdyje, kuriame dalyvavo ir lotynų Ame
rikos atstovai. (D/Afp).

♦ Amerikoje skridimo metu sprogo vie
nas 4 motorų B 45 karinis lėktuvas. Žuvo 
visa (gula. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Ispanijos ir Portugalijos vyriausybės 

susitarė, kad 1939 m. pasirašytasis draugiš
kumo ir nepuolimo paktas būtų pratęstas 
sekančiai 10 metų. (D/R).

KANADA
♦ Kanadoje buvo švenčiama „kariuo

menės savaitė”. Ją atidarydamas krašto ap
saugos ministeris Laureatas pareiškė, kad 
Kanada turi turėti stiprią kariuomenę, kad 
tuo galėtų atsakyti Į visuotinį nesaugumą, 
(D/Afp).

♦ Australijos ministeris pirmininkas 
Chifleyus pranešė apie tai kad D. Britanijai 
bus suteikta paskola 15 mil. svarų sterlingų 
dydžio. Palūkanų bus mokama 3°/« ir grą
žintina per 19 metų. (D/R).

BRAZILIJA
♦ Brazilijos politinė policija gavo iš 

Vokietijos pranešimą, kad iš Dąrmstadto 
internuotųjų stovyklos pabėgęs SS vadas 
Skorzenys, kuris pagarsėjo Mussolinio pa
grobimu, yra pasislėpęs Sao Paulo valsti
joje. Ryšium su tuo politinės policijos vir
šininkas pareiškė, kad visi užsieniečiai, ku
rie neseniai yra atvykę ( Sao Paulo, bus iš
kvosti. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Vickerso lėktuvų fabrikų vyr. pilotas 

kapitonas Summerses iš VVeybrldgės aero
dromo prie Londono skrido į Villacoublayų 
„Viscount” lėktuvu, kuris yra pirmas su
sisiekimui ■ panaudotas lėktuvas pasaulyje, 
kuria turi aprausmint varikli ir propelerj. 
Nutūpua, kapitonas pareiškė; „Man atrodė, 
kad aš sėdžiu ant siuvamos mašinos”. (D/R).

♦ D. Britanijos generalinio štabo vir
šininkas maršalas Montgomerys 1949 m. 
birželio mėnesi turės iš savo postovio pa
sitraukti, jeigu vyriausybė jo tarnybos lai
ko neprailgins. (D/Afp).

' ' ISPANIJA
♦ Generolas Francas vieno mėnesio bū

vyje turėjo jau 2 susitikimus su pretendentu 
( Ispanijos karūną. Praėjusią savaitę toks 
susitikimas (vyko vieno ispanų naikintuvo 
denyje. (D/R).

ITALIJA
♦ Ryme policija išvaikė komunistų de

monstraciją. Per susidūrimą buvo sužeista 
daug asmenų. (D/R).

IZRAELIS

NORVEGIJA
♦ 500 darbininkų, kurie norėjo (vesti. 42 

valandų darbo savaitę Herdeyos chemijos 
fabrike, Norvegijoje, buvo iš darbo atleisti 
ir fabrikas uždarytas. Du kiti chemijos 
fabrikai, kurie uždarytame fabrike gaudavo 
žaliavų ir tuo būdu nuo jo. priklausė, buvo 
priversti taip pat darbą nutraukti. (D/R).

OLANDIJA
♦ Antverpene buvo sustreikavę tramva

jų darbininkai ir tarnautojai. Jie reikalavo 
atlyginimų padidinimo. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos tautinio susirinkimo ko

munistų frakcijos pirmininkas Duclosas su
sirinkime pareiškė, kad jo frakcija pasisako 
už rinkimų vykdymą spalio mėn. (D).

♦ Izraelio vyriausybę paskelbė nelega
lia esant žydų teroristų „kovotojų už Iz
raelio laisvę” organizaciją (Sterno grupė). 
(D/Afp).

J. A, VALSTYBES
♦ JAV užsienio reikalų ministerija ape

liavo į ’visas privačias organizacijas, kad 
jos Palestinos konflikto pabėgėliams parū
pintų maisto, rūbų ir vaistų. (D/R).

♦ JAV užsienio reikalų ministerijos val
dininkai pareiškė, kad Amerika nepritarė 
Viduržemio jūros regionaliniam apsigyni
mo allansui, kuris būtų panašus Vakarų 
unijai. Tas pareiškimas yra lyg atsakymas ( 
atitinkamą Turkijos ambasadoriaus siūly
mą. (D/R).

♦ JAV vyriausias aviacijos vadas Eu
ropoje gener. Curtis Lemayus, kuris vado
vavo Berlyno aprūpinimo operacijoms nuo 
pat pradžios, iš savo pareigų pasitraukia. 
Kad perimtų strategini Amerikos aviacijos 
vadovavimą. Jo postovi Europoje perims 
generolas Carmonas. (D/Afp). ,,

♦ Respubllkininktj kandidatas I prezi
dentus Deweyus ragino lotynų Amerikos

RUMUNIJA
♦ Rumttyiijoje, Austrijos spaudos žinio

mis, areštuojama šimtai pramonės dar
bininkų. Ryšium su tuo Rumunijos socialis
tai pareiškė, kad tuo būdu komunistai sten
giasi eliminuoti bet kokią opoziciją pra
monėje. (D/R).

VOKIETIJA
# Bizonos kontrolės taryba atmetė pa

saulinės maitinimo tarybos vienkartini siū
lymą pateikti bizonai 5000 tonų kakavos 
žaliavos. Tuo būdu šiais metais maža vil
ties gauti „ant kortelių” šokolado. (D).

♦ Hesseno pasienio policijos vachmis
tras Baueris, apeidamas savo ruožą, buvo 
užpultas sovietų kareivių ar policijos ir nu
sigabentas | sovietų zoną. (D).

* Hallendorfo DP stovyklos gyventojai
savo susirinkime nutarė Berlyno gyvento
jams paaukoti vienos diehos maisto davinį. 
Britų kontrolės komisija pranešė, kad vi
sos DP stovyklos britų zonoje nori prie 
tris Berlyno gyventojus paremti akcijos pri
sidėti. (D). , . f

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKUTINES DIENOS
- 1 i i . ilmraŠO KAZYS ŠKIRPA

10. tęsinys.Kaip buvęs karininkas, turėjau patyrimo ir žinojau, jos veikiant staigiai galima sumaišyti priešui kortas ir daugiau laimėti, negu ilgai galvojant, visko prisibijant ir daug krapštantis, nuo ko ir kaip pradėti. Tiesa, po trijų dienų savo užsibuvimą Kaune turėjau staigiai sutrumpinti. Bet tų trijų dienų man visai užteko, nes buvau nuvykęs ten ne viešėti pas bičiulis ir gerus pažįstamus, bet žinojau, kad man kiekviena minutė buvo labai brangi. Ne daug kas mane tada galėjo pastebėti Laisvės Alėjoje ar Metropolyje, bet užtat aš suspėjau susitikti, su kuo man buvo svarbu pasimatyti ir pasikalbėti apie tai, kas rūpėjo mūsų laisvės kovotojams, tada dar tik būsimiems.IŠ vienos pusės, galėjau pats ir vietoje įsitikinti, kokia tuo metu buvo faktinė padėtis krašte, kitaip sakant, pažiūrėti priešui, kuris pavergė mūsų kraštą, stačiai į akis; konstatuoti ir įsidėmėti, ką bolševikinis okupantas per trumpą laikąjau buvo suspėjęs apgriauti ir kas dar išliko jo nepaliesta; šį tą patirti apie jo planus artimiausioje ateityje; susitikti su A. Merkiu ir j; nuodugniai iškvosti apie paskutiniosios teisėtos Lietuvos vyriausybės laidotuvines dienas; konkrečiai nustatyti kas tai buvo ta „liaudies vyriausybė“, t, y. kad ji nieko nereiškė Ir kad tikrasis krašto šeimininkas buvo sovietų pasiuntinys Pozdniakovas ir kad komunistų partija irgi tebuvo tik paklusnus jo (rankis, be to, pasimačiau su kai kuriais mūsų visuomenės veikėjais, kad juos painformuočiau apie padėti, kaip ji man atrodė žiūrint iš Berlyno bei kokių galima laukti' eventualių perspektyvų, o taip pat kad pats pas juos pasiinformuočiau, ką jie mano ir kas būtų darytina. Iš kitos vėl pusės, turėjau progą pasimatyti su mūsų kariuomenės, šaulių, savanorių ir patriotinės jaunuomenės atstovais, jiems patarti, už kokio galo reikėtų pirmiausia griebtis, norint atstatyti tai, ką praradome, ir sumezgiau ryši tarp tų laisvės kovotojų pavergtoje tėvynėje ir diplomatinio postovio Berlyne. - . . ■■ tt.(
Tuo tad, palvglntf, paprastu būdu buvo pasėtas naujas 

daigas kovai dėl tėvynės laisvės, greta kitų panašių daigų,
• ’ ■ ' - i l' ' .'i ■ : ■•■_ ■. - Jnb > < I ,

kurie jau buvo pradėję dygti arba brendo kiekvieno politiškai ryžtingesnio lietuvio sieloje. Tatai būtų galima laikyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, arba, sutrumpintai LAF geneze, nors tuo mętu, kada su tais būsimais mano kovos draugais Kaune kalbėjausi, sakytos organizacijos pavadinimas dar nebuvo nustatytas. Dar nebuvo suspėta iškristalizuoti jos pagrindinius metmenis bei priimti kokias nors tvirtas veikimo gaires, kada dar nebuvo pakankamai paaiškėjusios visos veikimo aplinkybės. Bet ir be to pasėtasis daigas pataikė ( derlingą dirvą, nes pagrindinė gairė buvo visiems savaime aiški — kaip nors nusikratyti bolševikinio okupanto, norint atgauti Lietuvai valstybiną nepriklausomybę.Savaime suprantama, jog, nuvykus ( Kauną „tarnybos reikalais“, nebuvo galima vengti pasimatymų su „liaudies vyriausybės“ Užsienio reikalų m-jos galvomis: prof. Krėve- Mickevičium ir jam ką tik komunistų partijos priskirtu komisaru Pijum Glovacku. Pirmasis buvo mūsų visuomenei gerai žinomas, kaip žymus rašytojas, kurio veikalai yra patriotinio turinio. Bet Ras tas Glovackas? Apie jį, prieš pasima- tant, tebuvau patyręs tik tiek, kad tai dar apyjaunis žmogus. Jo visa praeities veikla tepasireiškė tuo, kad buvo prieš daug metų nuteistas už priešvalstybinę komunistinę veiklą, bene 12 metų kalėjimo, taigi kone iš jo betarpiškai pakilo į tą savo vietą „liaudies vyriausybėje“ . . . Koks buvo tarp jų santykis, paaiškėjo man jau iš pirmo mano pasikalbėjimo su jais. Prof. Krėvė-Mickevičius lyg varžėsi kalbėtis su manim vienu ir paskyrė laiką mano pranešimui, kad galėtų dalyvauti ir Glovackas. Po žodinio pranešimo buvau paprašytas visa, ką sakiau, sudiktuoti ant popieriaus ir kada tą darbą baigsiu — (teikti jį Glovackui, kad jie galėtų viską dar kartą paąnalizuoti.Kad neatrodytų, jog buvau iškviestas ( Kauną bergždžiai, pasistengiau sudiktuoti ilgoką pranešimą, kuriame (vertinau padėtį taip, kaip ją buvau supratęs, taigi palyginti, objektyviai. Tevengiau nurodyti tik tokių dalykų bei žinių šaltinius, kuriuos laikiau nežinotinomis Maskvai. Turėjau pagrindo tarti, kad to mano pranešimo nuorašas arba jo turinys gali pasidaryti žinomas sovietų pasiuntiniui Kaime Pozdniakovui, o šis pastarasis visa tai skubočiausiai praneštų savo vyriausybei, nes ten buvo tokių dalykų, kuriais Maskva galėjo būti suinteresuota patirti. Padiktavęs tą pranešimą, tariau, jog savo „tarnybinę“ kelionę į Kauną esu pateisinęs ir galiu pasiimti už tai sau kelionpinigius, Juo labiau, kad visus kitus reikalus, kurie man rūpėjo, per tą laiką jau irgi buvau suspėjęs atlikti.Nors per kelis pasikalbėjimus, vis dalyvaujant Glovackui, jau buvau su naujomis Užsienio reikalų m-jos galvomis pakankamai išsikalbėjęl, tačiau prof. Krėvė-Mickevičius paskyrė birželio 28 d. priešpiet dar vieną pasitarimą, kuris man |
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