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Paryžiaus kongreso
Londonas. BBC pranešimu Paryžiaus 

kongreso sunkumų priežastys esančios:
- pirma, pasilaikyta didžiųjų valstybių teisė 

jau sutartus klausimus visai neduoti svar- 
. styti; antra, sovietų užsispyrimas "reikalau

ti % daugumos, priimant nutarimus dar 
nesutartais klausimais; trečia, ignoravimas 
mažųjų valstybių, verčiant jas glaustis prie 
didžiųjų ir tuo būdu sudarant rytų, vakarų 
svyruojančius blokus; ketvirta, Vokietijos 
problemos aplenkimas, be kurios išspren
dimo maža naudos teduos sutarčių pasi
rašymai su Vokietijos vasalinėmis valsty
bėmis.

KONGRESUI PIRMININKAUS 
PAKAITOMIS

Londonas. Taikos kongrese popietiniame 
posėdyje (rugpiūčio 3 d.) kalbėjo anglų 
atstovas- siūlydamas rytų ir šiaurės Afri
kai (buvusioms Italijos kolonijoms) suteikti 
autonomiją. Graikija reikalavo jai pris
kirti Sjiaurinj Epirą.

Olandijos siūlymas leisti pačiam kon
gresui išsirinkti pirmininką buvo atmestas 
(už pasisakė 8, prieš — 12). Tuo būdu da
bar pirmininkaus didieji, vienas kitą pa
keisdami, kaip ir buvo susitarta 4 didžiųjų 
konferencijoje Paryžiuje.

Darbų rikiavimo komisija vis dar nesu
sitaria dėl nutarimų priėmimo procedūros.

- Sovietai tebereikalauja, kad nutarimai bū
tų daromi % balsų dauguma, o kiti — 
paprastos daugumos.

Penkioms priešo valstybėms išsiuntinėti 
kvietimai’ atvykti į kongresą Prieš galu-

Neturintiems DP teisiu
Iš patikimų šaltinių yra sužinota, kad 

nuo 1946 m. rugpiūčio mėn. 1 d., Regens- 
burge, Unrros Team 120 bus įsteigta pe
reinamoji stovykla visiems tiems, kurie 
norės apsigyventi Unrros III-jo distrikto 
stovyklose.

DP teisėm įsigyti su teise apsigyventi 
Unrros stovyklose čia veiks nuolatinė ap
klausinėjimo komisija.

Visi buvusieji karo belaisviai, kurie no
rėtų jsigyti DP teises, kad apsigyventų 
Unrros III-jo distrikto stovyklų ribose, ga
li vykti tiesiai į Regensburgą, pasiimdami 
su savim gautus iš stovyklos, kurioje no
rėtų apsigyventi, vietinio komiteto ir 
Unrros dalinio sutikimo raštus. Savo daik
tų patariama su savim nesigabenti.

Visi kiti, kurie dabar gyvena ne Unrros 
III-jo distrikto ribose, pirm vykdami, turi 
pasiteirauti .vietoje, ar nėra jų distrikto 
ribose panašios centrinės apklausinnėjimo 
komisijos ar pereinamosios stovyklos, kad 
nepasidarytų nereikalingų važinėjimų ir 
išlaidų.

, '■ L.RK. Įgaliotinis Regensburge.
Juozas Velička,

sunkumų priežastys 
tinai sudarant taikos sutartis, bus išklau
syta jų nuomonės.

Palnaties posėdis įvyks tik rikiavimo ko
misijai baigus darbą.

TELEFONINKŲ STREIKAS BAIGTAS
Paryžius. Prancūzijos telefono ir tele

grafo darbininkų streikas, kuris buvo pa
lietęs 80% susisiekimo linijų, rugpiūčio 
4 d. baigtas.

Į darbininkus buvo kreiptasi, kad jie vėl 
vyktų į dirbovietes. Darbininkai tuojau 
paklhusė, tad - telefono ir telegrafo susi
žinojimas yra vėl normalus.

Prancūzijos steigiamasis seimas princi
piškai sutiko darbininkus pakelti į aukš
tesnę atlyginimo kategoriją.

Projektai Palestinos klausimui spręsti
Palestinos klausimu debatai anglų Že- 

musiuose rūmuose užsiebaigė. Vyriausybės 
vardu kalbėjo Herbertas Morissonas. Jis 
paaiškino, jog vyriausybė diskusijų pagrin
du įmanti bendros anglų amerikiečių komi
sijos Palestinos klausimui tirti siūlymą pa
dalyti Palestiną į keturias federatyvines 
sritis (arabų, žydų, Jeruzalės ir Negebo tyr
laukių sritį) su centrine valdžia, kuriai pri
klausytų gynybos, susisiekimo ir užsienio 
politikos klausimai. Oponentai vieni siūlė 
visas keturias sritis padaryti atskiras nepri
klausomas valstybes, kiti buvo linkę apla
mai nediskutuojant perduoti šį klausimą 
JT spręsti, treti, tematė išėjimą iš tos 
klampynės tik atsisakant mandato ir jį per- 
leidžiant JAV, ketvirti, nors ir žavėjosi tre
čiųjų projektu, betgi manė, jog jo priėmi
mas galėtų įžeisti JAV ir tuo pakenkti ge
riems savitarpio santykiams.

Žydų pageidavimai taikos 
KONGRESUI

Palestinos žydų „Jewish Agency“ dele
gacija atvyko į Paryžių daryti žygių dėl 
federatyvinės Palestinos valstybės įkuri-

5-ji Unrros sesija Ženevoje
Ženevoje prasidėjo Unrros egzekutyvi- 

nės komisijos posėdžiai, turį tikslą išsiaiš
kinti, ar esamais- ištekliais bebus galima 
vykdyti pagalbos teikimą Europai iki šių 
metų galo. Buvęs direktorius Lehmanas 
kvietė Unrrai priklausančias valstybes kiek 
galima greičiau papildyti jos išteklius, kad 
būtų išventa daugelyje kraštų skurdo ir 
chaoso.

GANDAI APIE UNRROS SANDĖLIŲ 
PLĖSIMĄ

Unrros viršininkas Europai generolas Sir 
Morganas įteikė La Guardiai raštiškai paaiš
kinimą dėl pasklidusių gandų apie Unrros 
sandėlių Trieste atkartotinius apiplėšimus. 
Pasak jo tie gandai leidžiami Juguslavijos 
politiniais sumetimais, norint išsiderėti sa-

Indų kariuomenės 
daliniai Baskoje

Londonas. Indų britų kariuomenės da
liniai vyksta J Basrą, Persijos uostamiestį. 
Šios priemonės imtasi ryšium su paskuti
niais neramumais pietinės Persijos naftos 
srityse. •

Britų šaltiniai skelbia: šis kariuomenės 
dalinių judėjimas esanti tik saugumo prie
monė. Nesą jokių duomenų, kad jie būtų 
panaudoti, nebent tik iškilus ypatingoms 
aplinkybėms. Britanijos užsienių reikalų 
ministerija skelbia, kad į Basrą pasių
stieji daliniai turi tik pakeisti ten esan
čiuosius.

Atsakydama Persijos vyriausybė paskel
bė, jog ji nesutiksianti, kad kas maišytųsi į 
jos vidaus reikalus.

mo. Trumanas taip pat tuo reikalu tariasi 
su buvusiais Palestinos klausimui tirti 
amerikiečių komisijos nariais. Paryžiaus 
1946 konferencija yra gavusi daugelio žy-« 
mių žydų organizacįjų memorandumus žy
dų klausimo sutvarkymo reikalu buvu
siuose priešo kraštuose. Prašoma’ nužu
dytų žydų turtą skirti žydų įkurdinimo 
reikalams.

SULAIKYTI 2 PERSIRENGĘ SOVIETŲ 
LEITENANTAI

Vakar amerikiečių okupaciniai organai, 
paskelbė komunikatą dėl dviejų civiliškai 
persirengusių sovietų leitenantų suėmimo 
amerikiečių sekretoriuje Berlyne. Komuni
kate nurodytos šios suėmimo priežastys: 
1) slapta veikla. 2) vertimas vokiečių valdi
ninkus patiekti dokumentus apie karinę ir 
politinę amerikiečių veiklą, 3) klaidingų ži
nių apie save suteikimas, 4) neturėjimas do- 
komentų būti amerikiečių sektoriuje.

* • •
JT gavo pietinės Airijos ir Portugalijos 

prašymus priimti jas nariais.

viešiems apsaugos teisę, o tuo pačiu Ir 
padidinti skaičių savo žmonių, turinčių 
teisę nešioti ginklus. Tuo raštu jis siūlo La 
Guardiai asmeniškai įsitikinti. Nežinia, ar 
La Guardia šiuo pasiūlymu pasinaudos, bet 
jis savo atsakymu išreiškia nepasitenkinimą 
generolo Sir Morgano paaiškinimy.

ILGESNIS TERMINAS REPTRACUOM8 
MOKĖTI

Maskva. Tarybų s-gos vyriausybė paten
kino Vengrijos vyriausybės prašymą, kad 
pailgintų reparacijų mokėjimo terminą.

Pagal tą susitarimą Vengrija turės mo
kėti: 21.800.000 dol. 1946 m., 23 mH. dol. 
1947 m., 25 mil. doL 1948 m., o 1949 — 53 
m. — iš viso 130 mil. dol.
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Ar bus karas?
Rašo gen. T. DAUKANTAS

1. Dauguma — „prieš.“ — Karas ir masės
Daugeliui mūsų kyla šis klausimas. Siū

loma ir man jį atsakyti. Pabandysiu pagvil
denti jį, bet paliksiu skaitytojui laisvės 
pačiam spręsti.

Milijonų milijonai karo nenori, gal, atsiras 
tūkstančiai jo norinčiųjų. Pridėję prie jų 
dar karo laukiančiuosius, gautumėm ma
žumą „už kara”, o daugumą — „prieš”.

„Žmonija karo nenori Į Vadinas karo ne
bus”. Toks būtų lengvas, apystovų pagrį
stas, bet vis dėlto paviršutiniškas atsa
kymas, nes mūsų akyse vystosi varžybos 
„už ir prieš?”

Kad neprašautumėm pro šalį, pravartu šį 
klausimą giliau pagvildenti, suprasti karo 
mašinos „sudėtingą sudėtį”, pažiūrėti į jos 
vidų. Kaip ji paleidžiama, kaip veikia, kaip 
sustabdoma? Kiek pasauly sukrauta dega
mos medžiagos, pajėgios gaisrą uždegti? 
Kurios priemonės yra gaisrui gesinti?

Pirmiausia peržvelgsim „gesintojus”, įver
tinsiu! jų jėgas, kad suprastumėm: gal iš 
viso nėra jokio naujojo karo pavojaus?

„Gesintojai” karo nenori. Ar pajėgūs jie 
yra neduoti gaisrui kilti? Jau minėjome žmo
nijos milijonus, jos masę. Bet įš gyvenimo 
praktikos nuolat patiriame, jog nėra leng
vesnio' daly ko, kaip mases suvilioti, apgauti 
gražiais, neįvykdomais pažadais, melu su
klabinti.

1017 metais girdėjome gražius šūkius: 
„šalin su karu”, „be aneksijų ir kontri
bucijų”. Tie patys asmenys dabar visur rei
kalauja „reparacijų”, kas yra tas pats, kas 
„kontribucija”, tas pats matavimas tik su- 
moderintu mastu, panašiai kaip, pav., svaras 
ar kilogramas, aršynas ar metras. Aneksijų 
jie neskelbia, o tiesiog prijungia silpnes
niuosius savo „saugumo” vardu. Dviem šim
tams milijonų, gyvenantiems >/« žemyno plo
tuose „nėra saugu”, kol šalia laisvai gyvena 
Suomija, Lietuva! Saugumo sumetimais jie 
reikalauja Dardanelų, Norvegijos uostų, 
danų salų. Jiems gręsia net tolima Ispanija. 
Atrodo, nėra pasauly bailesnio, silpnesnio. 
Saugumo sumetimais su jais dalinosi Hit
leris mūsų kūneliu. Labai naudinga mums 
prisiminti Fridriko vadinamo didžiuoju ir 
jo, draugės Kotrynos proklamacijas, kai jie 
ėjo, „gerove nešini”, pas mus 1770, 1793 ir 
pagaliau 1795 m. Dabartiniai valdovai nieko 
naujo neišgalvojo, bemaž pažodžiui kartoja 
anųjų skelbimus.

Užpuolėjų nuolat užmirštama, kad už 
aneksijos, neteisingus pasisavinimus atei
tyje krauju užmokama. Kur yra dabar Jono 
Žiauriojo, Petro didžiojo, Kotrynos, Fridriko 
ir Vilhelmo palikuonys? Nubausti ir pran
cūzai, norėję pasaulį valdyti 1812 m., bel

Pasaulinis mitybos būvis
Londonas. Britanijos vyriausybė paskelbė 2 pranešimą apie pasaulinį mitybos būvį. Pranešime nurodoma, kad Britanijos maisto atsargos sumažėjusios dėl perleidimų Europos kraštams. Bet galima tikėtis, kad mitybos būvį Europoje bus galima išlaikyti pastovų, jei tiesioginis pavojus bus pašalintas naujo derliaus dėka. Kritingas mitybos būvis jau atslūgsta pietų Europoje, yra netikras vidurio ir vakarų Europoje, kol bus atlikta grūdų parūpinimo programa.Mitybos būvis Anglijoje esąs nepalankes- Ekalp kituose Europos kraštuose. Angli- įvestas vienodas paskirstymas gali ai sukelti įspūdį, kad mitybos krizė esanti dledesnė, nekaip pateisina faktai. Šita kaip tik galima pastebėti iš vadinamų

gus su olandais pavergti 1871, milžiniškas 
reparacijas Reichui užkrauti 1918 m. Masės 
visur talkininkavo „vadams” šiuose pa
vyzdžiuose, suklaidintos ir apviltos. Kur 
šiandieną vokiečių „siena prie Uralo”, Lie
tuvos kolonizacijos planas”? Masės ėjo šių 
užmačių vykdyti.

Kaip su masėmis yra šiandieną? Jos būtų 
buvusios galinga jėga, jei tarp jų (visur) 
būtų varoma propaganda prieš karą, • bet 
dabar jei kur skleidžiamas antimilitarizmas, 
tai dažniausiai tas daroma priešo svetimoje 
stovykloje, ne tam, kad karo įšvengtumėm, 
o tam kad būsimą, priešą susilpintum 
(Penktoji kolona! apgavysčių, apgavystė). 
Šiandieną visur ginkluojamas! viešai, vyksta 
manevrai, bandymai, kariuomenių permeti
mai, keliami pas silpnuosius kaimynus „su
kilimai*. Vieni pavergėjai už pavergtųjų ir 
savųjų ribų skelbia išlaisvinimą, auto
nomiją (Aserbeidžanas, Kurdistanas Mon
golija).

Masės tyli, nes pavergtos! Jos nėra pa
jėgi karą stabdanti jėga.

Pagrindo ieškojimas„Kartais norisi išplėšti širdį baisiai geliamąSu tūkstančiais žaizdų ir randų“.Šiurpulingų nuotykių pergyveno Odisėjas. Jis praplaukė pro Sciles ir Charibdės; jo ne- suvyliojo nei Sirenos, nei gražios moterys, nes jis turėjo aiškų tikslą, tvirtą pagrindą — grįžti į tėvynę, į saulėtąją Elodą, kur išsiilgusi jo laukė žmona, ištikimoji Pene- lopėja.Mūsų gyvenimas yra panašus į Odisėjo: pilnas šiurpių pergyvenimų, margas gundymais ir nesvetinga pastoge. Žodžiu, paklysti, nusivilti, sudužti pavojų nestinga. Lyg alkanas slibinas — likimas nori mus praryti, suvirškinti. Ašrios ,ir kietos DP gyvenimo girnos, kurios be gailesčio gali sumalti neturinčius pagrindo. Tarp tų girnų jau daug nutrupėjo mūsų tautiečių: mišrios vedybos, visiškas abejingumas Tautos ir visuomeniniams reikalams net įvairūs prasikaltimai. O jei, neduok Dieve, emigracija ir ilgesnis nuo Tėvynės atskyrimas, tai šį nelaimingųjų aukų skaičių smarkiai padidintų. Todėl tenka susirūpinti, kad šis įvairus nutautėjimas būtų sustabdytas.Be to, yra pas mus kai kuriuos atklydęs visiškas abejingumas, apatija, pesimizmas. Viskas juoda, bloga, įgrįsę, įkyrėję, svetima.
jų ištaiginių maisto produktų suvaržymo fakto.Bet Anglijos būvis teikiąs dar ir kitą vaizdą. Daugelis šeimų maitinąsi geriau, nekaip galėjo maitintis prieš karą, kada buvo produktų perteklius.Pranešime taip pat nurodomas - mitybos būvio rimtumas tolimuosiuose Rytuose. Patys sunkieji mėnesiai esą prieš pat ryžių derliaus nuėmimą. Skaičiuojama, kad ryžių derlius būsiąs 25 mil. to mažesnis už xeikmę. ... \

Visi žuvę y.r atentatą Palestir.-jje atka
sti. Galutinis aukų skaičius užmuštų 91, 
sužeistų 45.

Ben. RUtkunaa

Taikos rytasSaulės apsemtas ir miškas, ir upė, žydintis šlaitas, kalnai.Širdį paliegusiu žadina, supa vėjas vasariais sapnais.Delnus pratiesi — žydrynę pasieksi, šypsena puošis giedria:tyrojo džiaugsmo nemirštamos versmės liesis pilnybės taure!Lyg peteliškės laisve apsvaigę skraido vienplaukiai vaikai^ žemę lelijų vainikais nukloję, - r renkasi ftiinios pulkais.Gausmas taikos per pasaulį skardena kraujo gimdytų dienų — skleidžiasi rankos, grandinių pagraužtos, laisvės šauktų kalinių.
Tai sunkių dvasios ligonių grupė, kuri šaukiasi skubios ir radikalios dietos. Nesulaukę laiku pagalbos taip pat nutrupės, kaip bedvasiai, bejėgiai tranai, visur nešę debesuotą nuotaiką, kuri dažnai prasiveržia audra su perkūnais.Turime rasti tvirtą pagrindą, ant kurio bazuotųsi mūsų išeivija. Daugiau susirinkimų, kultūrinių sueigų, per kurias būtų įnešama giedrios, sveikos nuotaikos, suteikiama vilties ir stipriai akcentuojamos Tautos — 
Tėvynės viltys sudėtos į mus. Mūsų ištremtis nėra bailus Tėvynės palikimas. Jos sunkiu metu, gelbėjant savo skurdžią gyvybę, o yra noras išeivijoj vienu ar kitu būdu kovoti dėl Jos ir atėjus momentui savęs atsižadėti — pasiaukoti Tėvynei. Sis noras pas mus turi būti stiprus, kad sutelkę jėgas galėtumėm Tėvynei grąžinti skolą*. Tėvynė iš mūsų daug jėgų pareikalaus, todėl jos turi būti ypatingai taupomos.Todėl mūsų pagrindas yra Tėvynės meilė, Jos ilgesys ir noras Jai dirbti ir aukotis. Jei susvyruoji — prisimink savo misiją ir atsistosi ant tvirto pagrindo, kuris grąžino Odisėją į Elodą, o mūsų Konradą Valenrodą privertė atpirkti savo išdavystę-. Tautos balsas mus saugos nuo pavojų ir atves mus Tėvynėn darbui ir kūrybai. Rom. Medelis.

• ŠEIMŲ PRIEDAI ANGLIJOJE
Londonas. Rugpiūčio 1 d. paskelbtas naujas socialinio draudimo būvis D. Britanijoje. Pagal jį 4 mil. senų rentininkų, aklųjų, gaus žymiai didesnes rentas. Viengungis per 65 metus gaus vietoje 10 šilingų 25 šilingus savaitėje.Anglijoje antradenį prasidės šeimų priedą mokėjimas. 2,5 mil. šeimų gaus po 5 šilingus kas savaitę už kiekvieną vaiką, pirmojo neskaitant.

SUĖMIMAI palestinoje
Britų kariniai organai Palestinoje, Tela- 

vive. po keturių dienų valymo akcijos su
laikė 740 vyrų ir 22 moteris, įtariamus pri
klausymu teroristinėms organizacijoms. Per 
kratas pas įtariamuosius rastas slaptas Vie
nos teroristinės .organizacijos įsakymas 
ž-pulti anglų kariuomenės dalinius, kad 
apsirūpintų ginklais ir uniformoms.
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BAJL Ė W^LITERATWA^ft MOMSLAS
DAILININKŲ ŠILT ĖTAI

Paulius Augius -
Jis paprastas, kuklus tikras mūsų brolis 

žemaitėlis. Šitam paprastume glūdi jo ne tik 
žmogiškoji, bet ir kūrybiškoji stiprybė.

Paulius Augius - Augustinavičius, gimęs 
1909 m. rugsėjo 2 d. Žemaičių Kalvarijoj, 
ūkininko šeimoje, yra būdingas žemaičių 
žemės sūnus, atsinešęs iš jos kūrybinį ta
lentą, meilę savo žemei ir etnografines ’dai
lės formas. Tiesa, jis brendo labai įvairioj 
mokykloj ir aplinkoj: Kauno Meno Mokyk
la, sų visais jos ginčais, nesantaikomis ir 
kryptimis (naujoviška, kūrybiška ir seno
viška — darbine, kopijuotine), Paryžiaus 
Aukštosios Meno Mokyklos „Ecole Nationale 
Superieure des Beaux — Arts“, „Concerva- 
torie Nationale des Arts et Metiers“, „Ecole 
Estienne“ gausūs Prancūzijos, Belgijos, Ita
lijos, Anglijos ir kitų kraštų muziejai, pa
saulinės ir vietinės parodos ne tik padėjo 
stiprius estetinius pagrindus, bet ir įkvėpė 
norą nepasitenkinti įgytais dvasios turtais, 
nuolat veržtis į tai, kas naujausia. Šiąja 
prasme, p. Augius yra tikras modernistas, 
kuris nepaniekinęs praeitų amžių dailės ver
tybių, atsiremia į moderninio meno kultūrą, 
Be abejo, pirmoj eilėj jis yra lietuvis, že
maitis, kuris visą savo jaunystę yra paauko
jęs tautodailės studijoms, jis yra skersai ir 
išilgai išvažinėjęs po Žemaitiją, išlandžio
jęs visas palėpes, išrankiojęs dievukus, pa
žinęs kiekvienos žemaitšk'ps juostos raštą, 
kiekvieno smūtkelio formą, kiekvieno trio- 
bėsio statybą ir puošmenas. Jis tik savo 
žemaitiškam turiniui vėliau svetur įgavo

St; Vykintas.

Augustinavičius
individualias estetines formas.

Jau mokyklose pasireiškęs kaip vienas ga
biausių grafikų, P. Augius atsideda mūsų 
knygos kultūros kėlimui. Jis kartu su kitais 
iliustruoja „Seku, seku pasaką“, vėliau bai
gęs studijas — Žemaitės „Petrą Kurmelį“, 
M. Valančiaus „Žemaičių vestuves“, į,Eglę 
Žalčių karalienę“. Jis kuria daug grafikos 
darbų. Jis dirba labai daug, labai intensy
viai, atsidėjęs. Jis už savo kūrinius gauna 
aukščiausias Paryžius, Švietimo Ministerijos 
premijas. Jo kūriniai patenka / į tarptauti
nius muziejus, parodas, pora kurinių į tarp
tautinę Čikagos parodą. Jis dalyvauja ne tik 
visose Lietuvos dailininkų sąjungos paro
dose, bet Čekoslovakijoj, Košicuose, Pary
žiuj, • Estijoj, Latvijoj, JAV, Bregence, 
Schongau.

Pauliaus Augiaus grafika dvelkia tuo pap
rastumu, nuoširdumu, žmonių meile, kuri 
plaukia ir iš jo asmens. Jis, kaip Valančius, 
Žemaitė, myli savo žemės žmones papras
tus, vargstančius, kenčiančius, už savo 
sunkią dalią kovojančius. Jo klumpė
tos, "skaruotos, žiurstuotos su lietuviškų 
raštų pakraštėliais moterys, parklupusios 
skausme ir prašančios užtarimo iš Aukšty
bių savo vaikams, savo broliams, savo tau
tai — yra mūsų tikrosios motinos, Žemai
čių žemės saugotojos. Jo stiprių raumenų, 
dinamiški, „iš stuomens ir iš liemens“ vy
rai, gyvenimo laužiami nepalūžta. Jie links
minasi, šoka per vestuves, jie kietai kovoja 
su grubia, žiauria, realybe priespaudoje. 

Jo mažytis vežimas su mažytėm moterėlėm, 
kurios veda į turgų paskutinę karvę — tai 
svetimųjų ekonomiškai nualintos mažos 
Lietuvos vargas, kuris mūsų akyse atsistoja 
kaip herojiškos tautos žygis: vargti, kentėti, 
bet nepasiduoti.

P. Augiaus realistinė tematika nenukrei
pia dailininko realistine linkme. Dailininkas 
tuo tik darosi socialus, mums artimas, gy
vas, bet ne realistškas. Jis savo grafika 
ieško individualinių, estetinių kelių. Jo kon
kretūs daiktai tarytum šneka. Jo gyvuliai, 
tos žemaitiškos kartuvės, tarytum kiekviena 
savo atskiru gyvenimu gyvena ir savišką 
nuotaiką išreiškia. Jo daiktai kaž kokia švie
sa spindi. Tai arčiau ekpresionizmo negu 
realizmo. Tačiau dailininko negalima pri
kergti jokiai srovei, nes jis yra pirmoj eilėj 
lietuvis, individualistas, kūrėjas.

P. Augius yra ne tik grafikas, bet ir pe
dagogas, ištisų metų eilę dėstęs daliųjų 
šriftą, meno įstoriją, kompoziciją įvairiose 
mokyklose ir Vilniaus Dailės Akademijoje. 
Jis taip pat meno kritikas ir meninis lai
kraštininkas, šiuo metu gyvenąs Memmin- 
gene ir dirbąs „Minties“ žurnale kaip dai
lės redaktorius.

Tremties sąlygos, be abejo, neleidžia gra
fikui išskleisti meno sparnų, tačiau jis ir 
dabar intensyviai dirba, kuria, tikėdamas į 
Lietuvos dailės ir visokeriopos kultūros 
laisvą ateitį. Žemaitiška, plačiau tariant lie
tuviška žemė tol bus gyva, kol Žemaitės, 
Augiaus Petrai Kurmeliai ir kiti broliai >,že- 
maitėliai savo kieta ranka ją gins ir kūrėjai 
jos prasme imažins. Kad tik visi taip, kaip 
P. Augius tuos brolius žemaitėlius suprastų!

Pearl Buck w

Aš atrandu Ameriką
Bet kai mes atvykstam į Ameriką, mes j 

ją atvykstam ne vien tik kaip veiklusis 
„as“ ir daugiau niekas. Mes ateinam kaip 
rasė, /kaip tauta, mes atsinšam praeitį į 
šalį be istorijos, kurios vienintelė praeitis 
yra miškų, upių, kalnų, lygumų ir benga
linių jūros pakrančių praeitis. Amerikos 
istorija yra tai, ką mes į ją atsinešam kaip 
savo istoriją. Kas Ameriką formuoja, yra 
tai, kais mus yra formavę . . . Kiekvienas 
iš mūsų turi savo dabartį ir savo praeitį, 
dabartį naujos šalies, kurios naujovė yra 
kaip tik tai, kas mus dar labiau vienija, 
tai, kas buvo mūsų praeitis. Jei mes čia 
atvykę paveldėtą kultūrą būtume galėję 
iškeisti į kitą, tada būtų buvę lengviau. 
Pav., būtų buvę lengva pasidaryti kiniečiu. 
Reikia tik tai pamesti ir nauja prisiimti — 
aiški, uždaras gyvenimo ir galvojimo si
stemas. Bet norint pasidaryti amerikiečiu, 
yra daug sistemų ir daug filosofijų,. ir 
kurią iš jų reikia priimti? Jei mes visi 
prisiimtume naujus dalykus, visiškai susi
maišytume, todėl neišvengiama, kad mes 
tvirtai laikomės to, ką mes anksčiau turė
jom, ką mes kartų atsigabenom. Gal būt, 
mes pakeičiam materijalinę savo gyvenimo 
pusę. Mes išnaudojam elektros jėgą ir 
vandens energija, mes dirbam automobi
lius, bęt vidiniai mes nesikeičiam. Mes lie
kam, kas buvę, ir\prie begalinio Amerikos 
įvairumo pridedam savo dalį ir tuo daro
mės amerikiečiais . . . Dar reikia daug 

laiko, kol mes užmiršim, kad esame atvy
kę iš Anglijos ar iš Airijos, iš Vokietijos, Ita
lijos ar Prancūzijos. Mes neturėtume to 
užmiršti ir neturėtume to leisti užmiršti sa
vo vaikams, kol mes patys per ilgą tau
tinės bendruomenės gyvenimą nebūsim su
sikūrę tradicijos ir galvosenos, kuri būtų 
tikra ir būdinga ir kuri duotų pakankamai 
apsaugoti ir vesti tautai. Trumpai — kol 
mes turėsim amerikietišką kultūrą.

Bet mes negalim suformuoti amerikie
tiškos kultūros atsesėdę ir galvodami arba, 
jei ką nors apie tai parašysim ir atspąus- 
dinsim laikrašty. Niekas jos kitas negali 
sukurti, kaip tik laikas ir vien tik laikas, 
kur vis nejučiom ir be jėgų įtempimo pa
kyla virš visų skirtingumų, su begaliniu 
taisyklingumu skirtingumus lyginąs, ir pa
lieka tik tai, kas esminga, tai, kas liks po 
kovos už naują gyvenimą. Tai dar gali 
trukti penkis tūkstančius metų, ir tik, kai 
praeis nemažiau, kaip tūkstantis metų, kol 
susikurs tikra amerikietiška kultūra, ir kol 
mes pasidarysime ameriekietiška rase. Bet 
aš galiu tik tikėti, kad tai bus ypantinga 
būtybė, tas tikrasis amerikietis, kurs sto
vės po penkių tūkstančių metų toj vietoj, 
kur aš dabar stoviu. Jis turės tai, ko joks 
žmogus taip gausiai neturi — visų amžių, 
visų rasių, visų kultūrų palikimą. Jam 
bus siekimas tai, kas mums yra veiklu
mas, per šimtmečius išugdytas ir susti
printas į jėgą kuri jį išves į žmogiškos esy
bės aukštumas, apie kurias mes svajojam.
.... Bet aš labai gerai žinau, kad aš 

galvoju apie tą busimąją Ameriką, apie

Ameriką po tūstančio ar penkių tūkstan
čių metų, toks galvojimas nėra amerikie
tiškas. Kiti instinktyviai galvoja apie atei
tį, siekiančią šimtus metų, ir mato save 
kaip laiko dalį. Bet amerikietis turi sun
kiai įtempti .savo fantaziją, jei nori pagal
voti bent apie dvi kartas, apie savo anū
kus — nesvarbu, ar jie jau gimę, ar dar 
turi būti pagimdyti. Tai irgi priklauso 
prie jų veiklumo. Mes negalim, nenorim 
laukti, nors ir žinom, kad yra teisinga, jog 
tikras pamatymas yra tolimas pramaty- 
mas. Ir dabartis negali, būti jų tikslas —< 
ji turi būti tik pagrindas ateinantiesiems. i

. . . Kadangi mes esam tokie skirtingi, 
esam tokie tikri. Pranašauti nedėkinga. 
Bėt aš tikiu — mūsų šalis yra vienintele 
saugi dabartiniam pasauly. Nes mūsų ne
galima taip paprastai suskaldyti ir sour- 
ganizuoti į dvi priešingas stovyklas. Pas > 
mus yra kapitalistų tarp darbininkų ir so- 
cijalistų bei kcąnunistų tarp milijonierių, 
o mūsų prezidentas gali būti aristokratas 
arba pamestinukas — svarbu tik, kad mes 
jį mylėtume ...

Aš tikiu į tą Ameriką, kurią mes dabar 
turime. Aš tik norėčiau matyti kat visa, 
ką mes turime, yra gera ir reikalinga, ir 
kad mes dar daugiau galėtume vienas kitą 
suprasti. Kadangi mūsų šalis pastatyta ant 
skirtingumų ir ant tikėjimo laisvės pag
rindų del to mes galim tikėtis ir vieny
bės, ir didybės. >• >•«.

Vertė Z.
(pabaiga)
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Sportas 
LAIŠKAS REDAKCIJAI 

Didžiai gerb. p. Redaktoriau! ’
Tamstos vedamo dienraščio Nr. 127 įdėta 

sporto žinutė, liečianti futbolo rungtynes 
tarp lietuvių vienuolikės ir Frankfurto 
„Eintracht“, deja, eilinį skaitytoją netei
singai informuoja ir tuo pačiu nemaloniai 
nuteikįa.

Neturint bendros sporto vadovybės, fut
bolo entuziastai Augsburge šiais metais 
griebėsi žygių sudaryti vieną ' pajėgesnę 
Vienuolikę Po ilgų vargų pavyko sugau
dyti iš visų trijų zonų net devyniose sto
vyklose gyvenančius žaidikus ir tikrai ne- 
Susižaidus pradėti bandyti jėgas su kitų 
taubybių (DP) futbolininkais. Visas žai
stas keturias rungtynes mes laimėjom 
bendru įvarčių skaičium 17—2. Vėliau su
žaistos dar keturios rungtynės su vokiečių 
ekipom (ju tarpe su F. C. Bayem II-ja 
vienuolike 5—0). Trejos rungtynės laimė
tos, vienos pralaimėtos įvarčių santykiu 
16—6 mūsų naudai.

Pabandyta žaisti su stipriausia Frank
furto vokiečių ekipa „Eintracht", kuri sa
kaitę prieš tai pralaimėjo Pietų Vokietijos 
meisteriui VfB. Stuttgart minimaliu rezul
tatu 0:1.

Mūsų vienuolikė sužaidė 3:3. Tiesa, 
. fungtynių rezultatas gal mums ir palan

kus, bet pačią rungtynių eigą, kaip labai 
(įdomią, minėjo ne tik „Minties“ recenzen- 
fes, bet ir kiti žiūrovai, kurie mūsų ko- 
thandą įvertino gerai. '

Atsimindami aukštą vokiečių žaidimo 
fcrgi, mes norime ir toliau žaisti su stiprio- 
tnis jų ekipomis. Žaisti ne tam, kad-lal- 
Eėti, bet kad pasimokyti. Juk ir mūsų 

epšinis pasiekė pasaulinio lygio ir Euro
pos meisterio vardo po eilės nesėkmingų 
Rungtynių ir tik geriausiųjų mokytojų 
dėka.

Futbole mes, anaiptol, nbuvome tradici
niai silpni, kaip kad labai jau diletantiškai 
tvirtina žinutės autorius, ir dabar tik, 
teisdami ir mokydamiesi- iš geresnių mo
kytojų, galime siekti pažangos. O tokiais 
Mokytojais futbole šiuo' metu mums gali 
būti tik geriausios vokiečių ekipos.

Panašiomis parašytomis žinutėmis re
cenzentas nesusmukdys mūsų, bet tik pak
reips mūsų tremtinių visuomenę nepagei
dautina linkme. ' '

Vietoj rašęs apie „tradiciniai silpną „ko- 
žinutės autorius daug daugiau pa- 

autų lietuvių sportui išeivijoje, pasiū- 
konkrečių planų, kaip padėti sutelki

vienuolikę į vieną vietą ir suteikti jai 
galimybių treniruotis, nes iki šiol futbolo 
vienuolikė negavo, jokios paramos iš Lie
tuvių Bendruomenės.

Mes tikimės, kaip prieš metus tikėjosi 
gausų geriausieji krepšininkai, kad galų 
gale kas nors ir mumis susirūpins. Juk ne 

ptis, kad tik pavienių asmenų inicia- 
subūrė priešininkus į vieną vietą ir 
jiems pasiekti taip pasigėrėtino lygio.

Mes laukiame irgi tos valandos ir visiems 
Mimistams norime priminti, kad savo nu
tiktais žygiais iki šiol, ir tokiose sąly- 
j*e, nesijaučiame nė per nago juodymą 
lįtemlnę lietuvio futbolininko vardą.
Taigi mūsų pasirinktas kelias yra tikras. 

Futbolo vienuolikės kapitonas.

Po lietuviška spauda pasidairius
L. ŽEMAITIS

Peržiūrėjus minėtame laikotarpyje šių 
laikraščių visus vienaip ar kitaip pasirašy
tus įvairaus turinio straipsnius, dailiosios 
literatūros kūrinius ir korespondencijas 
(neskaitant tik, kad ir pasirašytų, bet nežy-

mums skauda, kuo gyve-

„Mūsų Kelias“ „Aidai“ „Žiburiai" ,Mintis“

Bendras autorių skaičius 1£6 94 290 127

Dailioji literatūra:
a) Prozos kūrinių autorių

b) Poezijos „ „

37 
(37,9%)

26

12
(37,2%)

24 
j

35 
(33,7»/») 

63

\ 
20

(30.7%)
19

Tik korespondpr autorių 21 13 46 ' 16

Publicistinių s,.,. >„ių
(politika, mokslas, kritika Ir t. t.) -

straipsnių aut. ' 96 51 163 78
Vieno publ. straipsnio autorių 81 39 108 50
Dviejų publ. straipsnių autorių 13 7 27 - 10
Trijų ir daugiau publ. straipsnių' autorių 22 5 28 J®

Pastaba: Atskiri asmens yra patiekę įvai- Į sričių autorių skaičius yra didesnis nei bea
riu kūrinių bei straipsnių ir dėlto atskirų Į drojo autorių skaičiaus skiltyje.

Publicistinių straipsnių autorių našumas: . ... •
„Mūsų Kelias“ __74 vieno ir dviejų str. autoriai davė 87 straipsnius

22 trijų ir daugiau str. autoriai davė 129 straipsnius
„Aidai“ __ 46 vieno ir dviejų str. autoriai davė 53 straipsnius

5 trijų ir daugiau str. autoriai davė 19 straipsnių

„Žiburiai“ —135 vieno ir dviejų str. autoriai davė 162 straipsnius
28 trijų ir daugiau str. autoriai davė 149.straipsnius

„Mintis“ — 60 vienoA-lr dviejų str. autoriai davė 70 straipsnių
18 trijų , ir daugiau str. autoriai davė 131 straipsnius

Kaip matome, pirmą žvilgsnį metus, bend
radarbių skaičius atrodo visur gana impo
nuojantis. Galima būtų tiesiog manyti, kad 
esamomis sąlygomis nieko geresnio nebūtų 
reikalo nė norėti.

Tačiau kiek panagrinėjus šios lentelės 
davinius, pirmos eilutės dideli skaičiai ima 
staiga smarkiai mažėti.

Pirmiausia — dailioji literatūra. Pastaro
sios tiek prozos, tiek poezijos kūriniai mūsų 
laikraščiuose užima palyginti dedidelę dalį, 
ypatingai, poezijos dalykai. Be to, mes au
torių tarpe randame tokių, kurių čia išei
vijoje iš viso nėra, arba imami eilėraščiai 
iš įvairių jau pasirodžiusių leidinių. Vadi
nasi, tas ar kitas autorius dažniausiai be jo 
noro ir pastangų patenka į laikraščio litera
tūriną atkarpą. Tad čia jau ne autoriaus 
nuopelnas, bet pačios redakcijos atitinkamo 
pareigūno' rūpestis. Daug yra debiutantų 
poetų, pateikusių kokį vieną kūrinėlį lai
kraščiui ir po to, tarytum, patenkinti, kad 
pasaulis išvydo ir jų spausdintą kūrinį ir 
išgirdo jų vardą, ramiausiai pasitraukia į 
pašalį ir daugiau spaudoje nesirodo. Žino
ma, ir jaunosios jėgos turi turėti galimumo 
pasireikšti ir išeiti viešumon su savo kūry
ba, bet laikraščiui Iš tokių bendradarbių 
tikrai mažai naudos. Nors pasižiūrėjus šioje 
lentelėje į Pegaso garbintojų skaičius, tikrai 
tuojau prisimena anas senas būdingas po
sakis: Lietuva — poetų šalis.

Tačiau kaip ten bebūtų, o vis dėlto svar
biausia laikraščio medžiagos dalis tenka 
įvairiom temom straipsniams — publicis
tikai. Čia ir pasaulio įvykiai, ir politiniai 
klausimai, ir spaudos apžvalgos ir mūsų gy
venimo aktualijos, žodžiu, daugiausia, kas 

mių, vos kelių eilučių korespondencijų ar 
kronikos- pobūdžio žinių bei pranešimų) ir 
stambiai suklasifikavus gauname tokį ben
dradarbių (toliau vadinsiu trumpai — au
torių) vaizdą: 

mus domina, kas 
name, ką veikiame.

Ir šiai didžiausiajai ir svarbiausiajai lai
kraštinio darbo daliai vadinamųjų bendra
darbių skaičius smarkiai sumažėja.

(bus daugiau)

P. p. SKIMBIRAUSKŲS didžiausiame 
skausme, mirus jų mylimai dukrelei ir 
sesutei, nuoširdžiai užjaučiame.

Striungių šeima.

Aneliukei SKIMBIRAUSKAITEI mirus, 
liūdesy pasitikusiems tėvams ir broliui, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

H. Z. DaiUdai.

Liūdesio prislėgtus p. p. SKIMBIRAUS- 
KUS dėl dukrelės Aneliukės mirties reiš
kiame gilią užuojautą.

Paketurių šeima.
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