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Paryžius (AP-DPD-Reuter). Kai tik 
paaiškėjo savivaldybių rinkimų duomenys, 
generolas Charles de Gaulle 
kalavo paleisti parlamentą ir 
jus rinkimus. Jo suteiktasis 
reiškimas yra šitokio turinio:

„Akivaizdoje iš. vidaus ir iš išorės 
Prancūzijai gresiančių pavojų prancūzų 
tauta dabar aiškiai parodė į kurią pusę ji 
krypsta. Separatistai (taip dę Gaulle va
dina komunistus) neteko mažiausiai vienos 
septintosios dalies savo rinkėjų ir daugy
bės vietų savivaldybėse. Daugelis piliečių, 
kurie tų apmaudingų apaštalų buvo klai
dingu keliu vedami į „laimę”, dabar iš
reiškė socialinio tęisingumo ir tautinio 
atsinaujinimo pageidavimą. '

Tai yra pradžia grįžimo, kuris dabar jau 
bus nebesulaikomas. Kiekviena busimoji 
diena vis aiškiau parodys, kad separatistai 
neturi jokių prancūzų partijai charakteringų 
žymių, bet yra tik svetimos diktatūros pa
siuntiniai1, kuriems žmonijos vargas sudaro 
įrankį pasiekti neaprėžto viešpatavimo. 
Nukentėjo ir kitos partijos. Ryšium su tuo 
susidarė milžiniška galia. Prancūzų tautos 
susivienijimas, 'kuris buvo tik prieš šešis 
mėnesius įkurtas'ir kuris dar tebėra orga
nizacinėje stadijoje, savo pirmajame mėgi
nime visuose prancūzų sluoksniuose žymiai 
daugiau laimėjo balsų, negu visos kitos, 
partijos kartu paėmus, nežiūrint, kad dau
gelyje vietų susivienijimas nebuvo išstatęs 
net savo kandidatų.

Tai yra stebėtini dalykai. Prancūzų vyrai 
ir moterys atrado nacionalinio saugumo ke
lią. Užsieniuose, ir ypač mūsų suvargusioje 
ir nuniokotoje Europoje, vėl. atgimė viltis 
sielose tų, kurie nenustojo pasitikėjimo 
Prancūzija. Šie rinkimai stipriu ~ smūgiu 
pasmerkė betvarkės ir susiskaldymo re/imą, 
kuris buvo .įstūmęs kraštą į bejėgiškumą. 
Kartu su tuo, dabartinės įstaigos yra nete
kusios teisinių pagrindų,, kurie remiasi tau
tos pasitikėjimu. Jų jėga praktiškai reiš
kiasi) iš sąryšio atskirų partijų, kurios 
drauge kaip paaiškėjo — atstovauja silpną 
mažumą.

Dabartinėje''būklėje nėra kitos išeities ir

kitokio demokratiško sprendimo, kaip vėl 
kreiptis į tautą. Iš to įstatyminio šaltinio, 
t. y. iš tautos valios, kuri yra 
dant respubliką, turi > iškilti 
Dabartinis tautos susirinkimas, 
greičiau turi būti paleistas, bet
dimo prieš tai tiesioginių rinkimų siste
mos, kuri suteiktų busimajam parlamentui 
aiškią daugumą.' Prancūzų tauta, kuri da
bar praregėjo dėl skaudžių7 patyrimų, su
teiks įgaliojimus tiems atstovams, kurie 
dės pastangas pagerinti esamąją santvarką 
ir sieks socialinio, moralinio bei ūkinio 
Prancūzijos atnaujinimo. Tiktai tokiomis 
sąlygomis galės pasiimti sau sunkią val
džios atsakomybę tie, kurie yra geros va
lios. .

Įvykiaj yra perdaug pavojingi, kad būtų 
leistini atidėliojimai. Kiekvienas žino tai, 
kad prie dabartinės santvarkos valstybei 
gresia anarchijos pavojus. Yra aišku, kad 
šiais laikais mūsų tauta negali egzistuoti 
be tokios vyriausubės, kuri būtų pajėgi 
atsispirti tiems sunkumams, kurie gresia iš 
vidaus, ir kuri sustiprintų Prancūzijos bal
są užsieniuose bei užtikrintų jos nacionalinį 
saugumą. Tie, kurie dabar turi valdžią ir 
imasį priemonių pratęsti neveiksmingąjį 
režimą, susilauks galutinio subyrėjimo. Tam 
tikrų žmonių pretenzijos remiamos dabar
tinė konstitucija, kad nutęsus atsiskaitymo 
dieną, yra juokingos, kaip lygiai absurdiš
ka yra pati konstitucija, kuri numato, kad 
šiuo metu tautos atsiklausimui įvykdyti yra

tautinio susi-reikalingąs dviejų trečdalių 
rinkimo daugumos nutarimas.

Visais atvejais prancūzų 
vienijimas ateityje atstovaus 
lūs. Jis bus atvirau visiems, kurįe 'nori
tarnauti Prancūzijos interesams. Jis plėsis 
ir organizuosis, kad Įgalėtų užtikrinti tau
tai saugumą.” '

PRANCOZIJOS ŪKIS IRsPOLITINĖ
PADĖTIS X

tautinis 
tautos

susi- 
reika- NEMUNO ILGESIO POEZIJA

* Brazilijos vyriausybė tiktai tuomet so
vietų diplomatus išleisianti, kai Brazilijos7 
pasuntinybės Maskvoje tarnautojai bus ap
leidę rusų žemę. Brazilijos gi diplomatai 
Maskvoje yra laikomi kaipo „įkaitas”, kad 
sovietų diplomatams Brazilijoje būtų užtik
rintas saugumas. (Dena).

DAIL. VILIMAS DALYVAUJA VOKIE
ČIŲ APŽVALGINĖJE PARODOJE

AUGANTIS TEATRAS KASSELYJE
♦

K. S, KARPIUS TR1SDES1MT METŲ 
REDAGUOJA „DIRVĄ”

NAUJOS BALF SIUNTOS TREMTI
NIAMS

DRESDENAS „DĖKOJA SAVO ISLAI- 
VINTOJAMS”

Vėliniu vakaru ...
6 4

Lietuva pasipuoš liūdnai spindinčiomis žvakutėmis. Mirtina tyla Įsiviešpa
taus mumyse. Ir niekuomet tiek daug jų zneužsižiebs Lietuvos, tolimo Sibiro ir 
kitų svetimų kraštų žinomose ir nežinomose kapinėse, 'kai šį tylų ir palaimintą 
vėlinių vakarą ... ' ~ , •

. Rinksis žmonės, nejausdami laisvės, kenčiančiais veidais, surakintomis širdi
mis, tylūs ir. nusiminę, o iš amžinosios kapų tylos kils vėlių dvasia, sklidina tikė
jimo į amžinybę, į Lietuvos nemirštamybę, į lietuvio dvasinę stiprybę.

šį tylų ir prasmingą Vėlinių vakarą jungsis lietuvių širdis vienon fvirton 
grandinėn ir karštomis maldomis aplankys kiekvieną žinomą ir nežinomą lietu
vio kapą, kuris įprasmino gyvenimo tikslą, kovos prasmę, aukščiausio pasiau
kojimo pavyzdį, laisvės meilę bei amžinąjį tikėjimą į prisikėlimą.

Iš kapų kils ta pati Lietuvos dvasia — tvirta, kovojanti ir nemirštanti. Ji 
grįš į mus su tomis pačiomis idėjomis, su tais pačiais veiksmais, kuriais, jie 
gyvi būdami, skiepijo savo'' vaikams žmoniškumą, lietuviškumą, gėrį, ir grožį, 
su ta dvasia, kuri veikė aplinką didvyriškais žygiais ir kūrė savo 'tautos ir 
valstybės istoriją.

Vytauto Didžiojo, Basanavičiaus, Kudirkos, knygnešių, pirmųjų savanorių, 
partizanų ir kankinių dvasios įspėja mus nenustoti tikėjimo amžina Lietuva. Tų 

. amžinų kovotojų ir kankinių dvasios taip pat atpalaiduoja mus nuo pilkos kas
dienybės ir atskleidžia mums plačiuosius tikrojo žmoniškumo, meilės, pasišven
timo ir laisvės kovos horizontus.

Dar ilgai mes girdime karštus maldos žodžius ir nukankintųjų brolių ir 
seserų šauksmus. Ir mes tikime, tikime labiau, negu kada, jog ši mūsų malda, 
šis nepalaužiamas kovos ryžtas grąžins mums prarastą Tėvynę ir bočių žemę.

Tokie pat tylūs skirstomės, bet degančiomis tikėjimo širdimis ...
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Graikijos Atstovai jt susirinkime
kairės: užsienio reikalų ministeris K. Tsaldaris, kuris vadovauja delegacijai, vice- 

ministeris G. Melas (viduryje) ir Graikijos pasiuntinys Vašingtone V. Dendramia
(dešinėje). - (Dena-NYT-Bild)

Vokietijos klausimas Žemuosiuose Rūmuose
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REMADIER NEPATENKINTAS DE GAULLE LAIMĖJIMU
Paryžius (Dena - Reuter). Antradienį 

prancūzų tautiniame susirinkime kalbėjo 
prancūzų ministeris pirmininkas Rema- 
dier. Nors jis ir nepaminėjo nei gen. de 
Gaulle tautinio susivienijimo, nei komu
nistų, bet griežtai pasisakė prieš „dviejų 
blokų politiką“ Prancūzijoje. Vyriausybė 
tikisi, kad daugiau nebūsią jokių, net ir 
politinių, streikų.

gresia prancūzų suverenumui^ ir tvirtino, 
kad esą vedami paruošiamieji pasitarimai 
už suteiktus kreditus jkeisti prancūzų ge
ležinkelius. Transporto ministeris energin
gai protestavo prieš tuos tvirtinimus. Ko 
tik neįvyko muštynės, kada J. Duclos 
asmeniškais priekaištais puolė atstovą 
Andrė Mutter, kai šis siūlė paleisti komu
nistų partiją.

AUSTRALIJOJE 7,5 MIL. GYVENTOJŲ
Canberra (AP). Remiantis visuotino gy

ventojų surašymo (VI. 30) daviniais Aus
tralijoje yra 7.580.820 gyventojų, iš kurių — 
3.799.153 vyrai ir 3.781.667 moterys.

Nuo 1933 m. surašymo, gyventojų skai
čius padidėjo 950.981 arba 432.042 vyrais 
ir 518.939 moterimis, praneša statistikas 
Dr. Rolandas Wilsonas. x

Londonas (Dena-Reuter). Buvęs ministe
ris britų užimtoms sritims Vokietijoje ir 
Austrijoje John Hynd Žemuosiuose Rū
muose pareiškė: „Perspektyvos dėl pa
sisekimo sudaryti taikos sutartį su Vokieti
ja busimojoje Londono užsienių reikalų 
ministerių konferencijoje yra menkos”. Tų 
išvadų esą reikalinga prieiti turint galvoje 
dabartinius patyrimus ir vis didėjančius 
nesutarimus Jungtinėse Tautose. Hyndas 
paklausė, ar vyriausybė yra pasiruošusi 
planus valdyti vakarų Vokietijai, jei kon
ferencija nepasisektų. Jis reikalavo vakarų 
zonose tuojau įvykdyti pinigų reformą, nes 
iki šiol nesą jokio paskatinimo dirbti ir 
gaminti, o taip pat nesą jokios galimybės

vykdyti Sveiką eksporto’politiką. Dėl įmo
nių išmontavimo jis pažymėjo, jog tas pa
liečia ir tokias įmones, kurios kaip tik 
reikalingos pačiai Vokietijai.

Opozicijos vardu konservatorių atstovas 
pareiškė, jog netrukus Vokietija sudary
sianti taikai didesnį pavęjų, negu kad buvo 
dviem fnetams praslinkus po pirmojo Di
džiojo karo. Jis taip pąt reikalavo tuojau 
įvykdyti pinigų reformą Vokietijoje.

Į užmetimus atsakė užsienio reikalų mi
nisteris Bevinas. Reparacijų politika esanti 
žymioji dalis ūkiškojo plano Vokietijoje. 
Reparacijoms būsiąs panaudotas tas vokie
čių pramonės kapacitetas, kurį sukūrė Hit
leris nuo 1938 metų. (

Toliau Remadier pareiškė: „Prancūzi
joje atsirado nauja partija. Mes pažįstame 
jos vadą ir aš tikiu, netrukus mes pažin
sime ir jo programą“. Nurodyčhrdams gen. 
de Gaulle esant Prancūzijos „išlaisvinto
ju“, Remadier pasakė: „Jeanne d’Arc ne
vadovavo jokiai partijai. Konstitucijos re
vizija ir parlamento paleidimas yra nau
josios partijos .lozungai. Tie, kurie šiais 
žodžiais agituoja, yra visuomet buvę respu
blikos priešais.“

Komunistų frakcijos lyderis Jacųue 
Duclos įrodinėjo, jog Marshallio planas

x KALĖJIMAN UŽ FAŠISTŲ HIMNĄ

Milanas (UP). Policija pašalino riaušių 
pavojų kai areštavo du devyniolikmečius, 
kurie nekreipdami į minios protestus, už
sispyrė sugiedoti seną fašistų himną.

Jaunuoliai Giorgia Arecco ir Spartaco 
Gremese savo koncertui pasirinko Standard 
Oil degalų stotį, kur po egzekucijos buvo 
pakabintas už kojų Miissolinis. ,

NAUJI JT NARIAI — PAKISTANO IR YEMENO ATSTOVAI
’š kairės į dešinę: JT generalinis sekretorįus Trygve Lie laike pasitašymo akto, Pa- 

itano atstovas Sir Mahammad Zafrullah, Egipto atstovas (stovi) Dr. Hanna Saba, ir 
Yemeno atstovas pricas Seifui Islam Abdullah. (Dena-INP-Bild)
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NAUJI PROJEKTAI DP KLAUSIMUI SPRĘSTI
„New York Herald Tribune” š. m. spalio 

mėn. 27 d. vedamajame svarsto, kaip dabar 
manoma spręsti DP klausimą. JAV Atstovų 
rūmų nariai, kurie susipažino su išvirin
tųjų asmenų gyvenimu DP stovyklose Vo
kietijoje, norėtų, kad Jungtinės Tautos 
nustatytų, kraštam^ norintiems DP įsileisti 
tam tikras kvotas? Tie atstovai kelią balsą 
už greitą akciją ir mano, kad kvotų nus
tatymas geriausia priefnonė DP problemai 
spręsti. Atstovai Frankas L. Chelf ir 'Jo- 
kūbas K. Javits galvoja prašyti užs. reik, 
ministerį Marshall), kad pasiūlymą kaip 
galima greičiau perduotų JT suvažiavimui.

Atstovas Javits aiškino, kad jie norėtų 
prašyti JT, kad jos priimtų tik rezoliuciją, 
kurioje būtų rekomenduojama Tarptautinei 
Pabėgėlių Organizacijai (IRO) sušaukti 
konferenciją tiį valstybių, kurios nori daly
vauti DP įkurdinimo programoj. Tai būtų 
taip vadinamos tik „priimančios tautos”, 
kurių gyventojų skaičius nėra per didelis 
ir kurios gali pasirūpinti žymiu pabėgėlių 
skaičiumi. Į tą ’ valstybių skaičių, pagal 
minėtą laikraštį, turėtų be abejonės įeiti 
JAV, Kanada, Australija, Pietų Afrika ir 
Pietų Amerikos kraštai, iš kurių, daugelis 
jau dabar ruošia įkurdinimo planus. Toje 
konferencijoje savanoriškai dalyvaujančios 
valstybės turėtų išvengti didesnių debatų ir 
vetavimų. Pirmiausia turėtų būti nustatyta 
kriterijus kvotoms nustatyti ir paskui pri
imti jas. Dalyvaujančios valstybės turėtų 
savo nutarimus perduoti JT sprendimui, ir 
pritaikinti savo imigracijos įstatymus 
praktiškam nutarimų įgyvendinimui.

Laikraštis nurodo, kad paskutinėj Kąn-

greso sesijoj nesvarčius Strattono biliaus ir 
paskutinės minutės pasiūlymo — suma
žinti priėmimą iš 400.000 iki 100.000, — 
kiekvienas klausimo pajudinimas turi būti 
sveikinamas ir rūpestingai svarstomas. 
Atstovų rūmų narių pasiūlymo reikšmė yra 
dvejopa: viena, kad pripažįstama už karo 
aukų likimą aiški JT atsakomybė, antra, 
kad siūloma konkreti bazė tiesioginei JT ir 
norinčių DP priimti valstybių akcijai.

Iš to, kas aukščiau pasakyta tenka daryti 
išvadą, kad išvietintųjų asmenų Įkurdinimo 
kituose kraštuose klausimas'dar turės per
eiti daugelį intancijų ikj jis bus prakti- 
kgje vykdomas. Žinoma, tai yra tik projek
tai, bet iš praeities mes matome, kad nė 
viena valstybė nesiskubina priimti pas sa
ve išvietintuoąius. M. V.

IRO TURI BOTI TAUPI
Ženeva (AP). JAV užsienio reikalų .mi

nisterijos atstovas O. L. Warenas pareiškė, 
kad JAV, kurios iki šiol dengė 45 °/o išlaidų 
tremtiniams Europoje išlaikyti, gali atsisa
kyti toliau teikti paramą, jeigu pinigai 
nebus racionaliai sunaudojami.

Kalbėdamas Tarptautinės Pabėgėlių Or
ganizacijos komisijoje Warrenas stebėjosi 
didelėmis administracijos išlaidomis. JAV 
dengia 39°/o administracijos išlaidų sąma
tos skyrių ir vyriausios būstinės Ženevoje 
išlaikymui iki biudžetinių metų — 1948 m. 
birželio 30 d. — pabaigos. Tam tikslui ski
riama suma siekia 18.706.000 dol.

Sekretoriaus pavaduotojas Arthuras 
Ruckeris pranešė, kad jie stengiasi šias 
išlaidas sumažinti bent 5 milijonais dolerių.

Be to, tas sekretoriatas paprašė narius 
duoti daugiau pinigų ir priimti daugiau 
imigrantų. Warrenas smarkiai kritikavo 
sąmatą.

UŽREGISTRUOTA 10.000.000 DINGUSIŲ 
EUROPIEČIŲ

Ženeva, (AP). Prancūzų, belgų ir olandų 
delegacijos siūlė išplėsti tarptautinę paieš
kojimų tarnybą, kad būtų galima nustatyti 
kas atsitiko su 10.000.000 asmenų Europoje 
per paskutinį dešimtmetį.

Centrinė kartoteka Arolsene, Vokietijoje, 
turi 13.000.000 kortelių įvairių paieškomų 
asmenų, kuriuos Centrinis Paieškojimų 
Biuras mėgino surasti. Apie 3.500 asmenų, 
kuriuos jų artimieji laikė dingusiais, buvo 
surasti per radio ir spaudos skelbimus.

Olandų delegacijos atstovas prie Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos laikinojo 
komiteto, Dr. Hilda Verway Jonker, pra
nešė komisijai, _kad 40.000 jo tautiečių yra 
dingę ir, kad paieškojimų biuras apyti
kriai turėtų turėti užregistravęs apie 
10.000.000 dingusių Europoje asmenų.

TELEGRAFINIS ATSISTATYDINIMAS
Bernas (AFP). Bulgarų pasiuntinys Švei

carijoje Damianas Večev telegrafu prane
šė savo vyriausybei apie, atsistatydinimą! 
Jis protestavo prieš jam primestus kaltini
mus laike generolo Stančevo teismo proce
so ir užsistojo prieš tyirį laįką nužudytąjį 
Nicolą Petkovą. Telegrama skamba: „Yra 
teisybė, jog Petkovas nebuvo joks išdavi
kas, bet geras, drąsus bulgaras v ir garbin
gas politinis kovotojas”.
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Kongresą sušaukus
Pereitą penktadieni 22 vai. mažiausiai 

40.000.000 amerikiečių išgirdo radijo pra
nešėją sakant: „Ladies and Gentelmen — 
President of United States!”' Po to prezi
dentas Trumanas paaiškino, kodėl jis lap
kričio 17 dienai sušaukė kongresą. Tai ne
įprastas atsitikimas. Nuo savo egzistenci
jos pradžios kongresas nepaprastos sesijos 
buvo sušauktas ne daugiau 12 kartų. Pasku- 
thvį sykį nepaprastos sesijos kongresą bu
vo sušaukęs prezidentas Rooseveltas 1939 m. 
rugsėjo mėn. neutralumo įstatymą pakeisti.

Savo kalboje prezidentas Trumanas pa
aiškino kodėl jis taip pasielgė. JAV-bių 
tikslas esąs visuotinė taika jr gerbūvis. Šal
čiai ir badas gresia taikai, o infliacija ge
rovei. Kongresas sušaukiamas tam, kad įs
tatyminėm priemonėm pasipriešinus toms 
negerovėms. Toliau prezidentas Trumanas 
ilgėliau sustojo prie infliacijos problemos. 
Tenka pastebėti, kad žodį „infliacija” ame
rikiečiai kiek kitaip supranta negu mes. 
Tuo taupu, kai mes^žodžiu „infliacija” su
prantame pinigų vertės kritimą ir visišką 
valstybės finansų sugniužimą, amerikiečiai 
tam žodžiui duoda siauresnę prasmę. Pas 
juos infliacija taj tik kainų kilimas ir su 
tuo surištas perkamosios galios sumažėji
mas. Bet infliacija ir tokia prasme yra di-

ir kuro. Iki metų pabaigos jai reikalinga 
mažiausiai 142 mil. dolerių. Panaši suma 
bus reikalinga nuo kitų metų pradžios iki 
kovo . mėn., kada tikimasi susilaukti Mar- 
shallio plano palaimos. Kova su šalčiu ir 
badu — prezidento teigimu — yra tiesiogi
nė pagelba tų kraštų nepriklausomybei iš
laikyti. Padidintos pagelbos yra reikalingi 
ir okupuoti kraštai: Vokietija, Japonija ir 
Korėja. „Šioji žiema — sakė prezidentas— 
bus lemiama mūsų istorijoje!. Jei ryžtingai 
veiksime, padėsime sau ir kitiems.”

Tiek prez. Trumanas. Dieną prieš tai, 
pasklidus žiniai, kad kongresas bus sušauk
tas, didysis New Yorko respublikonams ar
timas laikraštis „New York Herald Tribu
ne” savo vedamajame, antrašte „Laikas 
veikti”, sveikino prezidento pasiryžimą. Ko
dėl tas pasiryžimas taip vėlai atėjo, pa
aiškinu demokratams artimas „Baltimore 
Sun”, reikšdamas baunės dėl respublikonų 
partijos'abejingumo šiuo reikalu. Laikraštis 
nurodo, kad demokrato prezidento pasiūly
mams turi pritarti respublikonų dauguma 
kongrese. „Baltimore Sun” ragina respub
likonų partiją pamiršti partinius interesus 
ir, pametus abejingumą, imtis iniciatyvos 
būsimose kongreso diskusijose, kurios bū

siančios svarbiausios Amerikos istorijoje. 
Mat, turėdamas galvoje 1948 m. prezidento 
ir kongreso rinkimus, abi partijos stengia
si sustiprinti savo pozicijas ir kaip galima 
daugiau pataikauti rinkikams. Nors princi
piniai visi sutinka, kad pagelba reikalinga, 
tačiau kai reikia mokėti iš savo kišenės, 
kiekvienas stengiasi delsti. Tai suprantama 
ir žmoniška. Tačiau dabar tiek infliacijos 
grėsmė, tiek pagelbos Europai reikalingu
mas yra tiek visiems aiškūs, kad preziden
tas galėjo ryžtis, nedaug rizikuodamas de
mokratų populiarumu, sušaukti kongresą. Ir 
ištikrųjų, ko bus verti milijonai dolerių, jei 
kainos netrukus vėl smarkiai pakils. Be to, 
kainų kilimas gali privesti ir prie komu
nistų taip trokštamos ūkinės krizės. Todėl 
buvo jau aišku, kad veikti reikia ir tai 
greitai. Ne veltui, „New York Times” po 
prezidento kalbos rašė, kad prezidentas nu
tardamas sušaukti kongresą išėjo ne iš 1948 
metų reikalavimų, bet iš 1947 m. padėties. 
Ateinanti žiema partijų reikalus nustūmė j 
antrą vietą ir prezidentas ryžosi prisiimti 
atsakomybę, gal būt, ir už nelabai populia
rius žygius. Palengvėjęs atsidūsimas Pran
cūzijoje ir Italijoje bus jam pirmoji padėka.

V. MESKAUSKAS

I 
I

Sovietu politika Palestinoje
(Iš „New York Times" O. W. spalio 19 d. vedamojo)

Pirmadienį, 1947 m. spalio mėn. 13 d., 
reikia prisiminti, kaip vieną iš retų dienų, 
kada JAV ir Rusija priėjo vieningos 
nuomonės dėl Palestinos padalinimo. Pa
dalinimo plano priėmimas visgi dar ne
reiškia Rusijos obstrukcinės politikos pa
kitimo kituose klausimuose. Tačiau
kiekvieną susitarimą reikia vertinti. Jeigu' 
Rusija nuoširdžiai nori eiti su mumis ir, 
kitomis tautomis, tikslu atnešti taiką ir 
saugumą Palestinoje, tai jau ‘yra aiškus' 
laimėjimas.

Palestinos padalinimo planui Sov. Ru- [ 
sija per savo atstovą Tsarapklną, kuris 
kalboje tarp kitko dar puolė Vakarų 
Europą, dėl nesuteikimo žydams reika
lingos pagalbos, kad jie apgintų savo tei
ses ir egzistenciją prieš hitlerizmo lieka
nas ir, jų sąjungininkus. Taip pat jis iš
kėlė vieną mintį, kuriai mes simpatizuo
jame ir negalime' nepritarti tai, „pačių 
apsisprendimo teisę“. Tik, deja, mps esame • 
priversti būti skeptikais dėl Rusijos su-
pratimo „pačių apsisprendimo teisės“, 
žinant to principo interpretaciją ^Pabaltijo 
ir Balkanų valstybėse. Gi Palestinos klau
sime, kiek šiuo metu galima spręsti, Ru
sijos interpretacija, atrodo, panaši mūsų 
vyriausybės pažiūroms. Skiriasi nuomo
nės tik dėl pačios procedūros — JAV nori 
Palestinos klausimą spręsti šioj sesijoje,

Rusija siūlo pavesti specialiam komitetui, 
kad išdirbtų konkretų planą.

JAV atstovas H. V. Johnsonas pareiškė, 
kad jo kraštas nelinkęs siųsti kariuome
nės dalinių, kurie policinėmis priemonė
mis tvarkytų Palestiną. Jis siūlė JT su
daryti tam tikrus policijos dalinius iš sa-
vanorių. Tsarapkinas, matyt, irgi apie tą 
patį galvojo, kada jis kalbėjo apie taikos 
apsaugojimą Palestinoje. Bet dar tenka 
išspręsti keletą svarbių klausimų. Kada 
britai atsisakys mandato ir pasitrauks? 
Kaip bus sudaryti siūlomi policijos dali
niai? Ar bus nustatyta tam tikri kontin
gentai daugeliui valstybių, ar bus su
rinkti. savanoriai tuose kraštuose, kur 
atrodys bus daugiausiai patikimi dėi savo 
neutralumo bei bešališkumo?

Visi tie klausimai gali būti išspręsti, 
jeigu bus pakankamai kantrybės, geros 
valios ir atsidavimo. Palestinos problema 
iš esmės yra žmonių santykių problema. 
Tai reikalas, pagaliau, duoti abiem dide-
lėm grupėm dirbti savo darbus ir kurti 
planus taikoje,

Palestiną reikalinga ištraukti iš susi
kertančių jėgų politikos. Jeigu tas buvo 
galima padaryti, atsiras šviesi viltis vi
siems jos gyventojams, be religijos ir 
rasės skirtumo. Tai yra didelis uždavinys, 
kurio spręsti JT dabar ir susirinko,

dėlė negerovė. Nuo 1946 metų vidurio iki 
dabar kainos JAV-bėse pakilo: rūbams — 
18%, namų apyvokos daiktams—18% mais
tui — 40%, arba bendrai imant 23%. Ir 
tai tuo laiku, kai pramonė dirba visa spar
ta, civilių reikmenų gamyba, prekybos apy
varta ir įmonių pelnas pasiekė rekordinių 
aukštumų, kai visi dirba. t)aug kas dėl to 
kainų kilimo kaltę mėgino primesti Euro
pai teikiamai pagelbai. Tačiau tai pagelbai 
tenka toks nedidelis JAV gamybos %, kad 
prezidentas Trumanas galėjo tvirtinti, jog 
tai netiesa. Tai įrodę nuodugnūs tyrinėji
mai. JAV-bės su dabartine savo gamyba 
galinčios puikiai gyventi ir, savo pragyve
nimo lygio nesumažindamos, padėti kitiems 
kraštams. Todėl prezidentas neturėjęs kitos 
priemonės kaip tik sušaukti kongresą, kuris 
įstatymų keliu turįs .sulaikyti, kainas.

Antras motyvas sušaukti kongresą buvu
si bado Ir šalčio grėsmė Vikarų Europos 
valstybėms. Toji grėsmė galinti paskatinti 
kitas tautas uždėti savo leteną ant dar lais
vų žmonių ir laisvų tautų. Jei Prancūzija 
užteksianti lėšų dar iki šių metų galo ap
mokėti Jai gyvybiniai svarbų Importą, tai 
Italija jau dabar nebegalinti pirktis maisto

Prancūzijos ūkis ir politinė padėtis
Dr. S. TYLAPrancūzija yra didelė Europos valstybė, 

esanti vakaruose ir geografiniu požiūriu la
bai patogioje vietoje. Smulkiau aptariant, 
šis kraštas yra savo plotu didesnis už Vo
kietiją ir turi arti 42 mil. gyventojų, vidu
tiniškai 76 žmonės viename kv. km. Be to, 
Prancūzija yra kolonialinė valstybė, turin
ti kolonijų beveik visose pasaulio dalyse. 
Bendras kolonijų plotas yra apie 20 kartų 
didesnis už metropoliją ir turi 70 mil. gy
ventojų. Šiuo kartu mus interesuoja Euro
pinės Prancūzijos ūkis, todėl ties juo pla
čiau ir sustosime.

Prancūzijos gyventojai pagal užsiėmimą 
skirstomi taip: žemės ir miškų ūkis 35,7%, 
pramonė* su kasyklomis 35,1%, prekyba ir 
transportas 16,5%, kiti verslai 12,7%. Mies
tų gyventojų skaičius žymiai mažesnis, ne
gu Vokietijoje. Tat jau sako, kad Prancū
zija yra daugiau žemės ūkio kraštas, negu 
pramonės. Normaliais laikais Prancūzija 
pakakdavo savo maisto ir galėjo išsiversti 
be importo. Gera ir žemės ūkiui ypatingai

tinkanti žemė duoda gerų kviečių ir kitų 
javų derlių, o taip pat vaisių ir daržovių. 
Vyno 'gamybos srityje Prancūzija stovi pir
moje vietoje pasaulyje, nors jo nepakanka ir 
importuoja iš Afrikos. Mat, ''vidutiniškai 
išeina kiekvienam gyventojui 0,5 litro vyno 
per parą. Gero vyno šiek tiek eksportuoja. 
Toliau gerai vystoma gyvulininkystė. Vy
rauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai. Ekspor
tuoja: šilką, medvilninius ir vilnonius au
dinius, Juxus dirbinius, geležį ir plieną, 
chemikalus, automobilius, vyną, žuvį, svies
tą, sūrį, vaisius, kvepalus ir gėles. Impor
tuoja: Vilną, medvilnę, anglį, žibalą, šilką, 
odas, medį, kaučuką, maisto dalykus. Trans
portas gerai išvystytas, turi nuosavą žymų 
prekybos laivyną.

Bet kas atsitiko, kad šiandien apie Pran
cūziją daug kalbama ir rašoma, kaip apie 
ūkiškai labai sunkiai vegetuojantį kraštą 
ir be svetimos pagalbos negalintį išsivers

ti? Atsiminkime, kad* Prancūzija ketverius 
metus buvo vokiečių okupuota ir turėjo pa
kelti ne tik okupacines išlaidas, bet kraštas 
buvo be atodairos plėšiamas. 1944 m. va
sarą vėl persirito per kraštą karo audra 
ir jį smarkiai apgriovė, ypač sugriovė 
transporto sistemą — tiltus. Taigi, Prancū
zija dar ne tik kad neatsistatė, bet dar tik 
planuoja atstatymo darbus. Kaip vėliau 
pamatysime, daugelyje sričių gamyba jau 
pasiekusi prieškarinį lygį, bet čia dar nėra 
normalaus krašto ūkio atstatymas. Vyriau
sybė šaukiasi .pagalbos, kraštas pavaizduo
jamas stovįs ant bankroto, bado ir skurdo 
slenksčio. Kaip iš tikrųjų yra? Ar Prancū
zija šiandien tikrai pergyvena katastrofos 
baimę?

Pati prancūzą spauda rašo, kad viduti
nis prancūzas šiuo laiku visai ramus ir 
neblogai atrodo. Už 100 ar 150 frankų kraš
te esą galima kartą gerai pavalgyti. Krau

tuvėse galima vėl pirkti tekstilės, stiklo, 
porcelano ar geležies prekių, o taip pat 
foto, radio, laikrodžių laisvai kiek nori. 
Transportas, gerai funkcionuoja, turistų vėl 
pilna visur. Statistikai konstatuoja, kad 
kraštas nuo išlaisvinimo padaręs žymią pa
žangą. Akmens anglies, elektros srovės ir 
benzino gamyba yra 10% prašokusi prieš
karinę gamybą, sunkioji pramonė pasiekė 
90%, tekstilė sukasi apie 100%, panašiai 
statybos pramonė, kursuojančių garvežių 
bei pakraunamų vagonų skaičius nedaug 
mažesnis už 1938 metų skaitmenis. Jei taip, 
tai kas verčia vyriausybę reikšti pesimiz
mą, šauktis pagalbos ir griebtis drastiškų 
priemonių krašto viduje, kad užbėgtų už 
akių galimiems sunkumams? Štai kelios 
problemos, kurios Prancūzijoje kelia neri
mą: aprūpinimas duona, finansinių reika
lų sutvarkymas, dolerių trūkumas ir griau
namųjų jėgų eliminavimas.

Stebėtinas supuolimas: Prancūzija, kuri 
duonos visada savos pakakdavo, šiemet jos 
labai trūksta, kai jos taip pat trūksta visa

James Bumham knygos . /
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. IŠEITI S...
Amerika pasirinko politiką, kurią aš pa

vadinau „neapsisprendimu” (irresolution). 
Toji politika leis augtj krizės aštrumams ir 
leis laisvai vystytis pasaulinės kovos baci- 
lonu. Karas prasidės kai tik tuo laiku, ka
da JAV nebus jam pasiruošusios. Iniciaty
va priklausys priešininkams.

Bet .nereikia žinoti visų paslapčių, kad 
galėtum būti tikras, jog JAV karinė va
dovybė pramato ikaro galimybes ir atitin
kamai tam ruošiasi. Tačiau karinis pasiruo
šimas dažnai pasilieka politikos įrankiu, o 
politinis nepasiruošimas išryškina ir geriau
sių militarinių priemonių nenaudingumą. 
Taigi, trumpai reziumuokime karo perspek
tyvas tos „neapsisprendimo” politikos rė
muose.

Prileiskime, kad priešas, karui prasidėjus, 
—■ turės didesnį skaičių kariuomenės ir geres

nes strategines pozicijas. JAV karinė vado
vybė tada pagrindinai remsis techninių pra
našumu ir, apskritai, apsiginklavimo koky
be. Atrodo, kad pagal strateginį planą to
kiu atveju pagrindinis smūgis, greitas ir 
paraližuojantis, būtų panaudotas atominiu 
ginklu | žibalo versmes, į Maskvą h- į kokį 
dešimt ar daugiau miestų Sovietų Sąjungos 
arba jos kontroliuojamų grynai pramoninių 
kraštų.

Kai kurie kariniai vadai mano, kad toks 
smūgis greitai užbaigtų kovą ir kad Sovie
tų Sąjunga, praradusi tuo būdu savo karinį 
potencialą, padėtų ginklus, keliom savai
tėms praėjus.

Bet aš abejoju, ar šiuo metu turime pa- 
' kankamaj techninių priemonių tokiam lem

tingam smūgiui į Eurazijos širdį. Prileiski- 
me, kad jau dabar tų priemonių užtektų ar
ba jų užteks artimiausiu laiku. Vis dėlto 
ai manau, kad tokie smūgiai turėtų iššauk
ti milžiniškų sugriovimų.

Na, bet jei Sovietų Sąjunga tuo metu 
s turėtų taip pat atominį ginklą, tai ji tuoj 

pat atsakytų juo, masiškai puldama JA Vals 
tytes. Iš tikrųjų, gali būti taip, kad JA 
Valstybės, vesdamos tokią „neapsisprendi
mo” ir nuo viešosios opinijos priklausomą 
politiką, bus pirmosios užpultos. Aš spėju,

santrauka
kad JAV turi taip įrengusios atominių 
ginklų dirbtuves, jog galės atlaikyti pirmą
ją komunistų ataką, kol galės atitinkamai 
jiems atsakyti. Jei jos pirmojo smūgio ne
atlaikys — karas bus pralaimėtas, dar jo 
nepradėjus.

Mes jau sakėme, kad Amerikos pramonė, 
būdama daugiau sukoncentruota, atominiam 
ginklui yra daug jautresnė, negu sovietų 
pramonė. Ir socialinė Amerikos struktūra 
yra labiau priklausoma nuo pramonės, negu 
sovietų. Taigi, reikia laukti, kad sovietų 
smūgiais Amerikai sudarytieji_ nuostoliai 
bus daug didesni, negu Amerikos padary
tieji Sovietų Sąjungai. Sakykime, kad ata
komis tie nuostoliai išsilygintų. Bet jomis 
karo greitai nebaigtume: jis būtų ilgas ir 
negirdėto platumo. Baisūs materialiniai 
nuostoliai, patirti iš abiejų pusių, ir nega
lint jų padengti karę eigoje, mažintų tech
ninio faktoriaus svarbą karui. Tuo atveju 
moralė, pasaulio tautų atsišaukimai ir bend
rai politiniai faktoriai taptų vis daugiau 
lemtingi. Ir vėl prileiskime, kad Amerika ves 
savo „neapsisprendimo” politiką, tai tų 'vi
sų suminėtų faktorių svarstyklės links vis 
daugiau sovietų pusėn. Jų didieji žmonių 
rezervai bus papildyti kolohialinėmis tau
tomis ir valstybėmis žemesniu civilizacijos 
laipsnio, nes Amerikai vengiant pozityvios 
politikos, tos tautos ir valstybės bus sovie
tų paglemžtos. Net pačioje Amerikoje ir 
pas jos sąjungininkus, komunistų partijos ir 
jų agentai gali dėl Amerikos „neapsispren
dimo” taip išbujuoti, kad reikiamu metu 
prasidės pilnas materialinis ir psichologinis 
sabotažas, kuriam negalės tinkamai pasi
priešinti lojalūs piliečiai, iš anksto politiš
kai neparuošti. Amerikos galas tokiu atve
ju būtų tikras.

Prileiskime, kad karo pradžioje Sovietų 
Sąjunga neturi atominio ginklo. Vadinasi, ji 
negalėtų duoti tokio pat atsakymo masinė
mis ir. griaunančiomis atakomis. Taigi, pir
masis karo periodas baigtųsi didele Ameri
kos pergale. Jei ji iš anksto ves tinkamą ir 
ateičiai pritaikintą politiką, tai karas ga
lėtų būti grėdai ir galutinai baigtas. Aki
vaizdoje visų tautų Amerikos pergalė rr 
techninis pranašumas reikštų daugiau, ne-

gu paprastas jėgos pareiškimas. Toji per
galė santykyje su politiniais planais reikštų 
pasaulinės krizės išsprendimą. Visas pa-
saulis, išskyrus komunistų vyriausius šta
bus, suprastų, -kad naudingiau yra karą 
baigti. Tinkamos politikos pritaikymas dar 
toli prieš karą sutrukdytų sovietų politinius 
ir strateginius pasiruošimus, susilpnintų 
komunistų svorį nekomunistiniuose kraštuo
se ir parodytų tautoms tikrąją naujo karo 
prasmę. Tinkama Amerikos politika neu
tralizuotų komunistų įsiskverbimą į Kini
ją, Į Indiją, į islamo pasaulį, J Pietų Ameri
ką ir kitur. Prie negausių Amerikos ištek
lių žmonėmis prisijungtų nekomunistinio 
pasaulio tautos, turėdamos tikslą sudaryti 
pasaulinę federaciją. Komunistai nuo pir
mo smūgio galėtų atsitiesti tik tada, jei jų 
politiniai rezervai būtų pranašesni.

Visa gražioji mūsų perspektyva bet gi 
nublunka, kai mes matome Amerikos poli
tiką vis „neapsisprendimo" fazėje. Tiesa, 
komunistai negalėtų išvengti pirmų reikš
mingų pralaimėjimų. Bet atominis ginklas 
nepriverstų jų kapituliuoti, nepaliestą poli
tinį arsenalą. Jie apleistų savo didžiuosius 
miestus ir fabrikus, pasielgtų taip, kaip ka- 
daise atėniečiai kad užleido savo miestą 
persų hordoms, negalėdami jų nei ginti nei 
apginti. Komunistai atsisakytų nuo karo, 
vedamo moderniais ginklais; jie jį paverstų 
J politinį karą, į „liaudies karą”, vedamą 
partizanais, „penktomis kolonomis”, šnipais, 
atentatais sabotažais, streikais, melu, tero
ru, diversijomis panika ir sukilimais. Jie iš
naudotų visus Amerikos jausmus visą jos 
kilnumą ir atsakomybę, jie skatintų socia
linius ir rasinius prieštaravimus; jie kurs
tytų sąjungininkus ir nepaliaujamai silpnin
tų Amerikos valią tęsti kovą iki galo.

Reikia gerai žinoti, ką reikš pralaimėji
mas sekančiame kare. Jis nieku nebus pa
našus i tuos pralaimėjimus, kurie yra už
registruoti mūsų civilizacijos jaunystėje. 
Senai jau praėjo laikas tokių karų, kurie 
buvo vedami ritierių ir tų, kurie neturėjo 
ką veikti, arba kurie žinomi tik savo ma
nevrais, bet ne mūšiais, bei kurių tikslas 
yra buvęs pakeisti dinastiją ar išlyginti sie
nas. Mūsų amžiaus karai yra karai, kurie

naikina civilizaciją, naikina kartas, griauna 
miestus ir kruvinai nuterioja ištisas terito
rijas. Rooseveltas stumiamas fatalizmo, ku
rio reikšmės jis tikrai nesuprato, savo gar
siu besąlyginės kapituliacijos šūkiu paža
dino mūsų epochos dvasią. Pirmą kartą 
karų istorijoje atsirado objektas — pasida
vimas be sąlygų: pralaimėjimas totalinis, 
naikinantis, absoliutinis.

Jei Amerika laikysis ir tbliau „neapsi
sprendimo” politikos, tai jos sunaikinimas 
yra pilnai galimas. Iš to nereikia daryti iš
vados, kad Amerikos' pralaimėjimas auto
matiškai reikš Sovietų Sąjungos bei pasau
linio komunizmo laimėjimą. Ilga abišalė 
kova, turint abiem atominius ginklus, gali 
baigtis abišaliu susinaikinimu. i

Visa Vakarinė civilizacija bus paliesta 
pralaimėjimo, nežiūrint, kieno pusėje tas 
pralaimėjimas'būtų. O kas toliau? Vėl bai- I 
si pasaulinė politinė krizė iškiltų dar sun
kesnėse formose. Napoleono ankstybieji mė- , 
ginimai ir vėlesni karai parodė, kad Vaka-
rai nesugeba galutinai išspręsti savų krizių.

Mes jau sakėme, kad Vakarų civilizacija 
neapima visos žmonijos. Vadinasi Vakarų 
sužlugimas paliestų tik tai, kas yra „vaka
rietiško” kitose civilizacijose. Į išgriautus 
Vakarų civilizacijos plyšius ateitų naujos 
srovės iš Kinijos, Indijos ar islamų pasau
lio. Pasaulinės imperijos politinė tvarka 
Vakarams būt# primesta iš kitur, ir Vakarų 
tputos savo paskutinėje istorijos stadijoje 
suvaidintų prbletariato vaidmenį.

Taigi, reikia, kad Amerika pasirinktų. 
Kai skęstantis žmogus šaukia, ausų užkim
šimas jam nieko nepagelbsti. Atsisakymas 
apsispręsti nesumažina atsakomybės. Kai 
žmonės nusikalsta, jie turi galimybės atgai
lauti ir pasirinkti kitą kelią ir tuo būdu 
vėl pajusti tą misteriją, kurią teologai va
dina „Dievo Malone”. Bet šioji teologijos 
taisyklė nepritaikoma visuomenių istorijoje: 
visuomenei nusikalsti teleidžiama tik vieną 
kartą. Babilonija, Atėnai, Ispanija ir Viena 
sužlugo, kad niekados daugiau nebeprisi
keltu.

Yra galima, kad didžiosios tragedijos nak
tis atneš greitą galą trumpai ir spindinčiai 
Amerikos istorijai, nes Amerikos politinis I 
sapnas turi pakankamai teisybių, kad jos su
žlugimas būtų tikrai tragiškas. Amerika 
yra pašaukta į sceną, neužbaigusi savo re
peticijų. Jos galia ir jos pažadai išnoko 
ne laiko ir ne kentėjimų išmintyje. Ir liki
mas ją šaukia pasauliui laidyti arba žūti.

. (Pabaiga) Paruošė V. A.

i Europa. O padėtis yra paprasta: kviečiais 
apsėti plotai buvo .labai maži,, ir oro są
lygos buvo tokios blogos, kad derliai gau
ti gana menki. Prieš karą apsėjama būda
vo kasmet 5,2 mil. ha kviečiais, tuo tarpu 
praeitais metais tas plotas sumažėjo iki 3,9 
mil. ha, nes 1,5 mil. ha sunaikino šalčiai.

| Nežiūrint to, kad pavasarį žymūs plotai 
, buvo atsėti, derlius tebuvo galima imti nuo 
j 3,3 mil. ha ploto. Tai mažiausias plotas 
nuo 1815 m., kai Prancūzija teturėjo 27 mil. 
gyventojų. Pats derlius taip pat išėjo ka
tastrofiškas: trečdaliu mažesnis už paprastą 
vidurkį arba tik 1 to iš ha„ vietoje 1,5 to. 
Statistikai ir žemės ūkio specialistai ap
skaičiavo, kad jei suvartojimas būtų prieš
karinio lygio, tai Prancūzija teturi tik vie
ną trečdalį savo resursų, likusius du treč
dalius reikia parūpinti iš svetur. Šiuo me
tu Prancūzija perka kviečius visur, kur tik 
jų gauna. Bet duonos norma nustatyta 200 
gr. per parą žmogui, o vėliau teksią dar 
numušti iki 150 gr. (Bus daugiau)

BE PILOTO PER ATLANTĄ 
Kefurmoforis amerikiečių transportinis lėk
tuvas iypo Skymasfer C 54 pirmą kartą 
aviacijos istorijoj perskrido Atlantą be pi
loto. Mūsų atvaizde: viršuje lėktuvo valdy
mo aparatūra, apačioje — lėktuvas prieš 
skridimą. (Dena-INP-BiM)
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KU LIO IbWmI MAS
NEMUNO ILGESIO POEZIJA

Naujauslasis J. Aisčio lyrikos rinkinys

Ne per senai Lietuvos Pranciškonai 
JAV, Greene, Maine, išleido vieno mūsų 
žymiųjų lyrikų, J. Aisčio-Aleksan- 
driškio, naująjį poezijos rinkinį. Šiame 
švariai išleistame 80 puslapių rinkinyje 
sutalpinta 50 eilėraščių, kurie suskirstyti 
i du skyrius: Nemuno ilgesys ir Nuaidė- 
jusios dienos.

Gyventi svetiniam krašte, ilgą laiką 
išbūti tarp svetimų žmonių, žinoti savo 
krašto ir savo tėviškės likimą ir reiškia 
ne ką kitą kaip Nemuno ilgesį. Tik jis, 
tas mūsų upių tėvelis, ta mūsų šalies di
džioji arterija, suima mūsų visas bedalių ir 
tremtinių godas, viltis ir kančias. Tik jo 
link ir krypsta mūsų žvilgsnis ir mūsų 
ilgesys. O tas ilgesys gimdo skausmą, kan
čią, nes nuaidi dienos su ta kančia, rodos, 
kaip | kokią beprasmingą buitį, o tačiau 
kiek gilaus turinio, kiek patirties, klek 
naujų vilčių ateičiai, kuri negali būti vien 
tamsa ir nežinia, kaip tai teigia viena 
kita kančios valanda,_

Štai tokių pagrindinių minčių plėtotę 
randam J. Aisčio tremties poezijos rinki
nyje. Poetas negalį nūnai likti nuošaly nuo 
tų laikų ir tų žmonių bei kūrėjų, kurie 
jam mena jo buities panašumą. Ne vienoje

tas kreipiasi į savo „tautiečius ir brolius“ 
patikindamas sugrįžimą ir didelę jų mi
siją — laisvės parvežimą namolei. Nes 
laisvės idėja ją mylinčiam ir tėvynę pa
likusiam yra nemažesnė už tą pačią idėją 
tame, kur liko namie kentėti liž ją.

Gal kaip niekad, poetas žino tėvynę 
esant palaužtą ir kenčiančią, gal dar nie
kad taip graudžiai neraudojusią, kaip da
bar, kaip juo toliau, juo labiau, tačiau, 
lygiagrečiai, jame auga tikėjimas nauju 
rytojum, kaip dar niekad. Iš jo krūtinės 
išsiveržia tiesiog himniška naujojo atgi
mimo, naujosios laisvės, naujojo rytojaus 
giesmės gaida:

Ir pakilęs galingas pavasario gandas
Nuvers šiandienykščių tironų stabus.. 
Vėl mes eisime drąsūs, kaip Panerto

tauras,
Vėl nieks prašalaitis tėvynėj nebus — 
Ir skambės tada giesmės, mauros tad 

litaurai...
(Kada? p. 27)

Dabar poetui tėvynė daros „neišsen
kančia meilės versme šventa“, dabar ly
giai toks pat metas, kada Maironis tarė,

vietoje ir dabar jauti užgautą tą pačią po pančiams nukritus tas šių 
stygą, kuri taip aiškiai jau nekartą kitur 
yra skambėjusi ausy. Bet koks skirtumas! 
Koks jausmo, vaizdo ir minties pastūmė- 
jimas! J. Aistis ir dabar tebėra kaip bu
vęs, gilios impresyvios minties, gilaus 
sugestyvaus jausmo reiškėjas.

Tad pirmiausia tėvynės kančia. Ją poe
tas asmeniškai išgyvena nuo kur kas se
niau, nei mes čia tremtyje. Kai mes bu
vom namie, jis jau rašė tėvynės meilės ir 
ilgesio bei nostalgijos eiles. Bet iš kitos 
pusės, tėvynės netekimas jau kitom są
lygom ir aplinkybėm susiklostė, ir kitoj 
aplinkoj jam teko savo jausmus puose
lėti.

Kiekvienas vargas, kiekviena kančia 
gimdo šviesesnių laiky viltį. To garantija 
ir liudytoja pati praeitis, istorija. Dviejų 
nuomonių čia negali būti. Todėl koks be
būtų liūdesys be namų, kokią kančią te- 
bekentėtų tėvynė — 
nauji laikai. Intuicija 
nei aiškiausias protas, 
sako už mokslininką.

Šia pagrindine idėja alsuoja J. Aisčio 
tėvynės meilės lyrika. Jis, kaįp Maironis, 
tvirtai tiki tėvynės prisikėlimu, jis, kaip 
Mickevičius, mistiškai regi jos grožį, jis iš 
visų mūsų tremties poetų pirmas į ją krei
piasi atviru žodžiu: Lietuva! Jis žino tė
vynę esant pavergtą, bet nenugalėtą, tiktai 
nuliūdusia, bet nenusiminusią. Štai moty
vas, kurio šių dienų mūsų lyrikoje pa- 
sigendam. Nenugalėta — tai didelis žo
dis, 'ir nenusiminus — bene dar didesnis. 
Kiek bebūtų pralaimėta, ko bebūtų 
tekta, dar ne viskas žuvę, kol nors 
žiausia tikėjimo kibirkštis žėruoja, 
nebereikia įrodymų, paaiškinimų, nes 
eina kalba apie tikėjimą, ten einama iki 
negalimybės. Kaip visuomenininkas, poe-

jai žada nušvisti 
daugiau pramato, 

poetas aiškiau pa-

ne
ma
čia 
kur

dienų ir kitas supratimas. Tačiau. Intuicija 
dirba be tų dviejų laiko ir erdvės kate
gorijų. Tik protas, ėmęs viršų ant jausmo, 
imasi spręsti pagal tas kategorijas. Intui
tyvus sprendimas yra kitas. Ir šit poetas 
pakartotinai regi tą žadėtą dieną, kada 
„ir šilas atsidus lengvai", ne tik mūsų 
širdis, kada net šviesiausią rytojų eis amžių 
Lietuva. Jai žūti nėra lemta: ji aisčių sa
vybes išsaugojo Europoje, ji tą auką neš ir 
būsimiems amžiams-

Sunkus tremties likimas ne tiek fizine, 
kiek sielos kančia. Ne tiek sunku būtų 
prakaitu laistyti duonos kąsni, kiek sunku 
j| kaip svetimą imti. Čia J. Aistis, kaip ir 
K. Bradūnas, iškelia tą svarbų motyvą — 
reikalą savą duoną valgyti.

Ir bus pilni aruodai tavo — 
Gimta žemelė mus penės

(Ąjeįs ir tau, p. S3)

Kur bebfcl, kur be(sltalsysl, vis vien 
būsi kampininkas svetur, ir vis jausies 
svetimą duoną bevalgąs, kol nebrauksi 
varpų savo gimtųjų laukų.

Salia tėvynės meilės J. Aistis kelia kitą 
problemą — kančios ir meilės, Čia jis 
kopia į metafizinės kančios sprendimo 
aukštumas. Si problema jam išplaukia iš 
pirmosios — netekus tėvynės, gimsta kan
čia ir meilė. Tad tėvynė yra šios proble
mos pradininkė. Tartum parafrazuodamas 
Pr. Vaičaitį, Aistis dabar nukyla į tą šalį, 
J tą metaflziškal sukilnintą šalį, kur tiek 
skausmo —

Yra gi mūs visų sapnų, visų troškimų 
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo, ašarų, nepastovaus likimo 
Nei vardo žvaigždės neišlįs.,,

(Yra gi, p. 50)

Kančia nėra beprasmiškas reiškinys 
žmogaus gyvenime, ji, kaip aukščiau mi
nėta, gali išvirsti savo priešingybe — 
džiaugsmu. Kad mes ir klajūnai, sako 
poetas, mes esam savo kančia turtingi, 
mes meilės žodžių nesvaldom tuščiom 
(p. 42). Kančia nuskaidrina žmogaus sielą, 
jos niekur neišvengsim, ji net stovi šalia 
mūsų laimingiausioj mūsų gyvenimo va
landoj (p. 52), ji seka, kaip ciklinėj gran
dinėj, po džiaugsmo akimirksnių.

Tačiau yra priemonių Iškilti viršum 
asmeninės ir visuotinės kančios. Tai dau
giau, negu natūralus kančios pasikeitimas 
džiaugsmu. Tai-meilė. Čia J. Aistis iškyla 
kaip meilės, meilės metafizine prasme, 
skelbėjas. Ji bus visuotinė, ne dalinė, ne 
asmens, ne laiko ir vietos.

Tad sugrįžkim j meilę — visuotinę, 
plačią

Kaip dar saulė nematė nei pilkos, nei 
šventos.

(^r mylėjom tave, p. 28)

Tai ta idėja, kuri jau kiek senėliau 
karts nuo karto prasimušdavo europinėje 
poezijoje, o ypač Franz. Werfelio visuoti
nės, kosminės meilės lyriko. Tos visuoti
nės meilės daigo nustelbimas privedė pa
sauli Prie baisiosios katastrofos. Žiaurusis 
plienas viską alino ir naikino, tačiau jis 
neišraus tos.............................
ją turi.

Taip, ji gali 
Mūsų meilės 
Tad su ja, ir sutikim netikrą rytdieną, 
Nebijodami

dorybės iš širdžių tų, kurie

atimti - išskyrus tik viena - 
jinai neišplėš, neišraus,

smurto, nei plieno aštraus.
(Ir mylėjom tave, p. 29) 

bus savo žemės, kas suterš 
meilę, švenčiausiam ir aukš-

Nevertas 
kelyje savo 
čiaušlam tikslui, kurio jis turi siekti.

\ RICHARD STRAUSS ANGLIJOJE
Žinomas kompozitorius Richard Strauss, kuris jau turi 83 metui ir paskutiniu lifto 
gyvena Šveicarijoje, šiuo metu laukėsi Londone jo garbei suruoštame koncerte.

(Dena-INP-Bild)

Formaliniu atžvilgiu J. Aistis savo nau
jajam lyrikos rinkinyje itin brandus. Jis 
rašo, palyginti, nedaug, bet giliai, išsaky
damas jam būdinga eilėraštine formą. 
Kaip ir ankščiau, taip ir čia jo eiliavimas 
daugiau silabinis. Jis atsiremia į liaudies 
dainą arba vaizdui 
įprastinę ritmiką, Tuo atveju reikia žiū
rėti vidinės ritmikos, kuri kitąsyk gali 
būti sunkiai pastebima, kaip šit —

Nei šalna pakando, nei ruduo nuskynė, 
Nei žolynas nuvyto trapus (P- 86)

Čia pirmos eilutės trochėjas nėra pa
prastas, kasdienis, jis yra su cenzūra, jis

leidžia peršokti

yra dainuotinės lyrikos trochėjas; gi antri 
eilutė yra ryškus vidinės ritmikos pavyz
dys (pagal, senąją ritmika būtų: Nei nu» 
vyto žolynas trapus).

Ne vienoj vietoj šiame rinkinyje rasime 
pasinešimų t prozini nusakymą, t prozini žo
džių pavartojimą. Tai betgi yra būdinga 
poeto savybė poetiniam vaizdui duoti gro
tesko!, o kartais net ir šviežumo.

Kad 3. Aistyje tebeslypi dainuotinės 
lyrikos atstovas, sakyčiau, net meistras, 
rodo jo meistriškas „Vai- nedvelk", kur 
individualinė lyrika taip deramai suml- 
tuota su dainuotine, kai iš viso poezijoj 
tokių pavyzdžių reta. A. Rimtenls.

Dail. L Vilimas dalyvauja vokiečiu apžvalginėje parodoje
Dailininkas Liudas Vilimas yra jaunesnės 

dailininkų šeimos narys, bet tremtyje prasi
mušęs savo kūriniais į vokiečių meno pa
rodas, kuriose spaudos meno kritikų šiltai 
įvertintas. Viena tokia žymesnė apžvalginė 
rudens paroda šiuo metu buvo suruošta Un- 
terfrankeno Vokiečių Dailininkų S-gbs, 
WUrzburge, vyskupų rezidencijos rūmų sa
lėje. Buvo pristatę savo kūrinius 150. daili
ninkų, bet jury komisija rado vertingais 
dalyvauti tik 50'dailininkų, kurie išstatė 182 
kūrinius. Dail. L. Vilimas buvo pakviestas, 
nes iš anksčiau jį pažino kaip vieną žymes
nių dailininkų ir norėjo parodyti vokiečių 
dailininkams ir visuomenei lietuvio daili
ninko kūrybą. Tuo S-gos Valdyba ir jury 
komisija neapvylė nieko, o meno profesoriai 
net ir susidomėjo ir stengėsi susipažinti su 
dail. L. Vilimu. Vokiečių spauda geriausiai 
atsiliepė ir vertino kaip vienus vertingiausių

AUGANTIS TEATRAS KASSELYJE
Kasselio stovyklos teatru vadinimas ba

rakas kiūkso kalvos pašlaitėje, atviras vi
siems vėjams, ir, lyg laukiniuose Vaka
ruose, įsilinksminusių juodarūbių kaimynų 
Užpuolimams. Koks tolimas kelias nuo mū
sų netolimos praeities teatro sąvokos! Anuo
met jis priklausė puošniąja! mūsų buities 
daliai. Dabar jis nesiskiria nuo mūsų gy
venviečių, skurdžiasienis, kaip ir jos; iš
pjova iš skylėtų lentų tremties pastato. Lyg 
lemtis būtų nupiautčiųsi kėdžių aksomą ir 
vėjas nupusiąs šviesų sietyną išgaubtose lu
bose. Spindinčiose svetimose salėse mes jau
čiamės nejaukiai, lyg sulaužydami prieš tris 
metus padarytus savanoriško skurdo paža
dus. Mūsų teatras užsidėjo vienuolišką ašu
tinę, ir tik grindys, reiškiančios pasaulį, 
bet žmonės vaikščioją jomis, išsiskiria iš 
supančios kasdienybės. Siela ir žodis vaikš
to nuogi tomis grindimis ir, vargas, jeigu 
jie bus iškrypę ar melagingi — jų dabar 

-nepaslėpsi po blizgučiais.
Tame teatre režisieriaus Ip. Tvirbuto dra

mos studija i. m. rugsėjo mėn. 7 d. pastatė 
Maurice Rostand pjesę „Žmogus kuri už
mušiau”. Spalio mėn. 10 d. šį veikalą tu
rėjo progos pamatyti LTB atstovų suvažia- 

'vimo teatro mėgėjai.
Studijos metinėms paminėti pasirinktoji 

pjesė, nors ir statanti aukštesnius reikalavi
mus už „Tuščias pastangas”, savo forma ir 
turiniu jau priklauso vakardienai. Naujieji 
įvykiai pridėjo jai epilogą ir baigmini žo
dį — veltui,.. Marelis turėjo grįžti Pran- 
cūzijon. Eifelis tapo untenturmflihreriu, pu
sė Frauliebo bibliotekos išrūko pelenais 
dainuojančiose aikštėse. Luise minčių sėkla 
neišdygo, taika pralaimėjo. Tyli ironijos 
šypsena dengia tą pilkoką melodramą, kuri 
kadaise turėjo būti šūkiu už tautų bičiulystę. 
Problema liko ta pati, tik dabar ji spren
džiama originalesniame rūbe, kaip pav.,

Giraudoux „Trojos karas neįvyko”, ar Rey- 
nal „Nežinomo kareivio kapas”.

Ip. Tvirbuto pastatyme buvo Įžvelgtas 
veikalo nuotolis, nepamirštant ir aktualumo 
skiautelių. „Žmogus kuri užmušiau” nu
skambėjo Kasselio scenoje ne kaip idėjos 
šūkis, \et kaip žmogaus skundas. Veikdjų 
išgyvenimai buvo prislopinti — jie vaikš
čiojo tarsi dvasiniais kilimais — ir kiek
vienas šauksmas sviro Į kūkčiojimą. Tas 
nuosaikumas aiškintinas ir auklėjamuoju 
tikslu — tai linija, kuria ugdoma dramos 
studija. Jaunieji (ir patyrę) aktoriai studi
jos kambary ir scenoje nuolatos susitiko su 
ryškiosiomis savo režisieriaus savybėmis —- 
palinkimu į klasiką, jautrumu, pastabumu 
detalei, vaidybinių priemonių taupumo ir 
aktoriaus vidinio išgyvenimo pabrėžimu. 
Jiems, daugiau ar mažiau, pavyko jomis 
persiimti. Jų pastangų dėka žinoma Lietu
vos teatro aktorė L. Rutkauskaitė, su Lui
ses vaidinimu baigusi ilgoką sceninio dar
bo pertrauką, jautėsi kaip profesionalų ap
linkoj. Kaip ir Šiaulių pastatyme jos vaid
muo dvelkė suvereno ramybe. Marcelio 
vaidmens našta teko jaunam aktoriui A. 
Mekui, kuris sugėbėjo sukurt skirtingą cha
rakteri, kaip „Tuščiose Pastangose”, Hol- 
derliną santūriai vaizdavo Žemaičių Teatro 
aktorius St. Poškus. Gabiai L. Kudokaitei 
galima būtų prikišti ploną ledo sluoksnelį, 
dengianti jos sukurtą Angeliką. St. Sko
manto Eifelis buvo priimtinas. Tolesnėse 
rolėse pasirodė A. Bagdžiūnas, E. Pranins- 
kas, V. Kazlauskaitė, M. Jokūbaltytė, H. 
Freidankaltė, V. Rūtelė ir kt. Iš pastatymo 
rėmų šiek tiek iššoko komedijinis Fraulie- 
bas ir operetinė Augustė.

Akivaizdus režisieriaus mėgavimasis sce
nos pagalbinėmis priemonėmis dar labiau 
išryškino pabrėžtai forminį veikalo Ivaiz- 
dinimą. Nežiūrint skurdaus techninio sęe-

nos Įrengimo, išgauta efektų, galimų tik 
normalioje scenoje. Antrojo veiksmo pra
džia, jungianti šviesų, spalvų ir muzikos 
žaismą priartėja prie spalvotos filmos iš
raiškos. Tai didele dalimi yra ir scenovaiz
džio nuopelnas. Nuotaikingos ir šiltos V, 
Adamkevičiaus dekoracijos patvirtino dai
lininko kompozicinius gabumus,. pasireiš
kiančius jo piešiniuose. Ypač vykęs prolo
gas.

Aukščiau minėtųjų režisieriaus savybių 
susidūrimas su dailininko nuosaikiu moder
nizmu nesibaigė disonansu, bet davė pasta
tymui savitą veidą, kuri galima pavadint 
estetiniu. Persiimant kuriuo nors stiliumi
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kūrinių šioje parodoje. Net apgailestavo, 
kad negalėjo išstatyti stambesnius darbus. 
Tiesa, jei palyginti su kitais, jis davė dar 
keturis tapybos darbus: dvi akvarėlės ir du 
aliejinius. Kiek anksčiau dalyvavo Niirn- 
bergo meno parodoje ir buvo vėl geriau
siai įvertintas, o Wiesbadeno parodoje už 
akvarelę laimėjo pirmąją premiją. Be mi
nėtų, dalyvavo Schongau, Baden-Badeno, 
Seligenstadto ir keliose kitose, kur dalyva
vo tik vietiniai dailininkai. Ir^čia jis pir
mavo. Tenka paminėti, kad jis buvo kelių 
parodų organizatorius, tvarkytojas. Tiesa, 
Wtirzburgo parodoje be vokiečių, dalyvavo 
italas Luigi Malipiero ir latvė Gertrud Ros- 
tozky, bet juos tik paminėjo, kad dalyvavo, 
o meno kritikų buvo nutylėti.

Dail. L, Vilimas buvo gražiai visur ir vi
sų (vertintas. Daugumai net nežinoma, kad 
jis yra pačiame žydėjime ir Šiemet mini sa
vo amžiaus dar tik 35 metus. Gimė 1912 m, 
rugsėjo man. 15 d. Žemaičių krašte, Kuršė
nuose, Mažeikių apskr. tautiškai susipratu
sių ūkininkų šeimoje. Pradžios mokyklą ėjo 
Kuršėnuose, gimnaziją — Mažeikiuose. 
Gimnazijoje pasižymėjo piešime, ypač mėgo 
grafiką. Atostogų metu kaimynai jį maty
davo laukuose tūpčiojant — piešiant. Net 
iš tų laikų turėjo, keletą vertingų peizažų. 
1929 m- Vilimą jau matome Kaune, Meno 
Mokykloje, 
kompoziciją, 
o vėliau ir 
tik grafikos 
tais pakrypo į tapybą ir yra vienas stip
resnių tapytojų. Meno Mokyklą baigė 1935 
un. Kurį laiką kaip dekoratorius dirbo Klai
pėdos miesto teatre ir kartu buvo meno ve
dėju „Ryto” spaustuvėje. Dekoratoriaus dar-

studijuojant grafiką, tapybą, 
Dalyvauja mokinių parodoje, 

visą laiką meno parodose, bet 
darbais. Tik pastaraisiais me-

kartu ir apsiribojama. Todėl ir „Žmoguje <eju ? sR-uą.uvejB.
k,.h f„rma ir i bas n v,liojo, bet jis nesitenkino isigytom.skurį užmušiau” laimėjus formą ir lygsvarą, 
pasigendama drąsesnio eksperimentavimo, 
gaivalingumo, lyg tuo jausmo šiurkščiai 
rankai perbraukiant veidą. Bet tai jau būtų 
•kito stiliaus ir kitos asmenybės uždavinys. 
Kasselio scenoje buvo tartas savitas žodis, 
o juk mes ir atsidūrėme Vokietijoje dėl tei
sės kalbėt savo kalba.

Prasidedant stovyklinio gyienimo pasku
tiniajam veiksmui, sunku tart*^ ar išsiskleis 
kultūriniai pumpurai, užsimezgę šiame mū
sų kelionės atsikvėpime. Ar Kasselio Dra
mos Studijai bus lemta užbaigt savo taps
mą iš mokyklinio sambūrio i teatrinį ko
lektyvą ir iš proginio teatro ( teatrą su sa
vo veidu ir stiliumi? Kas žino. Bet viena 
yra aišku — pasitaikydavo akimirkų, kai 
scenoje buvo galima jausti jos oru kvėpa
vusiems taip gerai pažįstamą kulisų kve
pėjimo, dekoracijų žavesio, lengvo drugio, 
gaubiančio aktorius, ir kažko nepavadina
mo sąskambį, tą sąskambi, kurį galima iš
reikšti tik vienu žodžiu — teatras. Tai yra 
daug — pumpurui. Kuklus komplimentas ir 
didelis įpareigojimas.

' y • A. Landsbergis

žiniomis, o darė žygius vykti užsienin stu
dijų pagilinti. Per didelį vargą gavo stipen
diją. Pasirinko Vienos Dekoratyvinio Meno 
Akademiją. 
Baigė 1939 
kuratorius

CU irgi pirmaeiliu pasirodė, 
m. Qrįžo Lietuvon ir kaip de- 

dirbo. Kauno ir Vilniaus teat-

ruošė. Su aktorium J. Miltiniu (įteigė Pa
nevėžio teatrą, kuriame buvo dekoratoriu
mi. Minimuose teatruose be dekoracijų da
vė ir kostiumų eskizus. Nuo 1942 m. buvo 
profesoriumi Vilniaus Meno Akademijoje, 
kur vedė kompozicijos Ir paišybos klases. 
Tremtyje be grafikos ir tapybos darbų kaip 
dekoratorius padarė Lietuvių Tremtinių 
Ansambliui ir Lietuvių Baleto Teatrui ke
letą dekoracijų. Be to, Vilimai nėra Užil- 
daręe kūrybos rėmuose, o mėgstąs ir vi
suomenini darbą. Lietuvoje visur jis buvo 
aktyvus Ir geras organizatorius. Tremtyje 
pakviestas | Meno Tarybą, kurį yra prie 
Švietimo Valdybos ir kurios tikslas koordi
nuoti darbą, susijusi su įvairių pritaikomo
jo meno studijų dirbtuvėmis, jungti drau
gėn dailininkus ir ruošti įvairias parodas. 
Su tokiais planais Vilimas atėjo | Meno Ta
rybą. Reikia neužmiršti, kad aktyvus buvo 
ir spaudoje, daugiausia meno klausimais. 
Kaip matome, i Vilimas yra ir gabus ir 
darbštus ir daug žadantis kūrėjas.

Vilimas grafikoje yra švelnus, nuoširdus/' 
ir kai kur originalus, daugiau lietuviškas, 
atmieštas folkloru. Tapyboje irgi nMišvsls- 
tantis spalvomis, bet mėgstąs žanrą, kom
poziciją, tematiką ir turint, Tai ypač matyti 
paėmus jo darbus, sukurtus tremtyje. Pabė
gėliai, Procesija, Miške, daugumoje origina
lūs ir stiprūs net akvarelėje. Be to, tenka 
sutikti, kad jis yra ir gerai portretistas. Jo 
originalus Auto-portretas sulaukė gražaus 
atsiliepimo vokiečių spaudoje. Kaip minė
jau, tremtyje daugiau davė tapybos darbų, 
bet nematai ir grafikos, kuri parodose kiek 
rečiau pasirodo. Greit mes j| pamatysime 
kaip grafiką tremty su naujais darbais 
„Patrios” leidžiamoj lietuvių grafikų anto
logijoje — „Naujieji darbai”.

Šiaip ar taip, Liudas Vilimas yra vienas 
stipriausių jaunesniųjų mūsų dailininkų ir 
amžiaus sukakties proga 1 nkime jam svei
katos ir kfcybingos .ateities. Per meną l 
kultūringą pasauli, keliant lietuvių vardą ir 
garbąl \ A, Manfautas

Kultūrine kronika
Vienoj, 85-rių metų sulaukęs, mirė bu

vęs Berlyno teatro ir meno kritikas Franz 
Servaes. Jis garsus savo didžiulėRembrand- 
to monografija, kurios naująjį leidimą ruo
šęs prieš pat savo mirtį.

— Pagal Šekspyrą sukurtoji opera „Ro
meo ir Julija”, kurios autorius - jaunas 
šveicarų kompozitorius Heinrich Sutermeis- 
ter, Wiesbadeno teatre praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Miincheno radijas transliavo Percy Haid 
kompoziciją „Oelonoji fantazija”. Kompozi
torius yra tremtinys, gyvenąs šiuo metu 
Vokietijoje, Pažymėtina, jog kompozitorius 
šį didžiuliam orkestrui skirtą kūrini sukūrį

sunkiausiose ir neįsivaizduojamai klaikiose 
koncentracijos lagerio sąlygose. Kompozi
cijos pavadinimas „Geltonoji fantazija” tu
ri reikšti geltonąją Dovydo žvaigždę, ku
rią Percy Haid privalėjo dėvėti.

Ta pačia proga pažymėsime, jog kai- 
kurietns mūsų muzikams Percy Haid yra 
puikiai pažįstamas iš Kauno laikų. Sii pa
lyginti jaunas ir gabus muzikas, Hitleriui 
persekiojant žydus,' iš Vokietijos atvyko į 
Lietuvą ir ligi vokiečių okupacijos grojo 
Kauno Radijofono kapeloje. Kaune Percy 
Haid yra sukūręs lengvosios muzikos kom
pozicijų, kurios būdavo transliuojamos per 
Kauno radiją pramoginiuose koncertuose.

t b- »r
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K. S. Karpius trisdešimt'metu redaguoja „Dirva"
Nelengva Amerikos lietuvio laikraštinin

ko duona. Reikia daug pastangų padėti, kad 
išsilaikytum. Bet štai gražus pavyzdys, kaip 
30 metų sąžiningai vienam laikraštyje ati
dirbta ir nepavargta. Ir toks ilgas kelias^ 
laikraštininkų istorijoje, nėra dažnas. Todėl 
ir spalių mėn. 19 d. Clevelande, kur „Dir
va” eina, šį (vyki pažymėti buvo susirinkęs 
šaunus būrys tautiečių — sukaktuvininką 
pagerbti. Keliomis eilutėmis ir mes prisidė
kime prie tos jubiliejinės nuotaikos.

K. S. Karpius, neturtingų dvaro darbinin
kų vaikas, j JAV pakliuvo 1909 metais. Ta
da turėjo 14 metų, buvo mokęsis Vilkijos 
miestelio pradžios mokykloje ir išlaikęs tos 
mokyklos - egzaminus. O kai nuvažiavo į 
Ameriką, tai tuoj reikėjo rūpintis duonos 
reikalais. Mokytis teko tik vakarinėse mo
kyklose. Bet. Įgimtas palinkimas, greit suri
šo su laikraščiais. Pradžioje eilinės kores
pondencijos iš Lowell, kur gyveno tėvai, vė
liau „Keleivio” spaustuvėje, kol 1916 metais 
„Tėvynėje’ pasidaro redaktoriaus padėjėju. 
Bet lemiamas Įvykis buvo 1917 metais, kai 
Juozas Gedminas jį pasikvietė 1 Clevelendą 
padėti „Dirvą” redaguoti. Ir nuo to laiko 
nuolat pasiliko „Dirvoje”. Po poros metų 
„Dirvoje” liko pats vienas. Oi 1929 metais 
j savo rankas paėmė ir visą „Dirvos” bend
rovę. Nuo tada pasidarė ne tik redaktorius, 
bet ir leidėjas. Dirbdamas „Dirvoje” nepa
sitenkino vien laikraštiniu darbu. Aktyviai 
Įsisuko t visuomenini darbą, rašė ir leido 
knygas. K; S. Karpių galima laikyti vienu 
produktingiausiu Amerikos lietuvių rašyto-

ju. Per savo gyvenimą jis yra parašęs ir | ir ištvermės pavyzdį, kuris per ištisus tris 
išleidęs daugiau, kaip 35 knygas. Iš jų eilė | dešimtmečius ištesėjai leisti ir redaguoti tą 
yrą brošiūros, bet nemažai ir tokių, kurios 
turi po 300 puslapių. Beveik visos knygos 
istorinėmis temomis. Tai Lietuvos istorijos 
didžiųjų Įvykių ir didvyrių aprašymai. Tos 
knygos, persunktos patriotizmu ir Amerikos 
lietuviuose, pasiilgusiuose tėvų krašto, rado 
dideli atgarsi. Tik jų pasisekimai ir skatino 
autorių daugiau rašyti.

Vienas iš europinių K. S. Karpiaus drau
gų, sveikindamas to garbingo „Dirvos” re
dagavimo jubiliejaus proga, parašė: „Žemai 
lenkiu galvą prieš Tamstą, kaip pastovumo

patį laikraštį. Lietuviškosios spaudos isto
rijoje Tamsta, jei gal ne vienintelis, tai la
bai retas asmuo, kuris gali pasididžiuoti to
kiu patvarumu. Gal koks vienas ar pora 
'konkurentų Tamstai ir yra Amerikos lietu
vių laikraštininkų tarpe, bet Lietuvoje to
kių mes iš viso nesame turėję. Taigi šiuo 
atžvilgiu Tamstai tenka garbė skaitytis tarp 
didžiųjų lietuviškos spaudos šulų, jų pačio
je pirmutinėje eilėje. Sis Tamstos jubiliejus 
todėl drauge yra ir lietuviškosios spaudos 
šventė.” B. Audra

NAUJOS BALF SIUNTOS TREMTINIAMS
Rugsėjo mėnesį, kaip informuoja BALF 

centras, tremtiniams buvo išsiųsta trys 
gėrybių siuntos. Rugsėjo mėn. 6 d. buvo 
pasiųsta> 20 statinių - 5.600 svarų valgo
mos alyvos. Siuntos vertė 1.800 dolerių. 
Antra siunta išsiųsta rugsėjo , mėn. 16. 
Čia išsiųsta 100 maišų - 10 000 svarų smul
kaus cukraus. Siuntos vertė 800 dolerių. 
Trečia siunta išsiųsta rugsėjo mėn. 19 d. 
Si siunta susideda iš 23 pundų vartotų 
drabužių - 2376 svarų, 19 dėžių knygų - 
1571 svaras, 3 dėžės mokykloms reikmenų- 
198 svarai, 5' dėžės vartotų batų - 266 sva
rai. Taip pat pasiųsta 1 dėžė medicinos 
Įrankių, 3 dėžės mokykloms reikalingų 
instrumentų, kūdikiams reikalingo maisto 
ir kt. Šios siuntos vertė sudaro 7.375 do
lerius. Taigi BALF per rugsėjo mėnesi pa-

siuntė tremtiniams gerybių už 10.000 do
lerių.

iš

BALF PAJAMOS PER RUGPIUCIO 
MENESI 7

BALF dabar savo 'veiklą gali tęsti tik 
surenkamų aukų. Kaip praneša „Gar

sas“, BALF rugpiūčio mėn. turėjo 23.880 
dolęrių pajamų. Ir didžiausios pajamų su
mos gautos iš tų kolnijų, kur buvo įvyk
dyta gatvių rinkliavos. Todėl BALF 
bar ir ragina visus lietuvius didesnį 
mesi atkreipti gatvių, rinkliavoms. Tuo 
čiu pranešimu pažymima, kad BALF
rugpiūčio mėn. turėjo 12.564 dolerius 
išlaidų. Didžiausioji tos sumos dalis nuėjo 
tremtinių šelpimui Vokietijoje ir Austri
joje.

da- 
dė- 
pa- 
per

AR IR BIMBAI JAU BAISU?
Kaip žinome, Amerjjcos komunistuojan

čių lietuvių vyriausioji „pažiba“ ir uoliau
sias Maskvos idėjų išpažintojas Antanas 
Bimba, ligi šiol buvo vienas iš drąsiausių, 
kuris išdrjso aplankyti tarybų Lietuvą ir 
iš ten vėl sugrjžo Amerikon. Tarybiniai 
draugai į Sibirą vis dėlto jo nepasiuntė..

Deja, paskutiniuoju metu ir „drąsuo
lis“ Bimba ima kažko nuogąstauti, „Lais
vėje“ apie tą savo baimę jis šitaip rašo: 
„Dažnai žmogus pamanai: Tau vargšui ne
belieka kur pasidėti. Visko saugokis, visko 
bijok...“

Čia ir išryškėja rusų priežodis: „U 
stracha glaza velyki“ — (Baimė turi di
deles akis)...

Pacitavusi tokią „Laisvės“ pastraipą, 
„Vienybė" nuo savęs priduria: „Kiek tai 
liečia Bimbą, matyt, jo sąžinė taip pat ne
visai rami...“

1 DEMOKRATINIAI LAIKRAŠČIAI 
IŠMETAMI IS PATALPŲ. O KOMUNIS

TINIAI — RUMUS PERKASI....
Prieš kurj laiką skaitėme spaudoje, 

kad savaitraštis „Amerika“ išmestas iš 
patalpų ir ligi šiol dar vis negali pasiro
dyti, o komunistuojančiųjų Amerikos lie
tuvių organas „Laisvė“, susidėjusi su LDS 
ir LDLD, esą, derasi su vienu banku ir 
nori nusipirkti nuosavus rūmus, kurių 
kaina esanti „tik“ 170.000 dolerinį...

Projektuojamieji pirkti-namai turi mo
derniausius' Įrengimus: sales barus ir ki
tokias patalpas. Tie namai seniau pri
klausė Knights of Columbus organizacijai 
ir randasi East New Yorke.

Skaitant rūmų kainos „citras“, taip ir 
norisi pagalvot): „Ar neparemia, kartais“, 
„laisviečių“ ir pats „tėvelis...?“

Sustabdyklt ta terorą
„The New York Times“ 1947 m. rugs. 

6 d. rašo: — Tarptautinė moterų taryba 
gavo iš buvusios Lietuvių Moterų Tary
bos pirmininkės, dabar esančios tremty 

. Italijoj atsišaukimą, kur Jungtinės Tau
tos prašomos „sustabdyti teroro rėžimą“ 
Baltijos valstybėse.

Ponia Nunbumholme, vicepirmininkė 
Tarptautinės Tarybos, pirmą kartą čia po 
karo susirinkusios, perskaitė ponios Vin
centes Lozoraitienės, buvusios Lietuvių 
Moterų Tarybos (kuri prisidėjo prie 
Tarptautinės tarybos 1930 . m.)' pirminin
kės, atsiųstąjį prašymą.

Laiškas buvo paskelbtas viename iš 
preliminarinių susirinkimų, būtent, „mo- 

. terų Statuso“ sekcijoj. Ašaros riedėjo iš 
aklų kai kurioms Europos tautų delega
tėms, besiklausančioms laiško.

„Šiandien, kada tarptautinė, moterų 
konferencija susirinko laisvės šūkio 
ženklan, — rašo ponia Lozoraitienė, — 
Lietuva drauge - su/.atvija ir Estija yra 
sovietų okupacijoj. Lietuvių moterys ir 
visa lietuvių tauta nesidžiaugia nei laisve, 
nei elementarinėmis žmogaus teisėmis ir 
gyvena nevaržomo teroro sąlygose“.

Jie rašo, kad 1941 m., esant „pirmai 
sovietų okupacijai", 50.000 lietuvių buvo 
deportuota „L Sibiro arktikos regionų 
koncentracijos stovyklas", o nuo 1944 m., 
„antros sovietų okupacijos“, vėl 100.000, 
jų tarpe tiek dvisavaičių vaikų, tiek senų 
90 metų vyrų bei moterų, buvo depor
tuota. ,

Ji į Tarybą apeliavo dėl penkių da-

lykų. Ji prašė kad: 1) Taryba kreiptųsi į 
Jungtinių Tautų vyriausybes^ „sustabdyti 
teroro režimą ir dėportacijas Lietuvoj, o 
taip pat Latvijoj ir Estijoj“; 2) „panau
dotų savo \ įtaką, jog būtų sukliudytas 
tarptautinis Lietuvos inkorporacijos į 
Sov. S-gą pripažinimas, nes jokia vy
riausybė neturėtų pripažinti kriminalinės 
akcijos, priešingos žmogaus teisėm ir 
tarptautiniam įstatymui; 3) „būtų imtąsi 
žygių deportuotuosius grąžinti į jų na
mus“: 4) „tarptautinės šalpos brganizaci- 
jos padėtų Baltijos valstybių depor- 
tuotiem į Sibirą; 5) kad Baltijos valsty
bių pabėgėliai Vakarų Europoj gautų pa
kankamą aprūpinimą, o moterys pabėgė
lės būtų atstovaujamos Tarptautinėj Pa
bėgėlių Orgapižacijoj“.

„Mes jaučiame, kad tik dėl paskutinio 
punkto galime imtis akcijos“ — pareiškė 
ponia NunbUmholm, pirmininkavusi 
„moterų statuo" sekcijos susirinkimui, 
kuriame dalyvavo 75 delegatės bei stebė
tojos, atstovavusios 25 tautom.

Išklausius.! to laiško, sekcija rekomen
davo rezoliuciją, prašančią, kad moterys 
pabėgėlės būtų atstovaujamos IRO. Re
zoliucija bus balsuojama kitos savaitės 
bendruose susirinkimuose.

Oficialioj brošiūroj, organizacijos iš
leistoj, buvo pažymėta, kad tarybos, ku
rios atlikinėjo puikų darbą, dabar ne
beegzistuoja Bulgarijoj, Jugoslavijoj, 
Estijoj, Rumunijoj, Latvijoj, Čekoslova
kijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, Vengrijoj ir 
Japonijoj“. — (E)

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNO 
40 METU SUKAKTIS

šv. Kazimiero seserų vienuolynas Ame
rikoje atšventė 40 metų sukaktį. Ta proga 
katalikiškuose Amerikos lietuvių laikraš
čiuose buvo patalpinta daugiau žinių apie 
vienuolių dirbamus darbus. „Draugas“ 
rašo: „Šiuo metu šv. Kazimiero vienuo
lyne yra 400 seselių, kurios dirba plačiu 
užsimojimu švietimo ir gailestingumo dar
bus. Jos tvarko 40 namų, t. y. vadovauja 
ir mokytojauja tokiam mokyklų skaičiui. 
Jos įsteigę ir užlaiko keturias vidurines 
mokyklas Chicagoje - Šv. Kaziemiero aka
demiją, Nevtovn, Nebraska' ir New Mexi
co. Jos 
tvarko 
goję.“

k. skirtos atsakymas
Ats. Pik.'Kazys Škirpa, buvęs Lietuvos 

Ministras Berlyne, „Vienybėje“ atspaus
dino platų straipsnj, kaipo atsakymą i 
šmeižtus prieš jo asmenį, tilpusius komu
nistinėj „Vilnyje“. Straipsnis užvardintas 
„Mano atsakymas šmeižikams“.

neseniai 
Kėkštas, 
Sis jau-

vadovauja ir trim ligoninėm bei 
lietuvių senelių prieglaudą Chica-

„Jūsų pasiūlymas surakinti mane ir ki
tus amerikiečius - nepraktiškas. Hitleris 
tai kartą jau bandė... Todėl aš siūlau 
priešingai pasielgti: vietoj ,dėję naujus 
pančius amerikiečiams - kodėl jums ne
pasirūpinti tuos pančius nuimti jūsų pa
čių, rusų, tautai? Pagaliau, ar nebūtų ge- f 
riau - davus rusų tautai žodžio laisvę? 
Kaip gi jūs, pone Višinski, žinote, kad 
jūsų paties ir jūsų pačių tauta nelaiko 
karo kurstytoju, jeigu komisarai neleidžia 
jai pasireikšti...?

„Kartu su 140 milijonų amerikiečių — 
aš galiu laisvai kritikuoti savo valdžią, ta
čiau jeigu Jūs, nors būdamas trečias 
asmuo sovietinėje diktatūroje, pamėgintu
mėte pakritikuoti savo valdžią — Jus tuo
jau sušaudytų;.. Ir tai Jūs patys puikiai 
žinote...“ — baigė savo atsakymą Vi
šinskiu! žurnalistas Winchell.

, Pr. AL

SUIMTAS LIETUVIS KOMUNISTAS
„Draugas” praneša, kad Brazilijoje 

saugumo policija sulaikė žymiausią Sao 
Paulo lietuvių komunistų šefą Marmą, • 
kuris dar 1936 metais už komunistinį vei
kimą buvo ištremtas iš Brazilijos. Tačiau 
po kiek laiko aplinkiniais kelais grįžo Bra
zilijon, kaiĘO Maskvos agentas lietuvių ko- 
........................................... policijos

Brazilijoj
lonijai. Ir vėl pateko i saugumo 
rankas. Komunistinis veikimas 
yra - draudžiamas.

MOKS-

Vytauto Didžiojo 
profesoriaus dr.

labai svarbus ir

MEDIKAI SUSILAUKĖ NAUJO 
LINIQ( VEIKALO

Kiekviena išeinanti knyga maloniai sutin
kama, bet ypač mokslinis veikalas graibs- 
tyte išgraibstomas, šiuo metu iš spaudos 
išėjo naujas, mokslinis ir dar pirmas lie
tuvių kalba veikalas Elektrokardiografijos 
pagrindai, parašytas buv. 
Universiteto vidaus ligų 
J. Meškausko.

Elektrokardiografija yra
reikšmingas širdies susirgimams tirti me
todas, kuris, ypač šiandien labai dažnai su
tinkamas padaugėjus širdies susirgimams. 
Kiekvienas gydytojas su šiuo tyrimo meto
du ųuolat susiduria’ir būtinai yra privers
tas mokėti skaityti elektrokardiogramas ir 
paskui daryti apie ligos eigą išvadas. Tai 
yra raktas į širdies susirgimus. Be to, dar 
ir naujas' tuo klausimu dalykas, nes įr 
literatūros svetimomis kalbomis nėra tiek 
daug. Knyga bus naudinga ne tik gydyto
jams, medicinos studentams, bet ir šiaip 
apsišvietusiems inteligentams, kurie domisi 
gydymais. Knyga nėra sausa tekstu, bet ir 
gausiai — 83 piešiniais — bei elektrokar
diogramomis iliustruota, šį mokslinį kapi
talini veikalą išleido brolių Šulaičių lei
dykla „Sudavija”. J. Zanavykas.

MUSU TREMTINIAI KŪRĖJAI
Užjūryje x

Į Buenos Aires iš Italijos 
atplaukė vilnietis poetas Juozas 
trijų eilėraščių rinkinių autorius,
nas vyras savo gyvenime yra daug vargęs 
ir puvęs sovietų išvežtas netgi į Sibirą, o 
paskiau, įsirašęs į lenkų dalinius, iš tos 
vergijos paspruko.

Kiek seniau 1 Braziliją yra nuvykęs 
dailininkas VI. Vijeikis, kurja esą aktyviai 
įsitraukęs į Brazilijos lietuvių veiklą. Sis 
ateivis Brazilijoj verčiasi labai originaliu 
būdu ir iš to pelnosi sau duoną. Jis 
užsiima spalvinimu skarelių ir kitų daly
kų. Dailininkas ranka ant skarelių paišo

VĖL
Lietuvos Generalinis Konsulatas pra

neš^, kad rugsėjo mėn. 21 d. iš Vokietijos 
į JAV atvyko 30 lietuvių, kurių 14 Ameri
kos piliečių. Atvyko šie lietuviai: Juozas .. . .
Andriušis, Alfonsas Bartkus, Petronėlė' įvairiausius meninius vaizdus, kartais ir 
Adomavičienė su sūnum, Rozalija Bla- tautinius ornamentus ir tokios skarelės 
sienė, Elena Bernotaitė, Malvina Didienė, 
Bronislova Gustaitienė su trimis dukteri
mis, Domicėlė Jurėnienė su dukterim, An-' atkeliavęs į Pietų Ameriką, išleido ispanų 
tanas ir Anelė Kašubai su dukterim, Julė kalba knygą, pavadintą Lituano. Knygoje 
Kežėnienė, Elena Keblienė su sūnum, Į aprašoma senovinė Lietuva. 
Janina Paškevičiūtė, Vaclovas Pavilonis, 
Sasnaukienė su sūnum ir dukterim, Ona 
Umantienė, Marija ir Jadvyga Urbanavi
čiūtės, Jonas Zpbertavičius, Algirdas

I JAV NUVYKO 30 LIETUVIŲ

I rinkoje turi didelį pasisekimą^ r
Rašytojas . Petras Babickas, pernai

VIŠINSKIO NORAS „SURAKINTI“
Mister Višinskis, Ir toliau varydamas 

savo koliojimosi tiradą Ir šmeiždamas 
Zinkevičius, ir Franciška Žostautienė. Vi-1 JAV vadovaujančius asmenis ir spaudos 
sus atvykusius pasitiko uoste pats Gene-' 
ralinis konsulas p. J. Budrys, Jonas ir Ona 
Valaičiai ir attache A. Simutis.

žmonės, tarp kita ko, spaudos atstovams 
pareiškė, kad žinomąjį JAV laikraštininką 
ir radio komentatorių Walter Winchell 
reikėtų „surakinti. .

Walter Winchell Višinskiu! atsakė:

Dresdenas „dėkoja savo išlaisvintojams” 
(DABARTINIO DRESDĖNO VAIZDAS) 

mūsų išlaisvinimą — kepėjas Erich Mueller 
und Frau”. Kalnai panašių vainikų su Įra
šais ir raudonais kaspinais riogso ties rau
donosios armijos paminklais. O už išlais
vinimą dėkoja kepėjai, mėsininkai, mokyto
jai ir kiti kitokiausi. Tačiau rusai kitaip 
supranta paminklų reikšmę. Kai Drezdene 
buvo 
rusų 
lietį: 
utis 
grosser Mann.”

Iš sunaikinto miesto gyventojai daugiau
sia susispietę tolimose priemiesčio periferi
jose. Pajuodusiais, ištysusiais veidais, ke
leiviui, nekalbančiam sakžų tarme, paaiški
na: „Badas! Pas mus viešpatauja organi
zuota kapų tyla. Diena iš dienos padėtis 
blogėja. Rugsėjo mėn. gavom po dų kg. 
bulvių, tai ir viskas. Dabar maitinimo mi- 
nisteris pranešė, kad negalėsiąs išduoti, 
kiek yra numatyta. Pernai šiuo metu nors 
žuvys dvėsė. Jūs neįsivaizduojate, kaip jos 
skanios, kai esi alkanas”.

Prisidėti ką nors iš šalies prie tos gau
namos bado normos beveik nieko ir nega
lima, nes {vesta labai griežta policijos 
kontrolė. Kiekvienas keleivis iškratomas iki 
paskutinio siūlo, iščiųpinėjamas, atimant 
jam net pačius smulkiausius daiktus. Poli
cija tačiau visko turinti. Ant Elbės kranto 
stovinčiame name Įsikūręs policijos prezi
diumas, net neišmano kaip rūkyti, kai tuo 
tarpu gyventojai tenkinas; dvokiančiu „or
ganizuotu” tabaku, kur; kadaise išgelbėjo 
iš fabrikų. Tuo tarpu partijos pareigūnai 
ir vyriausybės bei. jai artimi žmonės gyve
na atskirose vilose, gauna sunkiai dirbau-

Drezdenas lietuvių dauguma} gana gerai 
pažįstamas miestas. Jei ne pačiame mieste, 

■■ tai kur nors jo priemiestyje daugelis lie
tuvių svajodavo apsistoti ir susirasti kuk
lią patalpėlę savo šeimai. Kaip anksčiau i 
Vieną, taip vėliau į Drezdeną' lietuviai 
tremtiniai gręždavo savo pagarbų žvilgsnj. 
Nuolatiniai oro pavojai ir bombardavimai 
buvo taip išvarginę, kad gyvenimo ramia
me, nebombarduojame mieste kiekvienas 
pasiilgdavo. O tada pavydėdavo drezdeni£i 
kiatns, kurie sau gražiai gyveno nesudaužy
tame mieste, o kai buvo prisimenama bom
bardavimas, drezdeniečiai išdidžiai atsi
liepdavo: „Drezdeno tikrai amerikiečiai ne-, 
bombarduos! Mat, čia daug jų namų yra, 
turto”. Tačiau vieną dieną visai netikėtai 
ir Drezdenas atsiėmė savo normą. Laimei 
daugelis lietuvių vos keletą dienų prieš 
bombardavimą ■ iškeliavo, o nemažam skai
čiui buvo lemta pasiliktoje pragariškoje 
ugnyje, kurioje žuvo Drezdenas per vieną 
naktį.

Tačiau Drezdeno nelaimės nelenkė. Dabar 
Drezdenas ne tik kad sugriautas ir sude
gintas, bet alkanas ir nuogas. Hamburge 
išeinančio „Die Zeit” savaitraščio skiltyse 
neseniai tilpusiame , reportaže „Mes dėko
jame mūsų išlaisvintojams” atsispindi tik
rasis nūdienio Drezdeno gyvenimas,

Dabartinis žmogus ir gyvenimas Drez
dene supilkėjęs ir sugriautas, kaip 
miestas, kurio, galima sakyti, kaip

• Ištisais kilometrais gali eiti, visur 
šiai, prislėgę daug nesuskaitomų
turto ir brangių kultūrinių vertybių. Da
bartiniai, naujai, bekylą kultūros paminklai 
vakariečio akiai nejprasti, skirti raudono
sios Minijos garbei. „Mes dėkojame už

ir pats 
ir nėra, 
griuvė- 
žmonių

sprogdinamas Bismarcko paminklas, 
karininkas paklausė šalia stovinti pi- 
„Du mir sagen, warum zerstoert? Bei 
in Russland Bismarck ganz ganz

čiųjų normas ir dar plus Stalino paketus.
„Die Welt” korespondentas klausia savo 

pažįstamą, kaip šis gyvenąs.
Čia jam drezdenietis išdrožia visą ''pa

mokslą, bešviesdamas, kaip elgtis, kad jis 
savo apsilankymais nepakenktų senai pa
žinčiai, o taip pat ir sau: nesiuntinėk man 
laikraščių iš vakarų zonų, nesivežiok ne
reikalingų užrašų, kad paskum neturėtumei 
nemalonumų ir 1.1., o paskui papasakoja 
įdomią savo istoriją.

' Jis sakosi gyvenąs neblogai, ypač po to, 
kai išliko savo nepaliestame namelyje vilų 
rajone. Tuojau po kariuomenės įžengimo j 
Drezdeną, ateina i jo nameli keliasdešimt 
kareivių. „Aš — pasakoja drezdenietis — 
jau anksčiau buvau išpl.ėšęs iš knygos K. 
Markso paveikslą, {stačiau ji i raudonus 
rėmelius ir pakabinau ant sienos( Kai, atė
jus kareiviams, mano šeima drebėjo ir bai
mės, aš rodydamas -pirštu į paveikslą, ta
riau karininkui:, „Ar pažįsti šį? —” Visi 
sužiuro į paveikslą, o karininkas buvo ■ su
žavėtas. Jis atsakė: „Aš' jį pažįstu labai 
gerai. Tai yra Karl Marx”! „Taj yra mano 
senelis - atsakiau aš. „Ką? — sušuko jis 
— Tavo senelis? — ir apkabino mane, ir 
vis spaudė man ranką.”

Po to šiam piliečiui ilgai netrūkę svečių, 
kurie nešę maistą ir gėrimus. Be to, jis 
gavęs garantiją raštu, kad jo namelis ne
būsiąs sekvestruotas kariuomenei.

„Žinoma - aiškinasi drezdenietis kores
pondentui _ karininkas labai silpnai mokė
jo vokiškai, ir aš jam negalėjau paaiškinti, 
bet faktinai juk taip yra: aš — senas so- 
cialistas-maniau, kad Karl Marks yra ma
no tikras senelis”. S. Nark.

Kol. Kriaučiūną, Juozą, sukūrusi 
šeimos židinį, sveikiname

Karlsruhe’s T. H. liet, studentai

Kol. Umbražiūną, Jurgi ir kol. 
Sirjatavičiūtę, Reginą, sūkurusius 
šeimos židinį, sveikiname

Karlsruhe’s T. H. liet, studentai

PRANEŠIMAS /
Kolumbijos Lietuvių Komitetas praneša, 

jog žemiau išvardintiems asmetiims yra 
gautas leidimas įvažiuoti‘į Kolumbiją:

1. Kun. Aloyzas Jaunius; 2. Kun. Vincas 
Valevičius; 3. Vienuolė M. Vaičiūnaitė; 
4. D r. Antanas Šerkšnas; 5. Dr. Donatas 
Zakarevičitfs; 6. Ona Andriuškevičienė; 7. 
Jonas Mažeika; 8. Dr. Antanas Paplauskas; 
9. Albinas Cinoberis; 10. Kazys H. Balse
vičius; 11. Gabrielius Pocius; 12. Jonas 
Naumavičius; 13. Antanas Šlapaitis; 14./Ta- 
das Kazlauskas; 15. Pranas Gabrėnas; 16. ‘ 
Henrikas Miliūnas; 17. Ignas Kaunelis; 
18. S. Lukauskas; 19. Pranas Grigaliūnas; 
20. Vincas Laurinaitis; 21. Eduardas švie- 
drys; 22. Vytautas Stasiukynas; 23. Vladas 
Nutautas; 24. Algirdas Jonynas; 25. Vy
tautas Slavėnas; 26. Dimigaila.

Su jų atatinkamoms šeimoms.
Smulkesnių informacijų teikia Jonas' Ma

žeika (14b) Reutlingen, Lederstr. 94, Croix 
Rouge Lithuanienne.

P. C I. R. O. PAIEŠKOJIMU ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS: 
LINKEVICIUS Juozas, 35 metų, iš Ukmer

gės; .. '
Glodenis Zenonas, 50 metų;
GLODENIS Anelė, 37 metų;
GLODENIS Jadvyga, 21 metų;
GLODENIS Saher, 19 metų; I 
IDIKAS Romualdas, 27 metų;
ILGUMAS Vaclovas;
JONUŠAS Romanas, 21 metų, iš Mažeikių; 
KRAPOVICKAITĖ Dalė;
KUDIRKA Jonas;
KUMETA Mykolas;
KUNČINAS Stasys;
KURAITIS Antanas;
NENORTA Bronius, 54 metų;
NENORTA Valentinas, 20 metų; 
NINKŠTAITIS Anus, 83 metų; 
MARGOLINAS Moisey, 57 metų, iš Kauno, 
MARGOLNAS Rosa, 50 metų, iš Kauno; 
MART1NKAITIS Jurgis;
MEISTAVICIOTĖ Elena-Jadvyga, 22 metų; 
MERECKI Mordachaj-Marek-Markus, 46 

metų, iš Seirijų;
MIKALAUSKIENĖ Ona, 41 metų; 
NENORTA Juozas, 39 metų;
ORAKĄUSKAS Stasys, 32 metų, iš Grąžo; 
PLATRIERIS Pateris, 41 metų; 
STECKLICK Jonas, iš Erfurto;
STEKL1CKAITĖ Regina, 27-28 metų.
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