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Krašto apsaugos ministeriu konferencija pasisekė Komunistai diktuoja sgtygas

Okupacinis statulas
Berlynas (Dena). Britų karinis Vokietijos 

gubernatorius sekmadieni paskelbė, kad už. 
siesio valstybės turi vėliausiai lig kovo 1. 
d. Įteikti pareiškimus, jei jos nori, kad iš 
britų okupacinės zonos išduotų jiems as
menis, kurie karo metu bendradarbiavo su 
Vokietijos kariuomene arba jos sąjunginiu, 
kais. I vėlesnius pareiškimus nebekreips 
dėmesio. , .

Prancūzijoje tvirtos kainos
Paryžius. Prancūzijos ministeriu kabine

tas nustatė tvirtas kainas, paremtas prieš 
sausio mėn. buvusių lygmeniu.

Tvirtos kainos nustatytos, norim užbėgti 
už akių darbo organizacijų sumanymui iš 
vyriausybės reikalauti, kad padidintų atly
ginimus ir algas.

Kai' kurios kainos, kurios buvo iškeltos 
dėl didelių pelnų, numuštos.

Kruvinos riaušės tarp 
spalvotųjų

Durbanas (Pietų Afrika). (Dena/Reuteris). 
Čia |vyko kruvinų susirėmimų tarp negrų 
ir indų. Penktadieni per tuos susidūrimus 
buvo užmušta 300 asmenų.

I tas vietas, kur vyksta neramumai, iš Jo
hannesburg© lėktuvais atgabenta žymūs 
policijos pastiprinimai. Imamasi visų prie
monių, kad būtų išvengta naujų susidūri
mų.

Incidentas prasėdėjo prieš tris dienas 
dėl mažos smulkmenos.

Atsistatydinusi Turkijos 
vyriausybė eina pareigas

Ankara (Dena). Hasano Sakos Turkijos 
vyriausybė, kuri penktadieni atsistatydino, 
tą pačią dieną po pietų turėjo savo posėdį. 
Turkijos prezidentas Inoenue prašė vyriau
sybės narius eiti pareigas, kol susirinks 
parlamentas.

Naują vyriausybę sudaryti pavesta Ch. 
Gunaltayui. Jis esąs griežto vidaus poli
tikos šalininkas.

Briuselis (Dena / Reuteris). Penktadieni 
Briuselyje susirinko Vakarų Europos Unijos 
valstybių (Pralncūzijos, D. Britanijos, Bel
gijos, Olandijos ir Liuksemburgo) krašto 
apsaugos ministerial. Toje konferencijoje 
dalyvauja ir JAV bęi Kanados stebėtojai.

Pasitarimai vyks uždaromis durimis. Ma. 
ja. Po konferencijos buvo paskelbtas viešas 
komunikatas.

Tame komunikate sakoma, kad ministerial 
priėmė keletą rekomendacijų dėl kariuome
nės ir apginklavimo, kurias pateikė štabų 
viršininkų ir karinio apginklavimo komisi
jos. Karinio apginklavimo komisija buvo 
sudaryta krašto apsaugos ministeriu konfe
rencijoje 1948 m. rugsėjo 27—28 d. Jai pa
vesta rūpintis kariuomenės apginklavimo, 
tiekimo ir produkcijos klausimais. I tą ko
misiją iš kiekvienos valstybės yra paskirta 
po vieną atstovą. Ją remia nuolatinė tieki
mo vykdymo komisija, kurios būstinė yra 
Londone.

Ministerial sutiko dėl pobūdžio organiza
cijos, kuri reikalinga kiekviename krašte 
ginkluotoms pajėgoms paruošti. Be to, mi
nisterial pasiinformavo apie pažangą, ku
rią pasiekė finansų ir ūkio komisija, sprę
sdama ūkio ir finansų problemas, kurios ki
lo ryšium su Vakarų Europos gynimo or
ganizacija.

Konferencijos darbai buvo baigti po pen
kių valandų darbo, nors pradžioje buvo 
manyta, kad jos darbai gali užtrukti dvi 
dienas. Toje konferencijoje dalyvavo Ame
rikos ir Kanados stebėtojau

Prancūzijos krašto apsaugos ministeris po 
konferencijos užbaigimo pareiškė, kad se
kantis krašto apsaugos ministeriu susitiki
mas jvyks Haagoje kovo ar balandžio m. 
Ramadier taip pat patvirtino, kad buvo ta
riamasi ir ginklų bei šaudmenų Standarti
zavimo klausimu.

Ispanijos ambasados Paryžiuje informato. 
rius Reuterio atstovui pareiškė, kad Ispani
jos aviacijos ministerijos valdininkų kelionė 
į Wiesbadeną neturi jokių politinių tikslų. 
Ispanijos aviacijos ministerio de Buruagos 
vadovaujama delegacija tiktai atsakys jBer. 
lyno „oro tilto” gen. William© Tuftnerio 
mandagumo vizitą.

Vengrijos eklezijos derybos 
sn vyriausybe neįmanomos
Budapeštas (Dena / Reuteris). Vengrijos 

katalikų eklezija paskelbė, kad nesą Įmano
ma toliau vesti derybų, kurios buvo pradė
tos su Vengrijos vyriausybe 
primo suėmimo.

Derybos buvusios pradėtos 
ministerio pirmininko Dobio

po kardinolo

sausio 4. d. 
prašymu, bet 

teįvykęs tik vienas susitikimas. Kitą i 
kirną staiga atšaukė, nenurodydamas 
žasties.

Ministeriui pirmininkui Įteiktame 
vyskupai sako, kad jie dabar negali 
derybų. Budapešto politiniuose sluogsniuose 
manoma, kad tokias direktyvas vyskupai 
gavo iš Vatikano.

susiti-
prie-

rašte 
vesti

Nankingas (Dena). Kinijos komunistų va
das Maocetungas, pasak AFP, savo radijo 
kalboje kaipo sąlygą taikos deryboms pa
reikalavo tuč tuojau atsistatydinti kuomin- 
tango vyriausybei.

Tiencinas dar neužimtas, bet jis yra ap
suptas ir jo būklė sunkėja valanda iš va
landos. Miesto vadovaujančios amenybės 
kreipėsi i šiaurės Kinijos tautinės kariuo
menės vadus, prašydamos 1 Tiencino kovų 
sritį nesiųsti bombonešių, kad tuo būdu 
bombardavimais iš oro nebūtų sunaikintas 
miestas. Tų žygių buvo imtasi po to, kai 
savi lėktuvai per neapsižiūrėjimą sunaikino 
miesto vandentieki. Vyriausybės lėktuvai 
sunaikino ir didžiausią visoje Kinijoje plie
no tiltą, kuris buvo pastatytas per Geltonąją 
upę.

Vienas tautinės Kinijos karinis informa
torius Nankinge pranešė, kad komunistai 
buvo atmušti nuo gynimosi pozicijų prie 
Wajaus. Likusios laisvos po Sučavo užėmi
mo komunistų divizijos artinasi prie tos 
upės, o iš ten dalyvaus didžiojoje ofenzy
voje prieš Nankingą.

Po ilgesnės tylos prasidėjo mūšiai prie 
Pekingo.

dalinių 
nelaisvę,

Sudavė kovojusių vyriausybės 
vadas, kuris pateko l komunistų 
gen. Tulimingas už tariamą nuodingų dujų 
panaudojimą esąs nubaustas..

Komunistai Įsiveržė Į Tieneiną

Nankingas (Dena). Pasak Afp komunis
tai penktadieni pradėjo pulti Tienciną 
ir apie pusiaudieni jau buvo įsiveržę | ’ 

miestą.
Tiencino burmistras, gen. Tucienšis, krei

pėsi i tautinę vyriausybę Nankinge, kad 
tučtuojau atsiųstų pastiprinimų miestui gel
bėti. Negaudamas pastiprinimų, jis negalė
siąs miesto ginti. Gynėjų moralė esanti pui. 
ki, bet padėtis beviltiška.

Kuomintango sluoksniai šeštadienio rytą 
pranešė, kad komunistų vadas Maocetungas 
pateikė aštuonių straipsnių taikos siūlymą, 
kuris buvo paskelbtas per komunistų radi
ją. Tie komunistų reikalavimai, kuomintata- 
go nuomone, reiškia besąlygini pasidavimą.

Stebėtojai mano, kad nėra jokioj vilties, 
jog dabartinė vyriausybė tą siūlymą priims. 
Nankingo vyriausybė iki šiol dėl komunis
tų taikos siūlymo

Achesonas: Komunizmas reiškia galą laisvoms 
tautoms ir . nepriklausomoms vyriausybėms

Graikijoje nesilipdo koalicija
Atėnai (Dena). Reuteris oficialiai skelbia, 

kad Graikijos ministeris pirminnkas Temis- 
toklis Sophoulis šeštadieni karaliui Povilui 
įtekė atsistatydinimo raštą.

Visos pastangos praplėsti Souphoulio va-

Ispanai su slapta 
misija | Vokietija

Madridas (Deba/Afp). Ispanijos aviacijos 
viceministeris de Durnagaras, karo aviaci
jos generalinio štabo pulkininkas Sartoria ir 
orinio susisiekimo 
torius Kiadelanas 
specialiu lėktuvu 
Manoma, kad tas 
Paryžiuje.

bendrovės „Cana” direk- 
su Amerikos ambasados 
iJskrido i Wiesbadeną 
lėktuvas pakeliui sustos

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
to Tromano paskirtasis

naujas užsienio reikalų ministeris Dea- 
nas Achesonas visais senato užsienio 
reikalų komisijos balsais savo pareigose 

buvo patvirtintas.
Senatoriaus Connallio pakelbtame Ache- 

sono pareiškime tarp kita ko pasakyta, kad 
jo nuomonė komunizmas kaip doktrina su
daro laisvai bendruomenei pavojų. Tas fak
tas, kad komunizmas savo agresyvumu nori 
užimti pasauli, reiškia galą visoms tautoms 
ir nepriklausomoms vyriausybėms.

Maskvos tikslai, kaip kadaise Hitlerio
Detroitas (Dpd). ERP administratorius 

Hoffmanas trečiadieni auto inžinierių sąjun
gos nariams darė pranešimą iš savo inspek
cinės kelionės po pasauli.

Tarp kita ko Hoffmamas pareiškė, kad jis 
priėjo išvadą, jog •

Vokietija - beveik neišsprendžiama problema
New Yorkas (Dena). Žurnalistas, docen

tas ir bankininkas Warburgas, kuris pra-
IBhsrui OJBJĮ So[lABĮSo2nf ĮBISĮBipĮJJ 

Berlynas (Dena).' Kaip sovietai praneša,

Maskvos politbiuras labai intensyviai ir 
atkakliai stengiasi, idant galėtų užval
dyti pasauli. Vienintelis didysis Sovie
tų sapnas yra — sukurti pasaulinę dik

tatūrą;
pasaulis turėtų būti suskirstytas mažomis 
valstybėlėmis, kurios būtų valdomos Krem
liaus.

Sekmadienį popiet komunistų kariuomenė 
Įsiveržė i Pengpų, paskutinę vyriausybinin
kų atramą prie NaUkingo. Tautinė kariuo
menė iš Pengpaus pasitraukė l sekmadienio 
naktį. '

Generalisimas CiaUgkaišekas sekmadieni 
dalyvavo paslaptingose karinėse ceremoni
jose ties Sunjaceno mauzoliejumi. Spėlio
jama, kad Ciangkaišekas paskutini kartą 
pasirodęs viešai.

Šeštadienio rytą komunistų kariuomenė 
rikiuote (žengė 1 Tienciną. Šio 2 mil. gy
ventojų miesto užėmimas vyksta be pasi
priešinimo.

JAV karinė medžiaga tik sąjungininkams
Washingtonas (Dcna/Afp). Užsienio Rei

kalų ministerija paskelbė, kad
JAV nesutiks duoti ginklų ir karinės 
medžiagos kraštams, kuris nedalyvaus 

kolektyviniuose paktuose.
Esąs suprantamas dalykas, kad turimoji 

medžiaga pirmiausia bus duodama sąjungi. 
niams kraštams. Informatoriaus pareiškimu 
j sąjungininkų eilę Įeina: Pirma, Lotynų 
Amerikos valstybės. Antra, V. Europos 
valstybės, kaip Prancūzija, D. Britanija, Be
neliukso kraštai, vadinasi, tie, kurie derasi 
su Kanada ir JAV dėl Siaurės Atlanto pak
to. Trečia, Graikija, Turkija, Korėja ir Ki
nija, kurioms Amerikos vyriausybė yra jau 
suteikusi žymią pagalbą.

Įsitempė santykiai tarp JAV h D. Britani
jos. t •

Ta pačia proga prezidentas atkartotinai 
pareiškė, kad jis džiaugtųsi galėdmas Wa
shingtone susitikti su Stalinu.

Iki sausio 20. dienos, kada prasidės jo 
naujoji kadencija, vyriausybėje neįvyks jo
kių pasikeitimų.

Atsakydamas i žurnalistų klausimą, Tru- 
manas pareiškė, kad žinios apie naują „tai
kos ofenzyvą” iš sovietų pusės, kuri turėtų 
duoti akstiną jam susitikti, su Stalinu, jam 
yra nežinomos. Tuo klausimu jam nežinomai 
jokia nauja evoliucija.

Vyriausybės kariuomenė atsiėmė 
Naoussą

dovaujamai liberalų populistų koaliciją ne
pasisekė. Socialdemokratų opozicijos vadas 
Papandreous pareiškė, kad derybos dėl so
cialdemokratų dalyvavimo vyriausybėje nu
ėjo niekais.

Azijos bloko niekas nekuria
Kalkuta (Dena/Reuteris). Indijos ministe

ris pirmininkas Panditas Nehrus indų žur
nalistų sąjungos nariams pareiškė, kad ry
šium su sausio m. 20. d. prasidėsima Indo
nezijos konferencija jokiu būdu neplanuoja
ma sudaryti Azijos bloko, kuris būtų nu
kreiptas prieš Europos valstybes arba Ame
riką. Ta konferencija pasisakys tik prieš 
imperializmą ir kolonijų politiką, pareiškė 
Nehrus ir pridūrė: „Mes norime veikti tik 
pagal Jungtinių Tautų chartą ir remti JT 
jos taikos pastangose ir teisėtumo sieki
muose”.

ėjusio karo metu JAV krašto apsaugos 
ministerijos informacijos skyriuje ėjo atsa
kingas pareigas, pareiškė, kad

Vokietijos problema gali būti išspręsta, 
(vedus pasaulyje naują santvarką ir su

darius pasaulyje naują vyriausybę.
Jeigu JAV nori išlyginti kerštingumo ir 

trumparegiškumo pilno Morgenthavo plane 
padarytą fiasco, ji turi pripažinti, kad pa
jėgi Vokietija Europos gerovei 'turi didelę 
reikšmę.

Warburgas baigdamas pareikalavo, kad 
nepadalytai Vokietijai būtų grąžintos Že
mutinės Silezijos ir Pomeranijos žemės 
ūkio sritis. O pramonė Vokietijoje turi bū
ti kontroliuojama.

Beneliuksu! prikirpo Vokietijos žemių
Londonas (Dena/Afp). Prancūzija, D. Bri

tanija, JAV ir Beneliukso kraštai, kaip pra
nešė britų užsienio reikalų ministerijos in-

jugoslavų karinė misija Berlyne jau lapkri. 
čio mėnesi sovietų karinės valdžios buvo 
paprašyta sumažinti savo personalą apie 90 
’/o.

Ryšium su šiuo ADN paskelbtu praneši
mu, Jugoslavijos karo misijos pareiškimą 
sovietai atmeta ir tvirtina, kad -sovietams 
apie reikalavimą sumažinti Jugoslavijos ka
ro unijos personalą oficialiai nieko nėra ži
noma. Taip pat laikraščiuose pasirodžiusios 
žinios apie tariamą jugoslavų spekuliantų 
veiklą sovietų zonoje neliečia jugoslavų ka. 
ro misijos persotaalą oficialiai nieko nėra ži_ 
vietintieji asmenys.

Sovietų pranešime taip pat sakoma, kad 
žinios neatitinka tikrenybės, jeigu SMV 
Leipcige ir kituose sovietų zonos miestuose 
suimti jugoslavai yra pavadinti išvietintai- 
siais, kurie nieko bendro neturi su kalbama 
karo misija

Džiaugtųsi Washingtone sulaukęs Stalino
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas savaitinėje spaudos konferen
cijoje nuginčijo, kad dėl Palestinos (vykių

Atėnai (Dena-Reuteris). Šeštadieni čia 
oficialiai pranešta, kad vyriausybės ka
riuomenė atsiėmė Naoussos miestą, kurį 
buvo užėmęs Markosas. Pastarasis vė
lesniame pranešime teigia, kad miestą te- 
beturjs savo rankose.

Rodoso derybos vyksta sklandžiai
Vashingtonas (Dena/Reuteris). JAV užsie

nio reikalų ministerijos informatorius de- 
mentavo, kad JAV pareikalavo D. Britaniją 
pateikti informacijų apie Izraelio kariuome
nės prasiveržimą Egipte. Pasak jo, Ameri
kos vyriausybė niekada nesistengė iš D. 
Britanijos gauti tokių informacijų.

JT tarpininkas Palestinoje Dr. Bunchė 
pranešė JT generaliniam sekretoriui Trigvei 
Lie, kad Rodoso saloje prasėdėjusieji pasi

tarimai padrąsina. Abi šalys rėdančios 
garbingą norą per pasitarimus pasiekti po
zityvių rezultatų.

Dr. Bunchė formaliai išrinktas tos kon
ferencijos pirmininku. Savo atidarymo kal
boje jis išreiškė vilti, kad pasitarimai bus 
sėkmingi ir kad jais paseks kiti kraštai, da
lyvaują Palestinos ginče.

Žydų delegacijos pirmininkas pareiškė, 
kad Izraelis nori taikos. Kreipdamasis i 
Egipto delegaciją, jis pasiūlė bendradar
biauti. Tas pirmasis žingsnis turėtų vesti

Montgomerys išvyko J Haaga
Hannoveris (Dena). Vakarų Europos Uni. 

jos vyriausias vadas feldmaršalas Montgo
merys penktadieni tarėsi su Hannoverio di. 
strikto vadovaujančiu generolu ir apžiūrėjo 
Witzenbucho, prie Cellės, aerodromą.

SeštadienĮ Montgomerys išvyko Į Haagą 
Paskutinėmis žiniomis Montgomerys susir
go.

IVelrnkns nebeliks nė vieno x 
žydit DP

Kasselis (Dena). Pagal vieną Jewish 
Agency pranešimą, žydų DP problemos 
sprendimo Vokietijoje reikia laukti ateinan
čią vasarą.

Tikima, kad padidėjus kas mėnuo išvyk
stančiųjų žydų skaičiui, po 1949 m. liepos 
mėn. Vokietijoje nebeliks nė vieno žydv 
tautybės DP,

forma torius,
susitarė dėl tam tikrų Vokietijos sričių 
prijungimo prie Beneliukso valstybių.
Tas susitarimas Įsigalios tik pasirašius su 

Vokietija taikos sutartj.
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

užsienio reikalų ministerijos informatorius 
pareiškė, kad šešių Vakarų valstybių susi
tarimas dėl visos eilės mažesnių Vokietijas 
sienų pakeitimo su Beneliukso valtybėmis 
dar ne tuojau bus paskelbtas.

Vokiečiai registruoja pasaulio piliečius
Hamburgas (Dena). Vokiečių taikos drau

gija nutarė prisijungti prie pasaulio piliečių 
siekimų. Tos draugijos pirminnkas Abatzas 
pareiškė, kad taikos draugija nori visoje 
Vokietijoje per savo organizacijos dalinius 
paskleisti registracijos lapus, kad visiems 
interesuojantiesiems pasaulio taika būtų su
teikta proga įsiregistruoti pasaulio pilie
čiais.

Sovietai „mokosi" koridoriuje
Berlynas (Dena). Vakarų valstybių atsto

vai Berlyno orinio susisiekimo saugumo 
centrinėje

sovietų kontrolės karininkų buvo pain
formuoti apie sovietų lėktuvų moko
muosius skraidymus oro koridoriuose.

Po to Elstalio, Brandenburgo ir Schoene
walde apylinkėse nuo 7 iki 14 valandos 
būsią padaryti oro desantų ir šaudymo j 
oro taikinius pratimai.

Magdeburgo apygardos teismo direkto
rius Weissas (LDP), kuns 1948 m. liepos 
mėnesi buvo areštuotas, dabar vieno sovie
tų karinio tribunolo nuteistas 8 metais pri
verčiamųjų darbų. Byla buvo sprendžiama 
uždaromis durimis ir be juridinės pagalbos.

Weissas buvo suimtas ta dingste, kad jis 
skyręs per mažas bausmes nusikaltimų ūkiui 
bylose.

Be to, teigiama, kad sovietai užbaigę pla
tesnio masto politini valymą Saksonijoje 
planuoja „liaudies ugniagesius” apginkluoti 
rankiniais ginklais ir juos mokyti tuos gink
lus vartoti. Taip pat bus iš pagrindų per
košti visi to krašto mokytojai.

It'ori palengvinti migracijos 
sęlygas pabėgėliams

Ženeva (Dena / Reuteris). Trisdešimties 
'kraštų atstovai praėjusi ketvirtadieni susi
rinko tartis dėl sutarties, pagal kurią turė. 
tų būti palengvintas i tuos kraštus darbi
ninkų, tame skaičiuje ir išvietintųjų asmenų 
bei pabėgėlių, Įvažiavimas.

Tie 30 kraštų yra tarptautinės darbo or
ganizacijos nuolatinės migracijos komisijos 
nariai.

i taiką.
Egipto delegacijos pirmininkas pulk. Di- 

nė atsakė: „Aš galiu jus patikinti, kad mes 
atvykome 1 šią konferenciją, turėdami ge
riausius norus, Mes nesigailėsime pastangų 
taikai pasiekti Palestinoje.”

Olandija turi geriausius 
norus ...

New Yorkas. (Dena/Reuteris). Oland:jos 
delegatas Saugumo Taryboje pareiškė, kad 
jo vyriausybė darys visa, kad 1950 m. bū
vyje Olandų Indijos suverenumas būtų per
duotas Indonezijos Jungtinėms Valstybėms.

Dėl amerikiečių siūlymo, kad suverenu
mas būtų perduotas per kelius mėnesius, 
bet ne per kelius metus, Royenas atsakė, 
jog Olandija tai mielai Įvykdys iki 1950 m. 
sausio 1 d. Per trumpesni laiką, atrodo, 
praktiškai neįmanoma visos programos 
Įvykdyti.
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Tg^ptautlnė padėtis

Okupacinis statutas
Šiandien Londone prasideda D. Brita

nijos, JAV ir Prancūzijos pasitarimai dėl 
Vokietijos okupacinio statuto. Tą statutą 
turėjo paruošti generolai Clayus, Robert- 
sonaa ir Koenigas, tačiau jie negalėjo su
sitarti dėl vokiečių dalyvavimo trečiųjų 
teisme, kuris turėtų spręsti iškilusius gin
čus, o taip pat ir dėl okupacinių išlaidų. 
Taip skelbiama oficialiai.

Gerai informuoti sluoksniai patikslina, 
kad generolas Koenigas reikalavo sau tei
sės suvetuoti visus būsimos Vakarų Vo
kietijos vyriausybės Įstatymus ir potvar
kius, su kuo nenori sutikti generolas Cla
yus. Apskritai amerikiečiai norėtų matyti 
vieną mišrią visų trijų karinę komisiją, 
primenančią karo metu egzistavusią san
tarvininkų vyr. vadovybę — vadinamą 
SHAEFF. Be to, amerikiečiai bei anglai 
trečiųjų teisme norėtų matyti šalia santa- 
vininkų teisėjų dar vieną neutralų ir vo
kieti, bet prancūzai sako „Non“. Toliau 
prancūzai norėtų, kad okupacinės išlaidos 
būtų padengiamos ne visos Vokietijos, bet 
atskirų kraštų. Tuo jie siekia išlaikyti 
atskirų kraštų finansini suverenumą.

Kol statutas nepaskelbtas, Bonnoje po
sėdžiaujanti vokiečių parlamentarinė ta
ryba nenori trečiuoju skaitymu priimti 
naujos konstitucijos. Ji aiškina, kad tik 
turėdama prieš akis statuto nuostatus, jie 
galėtų skelbti savo konstituciją, kurią ku
kliai nori pavadinti „pagrindiniu įstaty
mu“. Tarybos pirmininkas Adenaueris gu
bernatoriams įteikė savo 12 punktų, ku
riais turėtų remtis okupacinis statutas. 
Clayus juos pavadino labai įdomiais ir pa
dėjo ad acta.

„Vokiečiams prisieis kiek palaukti — 
aiškino vienas Clayaus tarėjas — mes bū
sime laimingi, jei su prancūzais susitar
sime Iki Velykų“.

Pagaliau Prancūzijos užs. reikalų mi
nisteris nutarė griebtis iniciatyvos ir visą 
— reikalą išjudinti iš mirties taško. Pe
reitos savaitės gale jis nuskubėjo 1 Lon
doną pas Beviną. Pasitarimai praėję šir
dingoje nuotaikoje. Gal būt, jie bus lai
minga įžanga l šiandien prasidėjusius pa
sitarimus.

Žinoma, statuto priėmimas, kuris ma
nifestuotų trijų Vakarinių santarvininkų 
Vokietijos politikos suderinimą, būtų svei
kintinas reiškinys. Tai būtų žingsnis 1 
prieki, nors dėl šviesesnės ateities galima 
turėti Įvairių nuomonių.

Neseniai Vokietijoje lankęsis Walteris 
Lippmanas yra pesimistas. Pasak jo, ir 
statutas nieko nepadės. Jis įvardina fak
tus. Visų pirma Vakarų Vokietijoje, kurios 
gamyba dabar pasiekė 70% 1936 metų ly- 

« gj, šiuo metu gyvena 8 milijonai žmonių 
daugiau, negu tais 1936 metais. Iš to aišku, 
kad dauguma gyventojų negali būti pa
tenkinta. Vokiečių politikai, nenorėdami 
ateityje susilaukti „kvislingų" pavadinimo, 
niekados su entuziazmu neatsilieps apie 
santarvininkų veiklą, bet kur tik galės 
juos kritikuos, kas ilgainiui sudarys nepa
kenčiamą atmosferą.

Visa tai rodo, kad okupacinis statutas, 
koks jis būtų, bus tik provizodumas, kuris, 
tiesa, bent syki skelbs vieningą visų trijų 
nuomonę, bet Vokietijos problemos 
neišspręs. Sovietų grėsmė vers visą, laiką 
palaikyti tam tikroje aukštumoje vokie
čių pragyvenimo lygmenį, o tai reiškia 
tolimesnes amerikiečių ir britų mokesčių 
mokėtojų aukas, kas, žinoma, ilgainiui pa
sidarys nepakenčiama našta. Visa tai vers 
dar kartą iš pagrindų grįžti prie Vokieti
jos problemos. Jau dabar pasireiškiąs Va
karų kraštų rinkų prisisotinimas ir pre
kių pareikalavimo mažėjimas verčia bri
tus, prancūzus ir belgus vis daugiau 
būgštauti galimos Vokietijos pramonės 
konkurencijos, bet jei Vokietijai Vakarų 
kontroliuojamos rinkos turi būti uždary
tos, ji ant savo kojų galės atsistoti tik ta
da, jei jai bus atidarytos sovietų saugo
mos Rytų rinkos. Todėl Vokietijos proble
mos sprendimas be Rytų dalyvavimo yra 
neįmanomas. VM

Sophoulis lieka 
sąlygotai

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos minis- 
teris pirmininkas Temistokles Sophoulis 
kuris pereitą penktadienį įteikė savo atsi
statydinimo raštą, dabar pareiškė sutinkąs 
tam tikromis sąlygomis sudaryti naują mi- 
nisterių kabinetą.
.Sophoulis pareiškė spaudai, jog jis laiko 

savo pareiga tarnauti savo kraštui visomis 
jėgomis ir savo politinius ir partinius in
teresus palikti nuošalyje tol, kol jam yra 
patikėta vyriausybės vadovavimo vieta, o 
taip pat, kol jis turi tautos ir kariuomenės 
vyriausiojo štabo pasitikėjimą. Tačiau jis 
reikalauja, kad jam sudarant kabinetą būtų 
paliktos laisvos rangos. Be to, tuojau tu
rėtų būti imtasi šių priemonių: 1. kad bū
tų paskirtas karinių operacijų prieš sukilė
lius štabo viršininkas; 2. kad būtų imtasi 
radikalių priemonių socialinio, politinio ir 
ūkio gyvenimo srityse, 3. kad būtų panai
kintos politinio ir ūkio gyvenimo didžiūnų 
privilegijos ir kad administracija būtų ap
valyta nuo korupcinio elemento. Jeigu jis 
negalėtų sudaryti kabineto vaduodamasis 
šitomis gairėmis, turėtų atsistatydinti

šiuo metu prancūzų zonoje veikianti 
Australijos imigracijos komisija mielai 
ima ne tik fiziniam darbui tinkamus 
vengungius, bet ir vaikingas šeimas ...

Užtenka pažvelgti 1 žemėlapį, kad supras
tum, kodėl tie australai tokie geri ir taip 
plačiai pravėrė savo duris visiems baltie
siems. Tuojau paaiškėja, kodėl nė dešimties 
milijonų nepriskaitanti Australija nori kuo 
greičiausiai prisiimti 112.000 DP, o pen
kiolika kartų daugiau turinčios JAV vos 
Įsileis 200.000 DP. Atsakymas labai pa
prastas — jei Australija nori toliau išlaikyti 
savo dabartini baltą, sakytumėm, europie
tiškų veidą, ji būtinai turi padidinti savo 
gyventojų skaičių, nes jos kaimynai jau da
bar godžiai žiūri j neišnaudotus žemės plo
tus, o ateityje jų godumas dar daugiau pa
didės. Juk vien Indijoje gyventojų skaičius 
per vienerius metus padidėja 7.000.000 žmo
nių, o kur Kinija, Japonija ir Indonezija. 
Nepaisant karo pasekmių, per paskutinius 
10 metų viso žemės rutulio gyventojų skai
čius padidėjo 10%% tas didėjimas eina 
tokia sparta, kad žemės ūkio našumo kėli
mas negali eiti lygiagrečiai. Maitinimo 
klausimo žinovas buv. JT maitinimo orga
nizacijos pirmininkas eir Johnas Baidas 
Orras kategoriškai reikalauja griebtis prie
monių gimimų reguliavimui ir vad. nekul
tūringuose kraštuose. Kitaip maisto trūku
mas greit sukels naujus karus. Todėl kai tik 
Indija, Kinija ar Japonija tvirtai atsistos 
ant savo kojų, jos pradės dairytis, kur pa
dėti savo gyventojų perteklių. Natūraliu 
būdu jų žvilgsnis pirmoje vietoje nukryps j 
Australiją. Be to, vis daugiau tuose kraš
tuose ĮsigalĮs komunizmas gali visus juos 
sutelkti. Tuo atveju spaudimas l Australiją 
dar daugiau padidėtų.

Tiesa, Australiją, nuo tų ne visai jadkių 
kaimynų dar skiria dideli vandens plotai. 
Todėl techniniu atžvilgiu tas pavojus dar 
yra tolimas. Bet kas bus po 20, už 50 metų? 
Britų užsienio reikalų ministeris prieš ke
letą mėnesių pareiškė žem. rūmuose, kad 
ateities karas kils kaip tik Indijos Ramiojo 
vandenyno srityse. Jis nenurodė laiko, bet 
metai greitai slenka .*>

MINTIS

Po Schumano 
vizito Londone

Londonas (Dena/Reuteris). Pasibaigus 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerio 
Schumano ir D. Britanijos užsienio reikalų 
ministerio Bevino pasikalbėjimams, penkta
dienio vakare išleistas komunikatas, kuria
me sakoma, kad per pasitarimus abu minis
terial turėjo progą pasikeisti nuomonėmis 
dėl visų bėgamųjų tarptautinių problemų, 
kurios liečia abi vyriausybes. Ypač svar
styti Vokietijos, Vakarų Unijos, Atlanto 
pakto, Art. Rytų, Pietryčių' Azijos ir Tol. 
Rytų klausimai.

Kadangi klausimų sprendimui reikalingas 
ir kitų vyriausybių bendradarbiavimas, tai 
tik draugiškai pasikeista nuomonėmis. Pa
sitarimai ministerius įgalino išsiaiškinti dau. 
gelį punktų.

Bevinas su Schumanu sutarė dėl metodo 
kaip pritraukti bendradarbiauti kitas pasau
lio sritis Europos pavyzdžiu.

Dėl Vokietijos, pareiškė Schumanas, 
Prancūzijos ir D. Britanijos pažiūros sude
rintos tiek, jog riebegaŲma kalbėti apie pa
grindinius nuomonių skirtumus. ;

Prancūzija esanti už Izraelio pripažinimą 
tačiau Įvykiai padėtį supainioję, ir sunku 
pasakyti, kada pripažinimas galės įvykti.

„Prieš kitus mes nedarėme sąmokslo”, pa
reiškė Schumanas. Be kita ko, buvęs palies
tas Italijos Į Atlanto paktą, Briuselio paktą 
ir kitus V. Europos sąjūdžius klausimas, o 
taip pat ir jos kolonijų likimas.

Šeštadienį rytą Schumanas išvyko į Pa
ryžių. I stotĮ ji palydėjo Bevinas. Prieš iš
vykimą Bevinas pareiškė: „Aš esu dėkingas 
jam už atvykimą. Mes turėjome vertingą 
konferenciją ir susitarėme klausimais, kurie 
reikšmingi netik Prancūzijai ir Didžiajai 
Britanijai, bet ir visai Europai, net ir vi
sam pasauliui.”

Schumannas pareiškė: „Atvykęs aš buvau 
didelis optimistas. Rezultatu esu labiau pa
tenkintas negu anksčiau tikėjaus.

JAV ir D. Britanija 
netarpininkans

Nankingas (Dena). JAV ir D. Britanijos 
vyriausybės šeštadienį informavo, kad at
sisako tarpininkauti Kinijos pilietiniame 
kare.

Tiencino kritimą patvirtina abi pusės. 
Antpuolis truko 27 valandas. Tautinės vy
riausybės gynėjai sunaikinti”, o garnizo
no vadas gen. Cengčangčis suimtas.

Pasak Reuterio, komunistai šeštadieni 
užėmė paskutinius vyriausybės kariuome
nės atramos taškus prie Vajo upės. Ta 

| linkme jie veržiasi prie Nankingo.

Prekyba žaibais
Lapkričio 7. d. Maskvoje spalio revoliu

cijos minėjimo proga suruoštame parade 
sovietai parodė ir savo sprausminius nai« 
kiniuvus. Amerikos laikraščiai apie tai ra
šydami ne be kartėlio pastebėjo, kad be 
britų pagalbos rusai taip toli nebūtų nu
žengę. Mat, D. Britanija, kuri neseniai iš
kilmingai perdavė 5 sprausminius naikintu
vus Prancūzijai — tai buvo pirmasis vieno 
Vakarų Europos Unijos nario ginklų tieki
mas kitam — jau prieš gerą pusmetį, tiesa, 
be jokių iškilmių, bet už gerus pinigus 
pardavė 55 Rolls-Royce „NENE-jet Engi
nes” sprausminių lėktuvų motorus... so
vietams, nuo kurių Vakarų Europos Unija 
ruošiasi gintis! Tam bizniui išėjus į viešu
mą, kilo šioks toks triukšmas, pasibaigęs 
paklausimu žem. r,ūmuose, j kurį vyriausy
bė davė išsisukinėjamą atsakymą. Dabar 
paaiškėjo, kad ta britų prekybinė transak
cija pagal principą — „prekiauti galima ir 
su žmogėdromis” — vis dėlto nebuvo kir
timas tos pačios šakos, ant kurios sėdi.

Aišku, Kremlius yra pasiryžęs mokėti 
kiekvieną kainą už britų patyrimus spraus
minių lėktuvų srityje. Juk D. Britanija toje 
srityje yra toliausia nužengusi. Ji įsiparei
gojo to tipo naikintuvais aprūpinti Vakarų 
Europos Unijos armijas. Tačiau sprausmi
nių lėktuvų istorija neturi nė 10 metų, ir 
pirmieji modeliai buvo tik skubios impro
vizacijos.

Pirmasis britų sprausminis lėktuvas buvo 
sėkmingai išbandytas 1941 m. Jo konstruk
torius komondoras Frankas Whitllė, tur būt 
teisingai yra laikomas išradėju. Bent taip jį 
vadina neseniai jam įteiktas britų vyriau
sybės diplomas, kuri lydėjo impozantiška 
100.000 svarų sterlingų premija, atleista nuo 
mokesčių, (kitaip pagal britų progresyvinę 
mokesčių sistemą jam nedaug būtų iš jos 
naudos). Vėliau britus pralenkė vokiečiai 
Jų 1945 metų konstrukcijos: Meserschmitto 
Me 262 ir Heinkelio He 162 buvo santarvi
ninkų ekspertų pripažintas geriausiomis 
nors kare jos taip ir liko neišbandytos. Mat. 
buvo pastatytos jau 5 minutės po 12. Dalj 
vokiečių specialistų pasitelkė britai, kitą — 
amerikiečiai, o likusieji atiteko sovietams.

Bet kaip minėjome, šioje srityje dar toli 
gražu nepasakytas paskutinis žodis. Šių 
dienų sprausminis motoras kiek panašus į 
pailgintą bačkutę. Jos viduryje sukasi lyg 
tankiais sparnais vėjo malūnėlis (apie 13.000 
apsisukimų l minutę). Motoro viduryje yra 
toks karštis, kuris pasak „Time”, galėtų 
apšildyti žiemos metu 1.000 penkių kamba- 
rių- butų. Stovėdamas žemėje motoras per 
savo priekĮ taip smarkiai traukia orą, kad 
lengvai kartu galėtų įtraukti ir labai stip
rų vyrą, o iš užpakalio išeina tokia smar
ki dujų srovė, kad net dar už 50 metrų len-

gvai parverčia žmogų. Kad išvysčius tokią 
jėgą, reikalinga daug kuro. Todėl nenuo
stabu, kad vidutinis sprausminis motoras 
per valandą sunaudoja 4.500 litrų specialaus 
skysto kuro. (Dėl tos priežasties amerikie
čių Vokietijoje laikomi tos rūšies lėktuvai 
sparnų galuose turi dar pagelbinius skysto 
kuro bakus, kuriuos ištuštinę gali automa
tiškai numesti žemėn). Žinoma, toks kuro 
sunaudojimas leidžia tos rūšies lėktuvams 
ore išsilaikyti tik labai trumpą laiką. Ame
rikiečių X—1, kuris pasiekė garso greičio 
(1.200 km/val.) arbą, gali su savim pasiimti 
kuro tik dvejų minučių skridimui. Žinoma 
tą nepatogumą išperka didelis greitis. Ta
čiau ir greitis stato savo sąlygas..

Lėktuvas, skrisdamas 3—4.000 kilometrų 
greitumu per valandą vien nuo trynimosi 
su oru Įkais iki 650" C, tačiau tą nemalo
numą manoma išlyginti specialiais šaldymo 
įrengimais.

Šių dienų sprausminiai lėktuvai normaliai 
nepralenkia garso greičio. Bet ir 1000 km 
per valandą daro pakankamo įspūdžio, todėl 
britai juos praminė žaibais (Thunder-jet). 
Rekordą pereitų metų pabaigoje pasiekė 
vienas mažas britų sprausminis lėktuvas, 
valdomas radijo bangomis (be lakūno), nu
skridęs 1.650 km/val. Tačiau tokie ultra 
greitieji lėktuvai dar neišėjo iš bandymo 
stadijos. Britų masiškai statomi sprausmi
niai naikintuvai Glosterio „meteorai” ir 
„vampyrai” yra, palyginti, lėti, nors britų 
aviacijos ministeris Hendersonas ir vadina 
juos „geriausiais pasaulyje”. Amerikoje ir 
D. Britanijoje bandoma sprausminius mo
torus pritaikyti ir bombonešiams. (Britų 
keleivinis lėktuvas su sprausminiais moto
rais iš Londono į Paryžių nuskrido per 36 
minutes). Iš motoro išmetamą dujų srovę 
norima išnaudoti antra turbina kuri suka 
paprastą propelerį, tai vadinamas „Turbo- 
Prop”. Jo pagalba tikimasi su kukliu kuro 
sunaudojimu pasiekti 650 km/val greitį.

O kaip toli nužengė rusai? Tikslių duo
menų nėra, tačiau manoma, kad jie stovi 
maždaug toje pačioje vietoje, kaip ir vo
kiečiai 1945 m. Iš jiems parduotų Rolls- 
Royce motorų jie didelės naudos neturėjo. 
Kitaip jie taip nesidomėtų britų „meteo
rais”. Mat, britai tų „meteorų” turi ir Vo
kietijoje. Jais Baltijos pakraščiais skrenda 
Luebecko RAF britų karališkos aviacijos— 
mokyklos auklėtiniai. O rusai tiems skridi
mams stebėti, kaip tvirtina „News Chronic
le” korespondentas Donaldas Walteris, pa
statė savo pasienyje aukštus stebėjimo bok
štus. Tai Įrodo, kad jiemg parduoti Rolls- 
Royce motorai nebuvo paskutinis technikos 
žodis. Juk "britai iš seno garsūs* savo suge
bėjimu netinkančius gaminius įkišti už ge
ra kainą laukiniams, (m). , |

Australija pavojuje!
Todėl australai jau dabar turi ruoštis 

ateities įvykiams. Visų pirma jie turi padi
dinti savo gyventojų skaičių. Savaime su
prantama, kad tas kraujo trahsfūzijos pro
cesas Juri vykti planingai, kad nesukrėstų 
ūkinio gyvenimo pagrindų. Toliau jie turi 
ieškoti glaudesnių santykių su kitais kraš
tais. Todėl Australijos kaimyninės domi
nijos — Naujosios Zelandijos — min. 
pirm. Frazeris, neseniai viešėdamas Kana
doje, reikalavo sudaryti Ramiojo vandenyno 
paktą, panašų l Šiaurės Atlanto paktą. Jis 
jungtų Australiją, N. Zelandiją, D. Britani
ją, JAV, Kanadą, Meksiką, ir kitas Ramio
jo vandenyno pakraščio Vidurio bei Pietų 
Amerikos valstybes. Savaime suprantama, 
kad Australija yra ir aktyvus JT organiza
cijos narys. Dėl tų pačių priežasčių ji ne
gali su pasitenkinimu žiūrėti ir Į komuniz
mo, o kartu ir Maskvos Įtakos išsiplėtimą 
Azijoje. Tačiau čia jos jėgos yra per mažos. 
Australija siekia gerų santykių ir su arti
miausiu kaimynu Indonezija, ką įrodo ir jos 
elgesys indonezų ginče su olandais.

Aplamai, Indonezijos byla yra charakte
ringa Pietų Rytų Azijos santykiams. Olan
dai iš tos labai derlingas srities, kuri be
veik visą pasauli aprūpina prieskoniais, 
Įvairiais tropikų maisto produktais ir iš da
lies' nafta, turėjo labai didelio pelno. Prieš 
1939 metus beveik % visų tautinių olandų 
pajamų kilo tiesiog iš Indonezijos. Užtat tą 
kraštą jie, galima sakyti, pavyzdingai tvar
kė Vienintelis priekaištas, kuri jiems gali
ma padaryti, yra tik tas faktas, kad jie są
moningai trukdė čiabuviams siekti aukštojo 
mokslo (tik 1924 m. buvo Įsteigti du uni
versitetai prieinami ir platesniems stuogs. 
niams) ir neįsileido l administraciją — vi
sas vadovaujamas vietas užėmė patys olan
dai. Japonai, atėję 1 Indoneziją su šūkiu: 
„Azija aziatams”, vėliau iš jos pasitrauk
dami paliko „Indonezijos respubliką”, ku
rios priešakyje atsistojo tikri patriotai kaip 
prezidentas dr. Sukarna ir min. pirm. dr. 
Ha+ta. Bet savaime suprantama, kad ir 
Maskva nebuvo užmiršusi to turtingo že
mės kampelio. Jos išmokslinti agentai tu
rėjo palyginti nedaug pasisekimo, tačiau 
suprantama,- kad patekus i bėdą teeklausia-

ma pagalbos sąlygų, bet priimama kiekvie
na pagalbai ištiesta ranka.

Po karo olandai galėjo lengvai vėl įsiga
lėti. visame krašte. Indonezijos kariuomenė, 
apginkluota japonų ginklų likučiais, nesu
darė rimtos kliūties. Tačiau Indonezijos ne
priklausomybę gynė pasaulio opinija, su 
kuria Olandija turėjo skaitytis. Vėliau, pa
drąsinti JT nepasisekimais Palestinos by
loje bei komunistų sukeltu puču, kuri Inde- 
zijos vyriausybė greitai numalšino, olandai 
atliko keletą „policijos akcijų”, kurių metu 
Isviešpatavo visame krašte. Indonezijos pa
triotai turėjo pasitraukti į pogrindi. Dabar 
išmušė tikroji Maskvos valanda. Ji jau turi 
pakankamai patyrimo, kaip paimti visą po
grindi j savo rankas, žinoma, rūpestingai 
slepiant savo tikruosius kėslus. Pogrindyje, 
kuris turi veikti nelegaliai, tam yra tikrai 
geros sąlygos.

To bijodama Australijos vyriausybė nesi
gailėjo karčių žodžių olandams. Ji sutiko 
dalyvauti sausio 20. d. Indijos vyriausybės 
sušauktoje Azijos kraštų konferencijoje, kur 
kaip tik bus svarstomas pagalbos Indonezi
jai klausimas. Autralija tą klausimą svars
tant Saugumo Taryboje irgi užėmė aiškią 
poziciją. Jos siūloma rezoliucija reikalavo 
Olandijos kariuomenės pasitraukimo iš 
naujai užimtų sričių. Sovietų Sąjungą ir 
Ukraina rado, kad ta rezoliucija nepakan
kamai griežta, o Prancūzija ir Belgija, kad 
eina per toli. Tokiu būdu ta rezoliucija ne
galėjo būti priimta, o buvo pasitenkinta ki
ta, reikalaujančia tik sustabdyti karo veiks
mus. Toji per Kalėdas priimta „minkšta” 
rezoliucija buvo olandams tarsi kalė, 
dinė dovana, nes visas kraštas yra jų 
užimtas. Kokia bus. tolimesnė ateitis, suteku 
pasakyti. Jei olandams, kaip jie tikisi, pasi
seks atstatyti tvarką ir jie sugebės evoliu
cijos keliu vesti kraštą prie visiškos nepri
klausomybės, Maskvos viltys čia Įsigalėti 
turėtų sumažėti iki minimumo. Bet jei Mas
kvai savo vadovybėn pasiseks pajungti po
grindi, kaip bijo australai, nieko gero tikė
tis negalima.

Turint tokių rūpesčių savo pašonėje. 
Australijai nebelieka kito kelio, kaip tik 
didinti savo gyventojų skaičių. _(Lo)
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STRUMPOS ŽlVIOS=
AUSTRIJA

♦ Tirolyje kilo gripo epidemija. Vien 
tik Innsbrucke kasdien suserga po 400 as
menų. (D/R).

♦ BRAZILIJA
♦ Brazilijos „Itamarati” tanklaivis vie

name Rio de Janeiro doke sprogo. .
D. BRITANIJA

♦ Canterburio arkivyskupas Dr. Fishe- 
ris Westminsteryje pareiškė anglikonų ekle. 
zijos simpatijas katalikų eklezijai Vengrijo
je. (D/R).

EGIPTAS
♦ Egipto vyriausybė paskelbė, kad ji 

konfiskuos kiekvieną Egipte nusileidusi 
Pietų Afrikos lėktuvą, jeigu jo tikslas bus 
skristi į žydų valdomą Palestinos sritį. To
kių lėktuvų įgulas areštuos. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Tarp Graikijos vyriausybės kariuo

menės ir gen. Markoso sukilėlių ir vėį pra
sidėjo mūšiai. Dvi sukilėlių brigados, re
miamos sunkiosios artilerijos, ir mortirų, 
puolė Makedonjos Naoussos miestą. Taip 
pat kovojama ir prie Edessos, 25 km į šiau
rės vakarus nuo Naoussos. (D/R).

I§ VISUR
♦ Buv. Vengrijos regentas admirolas 

Hortys atvyko' i Lisaboną. (D/R).
♦ Einąs Naujosios Zelandijos ministerio 

pirmininko pareigas W. Nashas pareiškė, 
kad N. Zelandija į sausio 20 d. įvyksiančią 
Indonezijos konferenciją pasiųs savo stebė
toją. (D/R).

♦ Anglų egiptiečių naftos bendrovė ne
trukus ketina paskelbti gręžimo rezultatus 
naujai atrastuose naftos laukuose prie As- 
salo, 40 km Į pietus nuo Sueso, Sinajaus 
dykumoje. (D/R).

ITALIJA
♦ Viterbo miestas Italijoje, kuris yra už 

80 km 1 šiaurės vakarus nuo Rymo, per 15 
valandų turėjo išgyventi tris žemės drebė
jimus. Nuostolių tiek tepadaryta, kad su
traukyti miesto telefono laidai, (D/R).

♦ Italijos aviacijos ministerija pranešė, 
kad JAV Italijos karo aviacijos dispozicijai 
pavedė 200 lėktuvų. (D/R).

♦ Vienas Rymo darbininkas po savo 
dėdės mirties JAV paveldėjo vieną milijoną 
dolerių. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ New Yorko komunistų partija prie 

britų konsulato padarė protesto mitingą, 
kuriame buvo puolama britų politika Pales
tinoje. (D/R).

♦ Prezidentas Trumanas, lydimas spau
dos referento Rosso, apsilankė pas užsienio 
reikalų ministerį /MarshallĮ. Trumanas lėk
tuvu nuskrido l Pinehurstą šiaurinėje Ca- 
rolinoje, kur Marshallis po savo operacijos 
ilsisi savo ūkyje. Buvo paaiškinta, kad pre
zidentas Trumanas nori dar kartą matyti 
Marshallį, kol jis tebėra užsienio reikalų 
ministeriu. (D/R).

♦ Amerikos CIO profesinių sąjungų 
pirmininkas Murrayus, pasak New Yorko 
radijo, palinkėjo geriausias kloties naujai 
paskirtajam užsienio reikalų ministeriui 
Deanui Achesonui. (D/R).

♦ JAV prekybos ministeris paskelbė, 
kad siuntiniai su rūbais iš Amerikos gali 
būti siunčiami be leidimo. (D/R). '•

LENKIJA
♦ Lenkijos ministeris pirmininkas Cy- 

rankiewiczius pareiškė, kad praėjusiais me
tais Lenkija iškasė 70 milijonų to anglių.

NORVEGIJA
♦ Norvegijoje padidinti riebalų ir cuk

raus racionai. Dabar dienoje bus duodama 
50 g riebalų ir savaitėje 225 g cukraus. 
Duonos ir muilo racionaviinas visai panai
kintas. (D/R).

OLANDIJA
♦ Olandija bijo ateisiant iš Prancūzijos 

gripo epidemiją. Ji masiškai pradėjo ga
minti gripo serumą, kuris .anksčiau buvo 
importuojamas iš JAV. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Gerai informuotuose sluogsniuose tei

giama, kad Prancūzijos vyriausybė rengia
si pasiųsti nepaprastą Įgaliotinį pas Indoki- 
ni'jos ekskaralių Bao Dajų. Jo tikslas bus 
Įkalbėti ekskaralių grįžti Į savo kraštą. Eks- 
karalius tųrĮs perimti Vietnamo vyriausybę.

ŠVEICARIJA
♦ Vienoje Šveicarijos vaikų sanatorijoje 

kurios pastatas buvo <• medinis, kilo gaisras, 
per kuri žuvo 12 vaikų ir 2 seserys. (D/R).

♦ Badės miesto taryba visais balsais nu. 
tarė, kad ateityje kiekvienas dvynukų su
laukęs tėvas gaus dovanų 25 bonkas ge
riausio vyno. Tas miestas yra už 20 km nuo 
Zūricho, Šveicarijoje. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Sovietų cenzūros karininkai kontro

liuoja susirašinėjimą su vakariniais Berly
no sektoriais. Dabar Įvesta ir telegramų 
cenzūra. (D). . '

♦ Kasselyje per pirmąsias dvi savaites 
darbo Įstaiga gavo 1200 prašymų gauti be
darbio pašalpai. Iš viso toje apygardoje be
darbių skaičius, palyginus su praėjusiais 
metais, padidėjo 17.000 asmenų. (D).

♦ „Liaudies kontrolieriai” Saksonijoje 
per paskutinius keturius praėjusių metų mė
nesius konfiskavo prekių už 5 milijonus DM 
markių. (D).

♦ Iš 387 muzulmonų, gyvenančių Schwa. 
bach/Vogelherdo stovykloje, 173 asmenys 
per Schweinfurto pereinamąją stovyklą iš
vyko Į Turkiją. Jie visi užsirašė vykti | 
Turkiją savanoriškai, ten jie bus Įkurdinti 
ir pagaį turimas specialybes aprūpinti dar
bu. (D).

♦ Amerikiečių okupaciniai daliniai Bre
mene ir Bremerhavene turėjo manevrus, ku
rie buvo didžiausi nuo pat okupacijos pra
džios. (D).

♦ Iš Hesseno karinės valdžios gėrovės’ 
skyriaus pranešimo aiškėja, kad šiuo metu 
Hesseno stovyklose yra dar 40.000 išvietln- 
tųjų asmenų. Gruodžio m. išvyko Į užsie
nius 1520 asmenų. Apie pusė to skaičiam 
Išvyko l Kanadą. (D).
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Aleksis Rannitas su žmona valstybės operos 
'soliste Gražina Matulaityfe-Rannitiene

(JAV žurnalistės Ruth Frey nuotrauka)

Man dedas, 
myno — .estų 
šio Ran nito
čiam lietuviui 
lag iš seno.

nuostabaus Lietuvos kai. 
tautos — sūnaus Alek- 

vaidmuo spaudą sekan- 
yra pažįstamas ir mie- 

Šis žurnalistas poetas

Perspektyvos Pabaltijo menui propaguoti
— Jūs, pone Rannitai, pernai vasarą da

lyvavote UNESCO meno kritikų kongrese 
ir, be to, esate Association Internationale 
des Critiques d’Art narys ir turite žymių 
pažinčių, leiskite tat paklausti, ar yra per
spektyvų Pabaltijo menui propaguoti?

— Pirmasis pasaulinis meno kritikų kon
gresas, įvykęs Paryžiuje, buvo informacinio 

,pobūdžio. Aš turėjau garbę į jį būti pa
kviestas Raymond Cogniat, garsaus pran
cūzų meno kritiko, „Arts” žurnalo vyr. re
daktoriaus ir Prancūzijos plastinio meno 
Valstybinio komisaro. Baigiant kongresą, p 
Cogniat buvo išrinktas naujos organizaci
jos — Association Internationale des Cri
tiques d’Art prezidentu. Šitas autoritetin
gas asmuo jaučia mums simpatijų ir jau 
dukart įrodė savo susidomėjimą lietuvių 
menu, parašydamas palankias recenzijas 
apie V. K. Jonyno monografiją, o taip pat 
apie tapytoją Vytautą Kasiulį. Man teko su 
juo plačiau išsikalbėti ir papasakoti apie 
Pabaltijo kultūrinį intensyvumą ir mūsų 
tautų meno aukštų niveau. Turėjau malo
numą kalbėti ir su kitomis prancūzų meno 
kritikos garsenybėmis. Vieną-kitą Pabaltijo 
dailininką prancūzai jau pažįsta. Taip, pvz., 
Paryžiuje yra aukštai vertinimas estų grafi. 
kas Eduard Wiralt, kuris Ir lietuvių publi
kai gerai žinomas. P. Raymond Cogniat turi 
sumanymų organizuoti Paryžiuje pirmąją 
pasaulinę meno parodą, kurioje dalyvautų 
visi kraštai, žinoma, ir Pabaltijo tautos. Jo 
redaguojamam žurnale bus galima įdėti vie. 
ną kitą straipsnį; meno kritikų 
leis savo biuletenį, kuriame irgi 
ma pasisakyti ir Pabaltijo meno

— Kokias perspektyvas turi 
Kasiulis ir Galdikas? —

— V. Kasiulis, neseniai išvykęs Paryžiun 
be abejonės, didelių gabumų žmogus. Jis 
yra virtuoziškas piešėjas ir norėčiau tikėti, 
kad jam pasiseks išsikovoti Paryžiaus pri
pažinimą. Bet gyvenimas Paryžiuje šiuo 
metu labai sunkus ir yra būtina, kad ko
kia nors organizacija paremtų V. Kasiulio 
materialinę egzistenciją. Maestro Galdikas 
turėtų būti meną mylinčių lietuvių pasi
didžiavimas! Tai nepaprasto temperamento 
tapytojas. Man teko matyti labai daug jo 
naujų, Paryžiuje sukurtų, peizažų (jis dir
ba dabar aliejumi) ir, mano manymu, tarp 
jų yra nemaža didelės meistrybės darbų. 
Nors Galdikas yra gaivališkos jėgos meni
ninkas, tačiau jam nėra svetimi ir intymios

asociacija 
bus gali- 
reikalais.
dailininkai

MINTIS

Atgal prie dvasiniu tautos šaltiniu
Pąsikalbėjimas su A. Rannitu

meno bei literatūros kriti- 
pėlnytai įsirašė į mūsų tau-

ir 
kas 
tos kultūros istoriją ir teisingai pa
sielgė prof. V. Biržiška jo pavardę 
įtraukdamas į 1946 metais išėjusį 
„Lietuvių Rašytojų kalendorių”. A. 
Rannitas estų ir kt. kalbomis yra 
parašęs per 120 straipsnių Lietu
vos kultūros temomis, tie straips
niai analitinio — sintetinio cha
rakterio. Nei kiek neprasilenksim 
su tiesa jei, be kita ko, Rannitą 
pavadinsiu! mūsų dvasinės rezis
tencijos veikėju. Per pirmąjį bol
ševikmetį A. Rartnittas išvertė K 
Binkio „Atžalyną”, kuris buvo sta
tomas viename iš geriausių Esti
jos teatrų — Taolisteateryje. Vo
kiečių okupacijos metu tą patį pa
darė su St. Santvaro „Žvejais”. P. 
Vaičiūno „Prisikėlimo” pastatymui 
Estonia teatre jau vistas buvo pa
ruošta, bet sutrukdė antroji bolše
vikų okupacija. 1940—1944 m. bū
vyje, kai jau nebeegzistavo pasiun
tinybės, A. Rannitas buvo krivūlė 
tarp šių dviejų — estų ir lietuvių 
— tautų.

A. Rannitas kaip „Paevaleht” 
specialus korespondentas Lietuvoje 
jau nuo 1936 m. jėmė mūsų pri
gimtines teises į lenkų okupuotąjį 
Vilnių ir 1939 m. rudenį kartu su 

"užsienių spaudos atstovais apsilankė 
laisvame Vilniuje, kuris jam paliko 
neišdildomą atminimą kaip savito 
veido miestas.
. 1939 m. kovo mėn., kai Hitleris 
vyko į užgrobtą Klaipėdą, A. Rati
ni tas „Paewaleht” skiltyse įdėjo K. 
Binkiui dedikuotą eilėraštį „Be 
Klaipėdos”. Vokietijos pasiuntiny, 
bė dė[ 1° intervenijavo Estijos už
sienių reikalų ministerijoje ir laik
raštis turėjo sumokėti 1000 estų 
kronų (2000 Htų) pabaudą.

Tremtyje, išleidęs V. K. Jonyno ir V 
Kasiulio monografijas, dėsto meno mokyk
loje Freiburge ir toliau prisiekusiai dirba 
estų — lietuvių bičiulystei ir lietuvių tau
tos šlovei. Šiuo metu A. Rannitas vieši Ro
moje, kur rūpinasi suorganizuoti lietuvių— 
estų grafikos parodą (dalyvaus: V. K. Jo
nynas, Viktoras Petravičius ir Eduard Wii- 
ralt), .. ................................... , ...: .

ypatingai naujųjų laikų 
Prancūzijoje? —
tenka apgailestauti, kad 
niekas nieko nežino apie 
O kaip tik dabar, kada 

būdu sta
lai mėjimus, 
apie Ciur- 
dailininkas

lyrikos niuansai. Kad prancūzams patiktum, 
yra dvi galimybės: reikia arba prisitaikyti 
prie jų elegantiškos tapybinės' manieros 
(kaip tai daro nauja Paryžiaus žvaigždė ru
sas Tereškovičius), arba ją „ignoruoti”, 
reiškia patraukti savo ekspresija (= Picasso 
Rouault ir kt.). Prancūzai labai didelį dė
mesį, kreipia kūrybos formalistinei pusei, 
ir Paryžiuje pripažinimą gali sulaukti tik 
tikras meisteris. Adomo Galdiko paroda 
Paryžiuje buvo pastebėta, bet iš karto ne
reikia laukti stebuklų. Prancūzijos sostinei 
užkariauti reikia ilgai ir atkakliai dirbti. 
Žinomas prancūzų kritikas Waldemar Geor
ge yra parašęs apie Galdiką, ilgą studiją, 
kuri išeis atskira monografija. Šiuo metu ir 
Galdikas ir Kasiulis ruošiasi parodoms. Tai 
bus pirmas V. Kasiulio Paryžiuje pasirody
mas. —

Kas iš lietuvių dailininkų galėtų užimpo
nuoti pasauliui, 
meno tėvynėje —

— Pirmoj eilėj 
lig šiol Paryžiuje 
M. K. Čiurlionį, 
abstraktinis menas ir — tokiu 
bolika švenčia savo didelius 
reikėtų viską padaryti veikalui 
lionį prancūzų kalba išleisti. Šis 
galėtų būti pripažintas kaip abstraktinio ir 
metafizinio meno klasikas ir tokiu būdu 
gautų tą vietą, kuri jam iš tikrųjų priklau
so, būtent, — stovėti šalia didžiojo švei
carų dailininko Paul Klee. Taip pat esu 
įsitikinęs, kad Galdikas, kuris savo dvasia 
nors ir nepasiduoda prancūzų įtakoms, bet 
formos atžvilgiu yra prancūzų mokyklos 
admiratorius, turėtų prancūzams imponuoti 
savo vienkartiniu originalumu. Paryžius taip 
pat yra vienintelė vieta, kur grafikas Petra
vičius rastų daug draugų. Aš norėčiau pa
sakyti — savo menui, plaukiančiam iš Lie
tuvos žemės kraujo bei iš pirminių jausmų 
iškylančių vizijų. Jis galėtų atsistoti šalia 
ekspresionisto Georges Rouault. V. K. Jo
nynas šiuo metu ruošiasi savo antrajai Pa
ryžiaus parodai, kuri įvyks pavasarį. Pran
cūzai neturi didelių medžio raižytojų ir aš 
neabejoju, kad grafiko akcija meno sostinėje 
bus apvainikuota pasisekimu, šiuo metu V. 
K. Jonynas baigė iliustruoti Mėrimėe „Lo
kį”, kuris vasario mėnesį pasirodys prancū
zų kalba nepaprastai liuksusiniu leidiniu ir 
su prof. Raymond Schmittleino įžanga. Vė
liau seks lietuviška laida su tobulu Henriko 

Radausko vertimu. Veikalo iliustracijos tu
rėtų atkreipti Paryžiaus dėmesį, nes tai yra 
meistriški kūriniai. Be to, p. Jonynas dirba 
iliustracijas „Hamletui”, o taip pat yra pa
daręs eilę gražių exlibrisu. Abstraktinis, 
iliuzionistinis elementas pradeda vyrauti jo 
kūryboje, ir ypač paskutinieji grafiko dar
bai pasižymi dideliu originalumu. Man 
atrodo, V. K. Jonynas yra dabar pačiame 
pajėgume. — Deja, man neteko matyti nau
jausių tapytojo Vytauto Kasiulio darbų. V. 
Kasiulis dirba su dideliu atkaklumu ir pa
siryžimu, o šalia to pasižymi tokia lengva 
tiesiog dainuojančia ranka, jog esu linkęs 
manyti, jis bus tinkamai prancūzų kritikos 
įvertintas.

Ką galėtumėt pasakyti apie naujuosius V. 
K. Jonyno darbus, sumanymus ir bendrą 
Jūsų su dailininku veiklą? —

— Kaip jau minėjau, p. Jonynas šiuo lai
ku gilinasi į „Hamleto” pasaulį. Jo naujoji, 
pusiau abstraktinė maniera tinka 
kalui iliustruoti. Kaip visuomet, 
nynas pagrindai; deda estetinius 
Paskutiniais laikais jo piešinys 
didesnę laisvę ir kartu pasižymi tikru kū
rybiniu išraiškos tikslingumu. — Mūsų 
svarbiausiu su p. Jonynu rūpesčiu yra iš
leisti Adomo Galdiko monografiją. Šį dar
bą įvykdyti mums sutrukdė valiutos refor
ma, bet po Naujųjų Metų mes norim pra
dėtą darbą tęsti toliau. Ši monografija 
prancūzų kalba pasirodys su jau minėto 
prancūzų kritiko Waldemar George’o įžan
ga, o anglų-vokiečių — lietuvių kalbomis 
su mano studija apie šį lietuvių peizažinos 
tapybos meisterį. Netrukus pasirodys p.

šiam vei- 
V. K. Jo- 
principus. 
(gyja vis

Su kuo galime pasirodyti pasauliui
Kokia Jūsų nuomonė apie architekto T. J. 

Vizgirdos anglų kalba leidžiamas knygas?
— Reikia tik džiaugtis, kad privačia ini

ciatyva yra daroma tai, į ką vadovaujan
tieji veiksniai nėra atkreipę reikiamo dėme
sio. Architekto T. J. Vizgirdos dirbamas 
milžiniškas darbas yra didelės svarbos ak
tas. Iš jo lig šiol išleistų knygų, mano ma
mom, geriausia Jurgio Baltrušaičio jun. 
studija apie lietuvių liaudies meną. (Pasi
kalbėjimas įvyko prieš pasirodant „Vilniui 
Lietuvos sostinei” J. C.). Tarp kitko, esu su
sitaręs su p. T. Vizgirda dėl mano Petra
vičiaus monografijos, kurią šis energingas 
leidėjas žada išleisti iki pavasario. — Nau
dodamasis proga, norėčiau atkreipti Jūsų 
dėmesį į vieną žmogų, kuris pastaruoju 
laiku Lietuvai padarė didelį patarnavimą: 
Tai prof. Juozas Eretas, šiuo metu gyvenąs 
Bazelyje. Jo pastangų ir rūpesčių rezultatu,
neseniai pasirodžiusiame „Schweizer Lexi. I lietuvių kritikos tinkamai įvertintas, o tuo

Pasikalbėjimas su Lietuvių Dail. Instituto dailininkais
Prieš mane stovi žmogus, kuris, atrodo, 

daug mieliau raižytų medį, kaip su manim 
kalbėtų. Aš esu jam svetimas ir nesupran
tamas. Mano noras sužinoti Ir paskui ke
liais sakiniais atpasakoti visą dailininko 
naktų nerimą, svajones, tikėjimą ir vil
tis. Pradedu kvosti dail. P. Augių.

— Ką Jūs dabar darote ir kokie Jūsų 
artimiausieji darbų planai? Aš noriu vi
sa sužinoti, kad galėčiau spaudoje paskelb
ti apie Jūsų darbus.

Tačiau aš turiu taip klausti, nes tiek 
Jūs, tiek Jūsų draugai kuria tas matomas, 
tačiau šiandien dar neįvertinamas verty
bes, kurios, o ne kas kitas, ateityje kalbės 
apie tremtinių dvasios jėgas ir tikėjimą 
ateitimi. Šiandien mažai kas gali išsijungti 
iš bendrojo chaoso, pamiršti materialinius 
rūpesčius, emigraciją ir susikaupti, pa
jungus visas dvasines jėgas sugrįžti į savo 
vidaus pasaulį. .

Dail. Augius nenoriai atsako: „Aš neno
riu Jums nieko pasakoti, kol nepadėsiu 
ant stalo naujos knygos. Tada galėsime 
pasikalbėti ir tuomet papasakosiu, ką ir 
kaip dirbu“.

Aš mėginu kažką kalbėti, bet dail, 
Augius mane pertraukia ir sako: „Tik ne
manykite, kad aš nieko nedirbu. Dirbu 
prie vienos dar Lietuvoje pradėtos kny
gos, apie kurią papasakosiu tik ją pabai
gęs. Buvo ir iš Tūbingeno atvažiavę re
daktoriai ir prašė leisti spausdinti, bet aš 
paprašiau juos palaukti“ — baigė savo 
trumpą pasikalbėjimą daiL P. Augius.

*
Į kambarį įeina aukšto ūgio žmogus, juo

dais plaukais, didelėmis akimis. Kas gi 
nepažintų dail. V. Petravičiaus.

— Ponas Petravičiau, aš esu toks ir toks 
ir tt. Dail. Petravičius susimąsto ir sako:

— Aš kalbėsiu visai apie ką kita, negu 
Jūs norite. Žinote A. Matissę? Jis dabar 
pa'darė vieną darbą, kuris yra ne kas ki
ta, kaip tapeto imitacija ir pats Matissė 
laiko jį pačiu geriausiu savo darbu, tačiau 
aš jame nieko gražaus nerandu.

Dali. V. Petravičius kalba toliau:
■ — Aplamai šiandienis dailininkas yra 
jau per toli nuėjęs. Iš dalies. Ką jis mato 
prieš savo akis? Žmogus yra visiškai žu
vęs. Aš sutinku, kad kūryboje reikėjo nu- 

Gražinos Kriviokienės surinktų liaudies 
dainų rinkinys, kurį leidžia Erwin Burda 
Verlag — Freiburge. Šis didelio formato 
leidinys yra puikiai grafiko Viktoro Petra
vičiaus iliustruotas; techniškaisiais redak
toriais esame mes su p. Jonynu. Toje kny
goje bus įdėtas prancūzų kalba mano 
straipsnis „Petravičius, dainos ir lietuvių 
siela”. Teko patirti, kad prof. R. Schmittlei- 
nas ruošia ilgesnę studiją apie lietuvių 
liaudies dainas ir projektuoja prancūzų 
kalba išleisti lietuvių liaudies dainų antolo
giją. Šiuo metu rašau įvadą knygai „V. K. 
Jonyno exlibrisai, vinjetės ir pašto ženklai”, 
leidinys turėtų pasirodyti apie pavasarį. Ži
noma vokiečių meno leidykla Woldemar 
Klein — Baden-Baden 1949 metais išleis 
tapytojo Vytauto Kasiulio priešinių mapę 
su mano įžanginiu žodžiu. Šiomis dienomis 
pasirodys kaip bibliofilinė retenybė grafiko 
Adolfo Vaičaičio litografijų mapė, taip pat 
su mano įžanga (vokiečių ir anglų kalbo
mis). A. Vaičaitis paskutiniais laikais pa
darė didelę pažangą ir su savo naujais 
kūriniais sėkmingai užpildo spragas lito
grafijos srity, kuri lig šiol mažai buvo lie
tuvių kultivuojama. Su p. Jonynu projektuo. 
jam išleisti lietuvių grafikos monografiją, 
kuri apimtų visą šioj srity nueitą kelią, 
pradedant Čiurlioniu, Dobužinskiu ir Var
nu ir baigiant Vaičaičiu ir Krivicku. Kal
bant apie Dobužinskį, aš jokiu būdu negaliu 
suprasti, kodėl lietuviai šitą tarptautinio 
masto grafiką, visose savo monografijose 
save proklamuojant; lietuviu, neįjungia j 
savo leidinius.' Dobužinskis yra asmenybė, 
kuria gali didžiuotis ir kiekviena didelė 
tauta.

■kon”, kur yra viena iš geriausių enciklope
dijų, Lietuvai paskirta maždaug tiek pat 
vietos, kaip ir kokiai nors didelei valstybei. 
Šiame leidinyje lietuvių dvasinės kūrybos 
pasiekimai yra ypatingai stipriai užakcen
tuoti ir beveik visi jos atstovai yra pami
nėti atskirais straipsneliais. Norėčiau tikuti, 
kad lietuvių spauda įvertins šį reikšmingą 
darbą, o Lietuvių Rašytojų Draugija ar ko
kia nors kita institucija ras formą p. prof. 
Eretui pagerbti.

Kuris iš lietuvių poetų (ar prozaikų) la
biausiai tremtyje patiko? Kas būtų verstina 
svetimuosna? —

— Iš knygų, kurias turėjau malonumą 
perskaityti, man labiausia patiko toji, kuri 
dar neišėjo iš spaudos. Tuo nenorėčiau pa
sakyti kokį nors' paradoksą, bet konkrečiai 
galvoju apie Henriko Radausko eilėraščių 
rinkinį „Strėlė danguje”. Radauskas nėra

vertinti žmogų, nes kas gi yra šių dienų 
žmogus? Aš nenoriu įvardyti visus jam 
tinkančius vardus, tačiau jis vis dėlto nė
ra tobulas. Gaila, tačiau jei dailininkai 
modernistai tokius žmones vaizduoja, jie 
yra visiškai nekalti. Juk jie mato išdrai
kytą, sunaikintą, pusiausvyros netekusį 
žmogų. Tačiau aš noriu matyti kitokį žmo
gų, harmoningą, gerą. Ar Jūs randate ma
no kūryboje tokių žmonių?“

Aiškinu ir kalbu, iki dailininkas V. Pe
travičius nekantriai pamoja ranka ir sako: 
„Netrukdykite man! Įsidėmėkite, ką aš 
noriu pasakyti. Menininkas (dailininko aš 
nelaikau menininku kūrėju) negali ir ne
turi meluoti. Ir, gal būt, todėl aš ir pasi
sakau už modernųjį meną, nes jis neme
luoja.

Šiandieninis realizmas ir natūralizmas yra 
melagių menas. Argi galima tapyti, vaiz
duoti ramias sodybas, žvalsvomis samano
mis apžėlusiais stogais ir patenkintais gy
venimu žmonėmis.

Jūs to nesupraskite , kaip išorinius 
atfibus. Juk svarbiau kiekvieno daikto vi
dus. Šiandien kiekviename daikte pilna 
skausmo, vidinio nerimo, išgąsčio, skurdo 
ir blogio. Aš nesakau, kad labai blogai, 
jog dailininkai tokius patogius paveikslus 
daro, takiau aš jai®. netikiu, nes jie patys 
savimi netiki. Tarkime, kad jie gyvena 
praeitimi ar ateities viltimis, tačiau .... 
būkime nuoširdūs. Kūryba nėra vien tik 
tikrovės vaizdavimas. Be dailininko sielos, 
jo vidaus išgyvenimo nebus jokio kūri
nio ....

Aš klausiu, ar dabarties gyvenimo są
lygos nėra paveikusios dailininką?

— O ne, — jis šypsosi, — pradžia buvo 
sunkoka, bet po dešimties darbų ėjo leng
viau.

Dail. V. Petravičius išima iš kišenės vo
ką ir rodo man naujus ex librisus, kurių, 
rodos, 14. Ten ir Vydūnui ir Kosciuškai 
ir M. K. Čiurlioniui ir kitiems.

Su dideliu kuklumu jis kalba:
— Jūs manote, kad aš esu ką nors pa

daręs?
Jeigu aš dabar mirčiau, jaučiu, kad nie

ko dar nesu padaręs. Aš tikiu, kad atei
tyje tikrai ka nors oadarvsiu ...
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tarpu jis stovi šalia J. Aisčio ar B. Braz
džionio kaip vienas iš geriausių Lietuvos 
poetų. Kaip formos meisteris jis iš viso 
neturi tarp lietuvių dabarty konkurentų. Jo 
.eilėraščių gili elegancija, muzikalumas, kal
bos grynumas yra pasigėrėtini Kaip pran
cūzų, vokiečių ir rusų poetų vertėjas jis 
taip pat neturi sau lygaus. Savo laiku Jur
gis Baltrušaitis, sužavėtas H. Radausko 
nuostabiu jo eilėraščių lietuvių kalbon ver
timu, Baliui Sruogai pareiškė, jog jam nesą 
reikalo rašyti lietuviškai, kol yra tokių ver
tėjų. — Man atrodo, kad iš lietuvių litera
tūros pirmoje eilėje būtų verstina poezija, 
nes. lyrikoj lietuviai yra ypač stiprūs Rei
kia tik surasti tikrai gerus vertėjus, nes tie 
vertimai, kuriuos teko matyti, dauguma at
vejų nepasiekia priimtinos vertimų kultūros 
lygio. t

Pastangos nelieka 
be vaisių

— Ką Jūs galėtumėt pasakyti apie savo 
veiklą (kaip Lietuvių Rašytojų Draugijos, 
Estų Rašytojų Sąjungos, PEN-Klubo ir 
Verband der SUddeutschen Autoren narys) , 
ir ką, pvz., estų rašytojai nuveikė tremty 
per PEN-Klubą, kiek yra išversta estų lite
ratūros kūrinių | svetimas kalbas? —

— Kas liečia mane asmeniškai, tai turiu 
tik vieną tikslą: supažindinti svetimuosius 
su Pabaltijo, tiksliau sakant estų ir lietuvių 
kultūra. (Kaip paradoksą galėčiau pasakyti, 
kad buvau pakviestas įstoti į Vokiečių Ra
šytojų Sąjungą nariu dėl savo straipsnių 
apie lietuvių meną vok. žurnale „Das 
Kunstwerk”). — Estų rašytojai PEN-Klubo 
kongrese, įvykusiame pernai Kopenhagoje, 
stipriai protestavo prieš Pabaltijo kraštų 
okupaciją. Tas protestas kongreso dalyvių 
balsų dauguma buvo priimtas kaip bolše
vizmo pasmerkimas. Be panašių protestų, 
estų rašytojai turi gana didelį pasisekimą 
kaip autoriai. Tremty yra išversta: 7 es-tų 
romanai Į švedų kalbą, 4 į vokiečių kalbą 
ir 4 į prancūzų kalbą. Be to, PEN-Klubo 
leidiniu, Paryžiuje, išėjo estų prozos anto
logija, o Londone autoritetingo anglų lite
ratūros istoriko Harriso parašyta estų lite
ratūros istorija. Kas liečia vertimus J pran
cūzų kalbą, pirmoji vieta priklauso A. H. 
Tammsaare (1865—1940) penkių tomų to- - 
manui-epopejai „Tiesa rr Teisė”, kuris pa
sirodė su žymaus prancūzų prozaiko Jean 
Giono įžanga. Pranęois Mauriac Šitą vei
kalą lygina su Tolstojaus „Karu ir Taika”. 
Šiomis dienomis žinoma vokiečių leidykla — 
Herder — išleidžia vokiečių kalba mūsų 
didžiosios poetės Marie Under rinktinę 
poeziją. Šią knygą turėjau garbę redaguoti 
ir ji pasirodys su mano studija apie M. 
Under, kuri ne kartą anglų ir švedų litera
tų buvo pristatoma kaip kandidatė Nobelio 
premijai ir yra PEN-Klubo garbės narvs.

(Nukelta į 4 psl.)

Šis vakaras man tikrai laimingas, nes 
pagaunu dar dail. L. Vilimą, kurį jau įsi
drąsinęs apibėriu klausimais.

Dali. L. Vilimas sako:
— Jūs klausėte, kaip veikia tremties 

aplinka mano kūrybą. Palaukite, mes grį
šime į praeitį. Lietuvoje mes turėjome 
vieną aplinką. Aš ją pavadinčiau valsty
binę aplinka, kurioje menininkui niekas 
nebuvo prikišama, niekas jo nekontrolia
vo nei technikoje nei tematikoje, tačiau, 
ir visuomenės ir valstybės pasyvioji opo
zicija norėjo iš menininko gauti darbų, 
kurie rodytų polinkius eiti aiškia patrio
tine linkme. Pabrėžiu, nors ir nebuvo pri
valu, tačiau buvo tai galima jausti.

Grįžus jauniesiems iš Vakarų Europos ir 
atvežus savo orbitą, pradėta eiti visiškai 
laisvu keliu, ir visuomenė įsitikino, kad 
meniškas vertybes galima kurti būnant 
tiktai visiškai laisvam. Ir menininkai šiuo 
atveju nieko neapvylė. Tur būt, jie ir bu
vo vieninteliai, kurie tiek Lietuvoje, tiek 
ir tremtyje ėjo, eina ir eis nekeisdami sa
vo veido.

Gi tremties aplinka — tai visai siaura ir 
parapijinė. Ji neturi jokių reikalavimų 
dailininkui. Jei dirbama — tai gerai, ne
dirbama irgi gerai. Tremties aplinka nie
ko iš menininko nereikalauja.

Bet kas toliau? Kas laukia lietuvišką 
dailininką ateityje? Aš manau, kad meni
ninkai turėtų įsijungti į tos tautos, kurio
je jie gyvens, kultūrinį gyvenimą. Svajoti 
išsaugoti savo uždarą lietuvišką ratelį ma
ža vilties. Jokioje tautoje mes negalėsime 
kurti visiškai savitos, kitos kultūros, fak
tiškai mes net negalime svajoti vienoje 
respublikoje turėti dar vieną — lietuvišką.

Dail L. Vilimas1 susimąsto ir liūdnai 
kalba:

— Po piniginės reformos man dingo vi
sos darbo galimybės. Teko kraustytis į 
stovyklą, o ten — pleko negaliu. Per die
nų dienas nuolatiniai lankytojų būriai, 
(vairios stovyklinės pareigos... A . 
visko neišpasakosi . . Atvažiuok, pasi
žiūrėsi darbus, tada daugiau pasikalbėsim 
. . . šiandien gal gi ir mano nuotaika su
bjurus . . . Zinai esti šviesesnių ir tam
sesniu dienv Akstinas

3
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14 IRO spaudos konferencijos

Emigracija, evakuacija, perkurdinimas ir kt. AKIMIRKSNIUKRONIKA

14. DP spaudos konferencijoje buvo ke
tumi šie klausimai;

Pagal spaudos pranešimus t Washingtoną 
teatsiunčiama nedaug imigracijos garantijų. 
Tad pasidaro nesuprantama, kodėl anksčiau 
Įteikusiems garantijas DP komisijai Wa- 
įhingtone vis dar tebereikia laukti išvyki
mo?

Sunkumai, girdi, susidaro dėl visos bylos 
eigos. Washington© komisija pirmiausia tu. 
ri darbo ir buto sutartis patikrinti, jas pri
pažinti ir tik tada siųsti į Europą — Frank
furtą. Iš Frankfurto bylos skirstomos atitin
kamoms eirijoms. Po to vyksta CIC klausi
nėjimas, kuris kai kada užtrunka tris savai
tes, o kartais ir ilgiau. Po to, sveikatos tik. 
rinimas ir paskutinis konsulo žodis. 
Trumpai tariant, visa bylos eiga nuo gavi
mo Frankfurte lig išvykimo Bremenan trun. 
ka apie 55 dienas.

Asmeninių darbo ir buto garantijų jau 
gauta 40.000. Tad tokia masė peržiūrėti ir 
duoti jai eigą trunka laika

Visos sutartys, išduotos šelpimo organi
zacijų (voluntary agencies), peržiūrimos ir 
joms eiga duodama greičiau, negu privačių 
asmenų išduotoms sutartims.

Ateinantiems mėnesiams IRO susitarė su 
Naująja Zelandija, kuri priims 1.000 asme
nų. Čilė pageidauja priimti 5.000 asmenų su 
amato išsilavinimu. Liuksemburgas priims 
1.000 ūkininkų su mažomis šeimomis. Nor
vegija Įsileis 150 čekų amatininkų.- Be to. 
atvažiavusi komisija atsirinks čekų vaikų 
Kiek kiti kraštai įsleis, vis dar nežinoma.

Pagal naują programą Australija yra pa
siryžusi Įsileisti šeimas. IRO centras paaiš. 
kino, kad jų turimomis žiniomis šeimų te
bus jsleidžama tik 20% imigrantų.

Sausio mėnesio pabaigoje N. Zelandijos 
komisija atvyks j Austriją, o vėliau į anglų

lė, esanti Belgijoje, tokiems teiks pagalbą, 
bet tik kiek jai tai įmanoma, ir padės kiek
vienam, norinčiam išvykti. IRO susirūpinu
si išspręsti Belgijos DP problemą.

Prieš kiek laiko stovyklose buvo suregis
truoti asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių 
negali dirbti. Bet tas reikalas nuo šios vie
tos nėra toliau nužengęs. Atitinkami IRO 
skyriai svarsto šį klausimą. Jei bus suras
ta patenkinamų būdų, apie juos painformuos 
vėliau.

Nors buvo pranešta, kad ligi balandžio 
1. d. personalas nebus mažinamas, bet vis 
dėlto kai kuriose vietose jis sumažintas 25 
%, nelaukiant tos datos. IRO centras pa
aiškino, kad tai daroma, norint visas lėšas 
sutelkti emigracijai spartinti.

IRO vyriausioji būstinė rūkalus skirsto 
eirijoms pagal tam tikrą planą. Pasiteira
vus, koks tas planas, gautas paaiškinimas, 
jog taisyklės ką tik paruoštos ir pagal jas 
iš IRO atsargų rūkalų gaus tiek vyrai, tiek 
moterys, pradedant nuo 18 metų. Bendrais 
bruožais imant galima pasakyti, kad yra 
nustatytos 3 kategorijos: I kategorija — a. 
dirbantieji tarnautojai, b. medžio apdirbime 
dirbantieji, d. kepėjai, e. visi kiti juodo 
darbo darbininkai; II kategorija —a. stu
dentai, b. IRO mokyklų mokiniai; III kate
gorija — visi likusieji (nedirbantieji). Kiek
vienas DP per 18 m. mėnesyje gaus 20 ci
garečių.

Smulkius kategorijų aprašymus gaus ei- 
rijos.

Emigracijos patogumui ir taupumo sume
timais IRO jau prieš kurį laiką buvo su
dariusi planą sulikviduoti ir Išskirstyti j 
kitas stovyklas 1. eiriją lig 1949 m. rugsė

jo mėn. ir 4. eiriją lig 1950 m. Tačiau pasi
ryžta šį planą paskubinti ir 1. eiriją likvi
duoti lig 1949 m. liepos mėn., o 4 eiriją— 
lig gruodžio mėn. Nereikta išsigąsti, nes 
prieš vykdant operaciją bus pranešta iš 
anksto, o traukiniai bus aprūpinti šildymu, 
tad nebus jokių nemalonumų. Į klausimą, 
kas bus su privačiai tose eirijose gyvenan
čiais, atisakyta, kad čia ne IRO programa.

Ryšium su paspartėjusia emigracija daug 
rūpesčio turi įvairiose zonose gyveną gimi
nės, kurie norėtų kartu emigruoti į vieną 
kraštą. Dėl kliūties , IRO pareiškė, kad DP 
kilnojimasis iš vienos zonos į kitą tegali
mas tik mainų būdu. Būtent, jei vienas DP 
kelsis iš anglų zonos į amerikiečių zoną, 
tai amerikiečių zonos gyventojas gali kel
tis į angių zoną. Vadinasi, tik pasimaihymo 
būdu. O šiaipjau nieko nereiškia, jei ir gi
minės prašosi leidžiami susieiti į krūvą gy
venti.

Visi tie DP, kurie dėl tam tikrų priežas
čių (sveikatos ar senatvės) negalės pasinau
doti dabartiniu emigracijos planu, turėtų 
būtinai kaip nors įsijungti į vokiečių ūkį ir 
susirasti egzitencijos būdus. Tačiau jei vė
liau atsirastų kokia proga, tai visi tokie 
DP, atsilikę nuo buvusios emigracijos pla
nų, visiškai galės pasinaudoti savo DP pir
mumo teise, jei atitiks įvažiuojamojo krašto 
sąlygas.

Pagaį paskutines informacijas Australijos 
imigracijos misijos neri . rasti darbininkų: 
prie vandens kanalizacijos darbų, prie ge
ležinkelio darbų, miško ir medžio apdirbi
mo darbų, anglių kasykloms, akmenų skal
dytojų, žemės ūkio darbams, cukrinių šven
drių darbams, fabrikų darbams. P. Ag.

Kokį bagažą perveža IRO?

Negeistini reiškiniai o
Pamokomos pastabos norintiems vykti i JAV

Visi norime, kad kuo didesnis tremtinių skaičius įsikurtų kiek galint geresnė
se sąlygose, bet yra reiškinių, kurie šiam mūsų norui aiškiai trukdo. Pasitaiko as
menų, kurie, gerai nesuprasdami savo padėties ir nenorėdami dirbti juodo darbo, 
nuolat svajoja apie ūkvedžių, valdininkų ir kitas panašias poniškas vietas.

Per tam tikras organizacijas veržėsi žmonės į JAV žemės ūkio darbus, nes ten 
buvo lengviau patekti, bet kai keletai šimtų asmenų tam tikrų žmonių pastangomis 
buvo išrūpintos darbo sutartys pas farmerius, tai 55% atsisakė važiuoti. 
Kodėl? Ar atlyginimai ir darbo sąlygos blogos? Ne! Jie nenori būti berną is,o 
tik ūkvedžiais.

Ir dar atsirado tokių drąsių vyrukų, kurie tiesiog apie tai parašė farmeriaras, 
tuo būdu užkirsdami kelią bet kokiam DP gauti iš to ūkininko darbo sutartį. Iš
vada tokia: organizacijos, parinkdamos kandidatus važiuoti žemės ūkio darbų į 
JAV, padarė labai blogą atranką, nes pirmon eilėn surašė ne buvusius ūkininkus 
ir žemės ūkio darbininkus, o valdininkus ir kitus, kurie dar tebeserga poniškumo 
liga.

Po tokios skaudžios pamokos, net didžiausio pasiaukojimo žmonėms nusvyra 
rankos, ir jie nežino, ką toliau daryti. Jie norėjo pirmoj eilėj pagelbėti vadinama
jam elitui, bet skaudžiai apsiriko ir todėl nutarė ateity iš kiekvieno prašančio su
rasti darbą pas farmerį reikalauti pristatyti IRO pažymėjimą, kad sugebės ir no
rės tą darbą dirbti, o jeigu atsisakys važiuoti — aplamai neteks teisės emigruoti.

Yra ir kitos rūšies kombinatorių, kurie savo literatūrinius sugebėjimus pri
taikė amerikoniško stiliaus laiškų rašymui siuntiniams ar darbo sutartims gauti. 
Niekas nedraudžia rūpintis savimi ar savo šeima, bet blogiausia, kad tokio pat tu
rinio laiškus parašo iš karto keliems, o tie susitikę viską išsiaiškina. Būna ir fo
kų „literatų”, kurie, turėdami kišenėse darbo sutartis, ieško naujų, lengvesnių 
darbų, gal būt, ieško tokių mecenatų, kurie jiems garantuotų n e d a r bą, amžiną 
poilsį Floridoje ar Kalifornijoje. Skaitai tokius laiškus ir rausti, nes iš tikrųjų 
negali rasti žodžių aptarti panašiems veiksmams.

Anglosaksai nesako, kad darbas mėgsta durnių, o durnius mėgsta darbą, bet 
jie visi įtemptai ir sunkiai dirba. Po sunkaus darbo fabrike, jie taip pat nesėdi 
rankų sudėjęs namuose, bet vis prasimano dar kitą, neretai sunkesnį darbą.

Aš taip pat palengvai dirbu, bet kartu su manimi dirba pirmo ir antro karo 
veteranai, net buvę sunkiai sužeisti kariai. Darbas yra čia gerbiamas, tik juokia
masi iš baltarankių ponaičių.

Teatleidžia man visi už šias ne visai malonias pastabas, bet aš norėjau pri
minti tiems, kurie kartais savo neapgalvotais veiksmais gali pakenkti kitiems savo 
likimo broliams. ANDRIUS VĄLUCKAS

zoną. Ir tik jei nesurinks 1.000 asmenų, li
kučio ieškosis amerikiečių zonoje. Tačiau 
tam maža vilties. Iš šio 1.000 kontingento 
dalis teks pabaltiečiams.

Belgijos angliakasių DP padėtis, atlikus 
dvejų metų darbo sutarties laiką, atrodo 
šiaip: 1. gali likti ir toliau kasyklose; 2. 
Belgijoje susirasti kitą darbą; 3. gali emi
gruoti į kitus kraštus.

Pagal planą iš Belgijos kasyklų, atlikę 
darbo sutartį, negali grįžti atgal į DP sto
vyklą Vokietijoje. Jei nenori įsijungti į to 
krašto ūkį, lieka vienintelis kelias — iš 
Belgijos emigruoti į kitą kraštą. IRO filia-

Draudžiama vežtis:
1. Šaunamieji ir kiloki ginklai.
2. Šaudmenys ir sprogstamosios medžiagos.
3. Alkoholiniai gėralai, įskaitant alų ir 

vyną.
, 4. Narkotikai.

5. Vaistų atsargos, kurių pardavimas yra 
sąlygotas gydytojų receptais, kaip antai: 
penicilinas, radis ir kt.

6. Radijo priimtuvai, radijo siųstuvai ir 
kitokį radijo susižinojimo dalykai.

7. Kambariniai šuniukiai, katytės, paukš
čiukai ir kiloki keturkojai ar sparnuoti fa
voritai. , ’ .

Atgal prie dvasinių.
(Atkelta iš 3 psl.)

Prancūzijoje didelį pasisekimą turi estų 
eseisto B. Vildės dienynas, kurį jis parašė 
Paryžiaus kalėjime prieš savo mirtį nuo 
Gestapo budelių. B. Vildė kartu su savo 6 
bendradarbiais buvo sušaudytas 1943 m. va. 
sario 24 d. už dalyvavimą prancūzų po
grindžio sąjūdyje. Estų Nepriklausomybės 
Diena. Jam priklauso prancūzų antinaciMės 
rezistencijos vyr. organo'„Resistance” stei. 
gėjo ir organizatoriaus garbė. Lietuvių 
skaitytojui pažįstamas August Gailit yra 
prancūzų mielai skaitomas ir jo, beveik į 
visas Europos kalbas išverstas, romanas 
novelėmis „Nipernaadi” (lietuvių kalbon jį 
1937 m. išvertė Korsakienė, o išleido „Spau
dos Fondas”) — neseniai susilaukė Pary
žiuje ketvirtos laidos. Anglijose yra labai 
veiklus mūsų literatūros istorikas prof. 
Ante Oras, kuris šiuo metu profesoriauja 
Oxfordo universitete. Prof. Ants Orasio di. 
dėlės apimties knyga „Pabaltijo sutemos” 
(išleido garsusis, Victor Gollancz) yra rim
ta įnašas į mūsų bendras pastangas dėl 
Pabaltijo tautų laisvės. —

Dr. Balys „Patrios” leidyklos išleistuose 
„Skaitymuose” grafiko Viktoro Petravičiaus 
liaudies pasakų iliustracijas pavadino „gru
biu primityvizmu”. Kokia šiuo reikalu Jūsų 
nuomonė? —

. — Čia negali būti dviejų nuomonių, — 
p. dr. Balys, matyt, nepažįsta, tai reiškia 
nemyli lietuvių liaudies meno. Priešingu 
atveju, jeigu jis rastu laiko įžvelgti į lie
tuvių liaudies raižinius ir skulptūrą, jis taip 
nėtvirtintų, — arba ir visą lietuvių liaudies 
kūrybą pavadintų „grubiu primityvizmu”. 
V., Petravičiaus graviūros savo dvasia stovi 
nepaprastai arti liaudies dailės. Jo primity. 
vizmas nėra nemokėjimas, bet galutinis 
(pilnutinis), iš širdies srovenantis papras
tumas, kuris yra tiesioginė Dievo dovana. 
Sis primityvizmas, arba gal geriau pasa
kius, naivizmas, kylantis iš prigimtinio na
tūralumo, yra stilius. Tai yra labai ra
finuota, be galo jautri ir širdinga forma, 
savo betarpiniu jausmingumu, prašokanti net 
tokį galiūną kaip Rouault. Jeigu dr. Balys 
vadina Petravičių „grubiu primityvistu”, tai 
tą patį jis turėtų pasakyti apie van Gogh’ą, 
apie Henri Rousseau, apie Braųue’ą, apie 
Ruoault’ą, žodžiu — apie visus, kurie pir
miniu įąusmu išreikšdavo jsavo pasaulį. Jis

(dr. J. Balys) turės paneigti visą archainį 
ir viduramžių meną, ir dieviškas mozaikas 
S. Vitale Ravennoj, ir Chartres’o katedros 
nuostabius vitražus, nes šitie meno kūriniai 
yra, taip pat kaip Petravičiaus kūryba, tik 
tariamai primityvūs. Aš neturiu nieko 
prieš tai, kad dr. Balys, kaip privatus as
muo, nepripažįsta moderninio meno — 
(= moderninį meną "paneigia visi tiek kurie 
nepažįsta seno meno), bet yra neleistina, 
kad jis, kaip lietuvių sielai brangių Skai
tymų redaktorius, taip klaidina visuomenę, 
o ypač jaunimą. Jeigu dr. Balys nori turėti 
etnografinę dokumentaciją, tai jis turėtų 
kreiptis į fotografus. Spalvuota fotografija 
mūsų laikais pasiekė tokius rezultatus, kad 
nė vienas natūralistas-dailitiinkas nepajėgs 
su ja konkuruoti. (Tuo nenorėčiau pasakyti, 
kad esu realizmo priešas, — priešingai esu 
sužavėtas tokiais dideliais realistais kaip 
Borinard’as ir Wiiraltas, bet jų realizmas 
nėra fotografija). Auguste Rodin’as, didysis 
skulptorius-impresionistas, teisingai pasakė 
savo testamente, kad fotografija meluoja ir 
tik menas išreiškia tiesą. V. Petravičius yra, 
mano' manymu, vienintelis lietuvių dailinin
kas, kuris gali suvereniškai kalbėti apie 
legendarinę Lietuvą. Čiurlionis atpažino ir 
iškėlė lietuvių kosmiškają sielą, Petravičius 
— lietuvių liaudies pasaulį.

Kokį Jums įspūdį daro lietuvių tremtinių 
spauda?

— Lietuvių spauda tuo skiriasi nuo estų 
spaudas, kad ji pasižymi didesniu litera, 
tūriniu žurnalizmu. Nenorėčiau tvirtinti 
kad grynasis žurnalizmas yra geresnis už 
literatūrinį, manau net, kad pastarasis iš 
tikrųjų labiau atitinka lietuvių charakterį. 
Kai dėl politinių tendencijų, tai aš daugiau
sia vertinu laisvąją spaudą, tokią, ku
rioj gali bendradarbiauti skirtingų pasaulė
žiūrų žmonės, kaip tai yra, pvz., „Minty” 
arba „Mūsų Kely”. Krikščionybė yra tokia 
visos lietuvių tautos vertybė, kad Met viena 
politinė partija neturėtų teisės ja spektdiuo. 
ti savo naudai. Tiek pat šventas yra ir tau
tinis jausmas, kuris lietuviuose yra ypatin
gai gilus ir kuriuo irgi niekas neturi teisės 
demagogiškai operuoti. Ne į Kremlių, ne į 
Vatikaną veda lietuvių tremtinių kelias, bet 
į Lietuvą, — atgal prie dvasinių tautos 
šaltinių. Juos išsaugoti, prie jų budėti — 
kiekvieno lietuvio uždavinys, — baigė pa
sikalbėjimą A. Rannitas, L Cicėnas.

8. Augalai ir jų gumbai.
9. Jungtinių valstybių armijos dalykai. 

Tokie dalykai leidžiama vežti, jei turima 
įrodymu, kad jie yra oficialiai duoti pačios 
armijos arba jos kontroliuojamos organiza
cijos amerikiečių okupacinėje zonoje.

Leidžiama vežtis; .
1. Asmens aprangos daiktai, kaip drabu

žiai, papuošalai, namų apyvokos, dalykai 
ir tt. , .

2. Daiktai, priklausą profesinei praktikai, 
jeigu nėra daugiau, negu reikalinga naudoti 
vienam asmeniui, k. a.: muzikantas gali 
vežtis vieną rankose panešamą instrumentą, 
inžinierius komplektą savo instrumentų, ma
šinistas komplektą savo įrankiu ir tt.

Svoris:
IRO lėšomis bus apmokėta kiekvienam 

asmeniui 100 kg bagažo. Virš minėto kro
vinio svorio galės paimti dar 50 kg tie as
menys, kurie įrodys, kad šitame kilogramų 
skaičiuje bus jo profesijos, vartojamieji 
įrankiai, ir tik tada, jei IRO duos specialų 
leidimą.

Asmuo, horįs vežtis daugiau kaip 100 arba 
150 kg, gali tai daryti, tačiau jau savo lė
šomis.

Presse — Foto
Panlallis Wangen/AIIgliu

H e r f a t z 6
FOTO IR OPTIKOS REIKMENŲ 

PREKYBA SIOLO
mažo formato (26x36 mm) 36 nuo
traukoms foto—aparatus „Nedax” I, 
la, lb, II, Ha su Compur—Rapid už
raktais ir „Nedax” II su „Metall- 
schlitzverschluss” nuo 1 iki Vtooo se
kundės, įjungtu atstumo matuotoju, 
elektriniu šviesos matikliu ir gera 

optika.
Suinteresuotieji reikalaukite aprašymų.

SKELBIMAS
Parduodu „Hohner” firmos akordeoną. 

120 bosų, Tango V c., 3 reg. ir vieno reg. 
ir -Hohner” firmos 80 bosų akrodeoną.

Trossingen, Kaiserstr. 33. P. Lengvin.

Spaudos mozaika
DIRVA. — Daugumo garantijos pateko į 

NCWC globą, tai jos formalumai daugiau 
pradedami ir patirti. Paaiškėja ir gąsdi
nančių dalykų. Vienoje vyskupijoje kai ką 
pasišaukia pasikalbėti, kitiems nieko nesa
ko. Su kuriais kalbėta, gauna pažadą, kad 
jų reikalas bus sutvarkytas, o su kuriais nie. 
kas nekalbėjo, tie vaikšto nežinioje. Kitoje 
vyskupijoje garantijų davėjai kviečiami 
gauti klebono papildomą garantiją su para
pijos antspaudu. O prie antspaudo prašoma 
dar ir 10 dolerių už rūpinimąsi... Ar to 
rūpinimosi būtinai reikia, niekas nežino 
Kas skaitė įstatymą, nieko panašaus jame 
neranda... Ir čia biurokratija, popieriz
mas ir... dar kažin kas. (Nr. 50).

MOŠŲ KELIAS. — Displaced Persons 
Commission, kuri Amerikoje rūpinasi imi
gracijos dokumentų sudarymu, yra išdirbu
si labai paprastą ir aiškią imigracijos do
kumentų sudarymo tvarką... Ir tas atliek 
karna tiksliai ir, palyginti, labai greitai. Vi. 
sai to negalima pasakyti apie savanoriškas 
organizacijas. Tų organizacijų imigracijos 
dokumentams sudaryti tvarka labai paini ir 
iki dokumentus per jas prastūmi iki Euro
pos, reikia daug laiko ir kantrybės. Čia 
yra sukurtas didžiausias biurokratizmas. 
(Nr. 2/192).

VIENYBE. - „Ant politikos laktų” Vo
kietijoje tarp tremtinių tikra mišrainė. Ne. 
sutariama ir pešamasi, kaip reta kada. Mat. 
vis negali išnarplioti kam dera ir kas turi 
teisę „atstovauti” Lietuvos reikalams... 
Nuošaly paliekant teisėtumo atstovauti klau
simą, ši nesveika politinė mišrainė, neabe
jotinai, labiau pakenks bendriems tautos rei
kalams, nei ką nors gera duos. (Nr. 46).

AMERIKA. — Sovietai, matydami, kad 
„Voice of America” turi jų liaudyje pasise. 
kimo, sumanė Amerikai atkeršyti. Jie įstei
gė „Voice of Moscow” radijo stotį, kuri 
bando įkalbėti amerikiečiams, jog komunis
tų kraštuose gyvenimas yra geresnis, negu 
pas mus. Ta stotis jau veikia kelinta savai

tė, tačiau dar niekas nesiruošia iš čia pas 
Staliną bėgti. Nebėga ne tik’eiliniai komu
nistėliai, nuo tos kelionės purtosi ir komu
nistų lyderiai. O tie, kuriuos Dėdė Samas 
nori prievarta iš čia išsiųsti, graudžias 
ašaras lieja ir šaukiasi advokatų pageltos. 
(Nr. 50/844).

DIRVA. — Brooklyne' plačiai kalbama, 
kad Bimbos žmona ieško tarp „klerikalų”, 
„menševikų” ir Met... „smetonininkų” žino, 
gaus, kuris... pasirašytų darbo — buto 
pažymėjimą tokiam giminaičiui ar net bro
liui. Sako, paklausta, kodėl tas giminaitis 
neklauso „Laisvės” raginimų grįžti namo, 
atsakanti, kad „Antanas taip rašo nes kitaip 
negalima...” Ir darbo — buto garantiją to
dėl patiems rašyti nepatogu... Kodėl tokie 
giminaičiai stengiasi į Ameriką pakliūti? Ar 
nuo „rojaus” į kapitalistinį pragarą bėga, 
ar turi uždavinį čia toliau platinti šmeižtus 
apie tremtinius? (Nr. 49).

Mūsų DAILININKAI AMSTERDAMO 
MENO PARODOJE

Spaudoje buvo rąžyta,-kad ši paroda bus 
atidaryta nacionalinėje galerijoje Amsterda
me sausio 7. d. Tačiau kaip paaiškėjo IRO 
spaudos konferencijoje, paroda bus atidary
ta tik vasario 5. d.

Teko patirti, kad parodoje dalyvauja šie 
mūsų dailininkai: Viktoras Vizgirda, Adol
fas Valeška, Adomas Galdikas, Viktoras 
Petravičius, Telesforas Valius, Paulius Au
gius, Vaclovas Ratas, Vytautas K. Jonynas. 
Ta proga bus išleistas iliustruotas katalo
gas.

Mokykitės visame pasaulyje pelningo amato!
S. m. vasario pradžioje yra išleidžiamas „Meniškojo odos apdirbimo praktiškasis 
kursas” su lietuviškųjų odos meno pavyzdžių ir ornamentų rinkiniu. Kursas yra 
sudarytas taikomojo meno dailininko, buvusio Kauno taikomosios dailės mokyklos 
odos apdirbimo meno instruktoriaus p. KARNIG ir įgalina kiekvieną savystoviai 

išmokti odos apdirbimo meno.
Norintieji šią knygą įsigyti prisiunčia vėliausiai iki 1949 m. sausio 20 d. 10 DM. 
Knygos tiražas yra ribotas. Todėl už vėliau atsiųstų užsakymų atlikimą nega- 

, rantuojama.
Nuo užsakymų grupėmis, mažiausiai 10 egz., duodama 20% nuolaidos.
50-čiai užsakymo davėjų, kurie pirmieji užsisakys, bus atsiųsta praktiškųjų odos 

dirbinių pavyzdžiai.
Taikomosios dailės dirbtuvė ir meniškojo apdirbimo kursai

A. L A A R
Estische DP Lager, (13b) Ketnpten/Alig.
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