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Britai keičia politiką Izraelio atžvilgiu? Prancūzijos aviacija Europai ginti

Prezidentas Trumanas prisiekė
Washingtonaa (Dena). Ketvirtadieni Wa- 

shingtotae prisaikdintas prezidentas Truma
nas ir viceprezidentas Barkleys.

Ceremonijos žiūrėti buvo susirinkusi di
delė minia žmonių. Po priesaikos nuo ka- 
pitoliaus terasos prezidentas pasakė kalbą. 
Iškilmės baigtos Washingtono arkivyskupo 
Palaiminimu ir tautos himnu.

Berlyno ginče naujas vėlelis
Londonas (Dena/Reuteris). Londoniškio 

„Times“ diplomatinis korespondentas tei
gia, kad pastangos išspręsti Berlyno ginčą 
(žengė j „daug žadančią fazę“.

Kaip pagrindą tai savo nuomonei jis pa
brėžia tą faktą, kad visos keturios Berly
no okupacinės valstybės atsiuntė savo at
sakymus ( ST žinovų komisijos siūlymus 
ir kad Sovietų vyriauiybė savo atsakyme 
tuos siūlymus pripažinusi diskusijų baze.

Pfenigiu monetos
Hamburgas (Dena). Kraštų centriniai 

batakai nuo pirmadienio pradės išdavinėti 
vieno pfenigio monetas. Vietoje vieno pfeni. 
gio dabar apyvartoje einančio dešimties pfe- 
nigių monetos pasilieka toliau.

Verčia neniniirkns skirtis 
nno komunistu /

Rymas (Dena/Afp). Trečiadieni Nennic 
socialistų valdyba, atsakydama Į tarptauti
nės socialistų konferencijos nuolatinės ta
rybos „Comisco” ultimatyvų reikalavimą; 
nutraukti santykius su Italijos komunistų 
partija pareiškė, jog „liaudies fronto” pa
leidimas rodo, kad nenibinkai nepriklauso 
nuo komunistų partijos.

Tačiau partija nematanti reikalo nutraukti 
susitarimus su komunistais dė] bendros ak
cijos, kadangi tai reikštų darbininkų klasės 
suskaldymą. O Italijos socializmui tai tu
rėtų rimtų padarinių.

Telavivas (Dena/Reuteris). Gerai infor
muoti žydų sluogsniai Jeruzalėje mano, 
kad

britams padarius sprendimą Kipro 
salos leisti išvykti ir tiems internuo
tiems žydams, kurie yra mobilizuoja
mojo amžiaus, D. Britanijos Izraelio 

santykiuose (vyko posūkis.
Izraelio vyriausybės informatorius pasa

kė, kad Bevino pareiškimas žemuosiuose 
rūmuose išaiškino nelaimingą ir bepras
miškai painę būklę, kurios sprendimas 
jau seniai turėjo įvykti.

Kipro saloje internuotieji žydai, kada 
sužinojo apie Bevino pareiškimą, kad jie 
būsią paleisti, kai tiktai bus transporto 
proga, ištisas valandas iš džiaugsmo dai
navo ir šoko. Net ir didelis lietus neatvė
sino jų entuziazmo. '

Izraelio vyriausybė JT generaliniam se
kretoriui Trygvei Liei pasiuntė memoran
dumą, kuriame pareiškiama, kad Izraelio 
vyriausybė britų pareiškimą dėl penkių 
lėktuvų nušovimo nelaiko visiškai tiksliu.

Konservatyvaus „Daily Graphic“ Was
hingtono korespondentas rašo, kad D. Bri
tanija J. A. Valstybėms (teikė planą dėl 
taikos Artimuosiuose Rytuose. Tarp kita 
ko tame plane esąs numatytas ir Izraelio 
pripažinimas.

Plane numatyta: 1. anglų amerikiečių 
garantijos toms sienoms, dėl kurių susi
tars arabai su žydais; 2. nepuolimo paktai 
tarp Izraelio ir arabų kraštų; 3. Jeruzalės 
sutarptaiitinimas, paliekant laisvą priėji
mą prie miesto; 4. britai pripaž(sta Izraeli; 
5. anglų amerikiečių parama Izraeliui pri
imti i JT.

AFP žiniomis Telavive ėjo gandai, kad 
tarp Izraelio ir Transjordanijos vyksta pa-, 
liaubų pasitarimai arba netrukus prasi- 
dėsią.

Britų generalinis konsulas Haifoje ruo
šėsi išvežti iš Izraelio du anglų lakūnus, 
kurių lėktuvai- sausio mėnesio 7. d. buvo 
pašauti Izraelio Egipto pasienyje. Iš kitų 
pašautų lėktuvų pilotų vienas žuvo, kitas 
iššoko parašiutu ir grižo i savo išskridimo 
vietą, o apie" trečią nėra jokių žinių.

Sunkiausias paliaubų klausimas
Rodosas (Dena/Reuteris). Izraelio Egipto 

pasitarimuose dėl paliaubų Rodoso saloje 
susidūrė su sunkumais, svarstant, i 
kokias pozicijas turi būti atitrauktos jų 

kariuomenės.
JT sluogsniuose pozicijų nustatymo klau

simas tose derybose laikomas sunkiausiąja 
derybų faze. Tačiau, nepaisant visų sun
kumų, tikima, kad ir tuo klausimu bus su
sitarta.

Londonas (Dena/Reuteris). Aviacijos mi
nisterijos informatorius pareiškė, kad per 
britų prancūzų karių pasitarimus bu
vo nutarta išplėsti Prancūzijos karo avia
ciją, ir tai sudarytų Vakarų Unijos gyny
bos programos dalj.

Prancūzija šiais metais iš D. Britanijos 
turi gauti 30 „Vampire“ tipo ’ sprausminių 
naikintuvų.

Vakarų Unijos aviacijos vadas Vokietijoje
Berlynas (Dena). Britų karo aviacijos 

viršininkas RAF maršalas lordas Tedderis 
ketvirtadieni i* D. Britanijos atvyko l Vo
kietiją apžiūrėti britų aviacijos dalinių 
Vokietijoje.

Lankydamasis Vokietijoje lordas Ted
deris apžiūrės Wunstorfo, Cellės, Fassber- 
go, Lūbecko, Schleswigo ir Fuhlbuettelio 
aerodromus ir apmokymo aikštes Scenuene 
ir Orlingshausene.

Sausio 23. ir 24. d. britų aviacijos vir
šininkas apžiūrės Gatowo, Tegelio ir Tem- 
pelhofo aerodromus Berlyne.

vietą, o apie trečią nėra jokių žinių.
Savo kelionės pabaigoje britų aviacijos 

maršalas sausio 25. d. nori padaryti vizitą 
JAV aviacijos vyr. būstinei Wiesbadene.

Svarbiausias klausimas-Europos politinis 
pavidalas

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
užsienio reikalų minister!? Schumanas vy-i 
riausybės posėdyje painformavo apie sa- 
vo pasitarimus su Bevinu.

Pirmiausia su Bevinu jis gvildeno poli
tini Europos pavidalą ir skirtingas tuo 
klausiųjų nuomones. Be to, jis tarėsi dėl 
Palestinos būklės. Tačiau ta proga nebuvo 
paliestas klausimas kad Prancūzija prin 
pažintų de facto Izraeli.

Europos vienybė pakibo ore
Pary- 

vieny- 
kritiš- 
patei-

Paryžius (Dena/Reuteris). Dabar 
žiuje vykstą Vakarų Unijos Europos 
bės komisijos pasitarimai atsidūrė 
koje būklėje, britų atstovui Daltonui 
kus visiškai naują planą.

Pagal britų planą „Europos tarybą” turi 
sudaryti šios bendros Europos institucijos: 
1. Miniterių komisija, Ikurią atstovus skir

Apie pusę visu DP dirba
Washingtonaa (Sdp). Tarptautinės pabė- 

■ gėlių organizacijos biuras (IRO) pranešė 
kad pagal 1948 m. spalio m. 30. d. duome
nis amerikiečių zonoje dirbo arba ruošėsi 
profesiškai 68.436 asmenys, t. y. 55% visų 
vyrų ir 30% visų moterų.

Tuo būdu apie pusę visų IRO aprūpina
mų asmenų dirba.

Britanijos byla sn Albanija
Haaga (Dena/Afp.). Reziumuodamas sa

vo pareiškimą dėl Korfaus Įvykio britų 
. atstovas Soskicė tarptautiniame teisme 

britų vyriausybės vardu paprašė iš Alba
nijos 875.000 svarų sterlingų nuostolių at
lyginimo.

Britų atstovas teigė, kad 1946 metais 
tarp gegužės mėn. 15. d. ir spalio mėn. 22. 
d. Korfas sąsiauryje buvo išdėstytos mi
nos, apie kurias Albanijos vyriausybė ži
nojo ir," priešingai tarptautinei teisei, ne
painformavo apie tai britų 'Įstaigų. Britų 
karo laivų plaukimas tuo sąsiauriu buvo 
visai teisėtas, ir todėl Albanija yra atsa
kinga už padarytuosius nuostolius.

žydų lėktuvai buvę" su britų ženklais
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

aviacijos ministeris Hendersonas žemuo
siuose rūmuose pareiškė, kad

visi duomenys rodo, jog Egipto Izrae
lio pasienyje nušauti britų lėktuvai 
nebuvo iškridę į Izraelio teritoriją.

Britų lakūnai dėstė Hendersonas, buvo 
paimti i nelaisvę Egipto teritorijoje, 16 km 
atstu nuo sienos. Jis nepalaiko tos nuo
monės, kad žydų lėktuvai britų lėktuvus 
palaikė esant egiptiečių lėktuvais.

Darbiečių atstovas Blackburnas pridū
rė, kad vieno britų lakūno tėvai turi pa
tikimas informacijas, jog tie lėktuvai, ku
rie puolė britų lėktuvus, buvę „Spitfire“ 
naikintuvai ir turėję britų valstybinius 
ženklus. >

Izraelis paleidžia suimtas1 britų aviatorius
Dena/Reuteris/Reuterio atradienio pra

nešimu, Izraelis sutiko JT konvojais iš
vežti ketvirtadienyje Falujoje apsuptų 
Egipto., trupių sužeistuosius ir ligonius.

Gerai informuotų sluogsnių pranešimu, 
antradieni Telavive buvo pranešta apie 
ginklų paliaubas tarp Izraelio ir Libano- 
no.

Sovietai ambasadą kels

Graikijos partijos susitarė 
, dėl vyriausybės

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos politi
nių partijų vadai susitarė sudaryti penkių 
partijų koalicinę vyriausybę, kuriai vado
vaus liberalas Sophoulis. Socialdemokratai 
atsisakė dalyvauti vyriausybėje.

Paskelbta, kad Graikijos vyr. saugumo 
taryba yra paleista, o jos vieton sudaryta 
karo taryba, kuriai vadovaus gen. Papa- 
gosas. Graikijos parlamentas, pareiškė Cal- 
daris, bus sušauktas tuojau po vyriausybės 
prisaikdinimo. \

Naujajame Graikijos kabinete yra 11 po
pulistų, 10 liberalų, 3 Markezinio partijos ir 
2 unijos partijos nariai.

Ministeris pirmininkas yra T. Sophoulis 
užsienio reikalų ministeris — Konstantinas 
Caldaris, karo ministeris — P. Kanello- 
poulas.

Skandinavijos neutralieji 
negaus karo medžiagos

Wasbingtonas (Dena/Reuteris). Atitinkami 
sluogsniai trečiadieni pareiškė, 
neketina duoti karo medžiagos 
navijos valstybei, kuri nebus 
prie pasiūlytojo Atlanto pakto.

♦ Amerikos muzikai prezidentą Truma- 
ną išrinko savo profesinės s-gos garbės 
nariu. (D/R)

kad JAV 
tai Skandi- 

prisidėjusi

pas Kinijos komunistus
Nankingas (Dena/Reuteris). Tarp Nan- 

kingo ir nuo jo Į šiaurę daugiau "kaip per 
aštuoniasdešimt kilometrų esančių punktų 
nėra jokio ryšio. Telefono susisiekimas su 
Pengpu taip pat 24 vai. kai nutrauktas. Iš 
gerai informuotų Nankingo sluogsnių pra
nešama, kad komunistai, kaip sąlygą taikos 
derybų vedimui reikalauja išduoti dešimt 
vadovaujančių vyriausybės narių, kurie 
figūruoja komunistų sudarytame sąraše.

Sovietų ambasadorius Nankinge pa
informavo Kinijos užsienio reikalų mi
nisteriją, kad ji perkelsianti savo am
basadą j Kantoną, jeigu tautinė vy
riausybė kelsis į pietus. Čekoslovaki
jos ir Lenkijos atstovybės taip pat ke
tinančios keltis, jeigu "kuomintango vy

riausybė išsikeltų j pietus.
Kaip elgsis D. Britanija, J. A. V. ir Pran

cūzija, iki šiol dar nėra jokių oficialių pa
reiškimų. Tačiau informuotuose sluogs
niuose manoma, jog, šioms trims didžio
sioms valstybėms atsisakius tarpininkauti 
tarp Ciangkaišeko ir komunistų, tų trijų 
valstybių diplomatinės atstovybės negaus 
įsakymo pasitraukti iš Nankingo.

Kinijos tautinė vyriausybė nutarė pa
siūlyti komunistams tuojau nutraukti 

karo veiksmus.
Vyriausybė dar trečiadieni po pietų krašto 
gyventojams tuo reikalu turėjo išleisti ko
munikatą, kuriame būtų paaiškinta apie 
vyriausybės nutarimą siekti paliaubų ir 
tuojau pradėti derybas dėl taikos.

Nukrito 3 naikintuvai
Wiesbadenas (Dena). JAV Europos sri

ties oro pajėgų vyriausioji vadovybė pra
neša, kad 15 km Į pietus nuo Neu-Bibęrgo 
nukrito trys amerikiečių naikintuvai.

DP imigracija j, 
JAV suintensyves 

Pakeistas įstatymas būsiąs 
naudingesnis

Frankfurtas (Dena). Tikroji išvie- 
tintųjų asmenų emigracija iš Vokie
tijos, Austrijos ir Italijos l Ameriką 
didesniu mastu prasidės vasario mėn., 
pareiškė spaudos -..inferencijoje DP 
imigracijai vykdyti Europos skyriaus 
viršininkas Squadrillis.

Reikia tarti, kad vasario m. ( JAV 
išvyks apie 4.000 DP. Kovo m. iš
vyks 10.000 ir balandžio m. galuti
nis mėnesinis skaičius- — 12.000 DP.

Iš viso, sakė Squadrillis, l JAV no
rėtų išvykti apie 650.000 išvietintųjų 
asmenų. Tačiau šiuo metu veikiąs DP 
Įvažiavimui l Ameriką specialus įsta
tymas numato Įvažiavimo galimybę 
tik 205.000 DP. Tuo būdu, jeigu tas 
įstatymas bebus pakeistas, daugiau 
negu pusė visų DP turės vykti Į ki
tus kraštus.

-Bet yra stengiamasi • kad tas spe
cialus imigracijos Įstatymas būtų 
pakeistas, neleidžiant nutrūkti imigra
cijai, kada dabartinio Įstatymo veiks
mingumas pasibaigs.

Didelis sunkumas sūeidaro dėl rei
kalavimo, kad neĮvažiuotų nė vienas^ 
asmuo, kurio rentgeno nuotrauka pa
rodo nors ir. mažiausią Tbc Įtarimą, 
dėstė Squadrillis. Tie asmenys dve
jiems metams turėtų būti pavesti gy
dytojų tikrinimui. Tai reiškia, kad 
trečdalis visų DP turėtų būti nepri
leisti. Norima tą griežtumą pašalinti, 
kad reikalingi sveikatos tikrinimai 
nesunkiais atvejais galėtų būti atlie
kami J. A. Valstybėse.

Jau vien tuo pagrindu DP imigra
cijos įstatymo pakeitimas yra reika
lingas.

tų kiekviena valstybė narė. 2. Konferencija 
kuri turėtų būti sudėta iš atstovų, atskirų 
valstybių paskirtų, konferencija turėtų kartą 
metuose susirinkti trijų savaičių posėdžio ir 
kiekviena delegacija turėtų turėti vieną 
balsą. 3. Sekretoriatą su buveine Strass- 
burge. 4. Žymų skaičių pakomisijų, kurios 
turėtų nagrinėti (vairius Europos klausimus.

Galimas dalykas, kad Prancūzija dėl šito 
plano padarys priekaištų, nes jis nesideri
na su prancūzų noru sudaryti laisvai rinktą 
konsultatyvini seimą parlamentiniu pagrin. 
du. Beneliukso valstybių nusistatymas šio 
britų plano atžvilgiu dar neaiškus.

Tris dienas posėdžiavusi vienybės komisi
ja darbą baigė ketvirtadieni ir negalėjo 
priimti jokio . projekto vieningai Europai 
sukurti. Dalyvaujančioms vyriausybėms ko
misija išsiuntinės notą, kurioje bus išdės
tyti (vairių delegacijų nuomonių skirtumai.

Vienas Belgijos delegatas pastebėjo, kad 
Briuselio pakto užsienio reikalų ministerial 
savo metų ketvirčio konferencijoje sausio 
25. d. Londone patys turės nuspręsti, ar 
steigtinos jungtinės Europos valstybės. Jei 
šios pastangos nepavyktų, tai būtų smūgis 
Vakarų valstybių politikai.

Prancūzai vis tebepalaiko Europos pata
riamojo seimo planą. Nors Beneliukso vals. 
lybės iš principo remia, Prancūzijos pažiū
ras, dabar jos jau linkusios ieškoti kompro
miso su anglų planu, kad Vakarų Unija pa
galiau gautų pamatus. Vienas Liuksem
burgo delegatas pareiškė, kad kai kuriems 
Beneliukso atstovams labiau patinka britų 
planas.

Ginklas atvėsins agresorius
Londonas - (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

ministeris pirmininkas trečiadieni pasakė 
kalbą, telkiant naujokus karališkajai kariuo
menei, ir pažymėjo, kad D. Britanijai ir 
ateityje rūpėsianti . taika, bet nesą galima 
ignoruoti naujo karo galimybės.

Niekas begalįs kaltinti D. Britanijos, kad 
ji turinti agresyvių tikslų. „Mes turime, 
kalbėjo Attlee, bendrai su kitomis valsty
bėmis savo ginklo pajėgas laikyti tokio 
dydžio, kad jų bijotų kiekvienas agresorjus”,

McNeilas reikalauja
Mindszendui laisvės
Lononas (Dena/Reuteris). D. Brltnajos 

valstybės mlnisteris McNeilas žemųjų rū
mų posėdyje reikalavo, kad Vengrijos vy
riausybė paleistų t laisvę kardinolą Mini 
dszentj ir respektuotų laisves, kurias Ven
grija garantavo taikos sutartyje.

McNeilas pridūrė, kad britų vyriausybė 
oficialiai neprotestavo Vengrijos vyriausy
bei, ji taip pat beketina dėl to įvykio skųs
tis JT, nes negalima laukti, kad tai grą
žintų kardinolui laisvę.

Dėl Mindszenčio išleido „Geltonąją knygą"
Budapeštas (Dena/Reuteris). Vengrijos 

vyriausybė paskelbė „geltonąją knygą“ 
apie Vengrijos kardinolo Mindszenčio 
veiksmus ir jo suėmimą.

Toje knygoje teigiama, kad bylos nagri
nėjimas įvyks netrukus. Į teismo posėdžius 
bus leista lankytis ir užsienio žurnalis
tams. Be to, joje yra tariamas Mindszen
čio savo ranka rašytas kaltės prisipažini
mas, o taip pat parodymai apie JAV pa.- 
siuntinybės narius, net apie 
tini Chapiną.

pati pasiun-

Vienas britų . 
informatorius

Londonas (Deba/Repteris). 
užsienio reikalų ministerijos 
pranešė, kad Sovietų Sąjunga sjrtinkanti va
sario mėn. pradžioje Londone atnaujinti pa
sitarimus Austrijos sutarties reikalu.

Suskilo pasaulio profesinių sujungi; organizacija
Paryžius (Dena). D. Britanijos, Olandi

jos ir J. A. V. atstovai išėjo iš pasaulinio 
profesinių sąjungų vykdomojo biuro po
sėdžio, Sovietų S-gos, Italijos, Kinijos ir 
Prancūzijos atstovams atsisakius balsuoti 
britų pasiūlytą rezoliuciją dėl tos organi
zacijos darbų suspendavimo vieneriems 
metams.

Tos organizacijos pirmininkas britas 
Deakinas, pasak AFP, spaudos atstovams 
pareiškė, kad jo išėjimas iš posėdžio yra 
tolygus jų bendradarbiavimo nutrūkimui 
su pasauli? profesinių sąjungų organizaci
ja.,

Azija reikalauja Indonezijai laisvės
New Delhls (Dena/Reuteris). Ketvirta

dieni
19 kraštų delegatai susirinko New 

Delhyje Indonezijos konferencijos.
Konferencijos dalyviai viename memoran
dume buvo paprašyti pasisakyti už rezo
liuciją, kuri būtų pasiųsta Saugumo Ta
rybai.

Toje- rezoliucijoje reikalaujama suda
ryti Indonezijai pereinamąją vyriau
sybę, kuri eitų pareigas iki 1949 m. ko
vo 1. d.; iki liepos m .1 d. turėtų bū
ti padaryti visuotiniai rinkimai ( stei
giamąjį seimą; iki 1949 m. rugsėjo 1. d. 
turėtų būti atitraukta olandų kariuo
menė ir perduotas suverenumas pa

tiems indonezams.
Tame pačiame memorandume prašoma 

materialinės ir finansinės paramos Indo
nezijos respublikos vyriausybei. Be to, kon
ferencijos dalyviai pareikalaus savo kraš
tuose suvaržyti olandų aviacijos ir laivy-

no teises, kaip tai yra padariusios Pakista
no, Indijos, Ceilono, Irako ir Saudžio 
Arabijos vyriausybės.

indonezais
Indonezijos res-
buv. ministeris

Olandai derasi su
Batavia (Dena/Reuteris). 

publikininkų vyriausybės 
pirmininkas Dr. S. Sariras, kuris antradie
nio rytą buvo paleistas iš olandų internuo
tųjų stovyklos, dar tą pačią dieną vieną 
valandą tarėsi su Olandijos ministeriu pir
mininku Dreesu. s

Šiuose pasitarimuose dalyvavo ir Olan
dijos pasiuntinys D. Britanijoje van Ver- 
duynas. Jo pranešimu, ten buvo kalbama 
tik informaciniais ir asmeniniais reikalais. 
Sariras spaudos atstovams papildomai pra
nešė, kad olandai jam laidavo visišką ju
dėjimo laisvę, ir kad iš jo nebuvo reika
laujama pasirašyti jokio pasižadėjimo.

Britų spauda tiems Įvykiams nušviesti 
skiria nemaža vietos. Liberalinis „Man
chester Guardian“ rašo, kad pasaulio pro
fesinių s-gų organizacija nepadarė jokio 
reikšmingesnio darbo, bet buvo tik komu
nistų propagandininkų arena.

Komunistinis „Daily Worker“ rašo prie
šingai. Jis teigia, kad už tą skilimą kalti 
JAV ir britų profesinių sąjungų vadai. Jo 
nuomone, milijonai britų profesinių sąjun
gų narių eis paskui pasaulio profesinių są
jungų organizaciją, jeigu tik bus leista 
jiems savo nuomonę pareikšti.

Nepriklausomas kairiųjų „Daily Mirror“ 
rašo, jog to skilimo pasekmės bus tos, kad 
bus organizuojama nauja pasaulio profe
sinių sąjungų organizacija, iš kurios bus 
išskirta Sovietų Sąjunga.

Nors pasaulinio profesinių sąjungų biuro 
posėdžiuose nebedalyvauja JAV, D. Brita
nijos ir Olandijos atstovai, likusieji keturi ’ 
nariai posėdžiauja. Pastarieji priėmė Čilės 
Tuniso, .Siamo, Maltos ir Filipinų pareiš
kimus priimti nariais.

Akis už akj
Berlynas (Dena). Sąjungininkų komen

dantūra išleido tuojau pat galiojantį įsaky
mą, kuriuo draudžia vakariniuose Berlyno 
sektoriuose siuntinėti paštu sovietų licenzi- 
j uotu s laikraščius .ir kitokius spaudinius. 
Draudimas galios tol, kol vakarinių sekto
rių licenzijuotoji spauda galės naudoti? so. 
vietų sektoriaus paštu.

Nuo 1948 m. rugsėjo mėn. sovietų sekto
riaus paštai grąžino vakarinių sektorių 
laikraščius su pastaba; „Karo kurstytojų 
laikraščiai nesiuntinėjami”. O vakariniuose 
sektoriuose sovietų sektoriaus laikraščiai 
buvo siuntinėjami'netrukdomai. <
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Tarptautinė padėtis

Idėjos ir strėles
Prieš gerą pusmetį kinų komunistų gau

jos siautė Malajų pusiasalyje. Britų kariuo
menei buvo sunkų jas sutramdyti, nes jos 
slapstėsi džunglėse,' atviros kovos vengė ir 
.pasitenkindavo plantacijų sunaikinimu bei 
baltųjų žudymu. Tarp įvairių kovos prie
monių britų administracija griebėsi ir vie
nos originalios. Ji iš Šiaurės Borneo atsi
gabeno nuodingomis strėlėms ginkluotų 
žmogėdrų ir paleido juos į džungles. Nuo
dingų strėlių' atsargos buvo papildomos iš 
Borneo ... lėktuvais.

Pagaliau banditai buvo aptramdyti. Kiek 
prie to prisidėjo žmogėdros su nuodingo
mis strėlėmis nebuvo paskelbta, nes šiam 
kovos „metodui” iškilus viešumon, pačioje 
D. Britanijoje kilo smarkus pasipiktinimas. 
„News Chronicl?’ rašė, kad nuodingomis 
strėlėmis idėjų nenugalėsi.

Na, britai ta koncepcija su mažomis išim
timis pagrindė savo pokario Azijos politiką 
Japonai ten išgarsino šūkį: „Azija azia- 
tams” ir savo karo veiksniais įrodė, kad 
balHeji toli gražu nėra nenugalimi. Jų pėd
sakai^ seka komunistai su šūkiu: „Šalin 
baltieji išnaudotojai”. Aišku, tokios idėjos 
ne tik nuodingomis strėlėmis, bet ir tan
kais nesunaikinsi. Dėl to britai pasitraukė 
iš visur, kur tik buvo susidariusi mažiau ar 
daugiau veiksminga čiabuvių vyriausybė. Iš 
Indijos, Pakistano, Ceilono, Burmos. Iš Ma. 
lajų ne, dėl to, kad tas kraštas yra strate
giškai nepaprastai svarbioje vietoje, ir jie 
galėjo susikalbėti su vietos sultonais.

.* Indija, Pakistanas ir Ceilonas liko britų 
tautų bendruomenės nariai, bent laikinai, it 
tvarkosi pusėtinai. ■ Šiaip ar taip komuniz
mas ten neranda sau labai palankios dirvos. 
Tiesa, tų kraštų, palyginti, sunki ūkinė 
būklė slepia savyje didelius pavojus, bet 
šiuo tarpu ten dar ramu. Blogiau yra Būt
inoje, kur komunistai taip įsigalėjo, kad 
vietos vadai, norėdami atimti pagrindą jų 
agitacijai, 'visai pasitraukė iš britų tautų 
bendruomenės ir vietoje savarankiškos do
minijos pasirinko sau nepriklausomos res
publikos statusą. Nuo to laiko kad ir ką 
vyriausybė daro, kad ir kokias reformas 
planuoja, komunistams vis maža. Jie ruo
šia sukilimą po sukilimo ir kraštas skęsta 
anarchijoje. Ar ir čia prieš komunistinę 
prievartą negalima panaudoti strėlės.?

Prancūzai ir olandai laikėsi kitos takH- 
kos. Prancūzams karas Indokinijoje kaštavo 
daug laiko ir pinigų, o kovos galo dar ne- 

” matyti. Olandai turi bent pradinių pasise
kimų, gal dėl to, kad indonezai yra labai 
taikūs žmonės.

Žodžiu, būklė Tolimuosiuose Rytuose pa
sidarė tokia; jei vakarykščiai valdovai vi
sai pasitrauks, jų pėdsakais gali ateiti ko
munistai; jei baltieji ten liks, prasidės ko
vos, kurių galą sunku numatyti. Kaip ma
tome, padėtis tiek vienu, tiek kitu atveju 
yra palanki tik Kremliui. Tiesa, baltuosius 
visai išgujus ir komunizmas ilgainiui vietos 
gyventojams nusibos ir jie stengsis juo nu- 
sikratyti.,Tautiškumas, kurio skraiste komu- 
nistai Azijoje dangstosi, yra, šalia religijos 
ir ūkininkų prisirišimo prie savo žemės 
sklypelio, pikčiausias komunizmo priešas 
jis kada nors atsisuks ir prieš Kremliaus 
valdovus. ' . ’

Pulkininkas. Tokajevas aiškina, kad Krem. 
liūs Europą, ypač Vokietiją laiko svarbesniu 
savo kovos dėl pasaulinio viešpatavimo 
frontu, negu Tolimuosius Rytuš, tačiau savo 
aktyvumu Rytuose jis nori priversti euro
piečius išsklaidyti savo jėgas. Ir iš tikrųjų, 
geriausi prancūzų daliniai yra Indokinijoje 
o maršalas Montgomerys, atvykęs neseniai 
į Olandiją, ten rado tik 3 sargybų batali- 
jonus ir kelioliką tūkstančių ką tik pašauktų 
ir visai neparuoštų naujokų, nes 125.000 ge
riausiai olandų apginkluotos ir apmokytos 
kariuomenės su beveik visa aviacija yra 
Indonezijoje. Jei dar britai kariuomenės 
pagalba laikytų savo pozicijas Indijoje — 
Europa būtų pribrendusi sovietų puolimui.

Todėl amerikiečiai greičiausiai teisingai 
pasielgė, traukdamiesį iš Kinijos, o britai — 
iš Indijos. Paprasčiausia logika neleidžia 
per daug išskaidyti savo jėgų. Pirmiau rei
kia susitvarkyti namie, o vėliau rūpintis 
visu pasauliu. Britai šiomis dienomis susi
laukė ir tokios savo politikos dalinio trium
fo. Jų Azijos dominijų: Indijos, Ceilono ir 
Pakistano iniciatyva norima pradėH tartis 
dėl bendro kovos su komunizmu fronto. Į 
britus kai kur jau žiūrima kaip į būsimus 
sąjungininkus, o ne vakarykščius išnaudoto
jus. Priešas Nr. 1 sėdi ne džunglėse, bet 
Kremliaus mūruose. VM.

Kiniškos politinės ceremonijos
istorijos šviesoje

Sovietų Sąjungos vyriausybė atsisakė 
tarpininkauti tarp Ciangkaišeko ir Ki
nijos komunistų, nes ji nenori maišytis 
į svetimus reikalus ...

Apie Kinijos ateitį yra įvairių 
Optimistai aiškina, jog kiniečiai 
anarchistai, tokie intrigantai-, kad 
tai su jais nesusitvarkys. Pesimistai taria, 
kad Kremlius vis dėlto anksčiau ar vėliau 
ant Kinijos uždės savo leteną. Prie pesimis
tų priklauso ir garsusis sovietų pulkininkas 
Tokajevas, kuris giriasi žinąs Kremliaus 
planus. Jis teigia, kad tiek Kinijos komu
nistų vadas Maocetungas, tiek ir jo karo 
vadai yra visiškoje Kremliaus įtakoje. Op
timistai savo išvedžiojimus dažnai remia 
faktu, kad Maocetungas dar nė karto ne
buvo Maskvoje. Jiems vilčių suteikė to ap- 
driskusio, bet labai inteligentingo, nors ir 
utėlėmis aptekusio vado pareiškimas: „Dog
mos yra mažiau vertingos už srutas. Tomis 
bent lauką gali patręšti, o dogmos ir tam 
netinka”. Iš to daroma išvadų, jog Mao
cetungas vieną gražią dieną gali virsti bent 
Titu II. Esą, kiekvienu atvej’u kinų komu
nistai žiūrės daugiau savo naudos, negu 
Maskvos interesų.

Palikdami ateičiai išspręsti tą mįslę, tu
rime vis dėlto konstatuoti, kad kinų poli
tinė būklė iš tiesų nėra taip jau labai aiški. 
Kiniečių politikai yra tokie intrigantai, jų 
intrigos yra paslėptos mandagumo frazėse 
ir apipintos tokiomis ceremonijomis, kad iš 
tikrųjų sunku susigaudyti, kas ką ir kodėl 
palaiką Tat ryškiai parodo paskutinieji 40 
Kinijos istorijos metų.

1911 metais „Kinijos 
dr.. Sunjacenas nuverčia 
vusią Mandžų dinastiją 
lapkričio 29. d. išrenkamas pirmuoju Kinijos 
prezidentu. Po 48 dienų jį nuverčia genero. 
las Juanči-kajus. Ta proga prezidento vila 
.Nankinge buvo iš pagrindų sunaikinta. Pa
čiam Sunui pasisekė laiku pabėgti — jo

Tassas.
nuomonių, 
yra tokie 

net sovie-

respublikos tėvas” 
269 metus viešpata- 

ir tų pačių metų

===TRUMP0S ZIVIOS=
AUSTRALIJA

šeima saugumo sumetimais visą laiką gyve
no amerikiečių valdomose Havajų salose 
Prezidento sūnus Sunfo, dabartinis ministe- 
ris pirmininkas, tuo laiku studijavo ' J. A 
Valstybėse.

Sunjacenas pasitraukęs i užsienius Japo
nijoje susipažino su jaunu • dezertyravusiu 
karininku Ciangkaišeku. Persiskyręs su sa
vo pirmąja žmona Sunjacenas veda Ciang
kaišeko žmonos seserį, turtuolę Soongaitę. 
Pirmai progai pasitaikius visi grįžta į Ki
niją, kur 1919 m. balandžio 19. d. Sunas an
tru kartu išrenkamas prezidentu. ,

Sį kartą valstybę pradėta tvarkyti šeimy
niškai. Prezidento žmona veda kanceliariją 
Svogeris Kungas — finansų ministeris, švo- 
geris Soongas — druskos monopolio valdyto
jas. Ciangkaišekas gavo vyr. štabo viršinin
ko postovį, Sunas junioras pasidarė Kanto
no burmistru. Bet ir šį kartą prezidentavi
mas neilgai truko. Generolas Cengas išvaikė 
šiltą draugiją. Prezidentas pabėgo. Iš keršto 
buvo sunaikinti dar kartą jo atstatyti namai 
Nankinge.

Po to Sunsoongo šeimyna nutarė sudaryti 
tikrai patikimą kariuomenę. Ciangkaišekas 
pasikvietė sovietų tarėjus:
Blūcherį. Pats Sunjacenas, jo sūnus ir žmo
na buvo susižavėję komunizmu. Jie į savo 
komunizmo garbintojų kompaniją priėmė ir 
apdriskusį, bet protingą Maocetungą. Tik 
Ciangkaišekas stovėjo nuošaliai. Greitai pa
aiškėjo, kodėl.

1925 m. kovo 12. d. „respublikos tėvas” 
mirė. Kitą dieną Ciangkaišekas paėmė val
džią į savo rankas ir pradėjo piauti komu
nistus. Maocetungas pabėgo, už tat Ciang
kaišekas žiauriai nukankino jo žmoną ir se
serį. Diplomatiniai santykiai su Sovietų Są. 
junga buvo nutraukti. Vokiečių generolai 
von Seecktas ir von Falkenhausenas pakeitė 
sovietus Borodiną ir Blūcherį.

Funjaceno našlė pasitraukė iš Ciangkai
šeko draugystės. Sūnūs Fun Fo liko. 1927

Borodiną ir

o 1932
Yuano

* Australijos opozicijos vadas Menzie- 
sas reikalavo, kad tuojau Australijoje būtų 
uždrausta komunistų partija. (D/R).

AUSTRIJA

Hitleris 
nuvyko

metais jis buvo finansų ministerių, 
metais buvo išrinktas „seimo” — 
pirmininku.

Prasidėjus japonų kinų karui, 
atšaukė vokiečių karininkus. Sun Fo
ieškoti pakaitalo Maskvoje ir buvo labai 
mandagiai sutiktas. Vėl Ciangkaišeko pa
lydovų tarpe pasirodė sovietų karininkai 
Tačiau jų patarimai daug naudos neatnešė. 
Vokiečių kariuorienei pasiekus Kaukazą 
Ciangas vėl juos išvarė. Tuo laiku Sun Fo 
viešėjo jau penktą kartą Maskvoje ir dėjosi 
apie tai nieko nežinąs. Jo nuomone, dabar 
šį tą galima būtų iš Kremliaus išgauti. Jis 
pasiteiravo dėl eventualios kinų komunistų 
partijos likvidacijos. Tačiau Stalinas padarė 
užuominą, kad tai nepriklauso jo kompeten
cijai. Sun Fo grįžo pas Ciangkaišeką, tačiau 
jį ir jo motiną kinų raudonieji laikraščiai 
gerbė. Jie aiškino, kad jų draugijoje kiek
vienas garbingas kinietis galėtų valgyti ry
žius.

Todėl 
kritiškai, jis Sun Fo paskyrė ministerių pir
mininku. Nepaisant to, Kremliui Cangkaiše- 
kas pasidarė nuobodus, ir kinų komunistai 
jį reikalauja pakarti kaip „karo nusikaltėlį”.

Tuo tarpu karo laimė aiškiai pakrypo 
komunistų pusėn. Jie su mažomis išimtimis 
įsiviešpatavo visoje šiaurinėje Kinijos pu
sėje, iki Jangcės upės. Dėl tolimesnės atei
ties tiek optimistai, tiek 
tinka, kad, jei stebuklas 
munistai vienerių dvejų 
būt, užims visą Kiniją.
daliai ketina nusižudyti ant Sunjaceno mauzo
liejaus laiptų, bet dėl visa ko parūpino sau 
butą Formozos saloje. Jo žmona taip pat 
dėl visa ko pasisamdė vilą Washingtone. Jie 
per daug kartų buvo palikę Kiniją, kad ne
sitikėtų vėl jon grįžti. Kinų tautai ketu
riasdešimt metų karas nusibodo, bet pa
pratimas — antras prigimimas. Juo labiau, 
kad tikrieji daiktų vardai 
koše ceremonijose. (Lo)

♦ Pirmadienio vakare Austrijos vidaus 
reikalų ministeris O. Helmeris pranešė, kad 
tarp austrų ir vengrų vykę pasitarimai pa
sienio susisiekimo klausimu nutrūko. (D/R).

♦ Amerikai praeitų metų antrame pus
metyje okupacinės kariuomenės išlaikymas 
Austrijoje kainavo per 17 milijonų dolerių. 
(D).

BULGARIJA
♦ D.ėj neįprastai šiuo metu šilto oro 

Bulgarijoje Juodosios jūros pakraščiuose 
pradėjo žydėti magnolijos, akacijos ir rožės. \ 
(D/R).

DANIJA

Ciangkaišeko padėčiai pasidarius

ir pesimistai 
neįvyks, kinų 
metų būvyje, 

Ciangkaišekas

su- 
ko- 
ga- 
ofi-

♦ Nuošalioj danų salos vietoj nukrito, 
manomai, olandų kilmės lėktuvas. Iš lėktuvo 
įgulos vienas užsimušė, kitas sunkiai sužeis
tas. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos KP pradėjo plataus 

masto kampaniją, kad būtų panaikintas 6 
valstybių susitarimas dėl Ruhro kontrolės 
ir Vokietijos suskaldymo. (D/R).

♦ Atstovų rūmų užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas demokratas Bloomas pa
siūlė Kongresui protestuoti JT dėl Jugosla
vijos arkivyskupo Stepinatzo ir, Vengrijos 
kardinolo Mindszenčio suėmimų. (D/R).

♦ Pirmadienį, baigus pasitarimus, grįžo 
iš Niederlandų maršalas Montgomerys.

♦ Britų admiralitetas pranešė, kad tuo
jau pat laužui bus panaudotas 34.000 to 
„Nelso'n” kovos laivas. Tame laive 1943 m. 
su Italija buvo pasirašytos ginklų paliau
bos. Jo statyba kainavo 7,5 milijonų svarų 
sterlingų. (D/R).

EGIPTAS
♦ Kartu su dviem kitais asmenimis su

imtas buvęs Egipto karinių pajėgų genera
linio štabo viršininkas maršalas Aziz EI 
Masry Paša. Iškrėtus namus, pas maršalą 
rasta kaltinamų dokumentų. Karo metu Kai
ro aerodrome maršalas buvo suimtas, kada 
norėjo pabėgti į priešo kraštą. (D/R).

INDIJA
♦ Heiderabado valstybėje pasireiškė 

maro epidemija. Iki šiol ligoninėse pagul
dyta 879 maru sergančiųjų. Susirgimai pa
sireiškė šešiose vietovėse. (D/R). .

ITALIJApaskęsta kinis-

30 metu vokiečiu kompartijai

Clayus skundžiasi negeistinomis tendencijomis

žiemos manevruose dalyvauja 
amerikiečių kareivių. Tų prati- 
yra Vokietijoje žiemos sąlygose 
JAV kariuomenės dalinių ir

daug kritiškas 
Levis, Radekui

žurnalistikos istorijoje:
Jos bendra-

Krem liaus

Dauguma vokiečių darbininkų yra 
eilėse, todėl ir aš šiuo keliu pasu- 
(D).

♦ Prancūzijoje dėl gripo epidemijos 
daugelyje miestų yra uždarytos mokyklos. 
(D/Afp).

TURKIJA

♦ Kanados radijo pranešimu, sustrei
kavo 1800 Montrealio katalikų, mokyklų mo
kytojų. Jie reikalauja atlyginimų pakėlimo. 
(D/R).

PRANCŪZIJA

♦ Jugoslavijos užsienio reikalų ministe
ris Edvardas Kardelis Belgrade pranešė, 
kad Jugoslavijos KP laikosi vieningai prieš 
kominfbrmo puolimus. (D/R).

KANADA

Saugumo taryba - 
saitas su Europa

Londonas (Dena/Reuteris). Antradienio
vakare Londono radijo komentatorius. Vėlesnės siuntos bus* skirtos Belgijai

I Lindleys Frazeris pasisakė prieš vokiečių I Olandijai ir Čekoslovakijai. (D/R).

Sovietai vis labiau ir labiau dedasi esą 
Vokietijos nepriklausomybės šalininkai. Pats 
Molotovas pareiškė Varšuvos Rytų Europos 
užsienio reikalų ministerių konferencijoje:

„Sovietų Sąjungos politika siekia, kad 
gavus pakankamų patikinimų prieš 
eventualią vokiečių agresiją, vokiečių 
liaudis butų (galinta nekliudomai atsta
tyti taikos pramonę, ir kad visomis dip
lomatinėmis priemonėmis butų pasku
bintas taikos sutarties sudarymas, kuri 
siektų iš Vokietijos kuo greičiausiai ati

traukti okupacines kariuomenes”.
Tada, t. y. kada okupacinės kariuomenės bus 
atitrauktos, niekas nekliudys sovietų įsaky
mu dirbančiai SĖD paimti į savo rankas vi
sos Vokietijos valdžią.

Tokios įvykių raidos tikisi ponas Molo
tovas ir jo draugai. Gal tai jiems ir būtų 
pasisekę prieš porą metų. Dabar vokiečių 
tauta tiek permatė sovietišką komunizmą 
kad jei tik jai bus duota galimybė, nuo jo 
užmačių ginsis iki paskutinio kraujo lašo 
Vokiečių komunistų partijos vadovybė, ku
ri sovietų zonoje veikia SĖD — socialisti
nės vienybės partijos — vardu, geriausiu 
atveju gali tikėtis po savo vėliavomis su
rinkti kokius 4—6’/o visų gyventojų. Toks 
nuošimtis „originalių” ir-prisiplakėlių, tur 
būt, atsiras kiekvienoje Vakarų tautoje.

Įdomu, kad vokiečių komunistų partijos 
vadovybėje neliko nė vieno tikrai gabaus 
ar toli numatančio politiko. Tokiems, žino
ma, su kompartija, ir nepakeliui. Tiesą sa
kant, jie Kremliui ir nereikalingi. Jis ieškosi 
tik paklusnių, bet ne galvojančių įrankių 
Būdinga, kad Vokietija, kurioje gimė Mar
žas ir Engelsas, komunizmui daugiau neda
vė nė vieno žymaus vardo. „Die Neue Zei- 
tung” tiksliai konstatuoja:

„Iš tikrųjų 1919 m. gruodžio 31. d. įs
teigta Vokietijos komunistų partija 
(KPD) gyvavo vos pusę mėnesio, nes 
1919 metų sausio 15 d. nužudžius Kar
lą Liebknechtą ir Rosą Luxemburgaitę 

buvo nužudyta ir partijos dvasia”. <
Toliau sekė tik merdėjimas, nes partija pa
kliuvo Kremliaus įtakon ir neturėjo vado 
kuris pajėgtų ją iš tos įtakos ištraukti. O 
komunistinės idėjos vokiečių tautoje turėjo 
nemažą pasisekimą., Komunistų frakcija bu
vo didžiausia reichstage.

Liebknechtą ir Luxemburgaitę nužudžius 
(tai padarė vokiečių nacionalistai) KPD li
ko be vadų. Juos surasti Leninas delegavo 
Zinovjevą ir Radeką. Daugiausia šansų pa
tekti J pirmininkus turėjo pasiturįs Frank
furto advokatas Paulius Levis, bet jis neti-

ko Leninui, nes buvo per 
„Der Spiegei” teigia, kad 
kalbant apie pasaulinę revoliuciją, žiovau
damas vartydavo londoniškio „Times” la
pus. Aplamai jis Lenino pasiuntinius panie
kinančiai vadindavo „Chivos mulomis”, o 
visus maskviečius — „turkestaniečiais”. Aiš. 
ku, Levis negalėjo ilgai palikti ir partijoje. 
Jam mirus, reichstage buvo paskelbta ty
los minutė. Visų partijų atstovai atsistojo 
tik komunistai liko sėdėti.

Tokiu būdu Kremlius ilgą laiką nerado 
vokiečių komunistams vado, nors KPD tu
rėjo milijonus narių. „Teddy” Thaelmannas 
vėliau konkuravęs su Hindenburgu į prezi
dento kėdę, tuoj po karo buvo garsus tik 
Hamburgo žąsų turguje. Hamburge jis va
dovavo vietos komunistams draugeęsu Ket- 
te Outtmanaite. Ta Outtmanaitė pagarsėjo 
tuo, kad dirbdama, kaip sakoma, iš idėjos 
Hamburge įsteigė prostitučių profesinę są
jungą ir leido s-gos organą, Įstabiausią 
laikraštį vokiečių 
„Hamburger Nutten _ Post”, 
darbis Thaelmannas neatitiko 
skonio...

Pagaliau 1923 metais atsirado 
buvo Heinzas Brandleris, buv.

♦ Italijoje praėjusi mėnesį policija kon
fiskavo 25 sunkiuosius, 25 lengvuosius kul
kosvaidžius ir 800 šautuvų. (D/R).

♦ Italijos komunistų vadas Togliattis 
Bolognoje atidarė mokyklą, kurioje bus 
mokomasi komunistų mokslo. Mokykla turi 
80 lankytojų. (D/R). f

IZRAELIS
♦ Izraelio įstaigos painformavo britų 

generalinį konsulą Haifoje, kad jos sutinka 
paleisti nušautųjų britų lėktuvų pilotus 
(D/R).

Į,‘A.‘VALSTYBES
♦ Buvęs amerikiečių aviacijos leitenan-

tas Martinas Monti’s, kuris karo metų per 
vokiečių radiją vedė propagandą prieš są
jungininkus, pirmadienį New Yorke dėl 
J. A. Valstybių išdavimo nuteistas 25 me
tais kalėjimo ir 10.000 dolerių piniginės 
baudos. (D/R). ,

♦ Atstovų rūmai prezidentui pakėlė at
lyginimą 25.000 dol. Dabar prezidentas gabs 
100.000 dol. per metus algos ir 50.000 dol. 
reprezentacijos išlaidoms. (D/Oans).

♦ BBC pirmadienio pranešimu preziden
tas Trumanas nori kongresui įteikti pro
jektą, pagal kurį JAV vyriausybė turėtų pa
dėti Lotynų Amerikos valstybėms JAV pa
vyzdžiu perorganizuoti ir apginkluoti jų 
kariuomenę. (D/R).

♦ Būvąs JAV užsienio reikalų ministe- 
ris Stettinius senato užsienio reikalų komi
sijoje pasisakė dėl susitarimo Jaltos konfe
rencijoje. Tuo būdu jis norėjo atremti ne
teisingus teigimus dėl Roosevelto įsiparei
gojimų. (D).

JUGOSLAVIJA

Pasitraukė Burmos kabinetas
Frankfurtas (Dena). Burmos ministeris 

pirmininkas Thakinas Nūs ketvirtadienį 
pasitraukė su visu kabinetu.

Iš Ranguno^ pranešama, jog ministerial 
įteikė atsistatydinimo pareiškimus kad mi
nisteris pirmininkas galėtų perorganizuoti 
kabinetą ir sumažinti mimsterių skaičių 
Preš pasitraukdamas kabinetas svarstė 
Burmos būklę, kuri atsirado ryšium su 10 
mėnesių trukusiu pilietiniu karu.

Berlynas (Dena). Amerikiečių karinis Vo
kietijos gubernatorius gen. Clayus paskuti
niame pranešime Washingtohui kritikuoja 
įvairiuose amerikiečių zonos vokiečių lai
kraščiuose pasirodančius karinio, naciona
listinio ir antisemitinio charakterio straips
nius.

Ta tendencija labiausiai pastebima 
WUrttembergo ir Badeno provincijose. Keli 
laikraščiai dėl to iau yra rimtai įspėti. O 
kai kuriuose laikraščiuose dėl tos pačios 
priežasties reikalaujama redakcijos .sudėtyje 
padaryti asmeninių pakeitimų.
prie amerikiečių manevrų ...

Pirmadienį prasidėjusiuose JAV dalinių 
Vokietijoje 
per 15.000 
mų tikslas 
išbandyti 
ginklų pajėgumą. Kiek ilgai manevrai 
truks, nežinoma.

Tuose manevruose Vakarų valstybių ste
bėtojai dalyvauja netrukdomi, o sovietų 
stebėtojų manevruose nematyti.

kritiką dėl karinės saugumo tarybos įkū
rimo. Frazeris pareiškė; kad jis galįs pui
kiai suprasti, jog, kol jų kraštas nėra pri
pažintas lygiateisiu, vokiečiai jaus savo 
tautinės didybės pažeidimą, bet šio jaus
mo negalima pateisinti.

Kad visos šalys, neišskyrus nė Vokieti
jos, galėtų lygiateisiškal bendradarbiauti, 
reikia pirmiausia pašalinti naujos vokiečių 
agresijos baimę.
, „Ir šiandien aš norėčiau dar kartą ry
šium su tuo atkreipti dėmesį į padėtį Pran
cūzijoje“, pareiškė Frazeris. „Dabartinė 
Prancūzijos vyriausybė daugelį kartų pa
rodė norą bendradarbiauti su Vokietija. 
Prancūzijos užsienio reikalų • ministeris 
Schumanas įsakmiai pareiškė, kad jis no
rėtų Vokietiją ir Prancūziją matyti kaip 
vieno didžiulio vieneto, būtent, suvienytos 
Europos ar Vakarų Europos dalis. Jo kalba 
išreiškia jo tautos daugumos nuomonę. Bet 
giliai įsišaknėjęs, savaime suprantamas 
prancūzų nepasitikėjimas vokiečiais negali 
būti staiga iš pasaulio pašalintas. Kada 
Prancūzijoje bus pašalinta vokiečių agre
sijos baimė — prancūzams bus atviras 
kelias į europinį bendradarbiavimą. Kaip 
tik šitame dalyke — daug padės karinė 
saugumo taryba.

♦ Krupo dviejų fabrijcų įrengimai ir 
mašinos,, kurie jau kuris laikas buvo iš
montuoti, šiuo metu išsiunčiami Jugoslavs- tzvri V Ai’ Rtsl-rri i a t

vadas. Tai
.... _ , mūrininkas,

ir prof." sąjungų veikėjas. 2mogus ne kvai
las, bet ir nepakankamai gudrus. Toks, koks 
Kremliui buvo reikalingas.

1923 m. lapkričio mėn., kada Hitleris sit- 
rengė pučą Mtincheno „Buergerbraeu” alu
dėje, Brandleris turėjo progą parodyti savo 
sugebėjimus. Jis Mecklenburge, Saksonijoje 
ir Thueringijoje suorganizavo pirmąjį „liau. 
dies frontą”, kuris tačiau nedavė reikalingų 
rezultatų. „Liaudies frontą” išvaikė prezi
dento Eberto pasiųstas generolas Seecktas 
įžūliau buvęs Ciangkaišeko tarėjas. Eberto 
sūnus šiandien yra sovietiško Berlyno vyr 
burmistras. Taip nori likimo ironija. Brand, 
leris dėl nepasisekimo turėjo aiškintis Mas
kvoje. Jis vos vos liko gyvas.

Grįžęs i Vokietiją jis rado stiprią opo
ziciją. Ypač prieš jį šiaušėsi partijos kairy
sis sparnas, kuriam vadovavo Rūta Fische- 
raitė, jauna studentė, parašiusi brošiūrą: 
„Komunizmo seksualinė etika”. Besiginda
mas Brandleris iškėlė aikštėn Thaelmanno 
Hamburgo komunistų kasos išeikvojimą ir 
išmetė iš partijos. Vėl įsimaišė kominternas 
ir Thaelmannui buvo grąžinta visa garbė. Jis 
buvo išrinktas pirmininku. Juo išbuvo iki 
pat mirties paskutiniais karo metais, Hitle
rio koncentracijos stovykloje . . . nuo 
anglų lėktuvų bombų. Taip bent skel
bė Gestapas. Brandleris išstojo iš partijos 
Ir Hitleriui paėmus valdžią jis pasitraukė 
net į Kubą. Dabar jis ketina vėl grįžti Į 
Vokietiją ir čia įsteigti opozicinę komparti
ją. Didžiausiam Maxo Reimanno ir kitų va
karinių zonų komunistų siaubui ir Krem
liaus nepasitenkinimui, (m).

* Bulgarijos spaudos attache Istanbule 
Trufkinas paprašė Turkijos policijos apsau
gos. Jis pareiškė, kad jį buvo pagrobę ir 
Oriento ekspresu vežė i Sofiją. Tuojau už 
Istanbul© jis iššoko. Bet vėliau. Bulgarijos 
konsulo akivaizdoje savo pareiškimo jis iš. 
sigynė ir nuėjo į Bulgarijos pasiuntinybę. 
(D/R).

VENGRIJA
* Pirmadienį susirinko posėdžio vengrų 

katalikų vyskupai. Pasitarimų turinys lai
komas paslaptyje. Manoma, kad buvo ta
riamasi dėj derybų atnaujinimo su vengrų 
vyriausybe. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Sausio mėnesį prie Berlyno magistra

to įsteigta sovietų zonos pabėgėlių globo
jimo įstaiga praneša, kad iki šiol yra įre
gistruota 1200 pabėgėlių. Politiniais pabė
gėliais bus pripažįstami tiktai He, kurie 
yra aiškaus nusistatymo dėl sovietų zonoje 
esančios sistemos ir kuriems gresia laisvės 
ar gyvybės atėmimas. (D/R).

♦ Buvęs KPD frakcijos pirmininkas Em- 
stas Torgleris, kalbėdamasis su Denos ko
respondentų pareiškė įstojęs į SPD. Savo 
pareiškime jis sako: „Kovą dėl socializmo 
aš pasirinkau savo gyvenhno tikslu. Iki savo 
mirties aš stovėsiu vokiečių darbininkų pu
sėje. " 
SPD 
kau.”
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Petras Kiaulėnas- spalvininkas

kad 
vei- 
mė-

Tremty pasirodė jau antra tokio pobūdžio 
pavienio dailininko monografija pirmoji V. 
K. Jonyno. Sį kartą tapytojo Petro Kiaulė
no. Nors pats dailininkas Kiaulėnas jau 
antri metai, kai paliko Europos kontinentą, 
imigruodamas i JAV,' tačiau jo monografiją 
išleidžia „Patrios” leidykla Tiibingene, nu
galėjusi visas technines kliūtis. Kiek buvo 
skelbta spaudoje, šis veikalas turėjo pasiro
dyti žymiai anksčiau, bet pinigų reforma 
nutęsė pasirodymą visą pusmetį. „Patria’ 
savo leidinių eilėje, atrodo, debiutuoja tos 
rūšies knyga, tačiau reikia pripažinti, 

' neskaitant kai kurių korektūros klaidų, 
kalas daro visai gerą įspūdį ir knygos 
gėjams daro malonią staigmeną.

Kiaulėno monografija papuošta aplanku 
kuriame matome reprodukuotą jo vieną ta
pybą, -charaktenizuojant tuo visos knygos 
siužetinį pobūdį. Knygos viršeliai kieti, ap
dengti gelsva medžiaga, gražiai įrišti, liuk
susinis popieris, kuris kaip tik tinka tos rū
šies leidiniams.

Pradžioje žinomo prancūzų kritiko, Mau
rice Cherer įvado/žodis su knygos autoriaus 
kūrybos nagrinėjimo metmenimis.

Mažesnio formato reprodukcija kurias 
randame pradžioje, tarp teksto, yra 26. Ga
le sudėtos per visą puslapį 27 reprodukuo
tos iliustracijos atskleidžia visą gaunamą ta. 

, pybtaį charakterį, kuris veikia, žinoma 
kiekvienas nevienodai, išryškindamas Kiau
lėno ne tik tapybinį techninį pajėgumą, bet 
lygiai iškeldamas ir jo dvasinę nuotaiką 
jėgą.

Kiaulėno tapybinis kelias nėra labai 
gas, tačiau, reikia pabrėžti, kad jis yra

bebaigiąs formuotis ir bebaigiąs ieš-

bei

ii- 
be-

veik
koti savosios tapybinės paletės. Turėdamas 
nors

.šitos
sti visas Kiaulėno, kaip tapytojo, vidujines 
išgyvenimo grfmas, pradedant nuo jo itališ
kojo 
šioje 
bais.

Jis

ir ne visą savo tapybą, tačiau jau iš 
medžiagos pakankamai galima atsklei-

laikotarpio ir baigiant dabartiniais 
monografijoje matomais naujais dar-

nesibazuoja gamtos aklu sekimu — 
nesiduoda suviliojamas nė diktatūrinių re
alistinių idėjų, o taip pat hekrypsta į eks
travagantiškus tapybinių problemų sprendi, 
mus.

Pirmieji tapybiniai bandymai, bebaigiant 
■ Kauno Meno Mokyklą, parodė mums kad ir 
. nusistovėjusias, bet aiškias pastangas siek

ti įsilieti naujo. Juose nebuvo matyti noro 
siekti to, kas jau kitų pasiekta, kas savai
me suprantama, ir nėra kūrėjo tikslas. Po

mękyklinio pasirodymo Kaune, Kiaulėną 
matome betęsiantį studijas renesanso tapy
bos aplinkoje. Jam tampa betarpiškai priei. 
narni garsiųjų renesanso meistrų originalūs 
darbai. Čia Kiaulėnas pradeda, viską pa
miršęs, kruopščiai nagrinėti visas renesan
so tapybos • raiškos ypatybes. Taip šie me
no turtai visiškai pritraukė jį į savo orbi
tą ir visiškai pavergė. Siame laikotarpyje 
jis apie nieką daugiau nekalba, kaip tik apie 
Leonardą da Vinčį, Mykolą Angelą, Ticia- 
ną, Džiotą ir kitus. Toji tų meno reiškėjų 
įtaka jaunojo tapytojo vidujiniams nusitei
kimams buvo itin galinga. Jaunatviškai ug
ningas žavėjimasis, verčiąs užmiršti kasdie
niškumą gyvenime ir karštas atsidavimas tos 
epochos tapybos studijavimui, savaime su
prantama, neliko jaunam kūrėjui be reikš
mės. Pirmiausia jame tapo sukurstytos vi
sos giliausios dvasinės galios, kurios, kaip 
matysim, ėmė veržtis aukštyn ir užvaldė jo 
laiką, gyvenimą ir kūrybą.

Iš to išeitų, kad gyvenimas Italijoje visą 
Kiaulėno dvasinį dirvoną išpureno, sujudino 
ir praskleidė naują plotmę jo |(ūryboje.

Po to jis aplanko temperamentingą Ispa
niją, kurioje jame dar daugiau įsižiebia kū
rybinių kibirkštėlių. Ir štai, ryšium su ta 
kelione monografijoje matome du jo jaukius 
ispaniškus peizažus, kurie tačiau dar turi 
tam tikro ryšio su anais Kauno Meno Mo
kykloje rodytais baigiamaisiais darbais. 
Spachtelio technikoj Kiaulėnas šiuose peisa
žuose sprendžia tik spalvines problemas, 
nustumdamas piešinį į antraeilę vietą.

Jaunatviška kūrėjo dvasia nepasitenkina 
vien didžiaisiais Renesanso tapytojais, jis 
domisi ir moderniąja XX amžiaus tapyba.

Iš Rymo jis atvykta Paryžiun studijuoja 
architektūros ir urbanistikos mokslus Sor- 
bonos universitete. Šias mokyklas Kiaulėnas 
baigė ir nereiktų manyti, kad tuo jis išsi
žada savo užsidegimo ir vilčių atskleisti ta
pybinius sugebėjimus. Tos architektūros it 
urbanistinės studijos 
brandino jo tapybinį mentalitetą, kartu su
jungdamos renesansą 
siekimais. Nuo čia 
jo tapybinis individualus būdas išreikšti tik 
tai, ką jis pats jaugia ir kuo jis pats gyve
na. Mums atrodo, kad jį negalėtume visiš
kai tinkamai priskirti nė prie kokios jau 
esamos modernistų grupės, kuri siekia ta
pybinio tikslo, pasirinkdama kokią nors jau 
— žinomą išsireiškimo formą. Jis nesigrie- 
bia abstraktizmo nei siurrealizmo kelių. Jei 
jau minėsim jo labai tolimą giminiškumą 
tapybines problemas sprendžiant, tai reikia

jame dar labiau su-

su moderniojo meno 
jame susikristalizuoja

Literatūros premijos skiriamos ir šiemet
Vokietijoje įvykdyta valiutos reforma ku

riam laikui buvo sutrikdžiusi lieutviškųjų 
spaudinių, ypač knygų, leidybą ir jų pliti
mą skaitytojų tarpe. Pirmaisiais poreformi- 
niais mėnesiais kiekvienas pfenigis buvo la
bai vertinamas, nes nebuvo aišku, ar atei
tyje jis bus apskritai sugaunamas. Tremti
nys, prieš darydamas bet kokias išlaidas 
turėjo gerdi apsigalvoti, ar jos yra įmano
mos. Dėl šios priežasties ir naujau pasiro
džiusi lietuviška knyga gulėjo ilgesnį laiką 
lentynose, o tai neigiamai veikė tolesnius 
knygų leidimo darbus. .Esant' tokiai padė
čiai, apie bet kokias literatūrines premijas 
nebuvo ir galvojama, nes tiek leidėjai, tiek 
anksčiau literatūrines premijas skyruslos 
institucijos buvo tiek pat turtingi, kaip ir 
eilinis DP.

Tačiau ilgainiui gyvenimas vėl įėjo Jt 
normalias vėžes, žmonėse pradėjo atsirasti 
daugiau pinigų, leidiniai pamažu pradėjo. 
susirasti kelią į skaitytoją, o tai įgalino lei
dėjus išleisti naujų ‘knygų, tuo paremiant ir 
savuosius rašytojus. Štai poreforminiais mė. 
nesiais iš. grožinės literatūros pasirodo L 
Dovydėno „Mes ieškome pavasario”, M 

‘ Katiliškio „Prasilenkimo valanda”, J. Kau
po „Daktaras Kripštukas pragare”, vėliau 

' — K. Bradūno „Apeigos” V. Pietario ;,Al
gimantas”, V, Krėvės „Dainavos šalies pa
davimai” o metų gale — Pulgio Andriušio 
„Vabalų vestuvės”, 
„Liktūnas”, J. Jankaus 
P. Tarulio apysakos ir

Nors tremtyje apstu 
lietuvių tremtinių veržlumas reiškiasi visu 
smarkumu, o ypač tai pastebima spaudos 
srityje. Mūsų visuomeninės Organizacijos 
įvertindamos tuos pasireiškimus ir palaiky
damos prieš keliolikai metų Lietuvoje įvestą 
tradiciją, nutarė paskirti literatūrines pre
mijas ir už 1948 metais išleistus geriausius 
mūsų rašytojų kūrinius, sukurtus tremtyje 
Atsižvelgiant į dabartines sąlygas, tai yra 
iš tiesų svarbus įvykis mūsų kultūriniame 
gyvenime. Premijas paskyrė šios instituci
jos: 1. LTB Švietimo Valdyba, 2. BALFas 
3. Liet. Raudonasis Kryžius ir 4. Leidykla 
^Patria”, Tam tikr^ sumą yra paskyrusi ir

Lietuvių Tremtinių Paštininkų Sąjunga, ta
čiau dėl šios premijos dar nėra visiškai iš
siaiškinta^

Lietuvių -Tremtinių Rašytojų Draugija j 
jury komisiją paskyrė .šiuos savo narius: 
Bern. Brazdžionį, prof. J. Brazaiti, Henr 
Radauską, Ant. Rūką, B. Gaidžiūną ir A 
Nyką-Miliūną. Be to, į jury komisiją įeina 
po vieną atstovą iš visų premijas skirian- 
čiųjų institucijų. Tuo būdu, jury komisiją 
svarstant, atskiros premijos klausimą, suda
rys 7 asmenys, ir šiuo kartu, reikia tikėtis 
nebus lygaus balsų pasidalijimo, kaip tai 
įvyko pereitais metais skirstant premijas.

Literatūrinių premijų įteikimas įvyks Tau. 
tos Šventės išvakarėse, vasario 15 d. 18,30 
vai. Schwab. GmUndo lietuvių stovykloje. 
Liet. Tremtinių Rašytojų Draugijos pirm 
St. Santvaras šiuo reikalu susitarė su sto
vyklos LTB Komitetu, kuris sutiko šias ma
lonias iškilmes parengti ir suteikti trumpą 
globą šventės dalyviams ir svečiams.

J. Žilvinas

Paulius Augius
I pažymėti impresionistus. Sis jo individualus
■ kelias yra išplaukęs iš jo galvosenos ir jo
■ vidinio gyvenimo. >
> Savo ’tapybose jis sprendžia daugiau spal-
• vines problemas, ir spalva yra jo pagrindi-
• nis išsireiškimo 
- žaidimuose kelia
• vines problemas, 
: mojo piešinio.
: Kartais jo tapybinėje erdvėje randame
• daugybę naujausių spalvinių išdėstymų, ta- 
I čiau,beveik niekur jis nenukrypsta nuo savo
■ užbrėžtojo spalvinio kelio, kuris daugiausia
■ kaip tik ir išskiria Kiaulėną iš daugelio ki-
• tų tapytojų.
i Jo tapybiniame kelyje iškyla visa virtinė 

naujausių ir dar niekur nematytų spalvinių 
sprendimų.

Prancūzų meno kritikas ir šios monogra- 
1 fijos Kiaulėno nagrinėtojas Maurice Cherer 
1 teigia, kad „Kiaulėnas yra dailininkas kolo- 

ristas; visada jo kūriniuose pirmauja vaiz- 
I do harmonija, tonų gamos visada eina pir- 
i ma kompozicijos”. Sį teigimą reikia supras

ti tiesiogiai, nes Kiaulėnas savo spalvinėse 
vizijose ir stato kaip pagrindą spalvų har
moniją.

Pagal M. Cherer iš Kiaulėno patiektų ta
pybos portretų, geriausiai vykęs „Suzy So- 
lidor” portretas. Kiaulėnas savo tematikoje 
daugiąuia bazuojasi portretais, pasiekdamas 
aukštumą ne tik piešinio suprastinimo bū
du, bet subendrindamas piešinį. Tai aiškiai 
liudija vysk. Bučio, Poeto ir Tapytojo žmo
nos portretai. Teksto autoriaus žodžiais, iš 
nature morte, pirmoje vietoje pažymėtini 
Du obuoliai, kuris knygoje išspausdintas 

I spalvotas. Apie šį Kiaulėno kūrinį netenka 
I daug kalbėti, nes jis jau aiškus kiekvienam 
į rankas knygą paėmusiam. Reikia labai ap
gailestauti, kad monografijoje neįdėta dau
giau ypač spalvotų portretų. Gal būt, čia 
buyo kliūtis tas atstumas, kuris skiria leidė
ją ir autorių. Tačiau šią kliūtį reikėjo nu
galėti, nes reikia gi supranti, kad tapytojų 
monografijas leidžiant reikia duoti kūrybos 
pilnatį ir parodyti visa, kas ištikrųjų yra 
svarbiausio ir būdingiausio. Jeigu jau tei
giama, kad apie Kiaulėną reikia kalbėti pir
miausia kaip apie koloristą, tai reiškia, kad 
iš dviejų spalvotų reprodukcijų negalėsim 
susidaryti tikro vaizdo ir subrandinti nu
pelnytą nuomonę apie jo koloritą,

Lieka vėl pasikliauti M. Cherer nuomone 
kad jo kolorite matome XX amžiaus pra
džios koloristų ir savojo krašto šiauriškos 
nuotaikos harmonijos paletę.

Ir daugiau tolygių prancūzų meno kriti
kų prieina maždaug panašią išvadą. Įdo
mumo dėliai pažiūrėkime, kaip kita prancū
zų kritikė D. Canivet charakterizuoja Kiau
lėno kūrybą:

„Aš pabrėžiu, kad erdvės problema nesu
daro sunkumų mūsų dailininkui, lygiai taip 
pat kaip ir kubistai su tuo neturėjo jokio 
vargo. Taip jau yra jam lengvas siužeto 
apipavidalinimas, priartėjimas prie jo, kad 
ir nekasdienišku būdu. Čia- nėra šuolio, nė
ra mėtymosį į apsvaigimą, nesąmonę ar 
metafizišką neapibrėžtumą. Kiaulėnas krei
piasi į mūsų jautrumą, į mūsų grožio ir 
gėrio pajautimą”. J

Ir ši meno kritikė yra sustojusi prie Pet- 
tro Kiaulėno spalvinės problemos sprendimo 
iškeldama jo kūrinių spalvos pirmavimą.

būdas, t .y. tapybiniuose 
pačias svarbiausias spal- 
nepamiršdamas vaizduoja.

„Bet virš visko — spalva. Pasaulio įpavi. 
dalinimas' (matymas) jautriu spalvinguoju 
įsijautimo niuansu. Spalvos tyros, turtingos 

, šviežios. Kartais susidarai Įspūdį, kad dai- 
’ liniukas pageidautų, išlaikydamas gilią dar.

nos harmoniją, nedėtį viename paveiksle 
dviejų to pačio tono brūkšnių. Iš to išplau
kia stebėtojui pajautimas turtingumo ir pil.

, numos. Tas vaizdinis pajautimas, kuriuo 
jnes skonėjamės, jaučiame, nėra sukeltas pa
viršutinių, lengvabūdiškų priemonių. Švie
sa — apšvietimas, švelnumas, tai pamėgi-

, mas spalvingumo efektų. Kai kurie nuogųjų 
etiudai ar peizažai skęsta šviesos žaidime 

, savo visuma. Mes randame spalvingųjų še.
Sėlių mėlyną, žalia, rusvai raudoifa.

Spalvingumo vyravimas pagimdo dramą 
charakteringai tapybiškai.

Jei Kiaulėną siužeto problema mažai te
kamuoja, tai yra visai priešingai su kompo
zicija. Pastaroji jį persekioja nuo pat pra, 
džios. Architektūra jam nepalieka šioje sri
tyje pakankamų įsijautimų. Atrodytų, kad 
tai bus daugiau italų įtaka,.kuri vyrauja.

Jei reiktų apibrėžti jo linkimą, kas liečia 
kompoziciją, aš norėčiau taip išsireikšti: pu
siausvyros ir kilnumo ieškojimas. Reiškia 
judesys vaidina čia antraeilę rolę. Jokios 
vyraujančios judesio dramos, iš viso, kaip 
ir nėra erdvės dramos, ir tie du bruožai 
susiję tarp savęs.

Kompozicija pretenduoja patenkinti mus 
sukelti mumyje vaizdą, kad ji tvirtai stovi 
ant kojų, ar sėdi (patogioje kėdėje).

Panašių linijų pamėgimas susibėga į pei- 
sažus.

Portretai atidengia vidaus gyvenimą, bei 
tik iš viršaus, modelis supamas didelės ra
mybės, poilsio. Jokio skubėjimo, jokio efe- 
remiškumo įspūdžio. Iš to seka ramybės, re
zervuotumo, kilnumo įspūdis. Kiaulėnui 
piešinys yra stiprus atramos taškas. Italijos 
akademijos liudija jo žinojimą. Neskaitant, 
kai kurių neišbaigimų, jo peisažuose, kas 
pasitaiko žanre, kuris ji mažiau domina ar
ba, pagaliau, kuriam jis dar nėra galutinai 
užsidegęs, gali tik stebėtis jo žmogaus kū
no patalpinimu, jo portreto apvaldymu, -tik
rumu, su kuriuo jis traktuoja ’ moterų ran
kas, jų savaimingumą. Jei pasitaiko bet ku
ris abejojimas bepiešiant pieštuku, tas ne
tikrumas tuoj išnyksta, paėmus teptuką. Vis. 
kas yra nuoširdų, apgalvota. Jo tapybinis 
brūkšnys tanjpa vis laisvesnis, platesnis. Jis 
modeliuoja su energija, moka būti grakštus 
kai to reikia, neužsispiria niekada. Paveiks
las tampa lyg oro prisisunkęs, vis erdves
nis, tai ne dėl to, kad jo tapyba slidinėtų 
prarastų savo atsparumą, bet dėl to, kad jo 
tapybos charakteris erdvėje apsirubežiuoda- 
mas reikalingu minimumu.”

Sis dviejų prancūzų meno kritikų pasisa. 
kymas apie tapytojo spalvą, kompoziciją ir 
piešinį neginčijamai liudija jo besivystantį 
ir bebręs-tantį talentą, ypač kolorito plotmė
je. :

Nedaug yra tapytojų, kurie, dirbdami ne 
savo tiesioginį darbą, palieka ištikimi savo 
pašaukimui. P. Kiaulėnas,y jau kuris laikas , 
gyvendamas J.A.V-bėse, be pagrindinio ar
chitektūrinio darbo dirba ir tapybą. Tat ; 
suprantama, reikalauja daug ryžto ir susi- i 
valdymo.

Kaip tik dabar peržengus P. Kiaulėnui 40 < 
metų slenkstį, linkėtina būtų jam dar spar- 1 
čiau pasistūmėti pirmyn ir nepaliaujamai , 
dirbti ne tik savo progresui, bet taip pal i 
lietuvio vardo iškėlimui.

A. J. Greimas: mada 1860 metais
Paryžiaus universitetiniame gyvenime

■ 1948 metų gruodžio 17. d. buvo ypatinga 
: tuo, kad tą dlpną į daktaro laipsnį buvo pa-
■ keltas vienas iš Paryžiaus lietuvių tremtinių 

bendruomenės narių, visuomenininkas ir
’ mokslo veikėjas A. J. Greimas. Pažymėtina, 

kad Greimas bus bene pirmasis iš lietuvių 
' įgijęs SorbOnoje valstybinį literatūros dok- 
• toratą.

P. Greimo dizertaciją sudarė dvi, didžio- 
l ji ir mažoji, tezės, Didžiojoj tezėj buvo pa- 
, teiktas 1830 metų madų žodynas, pagaj tų 
' metų madų žurnalus. Si tema, kuri iš pava

dinimo gali kai kam atrodyti kiek siaura ar 
mažai pritaikoma, buvo pasirinkta tik meto
do iliustracijai, kaip tipas pavyzdys, kokiu 

1 būdu ateityje kalba turėtų būti tyrinėjama.
Kalba, kuri savo visetu yra visuomenės gy
venimo atspindys, jos evoliucijos ir progre
so išraiška, yra viena iš pagrindinių prie
monių laiko dvasiai atkurti, jos raidai su
sekti. Iki šiol kalba šiuo atžvilgiu nebuvo 
tinkamai panaudojama. Buvo nagrinėjamos 

[ atskirų rašytojų kalbos, kas yra visiškai 
netikslu, nes iŠ tikrųjų niekuomet nėra ži- • 
noma, kas yra sukurta, ir kas gyvena kal
boje jau gal keli šimtai metų. Tad metodo- ‘ 
loginis filologijos principas turėtų reikštis 
ne atskirų rašytojų nagrinėjimu, o visos 
epochos kalbos tyrimu.

Paskutinėje metų eilėje prancūzų filologų 
tarj>e atsiraito du šio naujo kalbotyros me
todo pionieriai, kurie jį vaizdžiai išryškino. 
Jie yra O.* Matorė ir A. J. Greimas. Šių 
filologų sudaryta nauja leksikologijos kon
cepcija išeina iš sausų gramatikų kalbinin
kų rėmų ir tamj>a, .naujojo metodo dėka, 
giminiška psichologijos, sociologijos, ir sin- 
tetizuojančios istorijos doktrinoms.

Jeigu didžioji Greimo tezė nagririėjo dau
giau vienos visuomeninio gyvenimo apraiš
kos — madų — žodyną, mažoji jo tezė bu
vo bandymas duoti provizorinę romantizmo 
epochos sintezę, nagrinėjant kalbos duome
nimis, du pagrindinius sąjūdžius: romantiš
ką sielos kūrimąsi ir anglomaniją. 1830 me
tai Prancūzijos istorijoje yra vieni iš cha
rakteringiausių socialinėj, ekonominėj, jx>- 
litinėj ir moralinėj plotmėj, ir savo tezėj 
Greimas davė ryškų šių metų vaizdą, vado, 
vaudamasis kalbos, kaip žmogaus aktyvumo 
reiškimosi pasekmės, duomenimis.

Abi tezes doktorantas gynė ramiai, san
tūriai, iš ko buvo justi jo pasitikėjimas sa
vimi. Tokį įspūdį doktorantas darė, matyti, 
ir jury komisijai, kuri teikė ne egzaminato
rių, bet bendradarbių pasitarimo vaizdą 
svarbiomis mokslinėmis problemomis. Ma
lonų įspūdį darė doktoranto tobulas pran
cūzų kalbos mokėjimas, ką su pasitenkini
mu savo kalboje pabrėžė ir jury komisijos 
pirmininkas prof. Bruneau. Gynimui pasi
baigus, komisija be diskusijų pripažino abi 
tezes gerai ajagintas, ir Greimui suteikė 
daktaro lafjsnį su pažymiu „labai gerai”, 
(mention trės honorable). Komisijos nuo
mone, šis Greimo darbas tarnaus nuo šiol 
pavyzdžiu modeliu kitiems filologiniams ty
rinėjimams ir sudarys svarbų filologinės 
metodologijos dokumentą.

Dizertacijos gynimo metu buvo tarp kit
ko paminėta, kokiomis sunkiomis sąlygomis 
šis darbas buvo ruoštas. Vienas iš jury ko
misijos narių, prof. Lebėgue, atkreipė dė
mesį j tezės pirmajame puslapyje įrašytą 
dedikaciją, kuria autorius šį darbą skiria 
savo tėvo, mirusio Sibire, atminimui. Prof. 
Lebėgue manąs, kad visi prisideda prie 
užuojautos tiems, kurie kentėjo ar tebeken- 
čia nuo deportacijų, kad ir kokių idėjų var. 
du jos būtų vykdomos.

Palinkėkime naujam daktarui, kad šią di
zertaciją netolimoj ateityj pasektų nauji 
mokslo darbai. G. I. Židonytė

A. J. Greimas, La Mode en 1830. Essai 
de description du vocabulaire vestimentaire. 
Paryžius, 1948 m., rankraštyje. 431 psl.

A. J. Greimas, Quelques reflets de la vie 
sociale en 1830, Paryžius, 1948 m., rank
raštyje, 147 psl.

Raketa į mėnulį

Karolės Pažėraitės 
„Naktis ant morų”. 
kt - -

sunkumų, kultūrinis

EKRANO MARGUMYNAI
Amerikiečių žurnalas „Film Daily”, iš 

filmų kritikų sudaręs jury komisiją, nusta
tė geriausius 1948 metų filmus. Pirmuoju 
filmu pripažintas „Gentleman’s Agreement”, 
sprendžiąs antisemitizmo problemą. Antrąją 
premiją gavo „Johnny Belinda” ir trečiąją 
— „I Remember Mama”. Garsusis Sir Lau. 
rence Olivier filmas „Hamletas” buvo at
žymėtas tik penktąją premija.

Berlyne viename kino teatre žiūrovų bu
vo užklausta, kurios valstybės filmai jų la
biausiai mėgstami. Į tą anketą vienas taip 
atsakė: anglų — jei juose parodoma, ne 
dšugiau kaip 5 nokautai, amerikiečių — jei
gu jos nesitęsia ilgiau kaip 3 valandas, 
prancūzų — jei ne daugiau kaip pusė 
veiksmo vyksta miegamajame, rusų — jei 
jos ne senesnės kaip 20 pietų.

Hollywoodo filmų industrijos laikraštis 
,,Box Office” praneša, kad mėgiamiausias 
filmų artistas 1948 metais buyo Bing Cros
by, kuris tuo būdu „išmetė iš balno” dve
jus metus pirmavusią švedę Ingrid Berg
man.

Italų žinomas rašytojas Alberto .Moravia 
vaidina naujame italų filme „Neapolis sap
navo” vyriausiąjį vaidmenį./Filmas vizduo- 
ja vieno vokiečių karininko, įsimylėjusio 
karo metu Neapolio žydaitę, istorija.

Po gerokos pertraukos ir pačiame karš
tos emigracijos ženkle, š. m. sausio mėn. 8 
d. hanaviečiai turėjo malonią progą stebėti 
Hanavo lietuvių „Atžalyno” vaidintojų, jau 
rodos, aštuntąją premjerą, Clifforif Odetso 
3 veiksmų, 4 paveikslų pjęsę „Raketa į mė
nulį”.

Šia nauja premjera atžalyniečiai paženk
lino ir savo trijų scenos darbo metų sukak
tį.

Sį kartą atžalyniečiai pasirinko amerikinį 
veikalą ir, gal būt, labai gerai, nes mūsų 
daugelio akys ir viltys krypsta Amerikon, o 
šiame veikale kaip tik ir paliečiamas šio 
svajojamojo krašto gyvenimas. Veikalo au
torius aštria, sąmojaus kupina plunksna pje. 
sėje duoda iškarpą iš realaus, socialinių 
problemų čaižomo gyvenimo. Amerikos did
miestis, New Yorkas, kupinas audringo, vis. 
ko pertekusio gyvenimo, verda sūkuriais, ir 
juose blaškosi žmogus, šis miestas slepia 
turčius ir skurdžius, prabangą ir nepritek
lius. Priešybės suardo šeimos gyvenimą, su
kuria klastingų vylių.

Nepritekliai, gal, nelaimingos vedybos 
skyrybos, švelni sekretorės meilė, neištiki
mybė šeimai, klastingi donžuaniški vilioji
mai Į audringą gyvenimą ir pagaliau kil
nesnių tikslų, gyvenimo vertybių Ješkojimas 
ir ryžtas nugalėti visus sunkumus, einant 
kilnesnio žmogaus keliu, ir sudaro šios pje
sės turinį.

Iš atžalyniečių ši pjesė pareikalavo daug*

energijos ir darbo. Jie jau nebenaujokai, bet 
scenos darbe per trejus metus brendą ak
toriai, turėję progų kituose veikaluose ir 
įvairiuose vaidmenyse išbandyti savo gabu
mus, šį kartą puikiai užsirekomendavo ir 
sunkų uždavinį atliko gerai. Dr. Benas 
Starkas (Jonas Kelečius) ir Kleo Singeris 
(Irena Nivinskaitė), kuriems teko, šios pje
sės pati sunkioji vaidybos dalis, puikiai įsi
gyveno savo vaidmenyse, sukūrė originalius 
tipus su gilia dvasios būsena ir švelnia vai
dyba. Mr. Prinsas (Stasys Petkus), D r. Ku- 
peris (Aloyzas Vaičius), Dr. Jensen-Pren- 
čis (Antanas Minelga) ir Vilis Uoksas (Vy
tautas Gruzdys) įtikinančiai atkūrė ameri
kinės dvasios personažus, drauge būdami 
originalūs atskirai ir puikūs vaidybiniame 
visete.

Režisierius Jurgis Blekaitis, parinkdamas 
šią pjesę, atžalyniečius dar kartą pastatė 
dideliam bandymui. Tačiau režisieriaus dė. 
ka, kuris iš aktorių mokėjo išgauti patį ver
tingiausią ir geriausią vaisių ir smulkme
niškai išstudijavęs veikalą ir jo mintį įkūni
jęs personažuose, žiūrovui davė tikrai pui
kų ir mielą spektaklį, o vaidintojams daug 
pamokymo ateičiai!

Gabi režisieriaus ranka, vaidintojų ryžtas 
ir dail. L. Vilimo puikiai atliktos dekoraci
jos garantavo šios naujosios premjeros vi
sišką pasisekimu

Kultūrinės naujienos
Čikagos lietuvių choras „Birutė”, vado

vaujamas muz. Jono Byansko ir daininin
kės Genovaitės (įiedraitienės, suvaidino ži
nomą Franz Leharo operetę „Grovas Link, 
semburgas”. Svarbiausius vaidmenis turėjo 
neseniai iš tremties atvykę solistė Apolo- . 
nija Augustinavičienė. Vytautas Corinas, . 
Juozas Brazys ir kiti. Operetė turėjo di
delį pasisekimą ir bus kartojama ne tik 
Čikagoje, bet ir kituose JAV miestuose.

Buv. Lietuvos „radijo_  ______  _____ dėdė” Petras Ba
bickas, kuris prieš keletą mėnesių iš P. 
Amerikos atvyko į JAV, jau spėjo aplankyti 
ir Kanados lietuvius. P. Babickas su pa
skaitomis lankosi po žymesniuc Amerikos 
lietuvių centrus.

Muzikas Juozas Žjlevičius. gyvenąs JAV- 
se, turi surinkęs didelį muzikologijos rin
kinį. Amerikoje surinktos medžiagos skyrių 
kompozitorius yra pavadinęs „Amerikos 
lietuviai muzikos garsuose”. Apie tai muz. 
J. Žilevičius yra įpusėjęs rašyti veikalą. Be 
to, turi parašęs „Muzikos žinyną”, kurio 
rankraštis turi 350 ps!„ ir „Muzikos biblio
grafiją”, kuri apima laikotarpį nuo 1947 
metų. Iš muzikinių veikalų turi parašęs 
styginiams instrumentams „Nonetą" ir 
„Kvartetą”.

JAV lietuvių L.’l.rašfia „Vienybė”, reda
guojamas poeto Juozo Tysliavos. pereitų 
metų pabaigoje pradėjo ruošti literatūros ir 
muzikos vakarus, su kuriais numatyta ap
lankyti didžiosios JAV lietuvių kolonijos. 
Programoje dalyvauja solistės Barbora 
Darlys, Vincė Jonuškaitė, pianistė Julija 
Rajauskaitė, šokėjos Ona Vaivadaitė ir 
Ciurlytė, rašytojas Stepas Zobarskas. poe
tas Juozas Tysliava. artistas Juozas Olšaus
kas ir kt.

Operos solistai ^Dambrauskaitė, Kalvai
tytė, Nauragis, Baranauskas ir pianistas 
prof. Jakubėnas išvyko gastrolėms | Angli
ją. Didysis solistų koncertas įvyks vasario 
19 d. Londone mūsų tautos šventės proga.Jurgis Janušaitis
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/BALFas veltui praleido pusę metu

Lietuviu Kultūros Fondas Australijoje

J. Glušauskas

Rinkimai, vargai ir šalpa

Minties" prenumeratorių D. Britanijoje dėmesiui

Lietuvos žydų leidiniai
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3 d
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S. N.

Patys pirmieji BALFo imigracijos orga
nizavimo žingsniai sukėlė pagristų prie
kaištų. Susirūpinimas pirmiausia buvo kilęs 
tremtinių tarpe Europoje, sužinojus viena
šališką susisaiotymą su viena vienintele 
„Voluntary Agency”, Amerikos lietuvių .vi
suomenei pareiškus Įsakmių\ pageidavimų 
BALFo vadovai pasitaisė šiuo atžvilgiu 
Vienapus ir kitapus Atlanto grįžo ramybė:

Tačiau pasirodo džiaugtis buvus per 
anksti. SĮ kartą jau iš Amerikos ateina 
aliarmuojančių žinių, kad BALFas Įklimpo 
biurokratijoje ir pasidarė įstaiga, kuri tar
pininkaudama tik nudelsta imigrantų bylų 
eigą- „Naujienos” straipsnyje „Kur nuvedė 
mus BALFas su imigracija” sausio 11. d. 
rašo;

„Per pusę metų, dėl srovinio fanatizmo 
kūrėsi ir griuvo Įvairūs imigracijos komi
tetai, ko; pagaliau visus nurungė BALF’as 
ir visus imigrac'jos reikalus pasiėmė į sa
vo rankas. -Ir čia prasidėjo imigracijos ne
sėkmė, pareikalavusi pusės metų veltui su
gaišinto brangaus laiko. Turime žinių, kad 

. Europoje DP atrinkimo komisijos pasirašė 
dokumentus 30.000 asmenų. Ar daug yra jų 
tarpe lietuvių? — Tegul atsako BALF’as.

Per visą pusmeti BALF’as išdidžiai skrai. 
dė po Ameriką, lankė žymiuosius imigraci
jos pareigūnus, valdžios žmones, garsiai 
skelbė ir gyrėsi, kad imigracijos reikalai 
klojasi kuo puikiausiai, kad BALFas atsto
vauja visiems lietuvių imigracijos reikalams 
kad su juo visi, skaitosi, spausdino blankas 
su užrašu „Return this form to: United Li
thuanian Relief Fund of America, Inc.” ir tt

Bet praktika parodė, kad mūsų imigra
cijos reikalai stovi vietoje ir tik todėl/ 
kad BALFas iki šiam laikui vis dar 
neturi drąsos viešai prisipažinti, kad 
jis imigracijos reikaluose jokio vaid
mens nevaidina ir jokių tuo reikalu ofi

cialių teisių neturi. (M. pabr. Red.)
Jis yra tik grynai vienšališkas tarpinin

kas: surenka iš žmonių buto ir darbo ne
tiksliai išspausdintas garantijas ir perduoda 
NCWC. Netektų apie jį kalbėti ir kritikuoti, 
nors jis būtų ir tarpininkas, bet nuoseklus ir 
tvarkingas. Toks būdamas jis turėtų viešai 

' paskelbti, kad jokių oficialių imigracijos 
reikaluose teisių nėįuri ir tik yra grynai in
formatorius ir tarpininkas. Tuo keliu eida
mas, jjs turėtų, užuot raginąs žmones siųsti 
jam darbo ir buto prirašytas garantijas; iš
studijuoti tiksliai imigracijos klausimus ir 
pasielgti šiaip:

1. nurodyti žmonėms, kokiais atvejais ir 
kaip sudaromi imigracijos dokumentai per 
DP Komisiją Washidgtone, per NCWC, per 
ChWS ir per IRRC;

2. kad toms organizacijoms darbo ir bu
to garantijas reikia siųsti ne per BALF’ą 
bet turėti reikalus betarpiai sų minėtų orga
nizacijų skyriais atskiruose miestuose arba 
kreiptis tiesiai Į tų organizacijų centrus;

3. nustatyti, kad lietuviai, kurie sudaro 
imigracijos dokumentus per aukščiau minė, 
tas pripažint'as organizacijas, nuorašus pa- ; 
siųstų BALFui;

Webnenas (Oldenburgas). Šioje stovy
kloje kas šeši mėnesiai renkamas stovyklos 

' komendantas, o drauge su juo ir tautinės 
bendruomenės komitetas. Sausio mėn. bai
gėsi šių organų kadencija, tad'įvyko nauji 
rinkimai Stovyklos komendantu perrinktas 
tolesniam pusmečiui ligšiolinis komendan
tas Bazaras.

Tautiečių gyvenimas tremtyje vis sunkėja 
Ir čia darbo galimybės Mbai ribotos. Daug 
kas norėtų dabar dirbti prie stovyklos ad
ministravimo, tačiau etatai tolydžio siau
rėja, o senesnieji tarnautojai nesikeičia 
Vokiečiai darbo neduoda, ir iš karinės val
džios darbo pasiūlos taip pat nėra. Daug 
kas jau šiandien neturi markės ir norėtų 
mielai kogreičiausiai emigruoti, kad galėtų 
užsidirbti pragyvenimui ir būti savarankus 
žmogus. Ypač sunkioje būklėje atsiduria se
neliai — ligohys. Vaistai brangūs. K. Kem

Lietuvos žydai, išsigelbėję iš baisiosios 
hitlerinės pragariškųjų .persekiojimų bei žu
dymų vergijos, suskato aprašinėti savo tau
tos 1941—1945 metų tragediją. Šiose kny
gose ir žurnalų straipsniuose įdėta daug ir 
lietuvius liečiančių aprašinėjimų. Būtų 
svarbu šių leidinių ištraukas matyti ir lie
tuvių spaudoje. Čia keletą leidinių paminė
siu: '

1. Joseph Gar. — „Umkunr fun der Ydi- 
sher Kovue” (Kauno žydų išnaikinimas) su 
R. Rubinsteino ir Dr. Philip Friedmano 
Įžanga, išleista USA zonos Išlaisvintų Žydų 
Centrinio komiteto, MUnchenas, 1948 m. 
424 puslap.;

2. Jacob Rassen — „Mir Wiln Lebn”
(Mes norime gyventi), New York, 1948 m., 
313 puslap.; i

3. L. Garfunkel — „Di Vichtiksfe Mo
menta in der Gescihchte fun der Kovner 
Ydisher Geto” (Svarbiausieji momentai 
Kauno žydų geto istorijoje), bus paskelbtas 
LLite” (Lietuvai kavxaaie. kuria išleis U.

i. BALF’as pagal, gautus nuorašus turėtų 
nuolat turėti kontaktą su aukščiau minėtų 
organizacijų centrais ir daboti, kad doku
mentai kuo greičiau pasiektų Washingtoną 
ar Europą; be to, turėtų sudaryti iš gautų 
dokumentų nuorašų sąrašus ir juos per
duoti BALF’o Įstaigai Europoje, kad pasta
roji irgi atatinkamose Įstaigose galėtų ju
dinti mūsų tremtinių imigraciją.

Jei BAlF’as elgtųsi taip, atvirai prisipa
žindamas, kad jam nepasisekė gauti „Vo
luntary Agency” imigracijos reikaluose teiT 
šių, niekas ant jo nenorėtų rūgoti ir pykti. 
Bet tfabar, kada BALF’as tikrai žino, kad 
jis nieko negali imigracijos reikaluose ir 
nežiūriu* to,. vis'ragina „Return this 
to; United Lithuanian Relief Fund of 
rica, Inc.” ir gaišina brangų laiką, 
kantrybė išsisėmė ir kalbame viešai.

Sąžiningai vykdėme BALFo patvarkymu: 
ir „returninom” darbo ir buto garantijas 
jam. BALFas skelbia: „BALFo raštinė iki 
šio laiko išpildė butui ir darbui 4.505 ga
rantijas, kas sudaro galimybę atvykti apie 
13.000 asmenųi” Tikime, kad Į BALF’o ka
tilą, anot vieno Chicagos Seime pasakymo, 
sumetė žmonės 5.505 darbo ir buto garan
tijas. Bet

ar BALFas žino, kad rugpiūčio mėnesĮ 
jam pasiųstos darbo ir buto garantijos 
iki šios dienos gulėjo (kitos dar tebe
guli) New Yorke ir dabar tik grįžta { 

diocezijų Įkurdinimo Direktoriatus 
aprobavimui. (Mūsų plbr. Red.)

Keturius mėnesius darbo ir buto garanti
jos pasiųstos BALF’ui gulėjo New Yorke 
jokios eigos joms nebuvo duota ar BALF’-

Pr. metų gruodžio 6. diena Australijos 
lietuvių kultūriniame judėjime taps istorine 
diena. Tą dieną Įsteigtas Australijos Lietu
vių Kultūros Fondas. Organizaciniam dar
bui atlikti sudarytas organizacinis komitetas 
iš G. Žemkalnio,, A. Bajorūno, R. Mazi
liausko ir J. Glušausko. Visa Australija tuo 
tarpu sudaro vieną apygardą. Organizacinis 
komitetas rūpinas steigti skyrius vietose, o 
kur skyriaus Įsteigti negalima, atskiri as
menys gali priklausyti tiesiog centrui.

Kai tik aplinkybės leis, organizacinis ko
mitetas sušauks savo narių suvažiavimą, ku
riame ir bus išrinkti valdomieji organai pa. 
gal LKF statutą.

Numatoma, kad LKF ateityje perims ir 
knygų platinimą Australijoje, kurĮ dabar at. 
lieka savo iniciatyva „Australijos Lietuvio” 
redakcija.

ŠIMTAI KNYGŲ PASKLEISTI AUSTRA

LIJOJE

„Australijos Lietuvio” redakcija Į savo 
1948 metų balanso aktyvą didžiuodamasi 
gali Įrašyti dideli kultūrinj laimėjimą: per 
3—4 savaites paskleista Australijos lietuvių

Pradėjo veikti meno studija
Diepholze: dali. Jono Steponavičiaus 

dovaujama meno studija sausio mėn. 
pradėjo savo darbą. Studijoje dėstomi šie 
dalykai: piešimas, meno istorija ir lietuvių 
liaudies menas, tautiškos lėlės ir tautiškų 
juostų bei drabužių audimas, akvarėlė ii 
dekoratyvinis menas.

Nors studijos mokiniai bei lektoriai dar 
negauna jokios materialinės paramos iš 
DPACSo papildomo maisto ar kitokių prie
dų pavidalu, tačiau vis tiek dirbama di
džiule energija. Stovyklos švietimo reikalų 
vadovas rūpinasi, kad studijos 
DPACSas Įskaitytų dirbančiais.

Filmų komikas Hans Moser, po sėkmin
gų gastrolių Argentinoje, su pasisekimu 
gastroliavo Amerikoje. Su skečais ir savo 
charakteringomis dainomis Hans Moser pa. 
sirodė New Yorko, Čikagos, Milwaukee ir 
kitų didmiesčių scenose, (žlv) 

Katzenelenbogenas, J. Kisinas ir Dr. M., 
Sudarskis;

4. rDr. Jacob Robinson, Reportz World 
Jewish Congress (Pasaulinio žydų kongre
so pranešimai), 1943 m.;

5. „Fun Letztn Churbn” (Apie paskutini 
išnaikinimą), Journal for the History of 
the Jewish People During the Nazime Re
gime (Žurnalas apie žydų tautos praeitį na. 
cių režimo metu), išleistas J. Kaplano, 
Miinchenas, 1948 m. gegužės ir birželio mėn. 
Nr. 7—8, kuriame įdėti šie strapsniai: _Dr. 
Samuelio Grinhauso — „Kauno žydų naiki
nimas”, Jokūbas Goldbergas — „Pastabos 
apie Žydų Vyresniųjų Tarybą Kaune”, Ico- 
hako Nemento hiko — „Septintasis fortas”, 
I. Kaplano — „Darbas Kauno Aerodrome”, 
Raphaelio Lewio» — „Moterys Kauno Geto 
Priverčiamuosiuose Darbuose”, Moshės Se- 
galsono, Dr. Elijahn ir inž. Eajwel Gold- 
smidto — „Kauno Geto Dirbtuvės”;

6. Dr. Marko Dworszeckio — „Wilna, Je-
ruschulaim delita” (Vilnius — Lietuvos Je
ruzalė), Paryžius. D

as taria, kad tai yra patarnavimas Įmigta 
cijos reikaluose. Tai prilygsta imigrac. šabo 
tavimui ir tiesiog yra nusikaltimas prieš lie
tuvių visuomenę. Nežinoma, kiek tos darbo 
ir buto garantijos gulėjo BALF’e ir kie 
NCWC. Bet tegul nebando BALF’as aiškin 
tis, kad tai ne jo kaltė. Jei BALF’as būt 
triunpu laiku, po darbo ir buto garantijų 
gavimo, jas persiuntęs NCWC ir jei jos te 
gulėjo, tai BALF’as turėjo jausti pareig 
pasiteirauti apie jų eigą ir, reikalui esan 
nusiųsti savo žmogų pagelbėti NCWC cen 
trui padirbėti ir pasirūpinti, kad dokumen 
tams būtų duota eiga.

Ikišiolinė BALF’o veikla imigracijos sri 
tyje, tai tik garsūs ir tušti žodžiai ir jierei 
kalingas laiko ’ gaišinimas. Apie tokį laiko 
gaišinimą, rodos, buvo kalbama, ir lapkričio 
30 d. Įvykusiame, Washingtone, visų Ame 
rikos katalikų vyskupijų Įkurdinimo Direk
torių suvažiavime, kur dalyvavo ir BALF’o 
pirmininkas. Taip toliau neturėtų būti. Ar. 
ba BALF’as turi susitvarkyti -ir išmokti 
dirbti, nors ir tarpininku būdamas, imigra
cijos reikaluose arba reikia ieškoti kitų 
išeičių. Dabar nėra, kas tvarko mūsų trem
tinių imigracijos reikalus. Nejaugi milijo
nas Amerikos lietuvių nepajėgs įkurti orga. 
nizacijos, kuri tinkamai rūpintųsi mūšų 
tremtinių imigracija? Kodėl tas darbas ne
pavestas Susivienijimui Lietuvių Amerikoje 
kuris 'turi kapitalą, galėtų būti pripažintas 
kaipo „Voluntary Agency” ir kuris, atrodo 
sugebėtų tą darbą tiksliai atlikti.

Vienokiu ar kitokiu būdu, bet vis mūsų 
tremtinių imigracijos reikalai turėtų būti 
sutvarkyti.”

tarpe keli šimtai knygų iš viso už 2500 DM 
Atsimenant, kad lietuviai Australijoje dirba 
labai išsklaidyti (palyginkite: būrelis prie 
Uralo, būrelis Paryžiuj, Berlyne, Ryme...) 
„Australijos Lietuvio” dėka visi jungiąs 
vieną lietuvišką šeimą. Vis aktyviau reiš
kias Australijos lietuvių tautinis ir kultū
rinis judėjimas. Tik apie Lietuvių Draugiją 
kol kas nieko negirdėti. Jai vadovauja se
nieji imigrantai (rodos, vienas kitas ir iš 
naujųjų), kurie mūsų reikalus nelabai te
supranta. O gal ir kitos kurios priežastys 
trukdo jai pasireikšti. ,
Atrodo, kad jeigu reikalas eis taip ir to

liau, teks naujiems asmenims imtis inicia
tyvos kurti' Lietuvių Draugiją, pajėgią kru
tėti. - - - -

Patikslinimas
Sausio mėn. 12 d. „Minties” Nr. 4 ko

respondencijoje iš Zeilsheimo Įsibrovė šis 
netikslumas. Korespondencijoje minima 
Kempteno vaikų sanatorija, kur Įteikiant 
4060 kuopos Kalėdų dovanas vaikams, lat
vių administracija norėjo dovanas perduoti 
„Į bendrą katilą”. Tai Įvyko ,ne Kempteno 
sanatorijoje, bet NURENBERGO sanatori
joje. Kempteniečiai itin mielai sutiko kuopos 
atstovą. Labai atsiprašoma. C. Jovaišas

Keisti dalykai t ;
SchwSb. Gmūndas. Čia čekų pabėgėlių 

stovykloje saugumo 1 organai padarė kratą. 
Rado inkriminuojančios medžiagos. Kelio
lika asmenų suimta, kaip bolševikų agentai.

Tuojau po to čekų stovykla buvo iškelta: 
dalis Į Ludvvigsburgą, kita dalis Į Augs
burgą. Jų vieton atkelta per tūkstantis lat
vių iš Mannheimo. (a)

n
Atkartofinai pranešama, kad, norint laik

rašti gauti be pertraukos, prenumerata at
naujinti reikia bent dvi savaites prieš jai 
pasibaigiant; ą

Pavėluotas preąumeratos pratęsimas su
daro administracijai ir atstovybei nereika
lingo papildomo darbo, o patiems prenu
meratoriams nepageidaujamas laikraščio 
gavimo pertraukas.

Atstovybė neturi nei techninių priemonių' 
nei laiko siuntinėti Įspėjamuosius praneši
mus apie prenumeratos terminą.

Gerb. Prenumeratoriai maloniai priims 
dėmesin tai, kad „Minties” atstovas D. Bri
tanijoje lygiai su visais prenumeratoriais 
yra užimtas lig 11 valandų dienoje privalo
mo darbo ir tik atspėjamu laiku gali tvar
kyti laikraščio reikalus.

Todėl kiekvienas nereikalingas sutrukdy. 
mas kenkia atstovybės darbo tvarkai ir tuo 
pačiu kenkia gerbiamųjų prenumeratorių 
interesams.

Atstovybė būtų labai dėkinga asmenims 
kurie ketina nutraukti tolesnĮ laikraščio 
prenumeravimąsi, kad bent dvi savaites 
prieš terminą atviru laišku (vienas penas) 
praneštų atstovybei savo nusistatymą toliau 
laikraščio nebeprenumeruoti. Toks praneši
mas žymiai palengvintų atstovybės darbą.

Praktika parodė, kad yra daug tokių at
vejų, kai vienoj vietoj gyveąg prenumerato
riai prenumeruojąs! .vieną laikraščio egzem.

pliprių keliems, vieno kurio vardu. Tačiau 
po kelių mėnesių ta pati grupė užsiprenu
meruoja laikrašti jau kito tos pačios grupės 
asmens vardu. Toks visiškai nereikalingas 
prenumeruojančio pavardės keitimas vieno; 
skaitytojų grupėj atneša papildomo darbo 
atstovybei.

Atstovybė reiškia viltį, kad gerb. prenu
meratoriai kreips tinkamą dėmesĮ i čia iš
dėstytus pageidavimus ir palengvins atsto
vybei jos darbą, kad ji galėtų tinkamiau ir 
greičiau patarnauti mieliems „Minties” pre
numeratoriams D. Britanijoje. ’

F. Neveravičius,
„Minties” atstovas D. Britanijoje,

40, Fosse Rd. C., Leicester, England,

IEŠKOJIMAS
Vytautas Gudelis, kuris šiuo metu tarnau

ja legionierium Indokinijoje, ieško savo bro
lio ALGIRDO GUDELIO, esančio Vokieti
joje ir prašo atsiliepti adresu: S. P. 82. 388. 
11. C-ie, Trang-Bang, T. O. E., Indo—China.

ATITAISYMAS
„MINTIES” š. m. Nr. 5—7 skelbime Pres- 

se-Foto • Paulaitis Įvyko korektūros klaidų: 
išspausdinta (26x36... tūri būti (24x36) ir 
vietoje ąNedax” II su „Metai-schlitzver- 
schluss”,., turi būti „Nedax” III su 
„Schlitzverschluss”... ,

Clevelande, JAV, veikia Berlitzo sveti
mųjų kalbų mokykla, kurioje mokoma 30 
kalbų. Šiame institute dėsto rusų kalbą ir 
lietuvis Steponas Nasvytis, kuris-, atsiradus 
reikiamam klausytojų skaičiui, žada dėstyti 
ir lietuvių kalbą.

Iš naujo, bet senu reikalu
Pernai „Tėviškės Garse” teko rašyti:
„Premijuodami nepamirškime Hiustratorių — taip ima noras sušukti artėjant 

Vasario lb-tajai, atseit, premijų Įteikimo dienai. Premijų yra keletas, bet jos nė 
viena nenumato šiokio ar’tokio išskyrimo ar pranašumo artimiausiam ir intymiau
siam rašytojo bičiuliui — iliustratoriui”.

Bet metai praėjo ir nei žodžio nei veiksmo. Tenka iš naujo, lyg kalnuose pa
simetusiam, bandyti paūkauti.' Gal irgi niekas neišgirs, bet tegul, anot senų žmonių, 
nuo širdies bent dalis gėlos nuvarvės.

Perbėgus atmintimi praėjusius kelerius metus, pasigendama nuoširdžios disku
sijos knygos kultūros reikalais. SykJ V. Alantas, rimtai susirūpinęs, pabarė „Ga
biją” už Maironio „Balades”. „Gabija” Į tai kad jau dėjo tai dėjo iš peties, lyg tai 
būtų išbandoma ne kultūrinės, bet- fizinės pajėgos, ir tačiau neatsakė | priekaištą, 
dėl kurio V. Alantas pakilo barti visus, kurie knygos kultūros nepaiso. Rašytojų 
draugijos pirm. St. Santvaras pasikalbėjime su „Mūstį Kelio” atstovu rado reika
lą „Gabijos” atsakymą pasmerkti ir dar svkĮ apeliuoti Į leidėjų ambiciją, jog jų 
parūpinamos gėrybės būtų skoningai pasirėdžiusios.

Beje, dar sykį buvo pasipurtinta, kai pasirodė St. Zobarsko „Dalgių dainos” 
vokiškoji laida. Iliustratorė Hanna Nagelė, šiurkščiai šnekant, iliustruojamąjį tekstą 
bus skaičiusi švabo kieme kaitrų vidudieni, kai oras ir garsai „Made in Germany” 
visai neatitinka Lietuvos kolorito, ypač dalgėms skambant. Si nelemtis, deja, neat
kreipė mūsų visuomenės dėmesio ir pasigerėjimo i kai kurias tremties knygas, 
dailiai savų menininkų iliustruotas.

V. Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimai” viršeli gavo V. K. Jonyno 
(ak, kad šis grafikas dzūkas būtų buvęs pasitelktas rašytojo Dzūko visam tekstui 
paryškinti), bet Vaižganto „Pragiedruliai” ir V. Pietario „Algimantas” — tai jau 
ir be tautinės kepurės, vos vos ne vokiška „jedermann” mada apvilkti. Bet savo 
ruožtu, toįiau bevartant tremtyje pasirodžiusias knygas, užtinkama.. Dieve Tu ma
no, Fausto Kiršos „Tolumos” su Viktoro Petravičiaus lino rėžiniais („Mūsų Kelio” 
leidinys), St. Santvaro „Laivai palaužtomburėm” (viršelis ir iliustracijos Adolfo 
Vaičaičio), K. Bradūno „Maras” ir H. Nagio „Lapkričio naktys” (abiejų virše
liai Ir iliustracijos Telesforo Valiaus), „Vilniaus Varpai”) viršelis ir iliustracijos 
Liudo Vilimo) ir tt. ' .

Kas per palaima menininko talka knygai, geriausiai galime matyti iš K. Do
nelaičio „Metų” naujosios laidos. Nuo 1940 m. vąsaros K. Donelaičio „Metai” be 
autoriaus bendrininko V. K. Jonyno nebesuprantami, kaip ir pavasaris be viever
sio ir be beržo sulos.

Apskritai imant, tremtyje, produktingiausias iliustratorilis yra P. Osmolskis. 
Jo, mat, laimė: būdamas „Patrios” leidyklos, taip sakant, dvaro dailininkas (visos 
St. Zobarsko knygos, V. Tamulaičio „Sugrįžimas” ir tt.), gavo dirbti „Sūduvoj” 
(L. Dovydėno „Pabėgėlis Rapsiukas”, P. Andriušio „Anoj pusėj ežero”, L. Dovy
dėno „Gyveno kartą karalius” ir kt.), „Ventoj”’, „Gabijoj”, „Tėviškės Garse” P. 
Andriušio „Vabalų vestuvės” — 4 spalvų iliustracijos) ir kt

Teimant | atidę 1948 metų knygų kultūros derlių, ypač šustotina ties V. K. 
Jonynu ir A. Vaičaičiu. V. K. Jonynas prasmingai interpretavo lietuvio grafiko aki
mis Goethės „Jaunojo Verterio kančias”. Adolfas Vaičaitis įsidėmėtinai savitai 
iliustravo J. Aisčio „Pilnatį” („Ventos” leidinys) ir Juliaus Kaupo „Daktarą Krip- 
štuką pragare” (P. Abelkio leidinys). Dar pridurtina, kad A. Vaičaitis atliko vin
jetes ir „Tremties metams”. „Pragare” be aplanko ir viršelio, atlikta 32 iliustra
cijos (kaip iš pastabos matyti, knygos 100 egz. buvo su viena Iliustratoriaus autoli- 
tografija). A. Vaičaitis puoselėja lietuvių apleistą, tiksliau’ — nepraktikuojamą, li
tografijos meną.

Dar privalu pastebėti, kad spaustuvėje užtruko V. Petravičiaus lino rėžiniais 
iliustruotos „Suvalkiečių dainos”. T. J. Vizgirda, ir geriausius norus turėdamas 
nepajėgė išleisti Vaclovo Rato grafika iliustruotos pasakos „Varnai”.*

Knygos išviršinis ir vidujis apipavidalinimas yra didelės reikšmės dalykas) Kiti 
kraštai šiam reikalui išleidžia daug lėšų, ir iliustratoriaus menas tada, žinoma, 
klesti. Vilniaus knygininkės M. Piaseckaifės-Slapelienės pasakojimu, M. K. Čiurlio
nis jautė tiesiog fizini skausmą, kai vartė trūko lūžo išleistas lietuviškas knygas. 
Tai buvo tuo pat metu, kai M. K. Čiurlionis sielojosi dėl Tautos Rūmų Vilniuje. 
Kitų darbų griūtis neleido konkretizuoti iš tikro (domaus sumanymo (jis kelmo 
(vertinti bent vieno pusmečio spaudiiiius).

Lietuviškoji knyga savo ryškaus veido,' deja, iki šiol neturi. Prancūziškoji — 
lengva, elegantiška; vokiška — praktiška, gotišku stiliumi persunkta; amerikoniška 
moderni, lyg reklama išsišveitusi ir. tt Vienų vienas „Sakalas” pas mus bandė š( 
tą pasiekti išryškinant lietuviškosios knygos veidą. Tremtyje iki valiutos reformos 
daug trukdė popieriaus mišliava. Dabar visos viltys pinigų varžomos. Bet šį tą ir 
sunkiomis sąlygomis (stengė padaryti „Pafria”, „Venta” ir kt. Šiuo metu gerą skoni 
ir informacinei knygai tradicijas ryžiai kuria inž. arch. T. J. Vizgirda.

Anapus geležinės uždangos, okupuotoje Lietuvoje, knygos kultūros srityje žy
miai blogiau, kaip pas mus, tremtyje. Kaip iš ^.Tiesos” matyli, ten viršelių ir kny
gų iliustravimo menas visai pamirštas. Si aplinkybė turėtų mus, politinę emigraci
ją, kaip tik paskatinti rūpintis gimtosios knygos kultūra, juoba, XXVII knygos mė
gėjų sambūrio pats branduolys yra kariu su mumis.

Dailininkas, 'beiliustruodamas literatūros veikalus, Įdeda daug nuoširdaus kūry
binio darbo, ir šitos pastangos turi būti atžymėtos. Jei premija dailininko vargu
žėlio šaknų ilgam nepakirs, tai bent bus moralinis atpildas, bendruomenės židinio 
atšvaitas nykią tremties naktj. Jei sakoma, kad savo metu spauda iškovojo Lietuvai 
laisvę, tai tremties spauda tepadeda kertini akmenĮ Į gimtosios knygos kultūros 
rūmų pagrindą. „Patria” Pietų Afrikos Unijoje už savo spaudinius gavo kompli
mentą, argi negalėtume kiekvienu spaudiniu jei ne pasididžiuoti, tai bent tėvynei 
nepadaryti sarmatos? Tebeturime 4, tremties sąlygomis, dienraščius: „Mintį”, 
„Mūsų Kelią”, „Žiburius” ir „Lietuvių Žodį”. Te gerb. Redaktoriai kaip nors su
krapšto po skatikėlĮ šia intencija ir tesudeda Į Tremtinių Rašytojų Draugijos ran
kas. Gal primestų dar leidyklos, pvz., „Patria”, „Suduva”, „Venta” ir kt., juk iš to 
pusė naudos atiteks leidėjams.

O. palaiminti, nors ir menkaturčiai, kurie dosnūs tautos kultūrai! Pirmūnų 
tautos istorija niekada nepamirš. Pašlovinkime mūsų iliustratoriu- šĮmet, o kitimet 
— padarę gražią pradžią — jau toliau manysimės. Jei šįmetinės premijos malo
nūs Fundatoriai (ar jų dalis) kitimet negalėtų tesėti (dėl eventualaus menko „Įsi- 
kurdinimo už Vokietijos ribų), tai visi kiti, gavusieji pelningesnĮ darbeli, sušoksim 
į talką ir tradicijas, lyg žibintą, nešim toliau, kad tik leidėjai ir dailininkai, (velkę 
visas kliūtis, sugebėtų naujų vertybių parūpinti. J. CICĖNAS

Dailininkas Vladas Vijei'kis, iš Brazilijos 
atvykęs j JAV. Įrengė lietuvių skyrių tarp
tautinėje moterų parodoje, Įvykusioje New 
Yorke.
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