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Jiems mūsų padėka
Dėl antrojo pasaulinio karo žiau

rių padarinių, laisvo tautų apsispren
dimo teisės paniekinimo, dėl Rytų 
imperializmo išsiplėtimo, ko pasėkoje 
daugeliui valstybių atimta nepriklau
somybė, šimtai tūkstančių ar net mi
lijonai žmonių prieš savo valią yra 
paversti benamiais. Didelis skaičius 
šių benamių atsidūrė Vakaruose, jų 
tarpe ir mes — lietuviai tremtiniai. 
Šia sunkią tremties naštą velkamo 
jau kelinti metai, kol kas vis be ge- 

. resnės vilties prošvaisčių sugrįžti sa- 
von tėvynėn.

Nedėkingo likimo užkrautą trem
ties vargo naštą mums lengvina bro
liai lietuviai amerikiečiai, teikdami 
visokeriopą paramą. Jei mes ligi šiol 
išlikome fiziškai nepalaužti ir mora
liškai nesužlugdyti, tai yra didelis 
nuopelnas mūsų tautiečių, gyvenan
čių Amerikoje. Jie greitai suprato 
tėvynę užgriuvusią skaudžią nedalią, 
mūsų žiaurų išbloškimą iš gimtosios 
pastogės ir mūsų tremties vargus. 
Visa tai jiems nesunku buvo suprasti, 
nes daug dar jų pačių tarpe tebėra 
gyvų, kurie caristinio imperializmo 
persekiojimų dėlei buvo priversti ieš
kotis naujos tėvynės. Taigi anie se
nieji tremtiniai ir jų ainiai, dabarti
niai neribotų laisvių šalies piliečiai, 
išgirdę netekusių tėvynės savo kraujo 
brolių pagalbos šauksmą, atskubėjo 
su jautria širdimi ir dosnia ranka. 
Už tr'ii broliams amerikiečiams pri
klauso mūsų visų tremtinių nuoširdi 
padėka.

Lietuvių amerikiečių visuomenės 
veikėjų mumis rūpinimasis neapsiro- 
bojo vien tik ekonomine parama, 
gelbstinčia mus nuo skurdo, bet jie 

'dar stengėsi mus' išvaduoti ir iš" 
-tremties nepavydėtino gyvenimo, da
rydami įtakos į Amerikos visuomenę 
ir valdžią, kad būtų mums leista.; 
ten imigruoti. Jų pastangų dėliai DP 
įsileidimo į Ameriką Įstatymas išėjo 
mums ir bendrai visiems pabaltie- 
čiams gana palankus. Tai yra didelis 
mūsų kraujo brolių amerikiečių vi
suomenininkų nuopelnas.

Kai mūsų tremtinių viltys emi
gruoti Amerikon kiek sustiprėjo, iš 
kitos pusės užgriuvo mus vėl nelai
mės: įvykdytoji Vokietijoje valiutos 
reforma mūsų ir taip jau silpną eko
nominį pajėgumą visiškai pakirto. 

•Tai sunkiai pergyvena kiekvienas 
tremtinys asmeniškai, bet gal labiau
siai ir skaudžiausiai buvo paliestas 
tremties kultūrinis gyvenimas ir 
spauda. Jei ligi šiol spontaniškas 
kultūrinis reiškimasis tremtyje stebi
no brolius amerikiečius, tai dabar 
artėja stagnacijos ir dvasinio tremti
nių gyvenimo aptemimo dienos. Ir ši 
sritis yra reikalinga pastabios ir bud
rios brolio amerikiečio akies, kuri pa- 
tėmytų tos negerovės greitai plintan
čius neigiamus simptomus. Kultūri
nės srities tremtyje gydymas yra rei
kalingas, skubus ir būtinas.

Lietuvių tremtinių spauda, ligi 
šiol parodžiusi savo gajumą ir da
vusi svarų įnašą lietuvių tautos kul
tūros lobynan, dabar stovi prie be
dugnės krašto. Ji tikisi, jog broliai 
amerikiečiai pastebės jos negalavi
mus ir imsis skubaus gaivinimo.

Jungtinių Valstybių diplomatai, 
kaip berlyniškė spauda informuoja, 
nieko neprasitarė apie tai, jog būtų 
galimas dalykas, kad Vakarų pajė
gos Berlyno padėties sureguliavimo
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lito attache sveikino
JAV lakūnas

PIRMASIS ATSTOVAS iŠ UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Specialiai NYHT praneša iš An
glijos, kad maršalo Tito atstovas,. 
Jugoslavijos kariuomenės ir aviacijos 
atašė D. Britanijoj pulk. Įeit. Vangel 
Cukalevskis, pasveikino JAV lakū
nus, atskridusius su sprausminiais 
naikintuvais, kurie sustojo Anglijoj, 
lėkdami į Vokietiją. Tai pirmas įvy
kis pokario gyvenime, kada atstovas 
iš už geležinės uždangos sveikina 
amerikiečius. Be jo, dalyvavo Švedi
jos, Italijos, Prancūzijos, Olandijos, 
Šveicarijos, Argentinos ir visos eilės 
kitų kraštų kariniai atstovai.

(NYHT/m)

Diplomatinėje tarnyboje ir toliau 
Berlyno krizė yra svarbiausiu dis
kusijų objektų. Net ir kariniai ek
spertai bei vadovaujantis personalas 
neapleidžia rimtų pasitarimų, norė
dami Berlyno krizę nepaversti karo 
šaltiniu.

Paskutiniai pranešimai iš Washing- 
tono ir Londono rodo, kad padėtis tu
rinti gerėti ir kad nė viena pusė ne
nori reikalo aštrinti. Prezidentas Tru
manas spaudos konferencijoje iš
reiškė didelę būsimos taikos viltį.

Jei iš pradžių jis nenorėjo pasau
linės politikos klausimais diskutuoti, 
tai vėliau vis dėlto pareiškė,’kad pro
ga pasaulinei taikai sudaryti esanti 
puiki. Prisiminęs Vokietiją, prezi
dentas pasirėmė Marshallio pareiš
kimu, kad JAV pirmiausia panaudo
siančios visą diplomatinę energiją ir 
galimybes Vokietijoj taikai palaikyti, 
tačiau jis, kaip ir Marshallis, pabrėžė, 
kad jie prievartavimui nepasiduosią.

Po spaudos konferencijos buvo pla

Berlyne tarėsi aukštieji diplomatai
Nėra negalimos tiesioginės Vakarų - Maskvos derybos

Praėjusį sekmadienį Berlyne vyko nepaprastos svarbos aukštųjų JAV diplomatų pasitarimai. Sekmadie
nio naktį, grįždamas iš Jungtinių Valstybių, Tempelhofo aerodrome nusileido gen. Lucius D. Clay. Su juo 
kartu atvyko Valst. Departamento Rusijos ekspertas Charles E. Bohlen ir pasiuntinys Robert E. Murphy — 
jo politiniai patarėjai. Sovietiniu lėktuvu atvyl-o JAV pasiuntinys Maskvoje Bedell Smith. Iš Londono at
skrido amerikinis pasiuntinys Lewis Douglas.

reikalu kreiptųsi tiesiogiai į Staliną. 
Tačiau vis daugėja ženklų, kad tokios 
tiesioginės Vakarų derybos su Sovie
tų Sąjunga taikiu būdu Berlyno kri
zei likviduoti nėra negalimos. Jas ga
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Jis dalyvavo resp. konvente, kur Dewey iškilo į prezidento kąndidatus 
(žiūr. KAZIO VERŽIKO str. 3 puslapyje)

Progos susitarti yra didelės
pareiškė JAV prezidentas Trumanas

tus pasitarimas Baltuosiuose Rūmuo
se su gen. Clay, užsienių reikalų mini- 
steriu Marshalliu, gynybos ministerių 
James V. Forrestal ir kariuomenės, 
laivyno bei aviacijos ministeriais. Be 
jų, dalyvavo gener. štabo virš, gene
rolas Bradley ir aviacijos šefas gen. 
H. Vandenberg.

Pasitarime buvo aptartas Britani
jos vyriausybės pasiūlymas, liečiąs 
Berlyno blokadą.

Lygiagrečiai su Washingtono pasi
tarimais, vyko toki patys susibūrimai 
ir Whitehall, kur dalyvavo visi auk
štieji vadovaują karininkai, įskaitant 
ir feldmaršalą Montgomerį. Bevinas 
parlamente išreiškė tokią pat mintį 
kaip ir Marshallis, kad ir Britai nesi
leis prievartaujami iš Berlyno. Prieš 
bet kokį keturių pasitarimą, Berlyno' 
blokada turinti būti atpalaiduota. Be
vino vedamą užsienių politikos linija 
W. Churchillis palaiko ir toliau, tik 
jis prašė min. pirm. Attlee išsitarti 

lėtų nustumti nebent nauja keturių 
užsienių reikalų ministerių konferen
cija ar Trumano-Stalino susitikimas.

Berlyno pasitarimams pasibaigus, 
informuoja Dena, Charles Bohlen, 
Douglas ir Smith išvyko tuojau pat 
į Londoną tartis su Britų užsienių 
reikalų ministerių Bevinu ir Prancū
zijos pasiuntiniu Londone Renė Mas- 
sigli. Sovietų kontroliuojama Berly
no spauda spėlioja, kad šie aukštųjų 
JAV diplomatų pasitarimai privesią 
prie tiesioginių derybų tarp aukš
čiausiųjų Maskvos atstovų ir Vaka
rų valstybių.

Amerikos diplomatiniai sluogsniai 
Londone apie tenai būsimus diplo
matų pasitarimus privačiai prasitaria, 
kad jų metu būsianti aptarta plataus 
masto pagrindinė JAV santykių su 
Sovietų Sąjunga revizija. Čia, atro
do, lemtingiausias klausimas bus, 
kiek toli gali Jungtinės Valstybės nu
sileisti Sovietų reikalavimams visos 
Vokietijos ateitį spręsti keturių vals
tybių konferencijoje. Prancūzija jau 
pasisakė, ji esanti linkusi tokioje 
konferencijoje be niekur nieko daly
vauti. Savo principini sutikimą pa
reiškė ir D. Britanija užs. reikalų mi- 
nisterio Bevino paskutine kalba par
lamente, tačiau su vie'na sąlyga — 
kad pirmoje eilėje Maskva turi atsi
sakyti Berlyno blokados.

Amerikiečių noras pasilieka nepa
kitęs, kaip jis buvo išreikštas pirmo
joje Maskvai įteiktoje notoje, būtent: 
derybas su Sovietų Sąjunga apibrėžti 
vien tik Berlyno problema. Betgi juo 
toliau, tuo daugiau kaupiasi ženklų, 
kad po pirmojo neigiamo Sovietų at
sakymo turėtų kiek keistis ir Vakarų 
valstybių laikysena. Pirmasis naujo
sios notos tekstas Londone paruoštas 
jau prieš savaitę ir pasiųstas Wa- 
shingtonui. Nuo to meto iškilo pora 
įvykių, kurie padėtį kiek komplikuo
ja. Pirmasis a dalykas yra Prancūzi
jos vyriausybės atsistatydinimas, an
trasis — Maskvos pasisiūlymas visą 
Berlyno miestą aprūpinti maistu iš 
sovietinių atsargų. Atrodo, kad pa
skutinysis galėjo mažiausiai turėti 
įtakos į parengtos notos turinio pa
keitimą.

BBC ta pačia proga praneša, kad 
JAV ir D. Britanijos vyriausybė pa
grindiniuose notos turinio dalykuose 
esančios priėjusios visiškai vieningą 
nuomonę.

apie gynybos būklė. Nors komunis
tinis atstovas Phil Piratin Churchil- 
liui iš vietos ir sušuko „karo kursty
tojas“, bet tas nekreipę dėmėsio ir to
liau kalbėjo.

SOKOLOVSKIO PAREIŠKIMAS
Maršalas Sokolovskis Lenkijos mi

sijos būstinėje suruoštos vakarienės 
metu United Press atstovui pareiškė, 
kad Rusija atpalaiduotų Berlyno blo
kadą amerikiečiams, jei ir pastarieji 
atidarytų savo zoną Vokietijoj rusams. 
Berlyno blokada esanti abipusė prie
monė. Užklaustas, ar So vi' ai atida
rytų geležinkelį ir plentą, jei ameri
kiečiai pradėtų leisti rusus į savo 
zoną, Sokolovskis vis dėto į tai ne
beatsakė. Jis pareiškė, kad kai bir
želio mėnesį amerikiečiai pradėję rei
kalauti vizų (propusk) iš rusų, norin
čių patekti į amerikiečių zoną, tai ir 
Sovietai tai padarę. „Jei Jūs atidary
site kelią, mes irgi“, pasakė Sokolovs
kis. Vėliau marš. Sokolovskis pareiš-

Paskutinės aktualijos
— Imdamiesi kontrapriemonių są- 

ryšy su Berlyno blokada, vakariečiai 
nuo liepos 26 d. uždraudė bet kurį 
traukinių transportą iš Sovietų Są
jungos ir jos dominuojamų sričių į 
Vakarus ir atbulai per vakariečių 
sritis. Tai didelis Sovietų užsienio 
prekybos suvaržymas.

, * * *
— Prez. Trumano teigimu, JAV 

atominiai ginklai esą iš pagrindų pa
tobulinti. JAV dedančios visas pas
tangas, kad išlaikytų pirmaujančią 
vietą tiek atominės energijos tyrime, 
tiek jos pritaikyme kariniams reika
lams.

* * *
— Liepos 26 d. specialios sesijos 

susirinko JAV Kongresas. Artimiau
siomis dienomis prez. Trumanas pa
teiks svarstyti naują socialinio ap
rūpinimo programą, tikėdamasis tuo 
likviduoti siaučiančią butų krizę ir 
padienio darbininko valandinį uždar
bį pakelti minimum jki 75 ct/vai.

f • ♦ •

— Praėjo trys savaitės po Suomi
jos parlamento rinkimų, tačiau nau
jos vyriausybės vis dar nepasiseka 
sudaryti. Valstybės prez. Paasikivi 
pavedė ją sudaryti socialdemokratui 
koaliciniu būdu iš trijų svarbiųjų 
partijų. Su agrarų partija jau susi
tarta, tačiau sunkumų sudaro trečioji 
— komunistai, kurie prisispyrę reika
lauja penkių vietų kabinete, nesutik
dami su pasiūlytomis. Komunistus 
priimti vyriausybėn patarė valst 
prezidentas, vengdamas per stiprios 
opozicijos.

• * •
— Rytinėje Vokietijos zonoje so

vietai baigia valiutos reformą, įves
dami sovietinę D-Markę. Ji pakeičia 
kuponais apklijuotąsias reichsmar
kes, vad. ostmarkes. Iki 70 ostmar
kių žmogui nuo liepos 25 d. santykiu 
1:1 keičiama visoje sovietinėje zonoje 
į sovietines D-Markes, likusioji su
ma, nežinia kuriuo santykiu, būsiant! 
iškeista vėliau.

♦ ♦ ♦
— Philadelphia mieste įvyko „t.e- 

čiosios partijos" kongresas. Jame da
lyvavo 2.000 atstovų, kurie Henry A. 
Wallace parinko kandidatu į prezi
dentus ir Gian Taylor į viceprezi
dentus. Trečioji partija ateityje va
dinsis pažangos partija. Svarbiausi 
jos programos punktai yra: taika su 
Sovietų Sąjunga, karinės prievolės 
panaikinimas ir visų atominių bombų 
sunaikinimas. Toliau reikalaujama 
juoduosius ir kitas mažumas teisiniu 
atžvilgiu sulyginti su kitais JAV pi
liečiais, suvalstybinti svarbesniąsias 
ūkio šakas ir p

kė, jog jo pasikalbėjimas nesąs ofi
cialus pareiškimas.

Jei šie visi pareiškimai yra nuošir
dūs ir neslepia diplomatinio gudrumo, 
tektų laukti, jog Berlyno krizė turės 
sušvelnėti, tačiau BBC komentatorius 
didelio optimizmo nerodo. Juo labiau, 
kad Sovietai vis nerodo geros valios 
taikingam sprendimui. Pagal pas
kutines gautas žinias, nesą jokių reiš
kinių, kad rusai ruoštųsi greitam ka
rui. Kariniai ekspertai, kaip rašo 
Daily Mail, abejoja ar raudonoji ar
mija galėtų mestis į vakarus dviejų 
mėnesių būvyje. *

Dėl šių sumetimų esą reikia laukti, 
kad Washingtonas bus toliau linkęs 
palaikyti Londono nuomonę, jog rei
kia mėginti dar vieną konferenciją su 
Sovietais, kol dar Berlyno krizė nėra 
perduota J. Tautoms spręsti. Toji pati 
priežastis privertė vakariečius uždel
sti notos pasiuntimą Maskvai. Tiesa, 
ją užvilkino ir Prancūzijos vyriausy
bės krizė, tačiau apskritai ir pačios 
politinės situacijos lengvas atpalaida
vimas, vertinamas palankiai ar net 
optimistiškai (Trumano).

Netolima ateitis parodys, kiek Sis 
optimizmas yra pagrįstas, nors so
vietų* naikintuvai urzgia apie britų ir 
amerikiečių transporto lėktuvus. Gal 
būt tai tik nervinis sovietų karas, ku
ris jiems nieko nekainoja. Nežiūrint 
optimistinių pareiškimų, nereikia iš
leisti iš akių padėties rimtumo. J. A.
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Rebdorfe mirė Liudas Daukša
1948 m. liepos 16 d. Rebdorfo lie

tuvių stovykloj prie Eiehstatto ne
lauktai širdies liga mirė Liudas 
Daukša, baigdamas 58 savo am
žiaus metus.

Jis gimė 1890 m. liepos 28 d. Tre- 
jokų ūkyje, Tverų vaisė., Telšių 
apskr. Privačiai pasirengęs, išlaikė 
stojamuosius egzaminus j Palangos 
progimnazijos I klasę. Gimnaziją 
baigė Kaune. Universiteto mokslus 
ėjo Maskvoj, kur I pasaulinio karo 
metu baigė gamtos matematikos fa
kultetą. Baigęs dėstė fiziką karo aka
demijoje. Taip pat dirbo ir visuo
meninį darbą ’— veikė Lietuvių Tau
tos' Taryboje Rusijoj. Kartu su M. 
Sleževičium, M. Yču, dek. Jasinskiu 
ir kt. buvo bolševikų suimtas ir pa
sodintas į Voronežo kalėjimą (jų sė
dėjimą dail. A. Varnas yra užfiksa
vęs savo šaržuose)^-1919 m. buvo pa-, 
imtas kalėjiman antrą kartą, jau 
kaip įkaitas. Dabar teko pamatyti 
garsųjį Maskvos Butirkų kalėjimą. 
Vėliau buvo iškeistas į lietuvius bol
ševikus ir tuo būdu grįžo į Lietuvą.

Grįžęs buvo paskirtas Švietimo 
Ministerijos Bendrųjų. Reikalų De
partamento direktorium. Parengė

„Mirties kolona"
Šitokiu pavadinimu „Draugo" re

dakcija JAV pereitais metais išleido 
Antano Tolio (slapyvardis) parašy
tus prisiminimus apie šiurpius lietu
vių politinių kalinių išgyvenimus 
NKVD kalėjimuose ir apie deportuo
tų kalinių egzekuciją, įvykdytą Cer- 
vinės miške, prasidėjus vokiečių ru
sų karui. Knygos autorius, kaip 
įžanginiame žodyje rašo redaktorius, 
kartu su šimtais mirti nuteistų lie
tuvių, prasidėjus rusų vokiečių ka
rui, išvežtas iš Kauno kalėjimo, per
gyveno pragaro kančias, žygiuoda
mas su tūkstančiais kalinių į mirtį. 
Dievo malonės ar stebuklo dėka jis 
liko gyvas ir gali liudyti apie bolše
vikų žiaurumus. Autorius savo kny
gą paskyrė prie Červenės nužudy
tiems prisiminti. Knygoje, kuri api
ma 252 psl., vaizdžiai aprašyti rafi
nuočiausi bestiališki bolševikų kan
kinimo ir žudymo metodai, kurie yra 
vartojami jų vadinamiems „pavojin
giems kontrrevoliucionieriams“, daž
nai nekaltiems, likviduoti. Leidinio 
įžangoje autorius rašo: „Kiekvienas 
šią knygą skaitantis teatsimena, kad 
ją rašiau tardymų kambariuose ir 
kalėjimuose išlietu krauju. Ją ra
šiau tų tūkstančių su manim Gudijos 
plentu ėjusių ir mirusių nekaltų žmo
nių krauju. Ją rašant, į mane žvelgė 
išblėsusios nužudytųjų akys ir prašė 
mane, gyvą likusį, paklausti: už ką 
mes buvome skriaudžiami, kankina
mi ir mirėme?“ >

Išleisdami šią ’ šiurpią knygą, 
„Draugo“ redakcija ir autorius pasi
tarnavo tuo, kad supažindino gausią 
Amerikos lietuvių visuomenę su tais 
nežmoniškais bolševikų metodais, 
kuriuos jie naudoja okupuotuose 
kraštuose prieš nekaltus žmones, (b)

žinomąjį Daukšos matematikos už- 
davinyną ir prisidėjo prie kitų va
dovėlių rengimo. Kartu buvo pa
skirtas ir Lietuvos Viešbučio Akc. 
B-vės direktorium. Šitas pareigas 
ėjo iki bolševikų invazijos į Lietuvą 
1940 m. Be to, buvo Lietuvos Banko 
Tarybos narys, Amerikos Lietuvių 
Akc. B-vės valdybos narys ir kt. 
Bolševikų okupacijos metu, atleistas 
iš tarnybos, gavo buhalterio vietą šo
ferių kursuose. Užėmus Lietuvą vo
kiečiams, vėl paskirtas Lietuvos 
viešbučio direktorium, bet šias parei
gas neilgai teko eiti, nes netrukus 
viešbutis buvo atiduotas vienam vo
kiečiui — Daukša su dukteria buvo 
išmestas ir ’iš buto. Tada perėjo 
dirbti direktoriaus pavaduotoju į 
Spirito trestą. Likvidavus trestus, 
buvo paskirtas spirito varkyklų di
rektorium.

1944 m. vasarą karo audros buvo 
išblokštas iš tėvynės ir atsidūrė Vo
kietijoj. Iš pradžių dirbo paprastu 
darbininku viename dvare Rytprū
siuose, vėliau Silezijoj viename san
dėly ir Bavarijoj pas ūkininką ūkyje. 
Pasibaigus karui, persikėlė į organi
zuojamą Rebdorfo stovyklą, čia dir
bo įvairų administracinį darbą (pa
skutiniu metu buvo Darbo įstaigos 
vedėju) ir, vargdamas kartu su kitais 
pilkas ir sunkias tremties dienas, 
kantriai laukė, ką atneš neperregi-

mai miglota ateitis. Šitai nežinomai 
ateičiai jis stropiai rengėsi: be kitų 
svetimųjų kalbų, .jau buvo gerokai 
pramokęs ir anglų kalbos. Dirbo si
stemingai ir atsidėjęs. Nors liga jį 
dešimčiai dienų buvo paguįdžiusi į 
lovą, bet nei jis pats nei kiti nema
nė, kad jau nebebus lemta jam iš 
jos pakilti.

Velionis, būdamas žemaitis, buvo 
ramaus, tylaus būdo, bet griežtas ir 
pareigingas. Ne kartą mokėdavo ir 
aštresnį žodį pasakyti. Dėl to nega
lėjo išvengti ir priekaištų. Ne vie
nam jis atrodė per kietas. Mat, žmo
nės dabar yra įpratę į daug ką žiū
rėti kitaip nei normaliais laikais. 
Nelengva dabar tvarkos ir drausmės 
reikalauti. Tačiau jo būta kartu ge
ros ir jautrios širdies žmogaus. Jis 
buvo linkęs kitiems gera daryti ir 
padėti. Jis yra palikęs šviesų atmi
nimą kaip darbo ir pareigos žmogus, 
kaip tolerantingas ir taktingas vyras, 
kaip paslaugus ir prieinamas bičiulis. 
Dažnas iš jo galėtume mokytis ir 
kantrumo dorybės: ne paslaptis, kad 
Lietuvoj jis turėjo geras gyvenimo 
sąlygas, tačiau nesiskundė ir stovy
kloj gautu lentomis atitvertu kam
barėliu.

Velionis liepos 19 d. buvo palai
dotas Eiehstatto kapuose. Tebūnie 
jam lengva svetimoji žemė! St. B.

Dalis studentu turės nutraukti studijas
Freiburgas. — Įvedus naująją vo

kiečių valiutą liet, studentų ekonomi
nė padėtis žymiai pablogėjo ir dauge
lis dėl lėšų stokos turės nutraukti nuo 
naujo semestro (spalių 1 d.) studijas. 
Tatai ypatingai aktualu tiems, kurie 
yra atvykę jš amerikiečių ar anglų 
zonų, nes dėl prancūzų karinės val
džios palankumo anksčiau, palyginti, 
buvo lengva ir iš kitų zonų įstoti į 
universitetą, o už mokslą teko mo
kėti tik 20 RM, 2 RM ligonių kasai.

LRK Centro Valdybos nutarimu, 
nuo š. m.' rugpjūčio 1 d. pašalpas 
gaus tik paskutiniojo semestro stu
dentai bei diplomantai (tas punktas 
liečia ir Taik. Dailės Instituto Bei 
Aukšt. Muzikos Mokyklos studentus). 
Pašalpos dydis 80 DM tiems, kurie 
nesinaudoja IRO parama, ir 60 DM 
tiems, kurie ja naudojasi ir gauna 
dirbančiojo priedą. Ši pašalpa yra 
nedidelė ir jos pakanka tik buto nuo
mai apmokėti, kadangi čia stovyklos 
nėra, o butų nuoma liko ta pati kaip 
ir prieš pinigų reformą. Be to, bus 
duodamas papildomas maistas tiems 
studentams, kurie rimtai dirba.

Dar blogesnė padėtis doktorantų, 
nes, be pragyvenimo išlaidų, jie tu
rės mokėti 200 DM už egzaminus, be 
to, išlaidos už dizertacinio darbo at
spausdinimą etc. Kai kurie., jų yra 
įdėję nemaža darbo ir yra įpusėję 
arba jau baigia rašyki disertacijas. 
Jei LRK neturi pakankamai lėšų, tai 
pačiai tremtinių visuomenei ir ypač 
duosniems broliams amerikiečiams

reikėtų organizuoti skubią paramą 
liet studentams, nes jų dauguma 
rimtai dirbo, kad*grįžę į laisvą Tė
vynę galtėtų dirbti jos naudai.

— Neseniai čia pasibaigė preky
bos kursai, kuriuos baigė 11 DP, jų 
tarpe keli lietuviai. Liepos mėn. pra
džioje prasideda naujas kursas. Bus 
dėstoma: buhalterija, mašinraštis, 
prekių mokslas, prekybinė teisė, pri
vataus ūkio mokslas, svetimosios 
kalbos: anglų, prancūzų ir ispanų, 
kurių viena yra privaloma. Kursų

Pranešimas
Ūkininkams ir kitiems ž. ū. darbuotojams

Emigracijos akivaizdoje į L.T.Z.Ū. 
D.S-gos Centro Valdybą kreipiasi 
daugelis ūkininkų ir ž. ū. darbuoto- 
jų-specialistų, norėdami gauti spe
cialybės pažymėjimus. Kadangi dau
guma nenurodo nei savo gimimo' da
tos nei kitų spec, pažymėjimui iš
rašyti reikalingų davinių, susidaro 
bereikalingų išlaidų ir susirašinėji
mo. Centro V-ba, norėdama pagal- 
bėti, praneša:

1. Spec, pažymėjimai išduodami 
tik tikriems ūkininkams ir ž. ū. dar
buotojams-specialistams.

2. Pažymėjimai išduodami tik tų 
stovyklų gyventojams, kurių ribose 
(Area) neveikė IRO profesinių egza
minų komisijos.

3. Spec, pažymėjimui gauti rei
kia:

a) pateikti apie save šias žinias: 
pavardė, vardas, gimimo data ir vie-

Kelionė per DP stovyklas (9) Stasys Mingaile

Pasikalbėjimas po pinigų reformos
Pakeliui į Hanau griuvėsiais ta

pusiame Wurzburge susitinku su j au
nu dienų bičiuliu. Pradžioje abu ste
bimės gyvenimo nušarmintais vienas 
antro plaukais. Juk'visa, ta netoli
moji praeitis, atrodo čia pat. Ištiesk 
ranką ir pasieksi. Pagaliau skaičiuo
jame metus. Ak, vis dėlto jų praeita 
iš viso' arti penkiolika.

— O ramios, tėkmės . gyvenimo 
kaip ir nebūta, ’— kalba bičiulis. — 
Iš mokyklos tuojau pat į audrą.

— Audroje gyvename iki .šios 
dienos. Tačiau, man atrodo, artėja
me prie pačios didžiosios.

— Jei ją išgyvensime, būsime 
žmonės, išgyveną tris pasauliniūs 
karus, — bando juokauti mokyklos 
dienų bičiulis.

— Ir, svarbiausia, taikos gyveni
mo kaip ir nepažinę...

Toliau mūsų pokalbis pakrypsta 
nūdienos grubumam

— Dabar, po paskutinio nunuogi- 
nimo, daug kam iš mūsų gyvenimas 
dar daugiau pakartės. '

Turi galvoje pinigų reformą?
— Taigi. Žmogui, po kojomis ne

turinčiam savo žemės, iš naujo visa 
pradėti nėra taip jau lengvas daly
kas.

direktorius yra prof. Raulinaitis. Be 
jo, dar dėsto keli lektoriai DP ir vo
kiečiai. Kursai tęsis 6 mėnesius.

Alfa
P. BIČKIENĖ — MtlNCHENO 

BANDELIO KONSERVATORIJOS 
ABSOLVENTE

Pudencija B i č k i e n ė-Navickai- 
tė, Kempteno lietuvių kolonijoj gy
venanti solistė-sopranas, liepos 12 d. 
išlaikiusi paskutinius egzaminus, bai
gė Mūncheno Randelio konservatori
jos operos klasę. Solistė Bičkienė 
dainavimo studijas pradėjo Vilniaus 
Muzikos Mokykloj 1941-44 m. 1946 
m. rudenį įstojo į Mūncheno konser
vatoriją, prof. Willy Bina klasėn, 
drauge tobulindama savo balsą pas 
prof. Zdraikovskį Kemptene. Nebo
dama labai sunkių materialinių sąly
gų, sol. Bičkienė pasiekė tikslą, iš
laikydama išleidžiamuosius egzami
nus labai gerais pažymiais. K. Da.

ta, specialybė-profesija, ūkio vieta ir 
dydis, kiek ilgai ūkininkavo, kurias 
mokyklas ar kursus lankė ir kada, 
kokios ž. ū. šakos, buvo kultivuoja
mos;

b) kuria kalba nori gauti pažy
mėjimą;

c) dviejų liudininkų parašai, kurie 
turi būti LTB Apylinkės Komiteto 
patvirtinti. Be to, vietos komitetas 
ar administracija turi patvirtinti, 
kad nebuvo IRO egzaminų komisijos.

4. Duoti savo tikslų adresą.
5. Mokestį už spec, pažymėjimą 

2,- DM siųsti kartu su pateiktomis 
žiniomis.

6. L.T.Z.Ū.D.S-gos Centro Valdy
bos adresas yra:

Žemės ūkio Darbuotojų Centro 
Valdyba, (14a) 8chw. Gmūnd, Bis- 
marekkaseme.

L.T.Z.ŪJ).S-gos Centro Valdyba

Pagaliau susidomėjimas paakina 
mane paklausti bičiulį apie jo gy
venvietę, ko' anksčiau atsigręžimas 
netolimon praeitin neleido padaryti.

Jis gyvenąs kažkur prie Kitzinge- 
no. Anksčiau turėjęs kertę' Augs
burgo stovykloje, bet po amžinos at
minties skryningo pateko vokiečių 
pabėgėlių komisaro malonėn ir šis 
teikėsi ten nukišti.

— Kaip versiesi su 40 vokiškų 
markių?

— 20 sumokėjau už kambarį, o 
kitos gyvenimo pradžiai, — bando 
šypsotis.

— Tačiau ar nebus tokių, kuriems 
likusios kelios, markės reikš jei jau 
ne gyvenimo pabaigą, tai, geriausiu 
atvejų patekimą-tikro elgetos dalion?

— Ypač bus sunku gausioms, glo
bos neturinčioms šeimoms, — .Jis, 
žvelgdamas į tolius, sako.

Nūdien,' po pinigų, reformos praė
jus visam mėnesiui, tęsdamas kelio
nės per stovyklas aprašymus, vjsu 
jausmo šviežumu prisimenu pokalbį 
su mokyklos dienų bičiuliu, gyve
nančių Kitzingeno apylinėse.

Iki šiol mūsoje spaudoje pabiro vi
sa eilė straipsnių, kupinų nusiskun
dimų, sielvartų ir graudenimų dėl 
pasunkėjusios DP būklės po plėšrio
sios pinigų, reformos. Nenorėčiau 
prieštarauti, kad stovyklose gyvenan
čių gyvenimas nepasunkėtų. Masė 
visu aštrumu tai pajuto ir netolimoje 
■ateityje dar daugiau pajus. Tačiau 
šioje vietoje noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kad toji stovyklose esančioji 
masė bei jos atstovai, graudenimais 
užversdami spaudą ir toliau grau
dendami kiekviename pokalbyje su 
kiekvienu sutiktu, tekalba apie save. 
Niekad, atrodo, nė nebando pagal
voti apie žymiai aštresnę būklė, su
sidariusią po pinigų reformos, kurion 
pateko DP globos neturintieji. Ypač 
vadovaviman besimušą veiksniai tu
rėjo tuo klausimu prabilti. Nesant 
tam reikalui paramos, ir šiltas žo
dis nebūtų pro šalį... Gi ligšiolinė pa
siskundimų banga teatestavo visišką 
išskryninguotųjų užmiršima. O jų tik 
amerikiečių zonoje, ankstesniais 
spaudos pranešimais vadovaujantis, 
buvę per 3.000. Viengungiai, galį im
tis darbo, esą emigraciniuose metuos 
se ir turi raumenis, esamą beviltiš
kumą r ’ės iškeisti emigracijos lū
kesčiu. Bet kiek yra globos neturin
čių šeimų, kurioms dėl'vieno ar kito 
nario sveikatos bei amžiaus kelias 
emigracijon uždarytas? Ir kurios, iš
leidusios asmeniui gautųjų 40 mar
kių, atsistos aiškios bedugnės aky- 
ston? Jų, neturinčių globos, šiaip ar 
taip išlaidos žymiai didesnės. Kiek
vienas turi apmokėti nuomą už pa
bėgėlių komisaro duotą kertę, už 
šviesą, išsipirkti maisto korteles, ku
rių nepakanka, reikia papildyti. GI 
DP nemokamai gauna kertę, šviesą, 
šiek tiek maisto (turiu galvoje ame
rikiečių zoną). Jų drabužių, kad- ir 
prastos kokybės, bent šiek tiek gauna. 
Tuo tarpu neturįs globos už visa turi 
apmokėti. Tad neturį globos, aišku, 
po pinigų reformos pateko į daug 
grubesnių formų gyvenimo sąlygas, 
negu masė DP," kurių būties sąlygoB 
taip pat paaštrėjo, bet neįgavo tokių 
formų, kaip nesantiems IRO globoje.

Dviejų tikrovių, esančių globoje, 
ir jos neturinčių, sugretinimui ir tu
rėjau tikslo pateikti šį kelionišką pa
sikalbėjimą, įvykusį po pinigų refor
mos.

Arturas Koestleris , ,

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

Kiti taip pat diktavo vaikščiodami, iš cigaretės dūmų darė 
rutuliukus arba žaidė liniuote. Nr. I nejudėjo, nežaidė, ne
darė rutuliukų... Rubašovas staiga pastebėjo, kad jau ke
lios minutės, kaip jis vaikščioja skersai ir išilgai; nepastebė
jo, kaip atsikėlė. Jau buvo išmokęs, kur dėti koją ir kur 
nedėti jos. Tačiau jo mintys nei sekundei neapleido Nr. I, 
kuris, sėdėdamas savo biure, diktavo nieko nesakančiu balsu. 
Tai pamažu pavirto tuo atvaizdu, kuris kabėjo prie kiek
vienos lovos, prie kiekvieno bufeto visoje šalyje ir kuris 
žiūrėjo į. jus savo stiklinėmis akimis.

Rubašovas iš papratimo vaikščiojo nuo lango prie durų 
ir atgal. Kas dėjosi Nr. I galvoje? Įsivaizdavo jo 'smegenų 
piūvį, 'rūpestingai nupieštą akvarele ant popieriaus. Kas de
jose toje pilkos medžiagos masėje, kuri priminė dangaus 
rūkus? Viską galima buvo pasakyti apie tuos rūkus, bet 
nieko apie tą masę. Dėl to, tur būt, Istorija yra daugiau ora
kulas. negu mokslą^. Vėliau, gal būt, daug vėliau bus mo
koma statistinių lentelių pagalba apie tuos anatominius pjū
vius. Proįesorius ant. lentos nupieš algebros formulę, vaiz
duojančią tam tikros šalies tam tikrų metų masių gyvenimo' 
sąlygas: „Piliečiai, štai objektyvūs faktoriai, kurie apsprendė 
šitą istorinį procesą. Ir su liniuote parodydamas Nr. I sme
genis sakys: ,,O štai subjektyvus tų faktorių vaizdas.-'Tai jis 
XX a. antro ketvirčio metu privedė prie totalitarinio principo 
triumfo“. Kol to nebus pasiekta, politika tebus kruvinas di
letantizmas, grynas prietaras ir juodoji magija...

Rubašovas išgirdo keletas žmonių garsus koridoriuje. Pir
ma jo mintis: „Vėl tas beldimasis“. Jis sustojo vidury vie
nutės, įtempė ausis, atkišo smakrą. Žingsniai sustojo prie 
kaimyninės vienutės durų, žemu balsu buvo duotas įsakymas, 
pasigirdo raktų žvangėjimas, paskum vėl tyla.

Rubašovas apmirė ir laukė, kada ims šaukti. Jis prisiminė,

(4) I kad pirmas smūgis, kol išgąstis reiškia daugiau negu fizinė 
kančia, pats baisiausias; visa kita lengviau pakelti, galima 
priprasti ir po kiek laiko galima net nustatyti kankinimo 
būdą pagal šauksmų toną ir ritmą. Į pabaigą panašiai elgėsi 
beveik visi, nežiūrint temperamento ir balso skirtumo; 
šauksmai silpnėja, tampa dejavimu ir smaugiančiu skundu. 
Netrukus po to durys paprastai užsidaro. Vėl sužvanga rak
tai, ir pirmas sekančios aukos šauksmas pasigirsdavo pirma, 
negu ją spėja paliesti, tiesiog tik pamačius budelius tarp
duryje.

Sustojęs vienutės vidury Rubašovas laikė, kol ims šaukti. 
Jis trynė pince-nez į rankovę ir tarėsi, kad jis nerėks, kas 
.bebūtų. Jis kartojo kaip poterius tuos žodžius ir laukė; jokio 
riksmo. Po to pasigirdo barkštelėjimas, keletas* neaiškių 
žodžių ir vienutęs durys užsidarė. Žingsniai artėjo prie se
kančios vienutės.

Norėdamas pasižiūrėti į koridorių, Rubašovas priėjo prie 
langelio. Keletas žmonių stovėję beveik tiesiai prieš jo duris: 
senas kalėjimo prižiūrėtojas; du tarnai laikė rėčkelę su 
arbata, trečias pintinę su duona. Visos procesijos užpakaly 
stovėjo du uniformuoti valdininkai su revolveriais. Vadinas, 
čia ne baudžiamoji ekspedicija, o tik dalinami kaliniams 
pusryčiai.

Rubašovas negalėjo matyti, kam duona buvo duodama. 
Matyt, Nr.'4O7 stovėjo per žingsnį nuo durų, kaip to reikalavo 
kalėjimo taisyklės. Rubašovas pamatė tik jo plikas ir baisiai 
išdžiuvusias rankas. Kaip du lygiagrečiai pagdliukai, jos 
buvo išsikišusios į koridorių. Iš delnų jis buvo sudaręs sa
votišką dubenėlį. Įmetus duoną, delnai susispaudė ir pra
nyko tamsioje vienutėję.

Rubašovas vėl'ėmė vaikščioti: Išvalęs akinius užsidėjo 
ant nosies, giliau atsikvėpė ir pajuto kažkokį palengvėjimą. 
Laukdamas pusryčių, ėmė švilpauti. Negalėjo pamiršti tiek 
tų dviejų Mėsų rankų. Jos jam kažką priminė, ko jis tačiau 
tiksliau nemokėjo nusakyti. Jų kontūrai ir net atspalvis 
buvo pažįstami, visiškai artimi. Bet atminty jie buvo prany
kę, kaip kokia sena melodija ar kaip šešėlis kažkur siauroje 
uosto gatvelėje. • . ... . .......

VII
Procesija apėjo visas duris, tik nesustojo prie Rubašovo 

durų. Jis vėl sugrįžo (prie langelio. Labai norėjosi išgerti 
karštos arbatos, kurioje plaukiojo citrinos gabalėliai. Nusiė
męs akinius prispaudė akį prie langelio. Procesija jau grįžo 
atgal dešine puse. Rubašovas matė, kaip jie priėjo prie Nr. 
408 ir Nr. 406. Arbata rėčkelėje garavo. Duonos pintinėje 
beliko tik kelios riekutės. Vienutė Nr. 406 buvo tuščia Ir 
procesija tuojau pat uždarė jos duris. Procesija praėjo pro 
Rubašovo duris ir sustojo prie Nr. 402.

Rubašovas ėmė daužyti kumščiais duris. Du uniformuoti 
valdininkai pažvelgė į jas. Kalėjimo prižiūrėtojas davė maistą 
Nr. 402 ir apsimetė ijęgirdįs. Po to procesija nuėjo toliau. 
Rubašovas nusimovė batą ir ėmė trankyti duris.

Vienas uniformuotųjų atsisukęs pasižiūrėjo į Rubašovo 
duris ir vėl nusigrįžo. Tarnai su arbatos rėčkele lyg pasvy
ravo. Uniformuotasis kažką pasakė prižiūrėtojui, kuris pa
traukė pečiais ir, žvangindamas ryšulėliu raktų, priėjo prie 
Rubašovo durų.

Rubašovas pasitraukė keletą žingsnių ir laukė. Įtempimas 
tuoj pat atsileido; nesvarbu, ar jis gaus arbatos ar ne. Bė 
to, arbata nebegaravo ir citrinos gabaliukai atrodė ištižę.

Raktas pasisuko durų užrakte, paskum akis pažiūrėjo pro 
langelį ir vėl pranyko. Durys atsidarė. Rubašovas sėdėjo 
ant lovos ir avėsi batą. Sargas laikė atidaręs duris, o storas 
uniformuotasis įėjo į vienutę. Jo galva buvo apvali ir nusku
sta, akys stiklinės. Žmogus sustojo prie kibiro ir apžiūrėjo 
vienutę, kuri nuo jo buvimo, rodos, sumažėjo.

— Neišvalėt savo vienutės, — tarė Rubašovui. — Juk 
žinote taisykles.

— Kodėl pamiršo man pusryčius? — tarė Rubašovas, paš~- 
žvelgdamas į valdininką pro akinius.
' — Jei norit pasiginčyti su manim, atsistokit, — tarė val
dininkas.

— Visiškai nenoriu nei ginčytis nei kalbėtis, — tarė Ru
bašovas, užsirišdamas batą.

— Taigi kitą kartą nedaužykit durų, jei nenorit žinomų 
disciplinarinių priemonių, — tarė valdininkas.

Jis vėl apžvelgė vienutę. (B d.)
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Neapsisprendžianti Prancūzija
Rašo Ged. Galvanauskas

Krizių tarpsnis. — Kai Berlyno 
krizė tarytum atlyžta. Palestinoje gy
venamas kruvinas taikos tarpsnis, kai 
Italijoje sąryšyje su pasikėsinimu 
prieš P. Togliatti bandytas peilio aš
menų aštrumas, Prancūzija sugalvojo 
vaidinti komediją: vaizduoti sken
duolį sausumoje? Prancūzija tinka
miausia vadinti krizių šalimi. Nese
niai siautė streikai. Streikavo valdi
ninkai, reikalaudami aukštesnio at
lyginimo. Pagaliau sustreikavo so- 
ciaŲstai — sulaužė sutartį su M.K.P. 
ir Roberto Šumano vyriausybę nu
trenkė amžinų atostogų.

R. Šumanas drauge su 12 mrd. 
karo kredito klausimu' matydamas, 
kad prieš balsuos socialistai ir radi- 
kalsocialistai, kurie bendradarbiavo 
jo kabinete, iškėlė ir pasitikėjimo 
klausimą. Jo vyriausybė, Ištvėrusi 
aštuonis mėnesius valdžioje, 297 prieš 
214 balsų sulaukė nepasitikėjimo. 
Energingasis Šumanas pasitraukia į 
užkulisį. Socialistai dar kartą įrodė, 
kad išgalvotoji trečioji jėga yra be
jėgė. Ta etiketę nori socialistai ir 
toliau užsiklijuoti ant savo lagamino. 
Tačiau nuo jos nepareis Prancūzijos 
tvirtybė, kai partijos neribotai pra
deda žaisti tautos likimu.

Socialistai, spėjama, šią krizę orga
nizavo, kad užimtų aiškią poziciją spa
lio mėn. rinkimuose į Respublikos ta
rybą. Tokiu neatsargiu žaidimu yra 
pasipiktinę Londonas ir Washingto- 
nas. Europos padėtis, jų nuomone, 
pernelyg įtempta, kad būtų galima 
žaisti tokį žaismą. Komunistai it 
R.P.F. (de- Gaulle sąjūdis) bus vie
ninteliai laimėtojai. Visos kitos kom
binacijos yra tik laikinumo apraiš
kos. Prezidento pavestas A. Marie, 
radikalsocialistas, vyriausybės nesu
darys be M.R.P., kurią išsviedė iš ve
žimo. Vien socialistai be didžiųjų 
partijų — M.R.P. ir komunistų, ku
riems dabar toli nepalankūs, vyriau
sybėje netvers net kelių mėnesių.

HAAGOS KONFERENCIJOS z 
REIKŠME

Prisiminęs Haagos konferenciją, 
pastebi • „Yorkshire Post“, kad ji 
esanti lemiančios reikšmės todėl, kad 
įvykusi tuo pačiu metų, kada Rusi
jos laikysena Berlyno klausimu ke
lianti aiškų karo pavojų. Tokiu at
veju nelikę nieko kito, kaip tik Va
karų pasauliui galutinai-, formuluoti 
savo gynimosi planus. Laikraštis tę
sia toliau: „Nedviprasmiška Vakarų 
valstybių vienybė šiuo klausimu ir 
pasiruošimas bendrai sutikti visa tąį, 
kas iškįltų, šiuo spręndžįąpiu aki- 
rųirksnįu, be abejo, pąsįrodyp tikriau
siu laidu taikai išlaikyti. Priešingai, 
bet kuris ženklas apie Vakarų pąsąur 
Įlo valstybių silpnumą arba jų' nuo
monių skirtingumą lengvai galėtų 
paskatinti Rusija imtis nęatitąisųmų 
veiksmų.“

R.P.F. priekaištauja. — Sąryšyje 
su vyriausybės krize^R.P.F. de Gaul
le šalininkų sąjūdžio'gen. sekretorius 
J. Soustelle daro priekaištus. Pran
cūzų vidinė krizė esanti nepaprastos 
silpnybės apraiška. Jei dabartiniu 
metu, kai tarptautinė įtampa yra pa
siekusi šį tarpsnį, prancūzuose daro
ma krizė, už jos pasėkas partijos te- 
siimančios atsakomybę. Šumano vy
riausybė nesanti techniškai nuversta, 
nes jis sąryšyje su socialistų siūlymu 
nestatęs pasitikėjimo klausimo. Kaip, 
esą galima suprasti socialistus, kai 
prieš kurį laiką, jų vadas Leon Blum 
šaukė socialistų santarvės su M.R.P. 
— krikščionimis socialais, o nūnai 
juos nuverčia patys virsdami? Bet 
čia esama priežasčių.

Pirmutinė — socialistų ką tik įvy
kusiame kongrese buvo varyta labai 
aštri demagogija. Todėl suprantama, 
kad ji persimetė-į parlamentą.

Antroji — kai kurie socialistų va
dai tikėjo sąryšyje su krize atsidurti 
ministerio pirmininko kėdėje. Nors 
esą socialistai nepalankiai nusiteikę 
komunistams, bet pastarieji galį būti 
panaudoti prieš R.P.F. . <■

Čia atsiduriame labai pavojinga
me taške. Vyriausybės krizė gali 
tapti valstybės krize. Du sparnai tuo 
metu moja gelbėti respublikai. Gen. 
de Gaulle sąjūdis, galimas dalykas, 
pasižabos bonopartiškąjį, kai M. Tho
rez sės į žinomo kuino balną.

KAZYS VERZIKAS / Kas yra Antanas Olis
Chicago (Illinois). — Visiems 

lietuviams, tiek tremtiniams, tiek 
velkantiems okupacijos jungą Lie
tuvoje, įdomu, netgi reikalinga ži
noti apie 01 į. _ Ir tai dėl dviejų prie
žasčių: dėl jo stambaus (lietuviams, 
tik- labai retai pasitaikančio) vaid
mens Amerikos politipiame gyveni
me, dėl jo pažiūrų, o svarbiausia — 
dėl jo atliktų žygių Lietuvos nepri
klausomybei atgauti.

Toji Amerikos valstybė, kurios 
ribose yra Chięagos miestas, vadinasi 
Illinois. Taigi šita valstybė turi su
kūrusi visai autonominį, renkamą 
organą susidedantį tik iš 9 narių, ku- 
riė vadinasi trustee. To organo pa
reiga rūpintis, kad gyventojai, ypa
tingai Chicagos mieste (4 milijonai 
gyventojų) turėtų švarų vandenį. Ne
pagalvojus, o ypačiai nepažįstant šio 
krašto, gi labiausia tokio pramonės 
miesto, koks yra Chicago, sąlygų, 
gali ądrodyti reikalas ir ne per di
džiausias, Bet to organo metinės iš
laidos ypa 60 milijonų dolęrių. 4 fa
briką!, 2000 dąrbįninkų. Kaip minė
jau, trustee yrą gyventojų renkami. 
P. Olią per rinkimus gavo 1 mil. 15 
tūkstančių baisų. Balsavo du mlli-

Gen. de Gaulle sąjūdis. — Jis 
Įkurdintas 1947. IV. 8 d. — R.P.F. 
(Rassemblement du Peuple Francais) 
vardu. Savivaldybių rinkimų metu 
jau turėjo 1 mil. narių ir 0,5 mil. kan
didatų. Čekoslovakijai patenkant so
vietams — vėl 250.000 prancūzų įtei
kia prašymus priimti sąjūdin. Ne 
vien masės, bet ir stiprios asmenybės 
pradeda šlietis — Soustelles, Mal- 
raux, Palewski (numatomas R.P.F, 
užsienio reikalų ministeriu). Tačiau 
iki šio meto šis sąjūdis nesugebėjo 
sukurti programos ar doktrinos. Pa
starieji įvykiai Prancūzijoje išjudino 
ir de Gaulle. R.P.F. taryboje, Šu
manui griuvus, jis taria:* „Galimas 
dalykas, kad R.P.F. netrukus turės 
galimybę programai įgyvendinti. Aš 
savo gyvenime nejutau tokio laipsnio 
pareigos Prancūzijai, kaip šiandieną. 
Mes privalome Prancūzijai vadovau
ti, bet ji savo vadus turi pasirinkti 
pati laisva valia“.

Ties dabartine krize plačiau nesu
stodamas, nurodo: „Valstybės pagrin
dus griauna grybeliai,’ krašte sukur
dami ūkinį, finansinį ir socialinį ne
pastovumą. Administracijos suirutė 
sudaro nelemtą žaismą krašte. Visos 
šios blogybės išplaukia, nes tauta nu
stojo pasitikėjimo -savimi, o Prancū
zija patęnka neviltin. Bet štai mes 
esame ir neleisime Jai eiti tuo keliu".

De Gaulle ' nurodo Prancūzijai 
„vaistus“: darbo-kapitalo bendravi
mą, Prancūzijos sąjungos sukūrimą, 

jonai, gi visoje Illinois valstybėje lie
tuvių" priskaltoma tik apie 125 tūkst. 
(drauge su Chicagos miestu). Taigi 
tiek balsų laimėti dalykas’ neleng
vas. Čia didelis amerikinės visuo
menės pasitikėjimas, kurį šioje ša
lyje įgauti daug kam labai ir labai 
sunkiai sekasi.

Olis taip pat yra stambi figūra 
Amerikos respublikininkų partijoje. 
Jis vienintelis iš lietuvių dalyvavo 
Philadelphijoje, kai respublikininkai 
rinko šiemet kandidatą -į preziden
tus. Deja, tiek* pakilusių Amerikos 
politiniame gyvenime lietuvių yra 
tik keletas per visą Ameriką.

Bet, žinoma, to negana. Vien dėl 
to Oils mums nebūtų tiek įdomus.. 
Svarbu, kad gimęs Amerikoje. Lie
tuvos nematęs, pasiliko grynas lietu
vis, nors ir aktyvus ir iškilęs Ameri
kos pilietis. Dar daugiau. Retas lie
tuvis tiek padarė, o svarbiausia ga
lėjo padaryti dėl Lietuvos išvadavi- 
mff iš bolševikų, kaip p. Oils. Kodėl 
ir kaip jis tatai padarė?

Didelis viso to „kaltininkas“ yra 
jo tėvas Antanas Olszewski, kuris, 
pats būdamas ateivis, didelis Lietu
vos patriotas ir spaudos darbuotojas, 

valstybės reformą ir Europos sąjun
gos sudarymą.

Darbo ir kapitalo bendravimas 
turi kartą užbaigti nelemtą priešta
ravimą, kuris neša žalą Prancūzijai. 
Išoriniai pavojai gresia Europai ir 
visam pasauliui. Sovietų ambicijos 
esančios neribotos. Tat aišku de 
Gaulle, nes jis 'prašo tarybą kuo grei
čiau paruošti realią programą. Jis 
ruošiasi paskubomis, nes nežinia, kiek 
laiko turi Prancūzija svyruoti.

Posūkio išvakarėse. — Deja, ket
virtoji respublika neįrodė, kad ji gali 
ilgiau tverti šiandienykštėje nelem- 
tyje. Iš šio sustingimo ji turės da
ryti ryškų posūkį.

Ūkiško gerbūvio nebus galime su
kurti vidaus politikoje, nepadarius 
radikalių reformų. Žęmės ūkio ga
myba dar 12 ’/o atsilikusi 1930—39 m. 
lygmens. Anglies gamyba nepakan
kama. Pramonės rodiklis š. m. ge
gužės mėn., lyginti su praėjusiu, pa
šoko nuo 102 (1938 = 100) ligi 114. 
Prekių kainų kilimas nepaprastas. 
Bendras prekių kainų rodiklis š. m. 
gegužės mėn. siekia 1653, kai praė
jusių metų tą patį mėnesį buvo 946 
(1938 = 100). Šie keli skaičiai rodo, 
kad Prancūzija iki šio meto neturėjo 
šeimininko. Kiekviena vyriausybė 
skelbia: sumažinti kainas, suderinti 
jas su uždarbiu. Kiekviena, prade
dant socialistu Gouin, kuris pakal
tintas vyno spekuliacija, vėliau L. 
Blum ir baigiant R. Sumanu, pasiža-

padėjo visas pastangas, kad jo sū
nus Antanas (sulietuvinęs pavardę 
j Olis) išaugtų karštu Lietuvos ir lie
tuvių draugu. Iki 6 savo amžiaus 
metų jo sūnus — Antanas Olis — 
temokėjo vien lietuviškai. Vėliau 
(1921 m.) Antanas Olis baigė Chica
gos Universiteto juridinius mokslus 
su daktaro laipsniu. Retai kas taip 
gražiai, be jokių priemaišų, kalba 
Amerikoje lietuviškai, kaip Olis.

Antanas Olis su didžiausia ener
gija ir judrumu dalyvauja Amerikos 
lietuvių visuomeniniame kultūros ir 
politikos gyvenime. Dar labai įdomu 
Žinoti, kad Olis turi ir laiko ir* ta
lento pasireikšti muzikoje ir scenoje. 
Jis 1934 -metais Chicagoje dirigavo 
simfoninį orkestrą Pasaulinėje paro
doje, Lietuvių koncerte. Olio tėvas 
turėjo „Mildos“ teatrą, o sūnus įkūrė 
„Romuvos“ teatrą. Bet, žinoma, Olis 
yra įdomiausias lietuviškos politikos 
scenoje, ypačiai kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir nepriklausomybės. 
Apie tai kitą kartą. Bet jau dabar 
tenka pasakyti, kad jis šitame klau
sime, tiek teoretiškai, tiek praktiškai, 
skiriasi iš kitų Amerikos lietuvių 
politikų.

Andre Marie
Naujasis Prancūzijos premjeras, 

radikalsocialistas sudarė naują, be
rods, jau septintą kabinetą po karo. 
Prancūzjjos vyriausybėj viena nepa
stoviausia Europos kraštų tarpe.

Andre Marie paskutiniu metu bu
vo teisingumo ministeris, yra 50 me
tų amžiaus, advokatas. Nacių oku
pacijos metu jis nuo 1943 m. iki 1945 
metų išbuvo vokiečių Buchenwaldo 
koncentracijos stovykloje kaip rezi
stencinio veikimo dalyvis. Jis jau 
1928 m. buvo išrinktas į parlamentą 
nuo radikalsocialistų partijos. Kon
centracijos stovykloje bebadaudamas 
labai nukentėjo, net ir dabar serga 
plaučių liga. Koncentracijos stovy
kloj neteko per 60 svarų savo svorio. 
Jau praėjusiais metais jis buvo prezi
dento paprašytas sudaryti vyriausy
bę, bet atsisakė dėl silpnos sveikatos.

Jis yra amerikinės orientacijos ir 
didelis Marshallio plano rėmėjas, nes 
jį išvadavo iš kone, stovyklos ameri
kiečiai.

Šalia teisės ir politikos, Marie dar 
rašo operetes ir poeziją. Jau 1933 m. 
buvo užsienių reikalų ministerijos 
pasekretorius. Vedęs, turi dukterį. 
(R/m.) 

dėjimo netęsėjo, nes partijų birža 
siekia ne krašto gerovės, o speku
liuoja savo nauda. Prancūzijos ūkiš
koji krizė yra išdava vidaus politi
kos, kuri sietina su valstybingumo 
krize.

Šiandienykštė Prancūzija užsienio 
politikoje gyvena atžagarėiviškomis 
sąvokomis. Ne kas kitas, o Ch. de 
Gaufle ir G. Bidault pirmieji lėkė į 
Maskvą 1945 m. pavasarį Sirijos gel
bėti. Jiedu nusvilo. Vėliau Bidault 
jojo ant kompromisų arkliuko.: Haa
gos konferencijoje, kurioje, kuriama 
Atlanto vardo gynybos sąjunga, Bi
dault iššoka su siūlymu sukviesti'ke
turis užsienių reikalų ministerius, t. 
y. drauge su Sovietais. Aiškū, kad 
Prancūzija bijo vokiečių. Ji bijo ne 
mažiau ir Sovietų, todėl nenoromis 
pasirašė Londono konferencijos nu
tarimus Vokietijos klausimu. Pran
cūzija, nori valdyti Europą. Jai siūlo: 
dekadentinių žymių, bet labai ver
tingą kultūrą, bet nenori kariauti. 
Prancūzija sumoteriškėjo. Ne vien 
Prancūzijos, bet ir Europos labui bū
tinas Prancūzijos atgimimas. Ant 
kompromisų slenksčio jai toliau ne- . 
begalima tūnoti.

De Gaulle rimtai įvertino padėtį 
krašte ir pasaulyje. Trečioji jėga, o 
ypatingai komunistai, jo tiesiog nepa
kenčia. Valanda muša de Gaulle nau
dai, nes Prancūzija nori šeimininko, 
nors kuriam laikui. Ji/ pageidauja 
raitelio krypčiai nurodyti, bet vėl jis 
nebemielas, jei moja balne ilgiau iš
likti. J

Andre Marie sudarė 7-tą ministe
riu kabinetą, kuris iš esmės nepasi
keitė, tik kai kurie asmenys nauji-, 
bet partijos tos pačios. Vietoje ūžs. 
reikalų ministerio Bidault įėjo buvęs 
premjeras Schuman. Taigi ir toliau 
vadovauja trečioji jėga — viduriny
sis sluogsnis.

Helį Mgzaląitė-Knnųiųieųė (1)

Tūkstantis ir viena 
naktis

1. DIDŽIOJO VIZYRIO KARIETA
Yienųelįkos Vėjų kalne gyveno karalius, jaunas ir mėly

nomis .akimis. Jis buvo labąį geras ir nuolatos juokėsi, o jo 
Žmonės kalbėjo, jog yra malonu gyventi dėl jo šypsenos. Ta
čiau niekas nežinojo, kad jo širdyje nebuvo nieko kito, kaip 
tiktai liūdėjimas, ir kai jis. pasilikdavo vienas, jis pasidėdavo 
į šąjį juoką, tarytum nusiimtą apsiaustą. Ir tuomet jis atver
davo savo skausmą, atidengdavo jį tartum uždangą nuo my
limosios veido, kad galėtų žiūrėti į jį ir gėrėtis juo tarsi bran
giuoju akmeniu, kuris slepiamas dėl jo vertingumo. Ir jis 
Žiurėjo į savo širdį kaip į veidrodį, ir jame nuolatos atsimini
mai grįžo savo kelią, į toflmą pilį, kurią buvo užgrobę priešai 
ir kurioje paliko mergaitė, mylima ir brangesnė už viską.

Ir kad galėtų gyventi, karalius neieškojo, kas galėtų jį 
pradžiuginti, net jis nedarė šito, tačįau jo dvariškiai norėjo 
patikti jam, ir todėl prieš jo akis lankstėsi šokėjos, laibos, 
kaip nendrės vėjuje, ir grojo muzika tyli, kaip žolės lingavi
mas, ir švelni kaip žvaigždės, ir karalius juokėsi.

Ir jauni kariai stojo prieš jo akis, jie žaidė kovos žaidi
mus ir rodė savo vikrumą su kardais ir ant žirgų, ir karo 
trimitai ošė taip, kad. drebėjo didelių medžių šaknys -- ir 
karalius žiūrėjo ir juokėsi.

O senieji išminčiai ir patarėjai karaliaus akivaizdoje vedė 
disputus ir sprendė nesuprantamus dalykus, kad atkreiptų 
valdovo dėmesį į savo protą ir iškalbą — ir karalius klausėsi 
ir juokėsi. .

Ir šitą rytą prieš jo sostą buvo būrys protingųjų. Jie sė
dėjo ant kilimų, pąsėdę savo kojas, ir taip karštai ginčijosi 
sukišę galvas, jog nebegalėjo, atskirti savo barzdų, ir karalius, 
kuri? rymojo giliai susimąstęs, buvo išbudintas jų garsios i 
kalbos ir paklausė, ko jie nesutaria. I

— Tavo žodžio trūksta mums, valdove, nes kas kitas gali 
geriau žinoti apie tiesą už tą, kuris su tiesa kasdien gyvena? 
Tark: kaip reikia pasakyti teisybę, kad ji būtų teisybė, ir 
nepažintum jos.

—> Tai yrp negalima, »- Jaukią kitas gudrusis, — nes 
jeigu nesupranti Jos'— esi kvailas.

Ir jeigu įtari ją — esj melagis-
— Ir jeigu netikėdamas prisiduodi tikįs — esi veidmai

nys.
— Prabilk, karaliau, tu, — prašo jie.
Tačiau nespėja karalius atsiliepti, kieme pasigirsta 

triukšmas, ir visi išmintingieji, užmiršę savo rimtį, pilni 
smalsumo puola prie lango. Ir kuomet jie nustebę lingavo 
galvas ir stebėjosi žodžiais — patsai karalius taip pat prisi
artino ir pažvelgė į kiemą: jo viduryje stovėjo karieta, ji 
buvo padaryta iš purienos žiedo, ir dvylika zuikių buvo įkin
kyti į ją. Vienas karietos ratas buvo nukritęs, štai dėl to ji 
turėjo sustoti, ir tryliktasis zuikis, kuris mūvėjo aukštas puš
nis ir sukinėjo botagą, stovėjo labai’ susirūpinęs ir apžiūri
nėjo vežimą. •

Paskui karalius regėjo, kąip vežėjas liūdnai purtė galvą, 
ir tuomet iš karietos išlipo kažkas ir pasuko į rūmų duris, ir 
netrukus tarnai įvedė ji pas karalių. Tasai jau buvo nuėjęs 
į savo vietą, ir išmintingieji vėl buvo pasėdę savo kojas ant 
kilimų, ir jų barzdos tauriai linko ant jų kelių, kai įėjo sve
čias ir atitinkamai pasveikino karalių,

— Aš papflsšysiu tavo pastogės, pone, — pratarė jis, — 
kol bus sutaisytas mano, vežimas ir aš galėsiu tęsti savo 
kelionę.

—. Tavo vežimas keistas, — tarė karalius, — ir tavo dra
bužis nepažįstamas. Kas esi ir kur keliauji?

— Kad esu iš tolo, gali žinoti, jog mano zuikiai buvo 
kaustyti du kart po dvylika kartų, ir ęsu praleidęs du pava
sarius ir tiek pat kitų m’tų laikų, kol atvykau iki čia iš savo 
krašto. Tenai gi valdo kalifas ir aš. esu buvęs jo didysis 
vizyris.

— Buvęs, tat reiškia niekas, — pasakė vienas išmintin
gųjų, tačiau karalius davė ženklą, ir niekas neišdrįso, daugiai* 
kalbėti, ir- tuomet pasakė karalius;

’ — Kodėl apleidai savo namus ir savo valdovą?
Ir didysis vizyris nuleido galvą ir tylėjo, tačiau jis pajuto 

karaliaus žiūrėjimą ir tarė:
— Tavo akys atveria mano širdį, ir aš nenoriu nieko 

slėpti. Kalifas susirado mane ir jis padarė mane didžiuoju 
vizyriu, ir gyvenau jo rūmuose. O rūmuose buvo tūkstantis 
kambarių, tačiau kalifas kalbėjo: — Laimei reikia tiktai vie
no — būk su manim ir dovanok man savo žodžius, daugiau 
nenoriu nieko. — Ir taip buvo, ir kartą aš pagalvojau, jog 
laimė yra sunkus ir pavojingas daiktas, ir tuomet aš pasi
dirbdinau karietą ir išvykau. Tačiau kalifas siuntė savo šau
lius, jie buvo tokie taiklūs, jog atkirto zuikių pakinktus, ir 
karietos ratų stipinus pašovė jie, ir aš turėjau grįžti. Ir 
kalifas raudojo ir maldavo; nepalik manęs niekada, vizyri, aš 
žūsiu, jeigu tu pasitrauksi, ir būsiu kurčias, jeigu tu pabaigsi 
savo pasakojimus. Ir taip buvo, kad aš galvojau, jog laimė 
yra lengvas ir tvirtas daiktas, ir kartą pajutau, kad tūkstan
tis kalifo kambarių yra nušviesti ir ten linksminasi gatvės 
dainininkai, ir kalifas klausosi jų. Ir šis vienas kambarys 
yra tuščias. Ir tuomet aš pataisiau savo sulūžusią karietą ir 
iškeliavau. Ir ties tavo rūmais vėjas sulaužė mano vežimo 
ratą.

— Ar tik nebus kalifas atsiuntęs jam šilkinės virvelės? — 
taria vienas išmintingasis, bet karalius duoda ženklą, ir nie
kas neišdrįsta kalbėti, ir vėl pasako karalius:

— Sėskis ir būk mano svečias. Ir jeigu nuovargis nenu
veikė tavęs — papasakok mums, ką esi regėjęs kelionėse.

— Aš regėjau daug, valdove, — sako didysis vizyris, — 
aš negalėčiau baigti pasakoti iki žilų plaukų. Aš mačiau, kaip 
auga kalnas — rytą jis ištiesdavo savo galvą ir užsidėdavo 
saulę kaip kepurę, ir vakare jį prislėgdavo migla, ir jis su
leisdavo į žemės gilumą savo kojas. Ir kai keliavau pro jūras,, 
esu matęs, kaip naktį mėnulis ištiesia, savo ranką ant vandenį, 
ir mažos žuvytės plaukinėje ant jo delno, Ir jūros žvaigždė, 
tarsi žiedo akis, žalsvai spindėjo ant jo piršto. Tačiau mėnuo, 
ne dėl to paklodavo savo ranką, ne, jis tik pridengdavo van
denį, kaip, žmogus kaktą, kad geriau galėtų įžiūrėti, kas de
dasi gelmėse — ir kas yrą tenai, apie šitai aš galėčiau kalbėti 
iki, širdis užmigs.
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asmuo, jei jos nenori 
jų kandidatas nebus 
priverstos atsisakyti 

kandidatą, kuris būtų

slenkančias juostas Iki isakyiinio kvėpavimo
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Gali atrodyti truputį per anksti : 
rašyti apie būsimą išlaisvintos Lie- : 
tuvos pagrindinį įstatymą, kol mūsų 
tėvynės likimą dar lemia „demokra
tiškiausia pasauly“ Stalino konstitu
cija, gavus anais laikais tokį pripaži
nimą net iš Vakarų demokratų. O 
vis dėlto būtų jau šiandieną nau
dingas dalykas, pasidalinti mintimis 
apie mūsų buvusių konstitucijų ne
tobulumus jų pašalinimą bei naujų 
dalykų įvedimą, ypačiai iš tų pusės, 
kuriems tremty teko progos pastudi
juoti teorijoj šiuos klausimus ir ati
džiau stebėti atsikuriančių pokarinių 
valstybių konstitucines problemas.

Rašyti apie mūsų seimų laikų 
konstitucijas nėra lengvas dalykas, 
kai trūksta po ranka net tų konstitu- 

.cijų tekstų. Todėl toks rašymas gali 
atrodyti, ypatingai teisininkams, per
daug paviršutiniškas, bet dėl to ki
tiems labiau pageidautinas, kai ap
sieinama be straipsnių ir paragrafų 
skaičiavimų. Šiaip Lietuvos seimų 
laikų valstybinės problemos yra 
bendrais bruožais visiems žinomos.

Lietuvos seimų laikų santvarką 
buvo mūsų šviesios atminties prof. 
Roemeris pavadinęs „Seimokratija“, 
t. y. tokia valstybės valdymo forma, 
kur įstatymų leidžiamoji galia — sei
mas yra aukščiausios valstybės val
džios turėtojas, žymiai nustelbdamas 
įstatymų vykdymo galią — vyriau
sybę. Esminis veiksnys kaip tik yra 

> šis vyriausybės nustelbimas, nes mes 
turime ir kitų valstybių su labai ga
lingais parlamentais, pvz. Angliją, 
tačiau tų režimų mes nevadiname 
seimokratijomis, nes šalia tų parla
mentų stovi galingas vyriausybės 
premjeras, o valstybės valdžios vir
šūnę sudaro karalius arba plačiais 
įgaliojimais aprūpintas prezidentas. 
Anglijos premjeras pvz. yra tikras' 
vadas, galima sakyti fašistine prasme, 
nes juo tampa spontaniškai iškilęs 
didžiausios partijos lyderis ir ne kas 
kitas, o tik šis rinkimus laimėjusios 
partijos vadas turi būti pagal kon
stituciją skiriamas Anglijos premje
ru. Iš to fakto galima jau spręsti 
apie jo politinį svorį prieš šiaip jau 
visagalį Anglijos parlamentą. Vi
siems turėtų būti aišku, kad seimų 
laikais Lietuvoj nei Ministeris pir
mininkas nei Respublikos preziden
tas neturėjo panašaus svorio, kuris 
galėtų bent iš dalies atsverti absoliu
čią seimo galią. Tą seimą mes turė
jome susidedantį iš daugybės partijų 
su besikaitaliojančiomis koalicijomis 
ir nuolatinėmis vyriausybės krizėmis 
bei tokiais pat pertvarkymais. Šie 
politiniai vienetai trukdą pozityvų 
darbą ir statė į blogą šviesą kiekvie
ną politinę veiklą. Berods perdaug 
neperdėsiu pasakydamas, kad seimų 
laikais daugelis paskirų seimo narių 
turėjo beveik tiek pat politinio svo
rio, kiek jo turėjo kabineto narys — 
ministeris.

Aptarę mūsų valstybės pirmojo 
dešimtmečio politinę santvarką, mes 
galime atskirai paliesti tuos veik
snius, kurie lėmė, kad mūsų valsty
binis aparatas seimų laikais nelabai 
gerai funkcionavo ir davė pagrindą 
bei medžiagą vėlesniais nepriklauso
mybės metais įvairioms kritikoms.

1. RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
PADĖTIS

Buvau minėjęs, kad mūsų politi
nėje santvarkoje nebuvo jokio orga
no, kuris būtų galėjęs truputį varžy
ti nepaprastai didelę seimo galią ir 
kad toks organas galėtų būti Respu
blikos Prezidentas, padidinus jo po
litinį svorį. Čia turima galvoj tik 
toks prezidento padėties konsolida
vimas, kad jis paverstų prezidentą 
{•tokį valstybės organą, kuris galėtų 
stovėti aukščiau už visas partijas ir 
būtų valstybės valdžios pastovumo 
veiksnys. Prezidento galios kiekis 
pareina pirmiausiai nuo jo rinkimo 
būdų. Seimo rinktas prezidentas nie
kuomet nebus pilnai nuo seimo 

~ nepriklausomas. Tiesa, galima leisti 
seimui prezidentą rinkti, bet išrinkus 
jo padėtį pagal konstituciją taip 
sutvirtinti, kad jis nebūtų daugiau 
nuo seimo priklausomas. Vienok tuo
met partijų lyderiai stengsis išrinkti 
į prezidento vietą tokį asmenį, kuris 
langvai pasiduotų jų įtakoms. Šitoks 
seimo renkamas prezidentas visuo
met turės ieškoti partijų lyderių ma
lonių, kad būtų išrinktas; be to, kiek
vienas rinkimas turi tam tikrą as
menį ir vietą žeminantį aspektą, 
ypačiai kai jis tampa partinių politl- 
HoriUdarybų objektas. Todėl nedaug

reiškia faktas, kad vieną kartą iš
rinkto prezidento seimas nebegali 
atstatyti. Jei atstatymas yra nega
limas, tai visuomet bus renkamas 
toks asmuo, kad jo neprireiktų at
statyti.

Kitas dalykas, kai prezidentas 
yra visos tautos renkamas. Tuomet 
partijos yra priverstos išstatyti po 
tokį kandidatą; kuris būtų tikrai pa
sižymėjęs politikas, plačioms ma
sėms žinomas 
rizikuoti, kad 
išrinktas. Jos 
pasiūlyti tokį 
patogus partijų vadams savo įtakoms 
daryti, bet, dėl savo nepopuliarumo 
negali užtikrinti išrinkimo. Ar pre
zidentas renkamas betarpiai pačios 
tautos ar per tautos tam tikslui iš
rinktus rinkikus, yra tik rinkimų 
technikos dalykas, maža teturįs prak-

Už geležinės užtvaros visuotinė 
tautų laisvė yra gerbiama tik popie
riuje. Ten ir valstybių sąjungos yra 
pasmerktos. Vakaruose viskas prie
šingai: visuotinė laisvė tampa ana
chronizmu, o sąjungos daromos tik 
reikalui esant. Rytuose hegemoniš- 
koji galia besąlygiškai apsprendžia 
suverenumą. Gi Vakarai tiekdami 
pagalbą kviečia primygtinai, jei ne 
{sakytinai, bendradarbiauti. Sovietai 
draudžia, JAV siūlo sudaryti Euro
pos 'sąjungą. Kiek tai liečia atskiras 
valstybes, jos siekia laisvės apsisprę
sti. Jugolavija siūlo sudaryti Balka
nų sąjungą. Vakarai daugiau žo
džiais, kaip veiksmais nori įgyven
dinti vienybės idėją.

Prieštaraujanti perspektyva. Ar 
Sovietai ir JAV yra nuoširdžios, kai 
tariasi esančios paskirų valstybių ar 
jų sąjungos nepriklausomybės gynė
jos? Ir čia mes galime įžvelgti prieš
taravimą tarp žodžių ir polėkių.

JAV pageidauja Europoje ūkiškos 
pusiausvyros ir politinio pastovumo, 
bet su sąlyga, kad jos galėtų pasi
traukti iš tos srities, nesudarant pa
vojaus būti Sovietų paglemžtai. Wa- 
shlngtono politiniai sluogsniai yra 
įsitikinę, kad Europoje negali vy
rauti gerovė, iki nebus apjungti visi 
jos kraštai, įskiriant ir Sovietų pag
lemžtuosius.

Niekam nereikia aiškinti šio pla
taus duosnumo ir kilnumo polėkio, 
nors jo užnugaryje esama tam tikrų 
interesų. Strategiškai JAV yra de- 
fenzyvoje. Jos nori Sovietus ne su
naikinti, bet tik sulaikyti nuo vi
suotinio įsigalėjimo. Jei valstybė nė- 
ra._kpmunistų valdoma, tuoj linksta 
į JAV, nes turtai vilioja, o doleriai 
visame pasaulyje yra pageidaujami.

Sudarykime malonumą cinikams, 
kurie tvirtina, kad Marshallio planas 
išplaukia iš amerikiečių egoistinio 
Samprotavinib Prileiskime, jog ame
rikiečiai tuo būdu randa galimybę

Prą ...ės L';. Xi. imas ir su juo su
rištas žaliavos trūkumas, rašo švei- 
cariškis „Die Tat“, Sov. Sąjungoje 
iššaukė darbo jėgos trūkumą, kuris, 
tiesa, jau buvo jaučiamas prieš karą. 
Karo metu patyrus milžiniškų nuo
stolių, jis pagaliau tapo sunkiai iš
sprendžiama problema. Būtų tačiau 
visai neteisinga, jeigu kas bandytų 
iš susidariusių sunkumų daryti išva
dą apie galimą Sovietų Sąjungos vi
daus pakrikimą dėl to. Sovietų Są
jungos vyriausybė mokės susitvar
kyti su tokiu faktoriumi, koks t?nai 
yra žmogus. Ji labai paprastai nau
doja priemones, kurios visiškai neat
sižvelgia į darbo žmogų, užmiršdama 
bet kurį humaniškumą; ji žmogaus 
problemą sprendžia tiesiog brutalia 
jėga.

Kvalifikuotų darbininkų trūku
mas visiškai nebeslepiamas. Jį pa
brėžia daugelis oficialių dokumentų. 
Vis daugiau ir daugiau moterų ir 
jaunuolių turi dirbti sunkiausius vy
rų darbus. Septynių darbvalandžių 
diena prailginta iki aštuonių valan
dų. Septynių darbdienių savaitė užė
mė penkių darbo dienų savaitės vie
tą. Darbininkas už didesnį išdirbį 
pagrįstai reikalauja ir didesnio atly-

priekaištas, jog visos tautos balsa
vimas kaštuoja daug laiko ir pinigų, 
bet tuomet prezidento kadenciją ga
lima nustatyti iki 6 arba 7 metų, kad 
rinkimus tektų retai kartoti. Tiesa, 
reikia prisiminti taisyklę, kad juo 
galingesnis valstybės organas, tuo 
trumpesnis turi būti jo kadencijos 
laikas, bet pastačius šalia prezidento 
stiprią parlamentarinė vyriausybę, 
nebūtų pavojaus, kad prezidentas 
panorėtų eiti diktatorių keliais. Nors 
Europos praktika rodo, kad visose 
•valstybėse, išskyrus Vokietiją, pre
zidentas buvo parlamento renkamas, 
bet dėlto niekas nedrįs tvirtinti, kad 
visados gerai būtų veikęs tų respu
blikų politinis aparatas. Visur vyko 
nuolatinis vyriausybių kaitaliojima
sis, partiniai vienetai ir jų pasėkoj 
visokios nešvarios machinacijos, ku
rių pavyzdys galėtų būti tas pats 
klasinis demokratijos kraštas — 
Prancūzija. Tuo tarpu Euftjpos mo
narchijos parodė daugiausia, jų 
stiprių valdžios viršūnių dėka, labai 

.puikias politines santvarkas, kurių 
sukrėsti nepajėgė net paskutinysis 

I būti pakeistas. Aišku, kad galimas I karas. (Bus daugiau)

tiškos reikšmės. Toks iš tautos rin
kimų išėjęs prezidentas turi visuo
met turėti ilgesnę už seimą kaden
ciją, nes tik tuomet jis sudarys — 
seimo rinkimų ir vyriausybės krizių 
laikotarpiais — valdžios kontinuitetą. 
Kitaip gali atsitikti (kaip pvz. Bava
rijos konstitucijoj, kuri neturi prezi
dento, o parlamento ir ministerio pir
mininko kadencijos vienodos), kad 
valstybė gali kartais likti be jokios 
valdžios. Jei toks prezidentas dar tu
rės nors ir nedidelę suspensyvinę ve
to teisę prieš seimo priimtus įstaty
mus, tai jo padėtis seimo atžvilgiu 
bus žymiai sustiprinta, o seimo ab
soliutizmas sumažintas. Todėl prezi
dento padėtis buvo viena iš prie
žasčių, kad mūsų valstybės santvarka 
buvo pavirtus į seimokratiją ir dėl. 
to nrezidento rinkimų būdas turėtų 
būti pakeistas. Aišku, kad galimas I

grūdų pertekliui parduoti ir įsigyti 
kai kurių būtinų žaliavų, turinčių ne
paprastos karinės reikšmės, kuriomis 
domisi maždaug du šimtai galingų 
šeimų — pramonės mamutų, kurios 
domisi užgniaužti europinę pramonę. 
Sje samprotavimai yra tušti, kai pa
lyginama Marshallio plano išlaidas ir 
pajamas, o ypatingai kai Europoje 
ieškoma sukurti užtvanką ir ameri
kiečių pajėgomis tame kontinente, 
kuris būtinas naujų dolerių įplauki
mo, nori sukurti minimalinį saugumą.

Sovietų siekimai. — Maskvos nu
sistatymas taip pat nuoširdus: nelei
sti sukurti sąjungą Balkanuose ar 
kur kitur. Kremliaus viešpačiai nuo
lat siekia to paties tikslo: galia yra 
veiksminga, kai ji visuotinė. Bulga- 
rų-jugoslavų sąjunga visuotinės ga
lios pradą pažeidžia, nes kai kur su
sidaro nauji centrai, kiekvienu atveju 
išauga autonomija. Maskva kiekvie
nu atveju negali pakęsti bet kurio 
rungtyniavimo Sovietų valdomoje že
mėje. Siekiantieji nepriklausomybės 
tuo pačiu slepia, kad nenori paklusti 
Sovietams.

Sovietiniai satelitai, jeigu jie už
simotų eiti Ugi galo, atsidurtų kitoje 
stovykloje. Liaudies demokratijos 
galėtų po 5 ar 10 metų pasigerinti 
ūkišką būvį. Gi susirišus su Sovie
tais, pastarieji verčia juos viską par
duoti, pigiau negu bet kur kitur. Su
prantama, jie visomis išgalėmis sie
kia su Vakarais sudaryti prekybines 
sutartis, nors Kremlius ir prieštarau
tų, nes tai yra joms naudinga.

Čekoslovakijos užsienio prekybos 
Va, Lenkijos */a susieta su Sovietais. 
Jei tų kraštų komunistai galėtų lais
vai pasirinkti, kas naudinga tautai 
ir Maskvai — žinotų ką daryti. Bet 
tuo tarpu sovietiniai satelitai nesi
domi kitų rinkomis. Čekoslovakija, 
kurdama sunkiąją pramonę, turės at
sisakyti lengvosios, kuriai žaliavas 
tiekė vakarinės valstybės. Satelitinių 

ginimo. Dar daugiau: jis reikalauja 
ir aukštesnio gyvenimo standarto. 
Sovietiniam kariui, kuris šio karo 
metu suėjo į sąlytį su Vakarų civili
zacija, atsivėrė akys. Nustebęs jis 
turėjo pripažinti, kad „kapitalistų iš
naudojamo proletariato“ gyvenimo 
standartas yra daug aukštesnis už 
sovietiškąjį.

Rusų darbininko uždarbis yra blo
gas. Oficialiose statistikose pateikia
mas tik vidutinis uždarbis paskirose 
valstybėse. Tatai, savaime supranta
ma, labai dažnai duoda visiškai iš
kreiptą vaizdą, nes aukštesniųjų So
vietų valdininkų ir inteligentų algos 
skiriasi nuo darbininko uždarbio, 
kaip pvz. chemijos fabriko direkto
riaus nuo to paties fabriko pagalbiftio 
darbininko Šveicarijoje.

Atlyginimų problema išsprendžia
ma tuo būdu, kad vis daugiau žmo
nių išjungiama iš apmokamo darbo 
proceso ir įjungiama į t. vad. darbo 
stovyklas, kurių „auklėtiniai“ dėl ta
riamai politinių arba kriminalinių 
priežasčių turi valstybei atlikti ver
giškus darbus. Ir dabartinis penk
mečio planas 1950 metams numato 
33,5 mil. apmokamų darbininkų ir 
tarnautojų. Oficialūs dokumentai 

valstybių prekybinė apyvarta negali 
šios problemos išspręsti, kaip ir So
vietų pagalba.

JAV parama. — Kurią linkmę pa
sirinko vakarų valstybės? Jų tarpu
savis bendravimas negali atstoti JAV 
paramos maistu ar žaliavomis. Pra
monės kraštai negali palaikyti anks
čiau buvusių prekybinių santykių. Be 
JAV paramos jos atsidurtų nepapra
stai sunkioje būklėje.

Tarptautiniai ūkiški santykiai 
bręsta tik suvėdant, galus su galais. 
Jei kuris kraštas pagaunamas inflia
cijos ar jo gamyba mažėja', negalės 
palaikyti ūkiškos pusiausvyros. Ame
rikiečiai gi ir padeda kovoti prieš in
fliaciją ir palaikyti nuolatinius mai
nus. Galima net toliau eiti. Europos 
valstybės, vesdamos savą ūkio poli
tiką, negalėtų sukurti bendros ūkinės 
sistemos. Ji sukuriama tik įvedus 
bendrus pinigus, panaikinus muitų 
sienas ir sukūrus ūkišką organizaciją.

JAV daugely atvejų įrodė susido
mėjimą ir net užsiangažavimą Euro
pos ūkine vienybe. Amerikiečiai pa- 
siū'ė patiems europiečiams pasiskir
styti gaunamą panamą. Europos vie
nybė brandinama, nes ji yra esminė 
sąlyga ir pačiam Marshallio planui 
įgyvendinti.

Susikirtimas tarp Rytų ir Vakarų, 
siekiančių sąjungos, parodo esmę net 
Marshallio plano priešininkams. Kas 
nori viešpatauti, tas ne jungia, bet 
skaldo. Juk keista, kad Europos au
tonomiją kuria pagalba, ateinanti iš 
anapus Atlanto — iš ten, kur 48 vals
tijų sąjunga pasiekė nepaprasto ger
būvio, kuris ir senajam kontinente 
tik sąjungoje gali būti atsiektas.

Sovietų satelitai pažaboti jų ūki
nės santvarkos. Jie traukiami inte
reso į Vakarus. Ar jie kartais nebus 
palenkti vieningos ir klestinčios Eu
ropos? Vertė G. Rymantas

„Figaro“ vedamasis, 1948. VII. 19, 
Nr. 1198. 

įsakmiai pabrėžia „apmokamus“ tar
nautojus. Apie neapmokamus milijo
nus, kurie sunkiai velka savo liūdno 
likimo dalią, atskirti nuo likusio pa
saulio, tie patys oficialieji dokumen
tai neprasitaria nė puse žodžio. O vis 
dėlto šie modernių vergų pulkai tam
pa Sov. Sąjungoje vis reikšmingesniu 
ir reikšmingesniu darbo faktoriumi, 
be kurio ji vargiai begalėtų išsiversti. 
Šias pigias darbo jėgas, kurios yra 
priverstos dirbti tik už kasdienę duo
ną, Sov. Sąjungos vyriausybė sauva- 
liškai deportuoja į tas sritis, kuriose 
darbo jėgos ypatingai trūksta. Nuo
latine srove vyksta masinės depor
tacijos ir „perkilnojimai“ žmonių, 
kad tuo būtų užkaišiotos atsiradusios 
skylės.

Bet ne vien šiais brutaliais meto
dais, pastebi laikraštis, sprendžiamas 
darbo jėgos trūkumas. Tam tikslui 
panaudojami subtilesni, beveik moks
lu pagrįsti metodai darbo našumui 
kelti, o jie yra toki rafinuoti ir taip 
apgalvoti, kad net nevartojami jo
kiame kapitalistiniame krašte.

Kas neatsimena to paniekinimo ir 
pasipiktinimo, su kuriais komunistai 
sutiko Fordo įvestus akordinio ir 
„slenkančios juostos“ darbo metodus,

Šaltis ties Europos 
Federacija

Haagoje, kur buvo susirinkę pen-
Europos Unijos užsienių reikalų

ministerial Europos gynybos proble
mos aptarti, Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Bidault iškėlė iš nau
jo Europos federacijos klausima, ta
čiau 'jo iškelta mintis nebuvo šiltai 
sutikta. Iki šiol ši problema tebuvo 
keliama ir kultivuojama tik buvusių 
valstybės ar visuorr -ės aukštų as
menų. Prieš du mėnesius buvo susi
rinkusi gausybė delegatų į Haagą, 
bet vyriausybės atstovai tada šią idė
ją tartum ignoravo. Vadinasi, Euro
pos federacijos idėjos dar nepasisekė 
perkelti iš privačios iniciatyvos į vy
riausybių atstovų posėdžių sales, (m)

GERI SANTYKIAI SU ARABAIS 
LEMŠ IZRAELIO EGZISTENCIJĄ

Londoniškis „Times“ rašo: „Taika 
Palestinoje bus galima,, jeigu žydų 
valstybės v .ai pasirodys išaugę iki 
savo uždavinių supratimo. Arabai 
šiandien žino, nors gal ir nenori tatai 
pripažinti, kad 'žydų valstybės egzi
stavimo nebegalima sunaikinti jėga. 
Jų laikymasis žydų atžvilgiu svar
biausia remsis tuo pasitikėjimu, kurį 
jiems pasistengs įrodyti žydai. Va
dovaujančios žydų asmenybės, b:nt> 
išmintingesniosios iš jų. supranta, 
kad žydų valstybės Palestinoje pajė
gumas, gerbūvis, ūkinė ir socialinė 
pažanga pareina ne nuo kariniu lai
mėjimų, bet nuo išbujojimo draugiš
kų santykių su arabiškuoju pasau
liu, kuris žydų valstybę Palestinoje 
supa iš visų trijų pusių.“

— pastebi laikraštis. Buvo kalbama 
apie „begėdišką išnaudojimą“, <a ūe 
proletariato dvasią žudantį ir paže
minantį darbą. O šiandien? Viso e „ 
Sovietų Sąjungoje ,tepnpažįstam"s 
atlyginimas tik už nudirbtą darbą. 
Ir dirbama ne protingai, ramiai, pa
gal žmogaus psichinį ir fizinį pa’ė- 
gumą, bet vyksta nuolatinis lenkty
niavimas, siekiant didesnės produk
cijos ir darbo našumo kėlimo. Kas 
nežiūrint kuriomis priemonėmis savo 
(draugų išdirbį viršija, tas yra dienos 
didvyris. Prieš ką jau daugiau negu 
šimtmetis visų kraštų darbininkai 
kovoja, kas socialistų ir komuninių 
visai teisėtai laikoma neribotu iš
naudojimu, tas šiandien Sovietų Są
jungoje yra iškelta į visų siekimų 
viršūnę. Profesinės sąjungos leidžia
muose laikraščiuose pilna straipsnių 
apie „slekančios juostos“ metodą, ku
ris tik vienas tegalįs būti išganingas , 
ir kuriam šiandien pripažįstama tiek 
pat reikšmės, kaip savo laiku stacha- 
noviniam judėjimui. Gerai paruoš
tas, didžiulis angliakasio dienoš iš" 
dirbis buvo tuomet pasirinktas prie
danga, kad būtų galima visiems So
vietų darbininkams primesti nepro
tingą darbo spartą. Dabar slenkan
čios darbo juostos metodas laikomas 
didžiausiu „socialistinio atstatymo" 
laimėjimu.

Išdidžiai skelbia „Trud“, kad šiuo 
metodu statant darbininkų butams 
blokus Doneco baseine vienas cechas 
pasiekė tai, kad nuo pirmojo kastuvo 
iki galutinio išbaigimo namą pastaty- 
tė per 23 dienas. Statybos darbai 
buvo atlikti „brigadomis“, kuriose te
buvo tik po 20% kvalifikuotų darbi
ninkų, vienu metu dirbant septynis 
įvairius darbus. Betrūksta tik įsi
vaizduoti vergų prižiūrėtoją su bi
zūnu rankoje...

Tas pats laikraštis praneša apie 
dar naują stachanovinio metodo „pa
tobulinimą“ prie medžių kirtimo: 
„Metodas, be kita ko, pasižymi tuo, 
kad turi būti sureguliuotas medkir- , 
čio kvėpavimo tempas: jis turi kvė
puoti pagal piūklo taktą. Lėčiau ar 
greičiau kvėpuojant, greičiau pa
vargstama.“ Reikėtų čia pridurti: ko
misaras pgr garsiakalbį diktuoja 
kvėpavimo tempą, tartum žmogaus 
kvėpavimas nebepriklausytų nuo jo 
paties kūno sudėstygąo!

Bet ir tai dar ne viskas. Net ir 
derlių suimant pritaikomi nauji ska
tinimo metodai. Pažodžiui sakoma: 
„Arbatos skynimo technika galėjo 
aštuonieriopai pakelti gamybą, kada 
buvo, kaip ir medvilnę valant, ski
nama ne viena, bet abiem rankom."

Ant savo nugaros darbininkas 
Sovietų Sąjungoje gauna nešti tą 
naštą, kuri kapitalistinio pasaulio 
valstybių pramonėje jau seniai atgy
venta kaip nesociali ir nežmoniška. 
Ir visai teisėtai Vakarų darbininkas 
atsisako nuo tokių metodų, kuriuose - 
jam ir kvėpuoti teleidžiama pagal 
rašytus nuostatus, baigia straipsnį 
„Die Tat“, (z)
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Europos saugumo problemos Badeno ežero perlas Konstanca
Musų Keliai

Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados prisidėjimas prie Vakarų 
Europos Unijos nuolatinės karinės 
komisijos tenka laikyti vienu reikš
mingiausiu laimėjimu Vak. Europos 
saugumo organizavimo fazėje. Haa- 
goje vykusios penkių užsienių reikalų 
ministerių konferencijos komunika
tas kaip tik ir išreiškia didžiausią 
džiaugsmą šiuo laimėjimu, sudaran
čiu atsparos tašką tolimes-iiam Vak. 

'Europos Unijos vystymuisi.
Tuo būdu pasirodė gyvenimiškas 

New York Times vedamojo tvirtini
mas, kiek jis liečia Europos šių dienų 
diplomatinę koncepciją, jog „visa di
plomatija tjek vertinga, kiek vertin
ga jos užnugaryje stovinčioj! jėga.“ 
Tatai ypatingai liečia Sovietus, kurių 
respektas kitiems kraštams vertina
mas pagal jų divizijų skaičių. Laik
raštis ragina statyti Europai gin
klus, kurie - užtikrinsią ne tik JAV 
saugumą, bet ir prisidėsią prie pasau
lio taikos’ išgelbėjimo.

Atrodo, kad ūkinės pagalbos ratui 
įsibėgėjus, JAV pereina prie rimto ir 
nedviprasmiško svarstymo tų karinių 
priemonių suderinimo, kurios Euro
pai ne mažiau reikalingos už žaliavų 
ir maisto siuntas iš Marshallio plano 
aruodų. Ne be to, kad ir čia nebūtų 
susiduriama su kliūtimis, kurios -bu
vo būdingos ir Marshallio planą įgy
vendinant. Šiuo metu jau galima 
tvirtinti, jog Washingtone principiš
kai pritariama ginklų transportams, 
nors tokių transportų apimtis ir lieka 
neaiški. Tačiau užkliūta už Washing- 
tono statomų sąlygų dėl Vak. Euro
pos gynybos sistemos suderinimo. Čia 
susiduriama su Londono abejonėmis, 
ar galima jau dabar D. Britanijos tu
rimus gynybos planus dėti ant ben
dro stalo, kai į juos žvelgs ir tų sos
tinių ministerial, dėl kurių nieką? 
negali užtikrinti, .kad jau rytoj jų 
nepakeis komunistinio raugo lyde
riai ... Atrodo, kad šias Londono 
abejones suprato ir Washingtonas, ir 
tenai linkstama perleisti feldmarša- 
lui Montgomery spręsti, kiek jis gali 
pasitikėti kitų kraštų kolegomis. Bet
gi faktas lieka faktu, kad ta linkme 
įvyko jau eilė pasitarimų, kuriuose 
pasiekta bent dalinių laimėjimų, kaip 
pvz. leidimas naudotis karinėmis oro 
ir jūrų bazėmis Vak. Unijos valsty
bių ribose.

„VISA DIPLOMATIJA TIEK VERTINGA, KIEK VERTINGA JOS 
UŽNUGARYJE STOVINClOJI JĖGA“.

Sunkesnę problemą sudaro gyni
mosi linijos nustatymas Vak. Euro
poje. Šią liniją Unijos strategai sten
giasi Išvesti taip, kad jos uždangoje 
liktų Prancūzija, Belgija ir Olandija. 
Ypatingai tvirtai už Reino liniją lai
kosi Prancūzija, įbauginta anglosaksų 
jūrų strategijos sąvokų, kuriomis 
konflikto atveju gynimosi baze liktų 
Anglijos salos ir Pjrenėjų pusiasalis.

Kaip ten bebūtų, JAV užsianga
žavimas kariniame Europos sektoriu
je yra įvykęs faktas, įrodytas Kana
dos prisidėjimu, anksčiau, sąlyguotu 
karinėmis JAV garantijomis. Kiek 
tas užsiangažavimas prieinamas pu
blikai, jis vertinamas dar tik pradi
niais diplomatiniais žygiais, kol kari
nių štabų komunikatai lieka jų stal
čiuose. Betgi Berlyno įvykiai šian
dien lemia ne tik diplomatinę, bet, ir 
karinę strategiją, kurioje pirmuoju 
smuiku groja JAV. Tatai turėjo pri
pažinti ir Haagoje pposėdžiavęs Vak. 
Europos ministerių penketukas. Tuo 
būdu tolimesni Europos saugumo or
ganizavimo planai, kiek jie liečia Ita
liją ir Skandinavijos valstybes, taip

dvejų metų D. Britanijoj duo- 
miltų normavimas nuo praė-

Žydai OP - Palestinon
> Lygiagrečiai su DP emigracija 

esanti numatoma akcija žydams įkur
dinti Palestinoje. Pirmasis transpor
tas su 664 žydais DP į ten išvyko š. 
m. liepos 13 d. Artima ateitis parody
sianti, kada galėsią Palestinon paju
dėti kiti žydų DP transportai. 1.500 
žydų esą pasiruošę kiekvienu metu- 
Išvažiuoti Palestinon ir laukią tik 
ženklo. Be jų, dar apie 60.000 žydų 
neprarandą vilties, kad galėsią vėliau 

, ar anksčiau, nugalėję formalumus, 
į ten išvykti, (z)

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

’ieško šių asmenų:
80. Benevičius Matas; Beniakon- 

sky Rina, 12 metų, iš Vilniaus; Be- 
resin-Beresinaitė Sulamitė, gim. 
1935. 1. 16š. iš Kauno; Beržinskas 
Valys, 16 metų; Chasmas Šulėm, 18 
metų; Cuves Cila, gim. 1911; Dobkl- 
vaitė Sara, gim. 1920. 4. 9.; Feinberg 
Leja, gim. 1935, iš Stutthof; Feinberg 
Judit, gim. 1933, iš Stutthof; Gaubas 
Ignas, 60 metų, iš Mekių k. Meškui
čių vlsč. Šiaulių apskr.; Gaubas Juo
zas, 60 metų, iš Kazokų k. Gaščiūnų 
vlsč., Šiaulių apskr.; Glodenis Ze
nonas, gim. 1897. 8. 10.; Hurwitz Me
re Seine, gim. 1877, iš Širvintų; Inten- 
berg Anna, iš Rygos; Intenberg 
Eduard, 65 metų, iš Litzmannstadt; 
Jarowsky Aba, gim. 1908, iš Betyga- 
los-Vilkaviškio; Klompus Mozė, gim. 
1905, iš Kauno; Kruelskytė Ona, 13 
metų, iš Vilkaviškio; Litvinavskienė 
Sara, gim. 1919, iš Vilkaviškio; Lvo
vich Abraham, 65 metų, iš Plungės.

Pranešimas
Pranešama, kad visai baigiama 

spausdinti Br. Ketarausko reda
guota astronominio pobūdžio, bele
tristinės formos knyga „Svajonės 
apie žemę ir dangų“ su penkiolika 
paveikslų. Šioje knygoje yra paduo
dama daug mokslo žinių kosmogra- 
finiais klausimais, todėl besidomin
tieji visatos klausimais ir mokiniai 

- galėtų rasti nemaža sau vertingos 
mokslo medžiagos. Norintieji gali ją

pat dar neapimami jau paskelbtų ko
munikatų, o tebėra svarstymų ir di
plomatinių zondavimų fazėje.

Čia turima galvoje, kad Italija sa
vo vidaus problemomis ir taikos su
tarties varžtais toje saugumo gran
dyje sudarytų silpną vietą, kurią su
stiprinti galės tik paaiškėjusios ir ga- 

. lutinės JAV garantijos.
Kas kita yra su Skandinavija. Be- 

vinas ir jo pavaduotojas Sir Orme’ 
Sargent yra nuolatiniame kontakte su 
trijų Skandinavijos valstybių amba
sadoriais, siekdamas jų vyriausy
bėms įtikinti būtinumą sudaryti 
bent regionalinę gynimosi sistemą, 
jeigu jau joms nepavyksta pasisakyti 
atskirai už prisidėjimą prie bendrojo 
Vak. Unijos gynimosi plano. Didžiau
sia kliūtimi čia yra Švedija su savo 
neutralumo tendencijomis, iš dalies 
atsižvelgiant į keblią Suomijos būklę, 

, kai tuo tarpu Danija, o ypatingai 
Norvegija mielai žvelgia į tos unijos 
pažangos kelią.

Kaip matome, Europos saugumo 
problemos neatsiejamos nuo JAV įsi
pareigojimų, kurių pobūdis ir apimtis 
apspręs tolimesnių, tiek diplomatinių, 

i tiek karinių įvykių raidą. -mšk.-

Prakeliaujami šiandieninės Vo
kietijos miestai ir miesteliai dažniau
sia primena antikinės Pompėjos griu
vėsius ir tik retas kuris kiek dides
nių miestų yra nepaliestas praūžu- 
sios karo audros, oro puolimų. Vie
nas tokių nepaliestų miestų yra pran
cūzų okupacinėje zonoje, ant Švei
carijos slenksčio gulįs, prie gražiojo 
Bodeno ežero prisiglaudęs Konstan
cos miestas.

Lyg gražioji nimfa išnirusi iš 
banguojančio ežero putų, guli Kon
stanca Bodeno krante, didžiuodama
si sayo sena istorine praeitimi, savo 
puikiais , architektūriniais pastatais, 
viduramžių bokštais ir senomis mal
dyklomis. Iš šio seno miesto pastatų 
kalba tūkstantmetė istorifh. Tarp se
namiesčio senovinių pastatų išdidžiai 
savo bokštu stiebiasi 11-tojo amžiaus 
romėninės statybos katedra. Taip pat 
ir kiti seni' miesto pastatai žavi akį 
savo būdinga viduramžių architektū
ra. Didžiuliai kontrastai. Einant se
namiesčio gatvėmis, supantieji seno
viški pastatai atrodo lyg teatrinė bu
taforija. Gi naujamiestyje, ežero pa
krantėje, pavėsinguose parkuose iš- 
sidėsčiusios modernios vilos, savo ur
banistiniu tikslumu tenkina naujojo 
amžiaus europiečio skonį. '

Neįsivaizduojama būtų Konstan
ca be ežero, kurio mėlyni vandenys 
nuo seno plauna šio miesto puikiais

Įvairios žinios
• Po 
nos ir 
jusio sekmadienio atšauktas. (DM)
• Praėjusį mėnesį J. A. Valstybėse 
dirbo 61 milijonas darbininkų.
• Latvijos komunistų partijos se
kretorius Jan Kalnberzinš pareiškė, 
kaip UP praneša iš Maskvos, kad da
bar jau paskutinieji žemės ūkiai per 
70 akrų (28 ha) yra likviduoti ir že
mės išdalyta kaimiečiams. „Pravda“ 
rašo, kad dauguma ūkininkų tapę 
„vidutiniokais“ ir turį nuo 25 iki 50 
akrų (11—20 ha) ir daugiau negu pu
sė ūkininkų priklauso žemės ūkio 
kooperatyvams. Jo pranešimu, ko
lektyvizmo judėjimas vis augąs. 
(NYHT)
• J.A.Valstybės departamentas pa
informavo Kongresą, kad keli šimtai 
svetimšalių — kenkėjų agentų atvy
kę J JAV per J.Tautas ir kad JAV 
vyriausybė esanti bejėgė imtis akcijos 
prieš juos. Valstybės departamento 
vizų skyriaus psistentas pareiškė Se
nato pakomitečiui, kad dalis jų yra 
Maskvos paruošti špionažo agentai 
svetimšaliai, kurie palaiko netvarką 
ir apmoko kitus. (UP)
• Belgija vis dar negali atsipalai
duoti karaliaus grįžimo klausimo. So
cialistų partija priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad karalius 
Leopoldas H atsisakytų sosto. Kata
likų partija Ir liberalai nori referen
dumo keliu sužinoti, ar tauta nori 
karaliaus ar ne. (AP)
• Čekijos komunistinis prezidentas 
Gottwaldas pareiškė, kad karo nebus 
ir kad Sovietų Sąjunga nevesianti 
agresyvaus karo, ji nesileisiantl ir iš
provokuojama. Nežiūrint visų žalbf-

užsisakyti, prisiųsdami už egzemplio
rių po 4 DM.

Kreiptis šiuo adresu: Gimnazijos 
Bibliotekos Vedėja, (20a) Dedels
torf uber Wittingen, Litauische La- 
gerpost.

Esperantininkų ir tarptautine Es
peranto kalba susidomėjusiųjų dė
mesiui:

Pranešama, kad šiuo laiku priei
namomis sąlygomis galima užsisa
kyti:

1) Esperantininko ženklą (žetoną);
2) Esperanto k. autoriaus fotogra- 

jas;
3) Esperanto kalbos vadovėlį su 

žodynu;
4) Esperanto k. pamokas laiškais;
5) Esperanto kalba propagandinius 

štampus.
Pridedant pašto ženklų atsakymo 

išlaidoms padengti, rašyti šiuo adre
su: J. Dagys, Lager „Mūtzelburg“, 
(24b) Flcnsburg-Murwik, Germany, 
British Zone.

nio karo teorijų, kuriomis naudojęsis 
Hitleris, praktika rodanti, kad be 
masinių armijų ir visų gyventojų 
mobilizacijos karo vesti negalima. 
Jis klausia, kuri valstybė galinti vesti 
agresyvinį karą ir mobilizuoti visą 
tautą? Nors atsakymo ir nedavė, bet 
jis galima suprasti. (R)
• Pietinė Korėja, okupuota JAV 
kariuomenės, išsirinko savo respubli
kos prezidentą ir demokratinę vy
riausybę, šiaurinė Korėja lieka ir to
liau Maskvos raudonųjų valdoma. 
(AP)
•, 75 JAV sprausminiai naikintuvai 
rugpiūčio 4 d. pakeliui i Vokietiją 
turės atvykti į Škotiją. Iki šiol jie 
buvo Panamoje. Jie pasiliks Vokieti
joj kartu su , kitais. (AP)
• Italijos parlamentas didele balsų 
dauguma liepos 22 d. atmetė komu
nistų partijos pasiūlymą, kuriuo no
rėta de Gasperl vadovaujamai Itali
jos vyriausybei Išreikšti nepasitikėji
mas. Jį atmetus, ilgėlesnėje kalboje 
premjeras de Gasperl pastebėjo, kad 
prieš kurį laiką Italijos vidaus padė
tis buvusi kritiška, tačiau vyriausy
bei pasisekę atstatyti tvarką ir ra
mybę. Dėl komunistų įsileidimo j 
koalicinę vyriausybę, premjeras išsi
reiškė, kad jis laikąs netikslinga vy- 
riausybėn priimti tokius 'asmenis, ku
rie veikia pagal instrukcijas, kurias 
jie gauna Iš užsienio.
• Atentato metu sužeisto Italijos 
komunistų vado Palmiro Togliatti 
sveikata gerėja. Praėjusį trečiadienį 
jis jau galėjo trumpam laikui pa
kilti iš lovos.
• Maršalas Sokolovskis, rusų kari
nis gubernatorius Vokietijoje, paskel
bė pareiškimą, per oficialią Sovietų 
žinių agentūrą pareikšdamas, jog jo 
pasikalbėjimas su United Press at
stovu dėl Berlyno blokados neturįs 
politinės reikšmės. (UP)
• Turkija gavo vėl 11 karo laivų, 
kaip tai buvo numatyta amerikiečių 
programoje. (R)
• Čekoslovakijos sakalai, kaip pra
neša Reuteris, bus išvalyti, nes per 
sakalų šventę buvo labai nedraugiš
kai demonstruota komunistiniam pre
zidentui Gottwaldui ir vyriausybei. 
(DM)
• JAV lakūnas J. Supina, kuris nu
metė bombą iš lėktuvo į J.Tautų bū
stinę ir kuri sprogo nepadarius nuo
stolių, — pareiškė, kad jis yra nepa
tenkintas J.Tautų darbais. Vieninte
lis kelias, kuris žmonės išbudinąs, 
esąs grasinimas ar bombos sprogimas. 
(UP)
• Amerikos švietimo lygos vykd. 
direktorius dr. John R. Lechner pa
reiškė, kad komunistai turį slaptus

pavėsingais sodais pagražintus kran
tus. Bodeno ežetas yra didžiausias 
ir gražiausias Vokietijos ežeras. Tęs
damasis nuo Austrijos sienos iki Rei
no upės, jis sudaro natūralią Vokie
tijos sieną su Šveicarija Konstanca, 
istorijos begyje buvusi žvejų ir pre
kybos miestu, dabar yra tapusi ma
dingu pietų Vokietijos kurortu.

Pavasarį ir vasaros metu švelnus 
paežerio klimatas, puiki gamta, daug 
saulės ultravioleto turtingų spindulių 
—• sezono metu patraukia čia gausų 
būrį saulės ir vandens kulto garbin
tojų. Be to, iš Konstancos yra pa
togus. susisiekimas garlaiviais su ki
tomis gražiomis paežerio vietovėmis 
ir — vasarvietėmis.

Kalbant apie-'Konstancą, negali
ma nepaminėti visai netoliese Bode-/ 
no ežere galinčios Mainau salos. 
Mainau sala yra tuo ypatinga, kad 
joje apstu egzotinės augmenijos. 
Augalai iš Kalifornijos, Gili, Hima
lajų, Japonijos ir kitų egzotinių 
kraštų puikiai aklimatizavosi ir čia 
susirado antrąją tėvynę. Čia puikiai 
žydi ir sirpsta vynmedžiai, fygos, 
apelsinai, citrinos ir kiti pietų vai
siai. Salos parkuose matosi palmių, 
agavų ir kaktusų, kurie, čia radę 
tinkamą dirvą ir klimatą, vešliai au
ga šalia savo kaimynų — šiaurės 
augmenijos atstovų.

Pažymėtina, kad Mainau sala yra 
Švedijos princo Lennart Bernadotte 
nuosavybė.

1 Besibaigiant karui ne'vienas mū
sų tautiečių yra per Konstancos 
miestą patekęs į Šveicariją. Šiuo 
metu šiame tolimame pietvakarių 
Vokietijos kampe gyvena maža lie
tuvių grupelė. Be to, čia reziduoja 
Caritas atstovas kun. Dr. Pr. Petrai
tis, kurio nematoma ranka yra sušel
pusi ne vieną į vargą patekusį mūsų 
tautietį. Br. K.

planus New Yorkui ir Los Angeles 
sunaikinti. Pirmiausia būsiančios su* 
keltos riaušės policijos dėmesiui nu
kreipti, o paruoštos komunistų gru
pės paskum užtinsiančios radijo, tele
fono stotis ir kt. (AP)
• D. Britanija uždraudė komunistų 
partijų Malajų federacijoj ir Singa
pūre. Uždraustos ir kitos organizaci
jos, turinčios ryšio su komunizmu. 
Uždraudimas motyvuojamas tuo, kad 
komunistų partija vykdanti teroristi
nius aktus.
• S. m. rugpjūčio 30 dieną prasidės 
Amerikoje šaukimas — vyrų registra
cija. Pirmiausia bus pašaukti gimę 
po 1922 m. fugpiūčie 30 dienos. Visų 
šteitų gubernatoriai yra paprašyti 
vykdyti 26 metus amžiaus sukaku
siųjų registraciją. (HTB)

ESPERANTO VIRSTA VALDINE 
KALBA

Centrinis Brazilijos statistikos insti
tutas neseniai išleido savo metraštį 
ne tik portugalų ir anglų, bet ir Espe
ranto kalba. Tai iš viso pirmas atve
jąs, kada Esperanto kalba panaudota 
oficialiam tokios apimties veikalui. 
Metraščio įvade sakoma, tai padaryta 
su tikslu, kad šią naujovę pasektų 
kitos valstybės, nes ji tamatijanti 
tarptautiniam susipratimui.

Be to, oficialiuose pasitobulinimo 
kursuose apie šimtas Brazilijos sta
tistikos instituto tarnautojų yra per 
keletą paskutinių metų pramokę 
Esperanto kalbos.

Brazilijos pavyzdžiu pasekdamas 
Santa Catharina valstybėlės statisti
kos biuras paskelbė, kad Jis susira
šinėjimą su užsienių vykdysiąs por
tugališkai ir esperantiškai.

MOTORLAIVIS PRIES GONDOLĄ
Daug metų egzistavusi gondoli

ninkų sąjunga Venecijoje šiomis die
nomis pareiškė kartų skundą apie, 
sunkų dabartinį'metą jų verslui: Ne
be nauja daina yra apie mašinos ko
vą prieš žmogų: kaip sausumoje au- 
tovežimiai išstūmė vežikus ir diliža
nus, taip dabar Venecijoje motor
laiviai niekais verčia gondolininkų 
verslą. „Siausdami per lagūnas, — 
taip nusiskundžia gondolininkai, — 
jie sudaro pavojų tiek ramių gondo
lininkų, tiek jų svečių saugumui ir 
gyvybei. Bangos, kurias sukelia jų 
propeleriai, gali išjudinti ir polius po 
namais.“ Todėl reikalaujama, kad 
miesto tėvai griežtai apribotų motor
laivių važiavimo greitį ir jiems vi
siškai uždraustų važinėti nuošaliai
siais Venecijos kanalais.

NEPAPRATSA „SAVIŽUDYSTE“
Keistą nuotykį neseniai išgyveno 

žvejas Vincenzo Giovagnoli, kaip pa
prastai, vėlai naktį beplaukdamas 
Tiberio upe. Netoli nuo Tiberio sa
los, pietinėje Romos miesto dalyje^ 
išgirdo jis staiga į vandenį krentan
čio kimo pliumptelėjimą. Paspaudė 
žvejas irklus, ketindamas tariamą 
savižudį išgelbėti. Mėnulio šviesoje 
jis sumojo, kad tai esama vidutinio 
amžiaus, su dideliais ūsais vyro. Jis 
turėjo būti labai geras plaukikas, nes 
į žvejo šūksnį nė kiek nereagavo. 
Pagaliau keistąjį plaukiką pasiekęs 
ir tiesdamas jam ranką pagelbėti, 
Giovagnoli turėjo pripažinti, kad tai 
butą ne žmogaus, o jūrų šuns. Pa
sirodo, gyvulys, kaip vėliau paaiškė
jo, buvo pabėgęs iš tuo metu Romoje 
gaąįruoliuojančio cirko ir nustriksė
jęs miesto gatvėmis Tiberio linkui.

Gerb. „M K“ prenumeratoriams ir skaitytojams
Visiems tiems „Mūsų Kelio“ prenumeratoriams, kurie pilnai 

atsiteisė už liepos mėnesį, reiškiame savo nuoširdžią padėką. Kitus 
prašome įsidėmėti:

1. Iki š. m. rugpiūčio 1 d. prašomi atsiteisti visi prenumeratoriai 
ir skolininkai už praeitą laiką. Taip pat jau laikas pratęsti prenu
meratą ir rugpiūčio mėnesiui, atsiunčiant 3,- DM. Jei kas išgali, 
prašomi laikraštį prenumeruoti bent dviem trim mėnesiam pirmyn. 
Delsimas už laikraštį laiku atsiskaityti silpnina jo egzistencijos pa
grindus.

2. Visi paskiri skaitytojai, kurie iki šiol laikraštį pirkdavosi, iš 
platintojų, prašomi pas tuos pačius platintojus registruotis mėnesi
niais prenumeratoriais. Mat, nuo rugpiūičo 1 d. laikraščio kaina, 
pardavinėjant paskirais Nr., bus nustatyta po 40 pfenigių už kiek
vieną cgzempl., tuo tarpu kai mėnesiniams prenumeratoriams ji 
pasiliks ta pati, t. y. 3,- DM mėnesiui. Toliau pardavinėti laikraštį 
žemiau savikainos nebegalime.

3. Visi asmens, kurių prašymu yra laikraštis siuntinėjamas į 
užsienį, prašomi taip pat skubiai sutvarkyti prenumeratą.

MUSU KELIAS

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių ne
saugo. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pranešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM, 
toliau už kiekvieną eilutę, po 50 pf. 0 Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti už kiek
vieną paieškomą po 1,- DM. 0 Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti karto 
su tekstu. 0 Platintojai atsiskaito už kiekvieną numerį, sau pasilikdami 10 “/□ nuolaidos. 
Laikraščio grąžinimai vengtini. 0 Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaido
mis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,30 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

SLA Seimas pasmerkė komunistus
AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE

S. m. birželio 25 d. baigėsi SLA 
(Susivienijimas Lietuvių Amerikoje) 
Seimas, kuris iš eilės buvo 45-sis. 
Seimas vyko Bostone, Mass., Copley 
PlaZa salėje, ramioje ir darbingoje 
nuotaikoje, jame dalyvavo 120 atsto
vų. Bebaigiant buvo priimtos kelios 
rezoliucijos. Viena iš jų reikalauja
ma, kad JAV valdžia imtųsi žygių 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių at
statymo. Kitoje rezoliucijoje seimas 
pasmerkė komunistus, kaip Maskvos 
agentus ir kaip tautų laisvės priešus. 
Pažymėtina, jog seimas, sveikin
damas buv. Lietuvos prezidentą Dr.. 
K. Grinių, nusiuntė jam ir 100 dolerių 
dovaną.

Seimas uždarytas, sugiedojus Lie
tuvos ir Amerikos himnus.

V. JONUŠKAITES-ZAUNIENES 
KONCERTAS AMERIKOJE

Birželio viduryje Los Angeles
mieste, Patriotio Hali salėje, Ameri
koje, V. Jonuškaitė-Zaunienė suruošė 
vokalinį koncertą, apie kurio pasise
kimą „Vienybė“ taip rašo:

„Dainininkė pirmoje dalyje pasi
rinko sunkių kūrinių, būtent, Debus
sy, Bellini, Handel, Scarlatti, von 
Gluck ir kitų. Kas kita buvo antroji 
programos dalis. Čia jau Vincė Jo- 
nūškaitė buvo mums artima ir mū
siškė: lietuviškas kostiumas, rankose 
rūtų puokštė ir svajingai švfelni Lie
tuviškų liaudies melodijų interpreta
cija teikė malonumą ausims ir šildė 
sielą'.1*

Lietuviškoje programos dalyje bu
vo atlikta Stasio Šimkaus, J. Gruo
džio, V. Jokubėno ir V. Banaičio 
kompozicijos. Akomponavo pianistė 
Shibley Boyes.

Šio koncerto surengimu rūpinosi 
Pranas Račkus, konsulas J. Bielskis, 
K. Lukšis ir A. Skyrius. Pasisekimas 
buvęs geras, klausytojų dalyvavę 
gausiai

KODĖL VINCAS OŽKINIS GRĮŽO 
Į LIETUVĄ

„Vienybė“ praneša, kad Vincas 
C'cnis, gyvenęs kaip tremtinys vie
noje amerikiečių zonos DP stovykloje 
Vokietijoje, prieš kurį laiką grįžęs į

Amerikietis atsako 
prancūzui

NYHT bendradarbis rašo, kad jis 
gavęs iš Prancūzijos vieno prancūzo 
laišką, kuriame klausiama nurodymų, 
ar prancūzas turįs išsiparduotl viską 
ir išvykti iš Prancūzijos ar dar lauk
ti. 1940 metais jis vos suspėjęs pas
prukti į Ispaniją, prieš užeinant na
ciams į Paryžių.

Šis klausimas iškeltas todėl, kad 
išsiaiškintų, ar karas bus tuojau. 
Amerikietis jam atsakęs, jog jis ne
manąs, kad karas bus tuojau, bet 
manąs, jog jis esąs eventualus.

(NYHT)

Rytai laimi tiek, kiek neapsižiūri Vakarai
Robert Ingrim spausdina Zūricho 

laikraštyje str. antrašte „Stalinas il
gisi Roosevelto“, kuriame iškelia an
glosaksų politikos Sovietų atžvilgiu 
nepasisekimus ir, be kita ko, rašo: 
„Amerikos mestas kaltinimas, kad 
Rusai nesilaiko tarptautinėmis sutar
timis prisiimtų įsipareigojimų, savo 
įtakos sferoje esančius kraštus savo
tiškai niveliuodami, Maskvos ausiai 
suskambėjo pataikaujančiai ir kaip 
bandymas priminti aiškius pažadus." 
Bolševizmo prigimtis pasireiškusi ne 
tik 1945 metais, ji buvusi pažįstama 
jau daugiau negu ketvirtis šimtme
čio. Kai Rooseveltas ir Churchillis 
kartu su aukščiausiu visų komunisti
nių partijų šefu pasirašę susitarimus, 
kad visų išvaduotinų valstybių vy
riausybes turėsiančios sudaryti de
mokratinės ir antifašistinės partijos, 
— jau tada jie žinoję, jog komuniz- 
tnas esąs neapeinamas, buvę žinoma 
įr tai, ką jis suprantąs demokratija. 
Anoji formulė tebuvusi tiįf tariama 
priedanga daugeliui tautų visiškai 

tarybinę Lietuvą. Laikraštis bando 
atspėti ir priežastį, kodėl jis taip pa
daręs. Atseit, V. Ožkinis dar praei
tais metais kreipęsis į savo idėjos 
draugus Amerikoje, prašydamas .at
siųsti jairf afidevitą. Ta proga net 
vienas ąmerikiečių lietuvių laikraštis 
parašęs, jog „Vincas Ožkinis, jeigu jis 
atvyktų į Ameriką, galėtų gauti dar
bo pas siuvėjus, nes buvęs Lietuvos 
Ūkininko redaktorius to amato yra 
mokęsis.“ Daroma išvada, kad V. Ož
kinis, nesulaukęs iš Amerikos pagal
bos, apsisprendęs grįžti į sovietų 
okupuotą Lietuvą. Laikraštis dar 
pastebi, jog V. Oškinio duktė Irena 
Oškinaitė-Blynienė kartu su vyru 
yra ištremta į Sibirą.

Pokario klaidos atsisuko atgal
DABARTINĖ PADĖTIS. STRATEGINĖJE SRITYJE

Pulk. Įeit. F. O. Miksche per antrąjį pasaulinį karą parašė 
pranašingas knygas — „Blitzkrieg“, „Paratroops“, kurios su
kėlė sensaciją. Jis buvo gen. de Gaulle operacijų štabo na
riu, karo pabaigoje Čekijos karo ir aviacijos atachė Paryžiuje. 
Vėliau dėl savo antikomunistinio nusistatymo turėjo iš šių 
pareigų pasitraukti.

Dabartiniai įvykiai vidurinėj ir 
šiaurinėje Europoje nuskambėjo ali
armo garsu ir privertė pasaulį su
prasti padėtį. Šiandieninė situacija 
yra logiška konsekvencija iš logiškos 
pokario politikos ir iš klaidų, kurios 
anksčiau ar vėliau sugrįžta atgal.

Dabar atrodo, lyg žmonija būtų 
staiga pabudusi iš amžinosios taikos 
svajonių ir aliuzijų. Nereikia sakyti, 
kad tai siejama sū nauju karu. Bet 
laikas atėjęs rimtai apsvarstyti mūsų 
strategiškai-politinę situaciją ir kal
bėti atvirai. Galimas dalykas, kad 
šios mintys neras visuotinio pritari
mo, jos gali sutikti ir karčios kriti
kos. Autorius nurodo, jog jo tikslas 
esąs įspėti skaitytojus apie rimtą pa
vojų, kuris yra iškilęs prieš juos, ir 
pakviesti juos šaltai ir logiškai pa
galvoti kartu su juo.

RYTAI PRIEŠ VAKARUS
Komunistų įvykdytas perversmas 

Pragoję hermetiškai uždarė paskuti
nes geležinės uždangos duris, tokias 
durys, kurios niekada ir nebuvo vi
sai atviros.

Lūbecko-Triesto linija, kuri Euro
pos žemėlapyje nužymėjo pasaulio 
padalijimą į totalitarinius Rytus ir i 
liberalinius Vakarus, taip kalbant, 
reiškia daugiau negu tarptautinę po
litiką. Du pasauliai kristalizuojasi į 
vidinius, politinius sektorius, kitaip 
tariant, skirtumai tarp Rytų ir Va
karų kasdien tampa aštresni pačiuose 
Europos kraštuose.

Šiedu pasauliai turi savo šalinin
kų ir prisiplakėlių. Tautinių karų 
amžius, atrodo, bus jau praėjęs. Mes 
artėjame į tarptautinio pilietinio ka
ro amžių.
, Jei taip yra, tada, rašo pulkinin
kas, mūsų visos tradicinės karinės 
institucijos bus jau atgyvenusios. 
Daugelyje Europos kraštų tautinės 

išduoti. Tai esąs šiurkštus priekaiš
tas, bet daug švelnesnis palyginti su 
prielaida, kad Churchillis su Roose- 
veltu nežinoję, ką jie darą. Jie turėję 
numatyti aną niveliavimą nuo Stet- 
tino iki Durazo ir Korėjos.

DAR VIENAS EUROPOS PADĖTIES 
RIMTUMO ĮRODYMAS

Britų konservatorių „Observer" 
liepos 17 d. rašė: „Skraidančių tvir
tovių B 29 atsiuntimas Anglijon tiek 
pasirinktu laiku, tiek bombonešių 
grupės dydžiu yra aiškus manevras, 
turįs ryšio su Berlyno krize. Paga
liau JAV orinės pajėgos susilaukė 
leidimo, kurio jau seniai siekė, būT 
tent: greta Viduržemio jūros laivyno, 
pademonstruoti jėgą nerviniame kare. 
Šiandienės padėties rimtumą galima 
suvokti iš to, kad visus ankstyves
nius bandymus demonstracijos tiks
lais pasiųsti Europon orines pajėgas 
varžė užsienių reikalų ministerija, 
laikydama tai provokuojančiu iššū
kiu."

ATVYKO 16 LIETUVIŲ iŠ 
EUROPOS

S. m. birželio 25 d. Marine Flasher 
laivu atvyko į Ameriką 16 lietuvių 
tremtinių iš Vokietijos, kurie išsi
skirstė pas gimines ir draugus, bū
tent: JAV piliečiai — Pijus Bielskus, 
Jonas Januškevičius, Vitenis Mauru
tis, Viktoras Raulinaitis, Margareta 
Krištopaitienė su dukra Valerija ir 
sūnum Romualdu ir neplliečiai — 
Bronius Daviduonis, Jonąs Chatkevi- 
čius, Pranas ir Kazimiera Jakai, Pra
nas Linkus, Bronius ir Ona Maželiai 
su sūnumis Valdemaru ir Jurgiu.

Atvykusius pasitiko giminės, drau
gai ir Lietuvos Gen. Konsulo Atache 
A. Simutis. Stp. Verpenis

politinės garantijos laikas jau praė
jęs. Šio amžiaus socialinės kovos 
paaštrino ideologinius skirtumus 
daug daugiau, negu tautinius. To iš
davoje nė viena vyriausybė šiandien 
negalinti ginklų išskirstyti tarp savo 
piliečių su tokiu pat pasitikėjimu, 
kaip tai buvę anksčiau.

Autorius nurodo, jog dabar mes 
įeiname į ideologinių armijų amžių. 
Tų armijų nariai yra suverbuoti iš 
įvairių tautybių, bet tos pačios ideo
logijos. Nagrinėjant valstybės pajė
gumą, tenka skaitytis ne tiktai su 
"Uarinių pajėgų dydžiu ir karo pra
mone, bet taip pat, kiek yra pilie
čiuose išsiplėtusi ideologinė idėja.

Jei paanilizuotume Europą, ar ge
riau tai, kas nuo jos liko, gautume 
slegiantį įspūdį. Iš tikrųjų tos klai
dos, kurios atvedė prie šios situaci
jos, nuveda į 1914 metus, kada Du
nojaus valstybių vienybė buvusi 
lengva širdimi suardyta. Šios vals
tybės buvusios du kartu prarytos 
viena po kitos — pirmiau Hitlerio, 
paskum Stalino. To negalėję atsi
tikti su dideliu kraštu. Divide et im- 
pera (skirstyk ir valdyk). Šiandien 
vyksta sunaikinimas antrosios svar
biausios balansuojančios Europos ga
lybės — Vokietijos.

Tuo būdu po antrojo pasaulinio 
karo buvo sukurta Europos širdyje, 
vietoje Vokietijos reicho — politinis, 
ekonominis, moralinis ir karinis va
kuumas. Pulk. Miksche klausia, ar 
Vakarai neper toli nuėjo karo metu 
su Vokietija? Jis atsako, kad šian
dien vargu būtų 70.000.000 europiečių 
sudarę kontra balansą.

EPIDEMINĖ DOKTRINA
Komunizmo bacilos užkrėtusios 

beveik kiekvieną Europos kraštą, 
neišskiriant nei Vakarų, nei Pietų, 
nei pačios Vokietijos. Kontinentas 
tapo kaip sudaužytas obuolys, iš ku
rio reikia vis daugiau išplauti, kad 
gavus sveiką dalį.

Tuo tarpu raudonoji armija stovi 
per 400 mylių nuo Prancūzijos sienų. 
Už jos stovi taikos meto 4.500.000 vy
rų su apie 14.000 lėktuvų ir su 
1.121.000 satelitinių karių. Apie 56 
raudonosios divizijos yra Baltgudi- 
joje ir Lenkijoje, 24 div. Ukrainoje, 
23 div. Maskvos srityje ir 30 div. Si
bire, iš viso 175 divizijos. Tarp šios 
masės ir Pirenėjų šiandien nėra ap
čiuopiamų kliūčių.

Laisvasis pasaulis 1947 m. gruo
džio mėn. tesudarė tiktai 2.787.000 
karių. Britų armija būsianti redu
kuota greitai į 900.000 vyrų. Ameri
kos armija susideda iš 1.392.000 vy
rų, iš kurių Vokietijoje tėra tik 
96.000. Likusioji yra išsklaidyti po 
visą pasaulį. Žymi parama iŠ Ame
rikos tegalima sulaukti tik po 6 mė
nesių.

SKELETINĖS PAJĖGOS
Prancūzų armija, kuri 1939 m. tu

rėjo 100 aktyvių devizijų, dabar te
turi vos 5 div. Europoje. Prie jų, ži
noma, tenka pridėti dar Belgijos, 
Olandijos, Skandinavijos ir kitų

Vatikanas kaltina Rumunijos komunistus
RUMUNIJA VIENAŠALIŠKAI

• HTB iš Romos praneša, kad Vati
kanas kaltina komunistinę Rumuni
jos vyriausybę pažeidus sutartį, kuri 
buvo sudaryta 1929 m.

Pagal konkordatą buvo garantuota 
katalikų vyskupams teisė laikyti ka
talikų mokyklas ir seminarijas. Ru
munijoje iš 18.000.000 gyventojų 
3.000.000 yra katalikų. Nors ortodok
sų bažnyčia buvo dominuojanti, Ru
munijos vyriausybė teikdavo paramą 
abiems srovėms. .

Dėl įvykusio pasikėsinimo į To
gliatti, komunistų vadą, ir dėl darbi
ninkų užpuolimų ant nekaltų žmonių, 
Vatikano spauda nurodo, kad katali
kų dominuojama Italijos vyriausybė 
turėtų imtis prieš komunistus prie
monių, kaip jų buvo imtasi po karo 
prieš fašistus.

„Jei Stalinas turi teisę sakyti, kad 
pasikėsinimas prieš Togliatti yra „ne
žmoniškas“, tai, rašo Vatikano lai
kraštis, demonstrantų įvykdytos kraš
te žmogžudystės taip pat yra bruta
lus nusikaltimas ir nežmoniškas pa
sielgimas“. Vienąsyk buvę užmušta 
20 policininkų. Ypač žiauru buvę, 

kraštų armijas, tačiau jos toli gražu 
neatsitiesė nuo 1940 metų pralaimė
jimo.

Vakarų Europai ginti reikia 150 
divizijų. Derinant sū Sovietų pra
našesne kariuomene, reikia skaitytis 
su kitu svarbiu faktorių — komu
nistų organizacijos eilėmis, kurios 
gali sudaryti bet kur gynybai sun
kumų, veikiant šnipinėjimo srityje, 
sabotažo aktus vykdant, propagandą 
vapant ir partizanų kovą vedant.

Žinoma, pranašesnės anglosaksų 
oro pajėgos tuojau būtų jaučiamos. 
Tačiau būtų, neprotinga įsivaizduoti, 
kad vienu oro bombardavimu, net ir 
atominėmis bombomis, galėtų sulai
kyti potvynį, kuris išsilietų iš Rytų 
per Europą.

Straipsnio autorius daro išvadą: 
pirmoje karo fazėje, jeigu jis prasi
dėtų, jėgų balansas būtų visiškai Ry
tų pusėje. Šiuo metu vargu kas galį 
būti padaryta, kas galėtų padėtį pa
keisti. Net Vakarų karinė sąjunga 
negalėtų greit padaryti skirtumo — 
tokie susitarimai ne^Ii atnešti vai
sių anksčiau negu po dvejų ar trejų 
metų. (Daily Mail/m)

Tite kalbėjo 8 vai. be pertraukos, 
JUGOSLAVIJA PUOLĄ/BULGARIJOS KP

Liepos 21 d. maršalas Tito Jugo
slavijos komunistų, partijos atstovų 
suvažiavime pasakė kalbą, kuri tę
sėsi 8 vai. be pertraukos. Jis atmetė 
visus kominformo jam padarytus kal
tinimus ir paneigė paskleistas kalbas, 
kad jis jau slenkąs į Vakarus. Jugo
slavija vis dar palaikanti glaudžius 
saitus, kiek tai galima, su Sovietų 
Rusija.

Suvažiavime dalyvavo 2.344 atsto
vai, atstovaudami 468.000 partijos 
narių. Maršalas Tito, atstovų su di
džiausiu entuziazmu sutiktas, pareišę 
kė: „Mes savo užsienių politikoj vi
somis progomis parodėmė, jog mūsų 
politika atitinka Sovietų Sąjungos 
politiką. Ir tai atitinka tiek mūsų 
krašto reikalus, tiek ^pasaulio taiką. 
Mes parodėme solidarumą Sovietų 
Rusijai ir kitoms demokratinėms tau
toms. Ši laikysena nėrą vien tik žo
džiai. Mes puikiai žinome, kas yra 
mūsų draugai ir kas priešai“.

Apskritai, Tito pasisakė už ben
dradarbiavimą su Sovietų Sąjunga, 
bet padarė priekaištus Rumunijos,

Italijos komunistai
Kai Rumunijoj, Bulgarijoj, Čeko

slovakijoj buvo sunaikinti tikrieji 
krašto patriotai ir kai jų naikinimas 
ar kankinimas tęsiamas ir toliau, tai 
Stalinas nepareiškė, kad tai nehuma
niškas elgesys. Tačiau, kai Italijoj 
didžiausį valstybės ir tautos priešą 
peršovė — Stalinas pavadino tai ne
humanišku elgesiu. Kai po to komu
nistai per riaušes nužudė keliolika 
policininkų ir italų piliečių, tai apie 
tai vėl nė žodžio. Vadinasi, Stalino 
ir komunistų moralė dviguba. Tokios 
humanistinis pasaulis nežino. De 
Gasperi ėjo lankyti Palmiro Togliatti, 
nors jis yra jo ir krikščionybės di
džiausias priešas.

PANEIGUSI KONKORDATĄ
kai laidotuvių metu (du policininkus 
laidojant) iš komunistų klubo būvą 
pradėta šaudyti J laidotuvių procesi
ją. Tuo metu policija ir antikomu- 
nistai puolę į tą klubą ir komunistą 
prikūlę iki mirties. Ir jei komunistai 
taip kartos užpuldinėjimus ant ne
kaltų žmonių, reikia laukti, kad prieš 
komunistus bus imtasi tokių pa't prie
monių. (NYHT/m)

SOVIETAI GALI „IŠVALYTI" 
ČEKIJOS VADUS

Iš Washingtono diplomatiniai pa
reigūnai nurodo, jog esą duomenų, 
kad Vengrijos premjero pavaduotojas 
Rakosi ir Čekijos prezidentas Gott- 
waldas gali būti Sovietų atstatyti, 
nes jie esą perdaug jaučiasi sauva- 
liai ir, kaip ir Tito, linkę į naciona
lizmą. Sovietai, rašo DM, didina 
spaudimą į savo satelitus, kad val
džia būtų perimta be kompromisinių 
komunistų vadų.

Diplomatiniai pranešimai rodo, 
kad Sovietai negali pasitikėti Čekijos 
kariuomene. Tačiau didieji Čekoslo
vakijos fabrikai Skoda ir Brno dirba
pilnu tempu ir gamina ginklus So
vietų Sąjungai už rusišką duoną.
(AP/m)

Pasikeitė IRO vadovybė
AP iš Frankfurto praneša, kad 

amerikinės zonos IRO viršininkas 
Paul E. Edwards ir viešosios infor
macijos pareigūnas Sutherland Den- 
linger š. m. liepos 23 d. pasitraukė 
iš eitųjų pareigų. Pasitraukimo prie
žastys nenurodomos. IRO vykd. se
kretorius William Tuck, priimdamas 
jų atsistatydinimą, už atliktą darbą, 
ypatingai už įkurdinimo programos 
vykdymą, pareiškė padėką.

Pasitraukusio P. Edwards parei
gas, iki bus paskirtas nuolatinis įpė
dinis, eis dabartinis išlaikymo ir ap
rūpinimo skyriaus virš-kas Andrew 
C. Dunn. (NYHT)

Pranešimas
Š. m. rugpiūčio 1 d. 10 vai. 30 min. 

Mūnchene, lenkų parapijos bažny
čioje, Infanterie-Str. 15, įvyksta ge
dulingos pamaldos žuvusiems Varšu
vos sukilimo dalyviams pagerbti.

Tą pačią dieną 17 vai. Lenkų tea
tro patalpose, Luitpoldkaserne BĮ. 5, 
ruošiamas iškilmingas posėdis to su
kilimo aukoms paminėti.

Lenkijos ir Čekoslovakijos komunistų 
partijoms, kurios jį apkaltino nacio- 
.nalizmu, nors jos, kai joms grėsė ba
das, iš Jugoslavijos yra gavusio* 
maisto. Toliau Tito paaiškino savo 
nacionalizmą. Jis kalbėjo: „Ar tai 
nacionalizmas, jei Jugoslavija sudarė 
paktą su Albanija, nes ji norėjo pa
dėti jai išsaugoti demokratiją?“ Su
tartis su Albanija buvusi nenaudinga 
pačiai Jugoslavijai, bet ji ėmėsi to 
žygio norėdama Albaniją apsaugoti 
nuo priešiškų jtakė. „Ar tai naciona
lizmas, jei Jugoslavija atsisakiusi 25 
milijonų dolerių reparacijų iš Bulga
rijos, kurios fašistai smarkiai api
plėšę Jugoslaviją?

Ne, tai nesąs nacionalizmas. Tai 
esąs internacionalizmas praktikoje.“

Visose Belgrado kertėse tik ir 
skambėjo Tito balsas — per radiją Ir 
garsiakalbius visuose namuose.

Kalba nuolat buvo pertraukiama 
plojimų. Suvažiavimo vieta buvo la
bai stipriai saugoma sargybų ir poli
cijos. Užsienių žurnalistų nebuvo įsi
leista. (NYHT/ja)

nusižemina Stalinui
Italijos komunistai tuojau pasiutė

lė nužemintą pareiškimą Stalinui ir 
Sovietų komunistų partijos centralei, 
užtikrindami Staliną, jog jie vado
vausiąs! jo instrukcijomis. Štai kur 
teisybė! Italijos piliečiai pasižada 
būti paklusnūs Sovietų Sąjungos Im
perializmo vadui, kuris nori paglemž
ti visą pasaulį ir pačią Italiją. „Jūsų 
žodžiai padės mums rasti išeitį iš to 
skausmingo patyrimo“... Taip kalba 
komunistai Italijoj. Jie nurodo, kai 
geriausia apsaugo esanti didesnis 
puolimas. Ir todėl daugiau negu 50 
miestų buvo suruošta netvarka ir nu
žudyta eilę nekaltų žmonių, šitokia 
komunizmo moralė. (-Ja)
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