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Salia aukštosios 
v politikos

Dažnai būna gyvenime taip, kad 
kažkuriais sumetimais {vykiai dėsto- 
si kitaip, negu norėtų paprasčiausias 
žmogus, eilinis stebėtojas, spręsdamas 
pagal savo patyrimą ir sveiką protą. 
Tiktai po ilgo laiko, kada perdaug 
aiškiai iškyla padarytosios klaidos, 
išdrĮstama pripažinti, jog tai tikrai 
būta klaidos.

Toli pavyzdžių neieškodami, prisi
minkime tik nelogišką antrojo karo 
pabaigą, kada Vakarų sąjungininkai 
išpūstijo savo karines medžiagas, pa
leido kariuomenę, atidavė užimtas 
sritis ir atsidūrė Berlyne, kaip maiše. 
Tas pats eilinis žmogus kraipė tuo
met galvą ir šnekėjo, kad tai per 
anksti. Teisingai šnekėjo. Šiandien 
tą pat] pripažįsta ir vadovaujantieji 
politikai.

Pradėjome justi UNRRA’os globą. 
Džiaugėmės, bet kartu ir rūpinomės, 

. kas gi bus toliau, jeigu visa tai da
roma taip neplaningai. Prašyte pra
šėsi pagrindinės reformos, milžiniškų 
lėšų skirstymo patikslinimas, išpūstos 
administracijos pertvarkymas, be ki
tų, vien taupumo sumetimais {trau
kiant daugiau pačių tremtinių. Tai, 
eilinio , žmogaus manymu, turėjo 
jvykti anksčiau, negu išsibaigs gėry
bės, kad jų kiek ilgiau ištekus. Išsi
baigė — pasimirė ir pati organizacija, 
nea'likusi to, ką norėdama tikrai bū
tų galėjusi atlikti. Jos jpėdinė, kad 
ir paveldėjo patyrimą nebekartoti 
perdaug aiškių anosios klaidų, Šian
dien praktiškai bėra daug mažiau 
bepajėgi.

Berlyno blokados metu įsitikinta, 
kad daugiau apsimoka tuos 5.600 DP 
iš Berlyno iškeldinti, negu juos tenai 
maitinti. Taip ir daroma. Čia pat 
eiliniam tremtiniui kyla klausimas, 
ar ne geriau ir ne pigiau būtų buvę 
savo laiku visus tremtinius iš Vo
kietijos iškeldinus ir kitur prieš ke
letą metų įkurdinus, užuot juos tuš
čiai laikius stovyklose. Tas pats eili
nis tremtinys nuo pat pirmųjų savo 
išlaisvinimo dienų kalbėjo, kad nėra 
ir nebus jam kelio namo, kol tenai 
iš pagrindų nebus pakeista okupaci
nė tvarka, ir vienintelis būdas jo li
kimui išspręsti tokiu atveju belieka 
tiktai įkurdinimas. Su tuo jau su
tinka ir vadovaujančios galvos, tačiau 
tik dabar, po keletos nuostolingų me
tų. Bet kodėigi tik dabar, kada IRO 
begali atlikti tik menką dalį to, ką 
galėjo UNRRA? Kam tad visa ta su- 
maigyta skryningų sistema ir visa 
kita, kada greta buvo akcentuojamas 
laisvas tremtinių apsisprendimas, o 
tas apsisprendėlis jau prieš kelis me
tus buvo aiškiai pasakąs: kas — juo
da, kad ir kažkaip jį bebaltytum?

Po visų delsimų ir vilkinimų, at
rodo, įkurdinimo pusė šiandien yra 
aiškiai ėmusi viršų. Didelis dalykas 
yra tas, kad JAV priėmė garsųjį DP 
imigracijos įstatymą, duodantį pavyz
dį kitiems kraštams ir leidžiant) per 
dvejis metus į JAV įvažiuoti 205.000 
DP. Belieka tik tatai praktiškai įvyk
dyti. Bet ir čia eiliniam tremtiniui 
vėl iškyla prieš akis nelogiškumų 
klaustukas. Jeigu įstatymas jau yra, 
kam tad beieškoti priekabių jam iš 
pagrindų keisti? Norint daugiau pa
dėti tremtiniams? Jeigu tikrai taip, 
tada tebūnie leista priimtajam veikti, 
o siūlomieji įleidžiamųjų naudai pa
pildymai teateinie tada, kada pasiro
dys, jog priimtasis įstatymas tikrai 

\ (Nukelta į 6 pusi.)

Eltos komunikatas
ELTA įgaliota pranešti. —
Įvykusiame reikšmingame pasita

rime tarp vadovaujančių organų iš
siaiškinti buvę neaiškumai, pasiektas 
visiškas susipratimas ir nustatytas 
.akcijos vieningumas.

Ligšiolinėms Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pastangoms rastas 

.pilnas pritarimas. Tolimesnei veiklai 
-užsienyje Lietuvos vardu jam panau
jinti Krašto įgaliojimai ir tik jam 
.pripažįstama teisė kalbėti kovojan
čios tautos vardu.

Kas iš tikrųjų dedasų

Kovojančioje Lietuvoje
Pasakoja šiomis dienomis iš ten atvykusieji

Visų lietuvių tremtinių žvilgsnis 
nukreiptas į Lietuvą. Apie ją svajo
jame, savus planus deriname, kad į 
ją grįžtume. Apie ją žinių ieškome 
svetimoje spaudoje. Jr kiekvienu at
veju rūstaujame, kad tarptautinės 
politikos ratas lyg per lėtai sukasi, 
o riedantieji įvykiai ’neužkabina mū
sų svajonių židinio — Lietuvos.

Gal ir labai keistu sutapimu, savo 
akimis matau du jaunus vyrus. Jie 
iš Lietuvos. Kruvinu keliu atėjo 
pas brolius tremtinius. Jų trys ke
lionės draugai žuvo, vienas kulkos 
pervertas — sužeistas liko pakelėje. 
Tiedu drąsuoliai, gal laimės lydimi, 
štai čia, mūsų tarpe. Kai mes, trem
tiniai, dažnai sutelkiame dėmesį į 
pilkšvą'dabartį ir pamažu išlempame 
duonos kąsnio beieškodami, jų akyse 
dega kovos ir ryžtumo ugnelė, o pa
pročiai visai ne mūsiški. Jie nemėg
sta praustis po kriaukle, nes įprasti
nis upelis yra artimesnis. Gal jie 
miškiniai? Gal būt... Tačiau sveiki, 
linksmi. Linksmi? Taip, iki pradedi 
kalbėti apie kenkiančią ir> kovojan
čią Lietuvą. Tuomet vėl užsidega 
liepsnelės akyse, o veidą sukausto 
nepalaužiamas ryžtas. Ir vis dėlto jie 
taria žodį.

LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINIMAS
— Pastebėjau tremties spaudoje 

skaičius išvežtųjų iš Lietuvos Sibi
ran. Gal jie gerokai perdėti. Abiejų 
okupacijų metu išvežta apie 120.000. 
Žinoma, toji statistika negali būti vi
sai tiksli. Juk ir pačiame krašte vyk
sta nuolatinis gyventojų naikinimas. 
Jie žūna įvairiausiose sąlygose: ka
lėjime, miške, savoje pakelėje ar to
limoje kelionėje į Sibirą.

— Kiek gali apytikriai būti gy
ventojų Lietuvoje?

— Mūsų žiniomis, apie 2,5 mil. 
Jų sudėtis yra gerokai pakitusi. Blo
giausia, kad gyventojų prieauglio 
veik nėra.

— Juk Nepriklausomoje Lietuvo
je, — nutraukiau, —•' pastaraisiais 
metais, metinis gyventojų priauglis 
siekė 30.000. Jei aš teisingai supra
tau, tvirtinate, kad gyventojų priau- 
glio nėra. Kuo aiškinate?

Sovietų politikos kelrodžiai
KIEK TOLI EIS KREMLIAUS SPEKULIACIJA VAKARIEČIŲ. NEVEIKLUMU?

Neatsižvelgiant į ligšiolinę noto
mis pasikeitimo praktiką ir popieri
nių šūvių išdavas, atrodo, kad vado
vaują politikai vis dar nesuranda siū
lo galo, kuriuo galėtų išnarplioti 
mazgą, šiuo metu vadinamą tarp
tautine padėtimi. Kokiomis 
variacijomis beskambėtų įtakingų 
valstybių politinių vadovų pareiški
mai,, atrodo, kad tas mazgas turi ten
dencijų^ dar labiau susinarplioti.

Šiandien visų žvilgsniai nukreipti 
į Washįngtoną, kurio rankose yra pa
grindiniai dabartinės politikos atutai, 
tačiau įdomu taip pat pažvelgti kiton 
pusėn, susidomėti, kokiomis politi
nėmis spekuliacijomis vadovaujasi 
Kremliaus užsispyrėliai.

Iš paskutiniųjų įvykių Europoje 
baigia pasitvirtinti tezė, kuri remiasi 
sovietų spekuliacija nepastovumu ir 
svyravimais kai kurių Europos vals
tybių politinėje struktūroje. Šių ne
pastovumų įrodymų kaip tik geriau
sia tarnauja paskutinė Prancūzijos 
vyriausybės krizė.

Kad šiuo metu tokios parlamenta
rinės kombinacijos nelieka be įtakos 
į tarptautinę politiką, rodo kitų kraš
tų siūlas ir nedviprasmiškas susirū
pinimas. „Nedaugeliui socialistų va
dų teatrodo aišku“, rašo britų „News 
Chronicle", „kaip ’gerai jų elgesys

— Pirmiausia, kraštas gyvena di
džiausiame netikrume ir įtampoje. 
Nė vienas, net ir valdantieji, nesi
jaučia tikri dėl rytojaus. Nemąžai 
kliudo nenormalus vyrų ir moterų 
skaičiaus santykis. Lietuvoje vyrų 
trūksta, nes jų daugiau išvežta, ne
mažai pateko raudonojon, o dar dau
giau „žaliojon11 armtjon.

— Minėjote, kad gyventojų sudė
tis pakitusi. Ar daug yra atvežtinių?

— Žemės ūkyje, palyginti, nedaug 
yra pritapusių. Svetimieji daugiau
sia įsikuria miestuose. Tačiau nere
ta, kad jie,' kaip patikimieji, tuoj 
„įstatomi“ į vykdomuosius komitetus. 
Iš sovietų atvyko apie 25.000 žydų, 
kurie visomis išgalėmis spraudžiasi j 
valdines vietas. Tarp šių ir vietinių 
gyventojų jokių santykių nėra. Inte
resai skirtingi: atvykusiųjų — lietu
vius persekioti, o lietuvių — ginti 
savo teises. Jei atvykusieji nesįsprau- 
džia į žemės ūkį, nemažos įtakoš'yra 
padarę kariškai organizuoti lietuviai 
partizanai, kurie .jų neglosto.

ŪKININKŲ BŪKLĖ
— Kokia yra ūkininkų būklė?
— Nepaprastai Sunki. Dabartiniu 

metu esama didel-o skirtumo, paly
ginti su pirmąja okupacija. Anuo
met buvo naikinta „buožės“, dabar 
Jlętuviai ūkininke“ .j Per šiuos ket
verte metus buožių nebeliko. Visi 
plūduriuoja ant vandens. Gyvasis 
inventorius yra apdėtas mokesčiais. 
Arklys, karvė, net ožka ar avis, turi 
savo „pagalvinį“ mokestį. Bet ta pati 
karvė turi išsipirkti pieno duokle, 
avis vilnomis. Tik višta neapdėta 
mokesčiais, nes ji išsiperka kiauši
niais.

— Ūkininkai gyvena skurdžiai, 
bet sočiai. Jie stengiasi kuo mažiau 
žemės dirbti, kad mažiau tektų prie
volių. Neišsigalį grudų prievolių ati
duoti Išsiperka raguočiais. Todėl ra
guočių skaičius nepaprastai. sumažė
jęs.

— Baudos už prievolių ųeatldavi- 
mą yra labai skaudžios. „Raudonos 
gurguolės“ ritasi, bet jau kitokios — 
labiau nualinto?, kaip anksčiau, pir
mos okupacijos metu.

tarnauja sovietų ofensyvai“. Gi „Dai
ly Mail“ nesigaili tiesaus apkaltinimo 
tardamas, jog „prancūzų socialistų 
poelgiai tuo metu, kada nuo Vak. 
Europos solidarumo pareina mūsų 
visų likimas, tenka apibrėžti bausti
nu neapdairumu“.

„Tokia laikysena rodo, kad didelė 
dalis prancūzų parlamento turi prieš 
akis tik būsimus spalių mėn. rinki
mus“, sako „Daily Telegraph“.

Be abejo, kad tokiai padėčiai 
esant, Kremlius nelieka patenkintas 
stebėtojo vaidmenyje. Kur tik gali
ma ir kur sąlygos leidžia, jis sten
giasi aktyviai prisidėti prie tokios 
būklės palaikymo. Kokia gi šiandien 
atrodytų Europa, jei Graikijoje ne
būtų pilietinio karo, jei Italijoje liau
tųsi veikęs Togliatti, jei Prancūzijoje 
nereiktų skaitytis su įtakingu Thore- 
zu? Tos Kremliaus spekuliacijos sie
kia ir dar toliau, nors jos šiuo atveju 
atrodo ir ne labai įtikėtinos. Mat, 
dar praeitais metais Berlyne, vienoje 
uždaroje vokiečių CDU lyderių suei
goje rusų pulk. Tulpanovas pareiškė, 
kad dar 1948 m. rudenį JAV laukia 
ūkinė suirutė. Tiesa, Tulpanovas, tai 
dar ne Kremliaus galvos, bet vokie
čių spaudoje ta proga buvo išsireikš
ta, jog jo mintys tai ne šiaip sau iš 
jo paties išsprūdusios... Kodėl 
Kremliui nesitikėti, kad kas šiandien

— Ar vyksta žemės ūkyje atsista
tymas?

— Dabartinėse sąlygose jo. negali 
būti, nes tauta gyvena priespaudoje 
ir baimėje. Įvairių ūkiškų gėrybių 
trūksta. „Tėvynės Balse“ skelbiamos 
informacijos įvairių „pareigūnų“, 
pvz. Ragevičiaus ir kitų, kad Lietu
voje galima pirkti įvairių gėrybių — 
sąmoningas tremtinių klaidinimas. 
Žinoma, privilegijuoti gali visko pirk
ti, bet tik ne eiliniai — ūkininkas ar 
darbininkas, kurie pasmerkti skursti 
ir nešti sunkią baudžiavos naštą.

— Bet kuriam atsikūrimui nėra 
akstino, priemonių ir tikslo. Sakių 
apskr. karo nuniokotame trikampyje 
iki šio meto nepastatyta nė viena 
troba. Ten ir dabar tebedirvonauja, 
kaip ir anksčiau.

— Ar kolektyvizacija turi pasise
kimo?

— Kolchozai dėl įvairių priežas
čių, lietuvių tautos, o ypač partizanų 
nepalankaus nusiteikimo, neturi jo
kio pasisekimo. Iki šio laiko Lietu
voje teįsikūrė vienintelis kolchozas, 
kuris šiaip taip merdi.

— Kitas reikalas su sovchozais, 
nes jų pradžia padaryta pirmos oktf- 
pacijos metu, vokietmetyje palaikyta, 
o dabar dar daugiau priviso. ■ 
SUSIŽINOJIMAS SU LAISVUOJU 

PASAULIU
— Ar lietuviai yra painformuoti, 

kas dedasi politiniame pasaulyje?
— Neabejotinai, nes radijo ban

gos yra nesulaikomos. Kas gali, klau
so Vakarų ne vien Lietuvoje. Be ra
dijo, esama ir kitokio susižinojimo 
būdo, kuris pagelbsti gyventojams. 
Tačiau žinoti — nereiškia būtino rei
kalo plepėti.

— Kokia nuotaika vyrauja krašte?
— Ištverti bet kuria kaina. Šiaip 

Lietuvoje negirdėsi įprastinės dainos, 
nematysi besijuokiančio. Visur įtem
pimas ir nuolatinė kova.
KAIP LAIKOSI R.K. BAŽNYČIA?

— Sugriautos bažnyčios neatsta
tomos. Tokių yra nemaža. Visos 
bažnyčios yra apdėtos milžiniškais 
mokesčiais, tačiau iki šio meto nė

(Nukelta į 6 pusi.)

vyksta Paryžiuje, ryt negali įvykti 
Washingtone? Gal ir beviltiška spe
kuliacija, bet Kremliuje skaitomasi 
su'rinkiminiu įkarščiu J.A.Valstybėse 
ir todėl negaištamas laikas padėčiai 
iki numatomų ribų įtempti, kaip „Ti
mes“ teisingai rašo, „Kremlius Ber
lyno blokadą išnaudoja kaip spau
dimo priemonę ir pagrindą politinei 
pirklybai ir bando sau sudaryti pa
lankią bazę galimam susitarimui dėl 
Vokietijos“.

Ar bet koki nauji pasitarimai su 
Sov. Sąjunga esamoje situacijoje I 
įmanomi, parodys gerą progą tei
kianti Dunojaus konferencija. Lie
pos mėn. 30 d. jau prasidėjusi pa
garsėjusioji Tito sostinėje, Belgrade, 
konferencija turėtų suteikti progos 
įrodyti paskutiniųjų pareiškimų gerą 
valią „šaltajam karui“ užbaigti. Si 
konferencija įdomi ne tik tuo, kad 
sudaro naują eksperimentą susitari
mo galimybėms, kaip tokioms išaiš
kinti, bet ir tuo, kad Sov. Sąjungos 
ir jos satelitų persvaroje (iš dešim
ties dalyvių septyni) yra naujasis 
„kaltės ožys“ — Jugoslavija.

Kokius ragus parodys šioje kon
ferencijoje Sov. Sąjunga, nuo to žy
miai pareis ir tolimesnė raida tų įvy
kių, kurie šiandien vyrauja tarptau
tinės politikos raizgynėje. -mšk.-

Paskutinės aktualijos
— Britų žemuosiuose rūmuose, 

atsakydamas į W. Churcbillio paklau
simą, užs. reik., min. E. Bevinas š. m. 
liepos 29 d. pasakė kalbą, kurioje 
apibūdino Berlyno krizę ir pabrėžė 
reikalą D. Britanijai ruoštis savo 
krašto gynybai. Esą imtasi priemo
nių, kurios negalėsiančios nepaliesti 
oro pajėgų ir kitų ginklų rūšių at
sarginių. Washingtonas šią kalbą 
laiko aiškiausiu įspėjimų Sovietų Są
jungai: aiškiau nekalbėjęs dar nė 
vienas Sąjungininkų politikų.

* * *
— Maskvon grįžo JAV pasiunti

nys Bedell Smith, o su juo kartu at
vyko nepaprastas D. Britanijos at
stovas, asmeninis Bevino sekretorius 
Roberts. Jiems pavesta asmeniškai 
išsiaiškinti Kremliuje, ' kokios yra 
perspektyvos tiesioginėms deryboms, 
kuriose būtų bandoma taiklu būdu 
likviduoti Berlyno nesusipratimą ir 
spręsti visos Vokietijos klausimą, 
įskaitant ir valiutos suvienodinimą.

Apie šių diplomatų atvykimą 
Maskvos spauda neprasitaria nė pu
sės žodžio. Maskvos radijas infor
muoja, Molotovas šiuo metu esąs iš 
Kremliaus išvykęs ir nežinia kada 
grįšiąs.

» "» »
— Kolumbijos delegacija ruošia 

atitinkamą rezoliuciją ir ateinančią 
savaitę Berlyno klausimą, kaip gra
sinantį pasaulinei talkai, pasiūlys 
spręsti Saugumo Tarybai.

— Ludwigshafene prie Rheino 
(pranc. zonoje) praėjusį trečiadienį 
įvyko milžiniškas sprogimas, kuris, 
kaip vokiečių šaltiniai nurodo, pa
reikalavo 600 žuvusių ir 1200 sunkiai 
sužeistųjų anilino Ir sodos fabrike, 
kur iš 500 pastatų sunaikinta 125. 
Paskutiniuoju metu fabrikas dirbo 
visu smarkumu, aptarnaujamas 22.00* 
žmonių. Prancūzų užsienio reikalų 
ministerija griežčiausiai paneigia so
vietinės spaudos priekaištus, jog šioje 
įmonėje buvęs gaminamas V-2 kuras 
ir sprogstamosios medžiagos.

• * *
— JT patikėtinio valdymo taryba 

ketvirtadienį nutarė Palestinos klau
simo nagrinėjimą atidėti neribotam 
laikui. Prieš tokį nutarimą pasisakė 
Sovietų atstovas.

Sovietu kariuomenė 
ties Jugoslavijos siena 
ORINES PAJĖGOS TELKIAMOS 

RUMUNIJOJE
1 iš Istambulo praneša, kad di

delės Sovietų karinės pajėgos jau 
koncentruojamos ties Jugoslavijos- - 
Rumunijos siena. Šias žinias paduo
da du turkiški Istambulo laikraščiai. 
Jie nurodo, kad kitos rusų pajėgos 
jau ; - a įžygiavusios į Bulgariją.

Taip pat pranešama, kad kitos 
Sovietų karinės pajėgos jau yra at
vykusios į Rumuniją ir susitelkusios 
prie Renn miesto, netoli Galaco. Da
lis jų traukia Dunojaus pakraščiu 
Transilvanijos linkui.

Kai kurie šaltiniai nurodo, rašo 
„Comhuriyet“ ir „La Republiųue“ 
laikraščiai, kad 22 oro divizijos esan-; 
čios sukoncentruotos Rumunijoje. 
Šios divizijos esančios padalytos į dvi 
grupes, kurių viena orientuojasi i Ju
goslaviją, o kita į pietus. Viduržemio 
linkui. Bombonešiai vykdą naktinius 
pratimus. Šis Sovietų kariuomenės 
telkimas jau buvęs pradėtas dar bir
želio 15 d., vadinasi 13 dienų anks
čiau, negu kominformas užpuo’ė Tito 
vyriausybę, pastebi laikraščiai.

’ i

Mirė Dr. A. Bilmanis
Washingtone š. m. liepos 27 d. mi

rė Latvijos respublikos pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris J.A.Vatetybėms 
Dr. Alfreds Bilmanis. Su jo mirtimi 
netenka tiek latvių, tiek kaimynini- 
nės lietuvių ir .estų tautos didelio jų 
laisvės kovotojo, atstovavusio užjū
ryje nepriklausomai Latvijos respua 
bllkai.
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Kelionė per Venecuelą
turtinga Šalis, kuri per ateinančius DVIDEŠIMT METŲ LAUKIA 5 MILIJONŲ IMIGRANTŲ

Nors ne vienas mūsų tautietis 
tremtinys yra jau įsikūręs Venecue- 
loje, ne vienas taip pat rašė savo 
įspūdžius, patirtus tame krašte, ta
čiau iš tų įspūdžių, daugiau jausmo 
pagautų, pilnesnis vaizdas vis būda
vo sunku susidaryti. Venecuela tuo 
tarpu yra vienintelįs kraštas, kuris 
be didesnio pasirinkimo priima trem
tinių šeimas, dar daugiau — bešei
miai net nepageidaujami. Žinoma, 
tai daroma anaiptol ne kuriais senti
mentais vadovaujantis, bet siekiant 
imigrantu? daugiau pririšti. Tačiau 
kaip bekalbėsime, daliai šeiminių 
žmonių vis dėlto gali *neatsfrasti kitų 
galimumų, kaip tik savo kelionę pa
sukti Venecuelos linkui. Jiems tad 
susiorientuoti pateikiamas vaizdus 
„Rheinlscher Merkur" bendradarbio 
H. J. Dalios kelionės po tą kraštą 
aprašymas tikintis, kad jis atskleis 
pilnesnį to krašto vaizdą, negu pir
štieji mūsiškių ta'utlečlų laiškai, ku
rie spaudos skiltyse prabilo į skaity
toją.

Gal būt dar niekados nėra tiek 
daug šnekėta apie Venecuelą, sako 
H. J. Dalios, kaip paskutiniu metu. 
Ir tikrai ši Pietų Amerikos konti
nento dalis iškilo į pasaulio dėmesio 
centrą dėl savo gausių ir turtingų 
naftos šaltinių.

Schw.Gmiindo Stovykloje
— bariaus ir Girėno žuvimo die

na stovykloje buvo paminėta gedu
lingomis pamaldomis stovyklos baž-

• nyčioje ir Pauliaus Jurkaus paskaita 
„Didvyriai Darius ir Girėnas“.

— Stovyklos šachmatininkai, ku
rie dalyvauja vokiečių šachmatų pir
menybėse, liepos 18 d. žaidė pirme
nybių rungtynes prieš Stųttgarto vo
kiečių II komandą ir jai pralaimėję 
2,5-5,5. Lietuviams taškus laimėjo: 
Tautvaišas prieš Jįjcoby 1-0, Brazau- 
skas-Epple 1-0, Markevičius-Kramer 
0,5-0,5, Liepos 19 d. meisteris Taut- 
vaišas žaidė simultaną prieš stovyklos 
šachmatininkus. Laimėta 9, lygiomis 
(prieš Kauną-ir Brazauską) sužaista 
2 ir pralaimėta (prieš Skibiniauską, 
Stančių jun., JMaiiorį ir Markevičių) 
4 partijos.

— ^.iepos 22 d. įvyko rinkimai, 
kurių metu išrinkta naujas LTB ko
mitetas, kontrolės komisija ir teismo 
tarėjai. Į komitetą išrinkta: Ig. Pa- 
cevičius, Pr. Saladžius, A, Maceina, 
J. Grinius ir J. Baublys; į. kontrolės 
komisiją; J. Daniųsevičius, A. Almi- 
nauskaS ir J. Rinkevičius. Į teismo 
tarėjus išrinkta 8 asmenys.

— LTB komiteto švietimo skyrius 
liepos 25 d. suruošė Tumo-Vaižganto 
minėjimą. Po gedulingų pamaldų 
paskaitą skaitė P. Stelingis — „Vaiž
ganto kūryba“, prof. K. Alminauskis 
— „Tumas-Vaižgantas kanauninkas 
Ir V.D. Universiteto profesorius" ir 
inž. K. Rimkus — „Keletas Tumo* 
Vaižganto gyvenimo bruožų", (js)

Kai miglotas, nerimstantis vande
nyno plotas jau mūsų buvo praplauk
tas, saulėtosios Martinique, Trinidad 
ir Barbados salos rodė mums kelią į 
Venecuelą. Per visą kelionės metą 
keleiviai, kurių didžiuma buvo tos 
šalies imigrantai, dieną naktį svajojo 
apie savo naująjį gyvenimą, apie sa
vo naująją tėvynę, apie savo greitą 
pralobimą. '

Paskutinį kelionės rytą prieš mū
sų akis iškilo La.Guaira, 30.000 gy
ventojų miestukas, kurio uoste knibž
dėte knibždėjo daugybė laivų. Pasku
bomis perbėgome kepinančias ir dul
kėtas gatves, kad galėtume kaip ga
lint greičiau įsikvėpti gaivinančio 
kalnų oro. Didžiulis 36 km ilgio ke
lias, kuris jungia La Guaira su Ca
racas, yrą svarbiausia Venecuelos su
sisiekimo arterija. Čia mes pasijuto
me kaip patekę į automobilių grožio 
lenktynes. Šimtai liuksusinių mašinų 
šliaužė keliu, kraipėsi pavojingiau
siais vingiais ir skrodė pro pat be
dugnių kraštus. Abiejose kelio pu
sėse į padanges rėmėsi, kuone pačius 
debesis siekdami, milžiniški, statūs 
kalnai. Staiga betgi sumirgėjo įvai
riaspalviai medžiai, žaliuojančios 
palmės, ir mūsų žvilgsnis atsirėmė į 
Caracas, 20 jungtinių Venecuelos 
valstybėlių sostinę.

Viduryje senų namų, kurie pro
tarpiais atrodo nedidučial ir gražūs, 
protarpiais pilki ir apleisti, iškyla 
tūkstančiai naujų pastatų. Dažniau
sia jie paprasti, vienaaukščiai, atsi
žvelgiant į praėjusiais šimtmečiais 
taip dažnai pasikartojusius žemės 
drebėjimus, bet tarp jų šen bei ten 
į padangę išsimuša ir net dvylikos 
aukštų dangoraižiai. Senieji namai, 
ispaniško stiliaus, nepasižymi pagra
žinimais. Langai apkalinėti geleži
niais virbais, ir „gražuolės“ savo lan
kytojus priiminėja kiemuose. Cara
cas miesto gyventojai pasižymi savo 
nuoširdumu ir keleivių atjautimu. 
Dauguma jų yra kilę iš ispanų-indė- 
ntį, tamsiaveidžiai. Baltieji ateiviai 
ir negrai sudaro labai nedidelę ir ne
žymią- gyventojų dalį. Šie žmonės 
yra labai išlepę nuo puikaus oro: 20° 
šilimos yra jiems jau „nepaprastai 
šalta“, o 34° — „nepakeliamas karš
tis“.

Pagrindinių gatvių sankryžose ju
dėjimas primena europinius didmies
čius. Beatodairišką spartą prilaiko 
tik daržovių ir vaisių pardavėjų ve
žimėliai. Šaligatviuose užpuola tave 
cigarečių ir loterijos bilietų pardavė
jai su batų valytojais, kad vis iš
viliotų keletą grašių.

Gyvenimas, kuris neapsieina be 
neįsivaizduojamos daugybės maisto 
produktų ir įvairiausių rūšių prekių, 
didžiąja dalimi vyksta tiesiog pačiose 
gatvėse. Visos parduotuvės, net Ir 
kirpyklos, tiek darbdleniais, tiek 
šventadieniais, atdaros iki 11 vai. 
nakties; jos nežino, ką reiškia krau
tuvių uždarymas. Jeigu prekybinin
kas nori parduoti ir suranda pirkėją, 
įstaigos nemato jokio reikalo tarp

Tremtyje gyvenantiems teisinin
kams, o XIX ir XX pradžioje visiems 
petrapiliečiams lietuviams buvo ve
lionis labai gerai žinomas. Gimęs 
1868 m. lapkričio 20 d. Gulbiniškių 
km., Vilkaviškio apskrityje, ūkininko 
sūnus a. a. Andrius Dubinskas, bai
gęs Marijampolės gimnaziją, stojo į 
Seinų dvasinę seminariją, kurią bai
gęs, buvo išsiųstas į Dvasinę Akade
miją.

Kadangi Rusijoje buvo 12 diece
zijų ir seminarijų, o'Akademijoje tik 
40-klierikų aukštuosius mokslus ga
lėdavo eiti, nenuostabu, kad retam 
buvo lemta patekti į tą alma mater. 
O užsienyje studijuoti teologiją buvo 
draudžiama. Buvo tokių įvykių, kad 
vienas kitas drąsuolis išvykdavo į 
užsienį „sveikatos“ pataisyti ir atsi
durdavo dažniausia Friburge (Švei
carijoj). Kadangi studijos tęsdavosi 
keletą metų ir tas drąsuolis, baigęs 
aukštuosius teologijos mokslus, norė
davo grįžti J Rusiją, kelias' būdavo 
jam pastotas. A. a. A. Dubinskas 
baigė Dvasinę Akademiją, bet, bijo
damas priimti kunigystės šventimus, 
stojo į Teisių Fak. Petrapilio univer
sitete. Išėjęs tą aukštąjį mokslą, kurį 
laiką tarnavo Senate ir dėstė drauge 
visuomenės mokslą daug kam lietu
vių žinomoje šv. Kotrynos gimnazi
joje. Bet tuo nepasitenkino veiklusis 
lietuvis. 'Kai XX a. pradžioje kilo 
lietuvių spaudos atgavimo klausimas, 
a. a. A. Dubinskas buvo vienas tų, 
kurie tą išjudintą klausimą rėmė ir 
įvairiais būdais stengėsi jį įvykdyti. 
Kai trys vyskupai (Pallullonis, Bara
nauskas ir Ropas) buvo nutarę leisti

Iš Kempteno gyvenimo
— Dirbančiųjų ir gaunančiųjų at

lyginimą susirinkime, kuris įvyko lie
pos 18 d., nutarta skirti vienos-dviejų 
dienų atlyginimą (atsižvelgiant į at
lyginimo dydį) tiems, kutie dirba taip 
pat kolonijos labui, bet jokio atlygi
nimo iš niekur negauna.. Kolonijoj 
lieka ir toliau labiausiai huškriaustos 
mokyklos: iš pradžios mokykloj dir
bančių šešių mokytojų atlyginimą 
gauna tik du, o iš gimnazijoj dirban
čių 23 mokytojų atlygiriima tegauna 
tik 8. Iki valiu os' reformos gimna
ziją ir pradžios mokyklą paremdavo 
dar iš šalies tėvų bei kolonijos komi
tetai, bet dabar ir jų kišenės ištuš
tėjo.

— Dantų gydymo kabinetas, esąs 
vietos LRK skyriaus globoj, po va
liutos reformos įsikūrė stovykloj ir 
žemomis kainomis aptarnauja koloni
jos gyventojus. Dantų gydymo ka
binetui vadovauja gyd. Kriščiukai- 
tienė.

»— Į naująjį moterų komitetą iš
rinkta: Dr. Simoliūnienė, P. Daukię- 
nė, M. Grėbliūnienė, B. Tautvilienė. 
Vienai iš išrinktųjų pasitraukus, įėjo 
pirmoji kandidatė P. Valavičiūtė, ku
ri buvo išrinkta ir komiteto pirmi
ninke. ' v

— Alf. Andrulis, labai daug pri
sidėjęs prie šaunių koviečių pergalių 
Prancūzijoje, liepos 24 d. kolonijos 
gyventojams papasakojo įspūdžius iš 
minimų krepšininkų gastrolių po 
Prancūziją. '

— Senasis vietos kolonijos komi
tetas liepos 25 d. savo kadenciją bai-. 
gė. Jau paskelbti naujojo komiteto 
rinkimai.

— Garbingųjų lakūnų kap. Stp. 
Dariaus ir lak. St. Girėno 15 metų 
pexskridimo per, Atlantą ir tragiško
sios jųjų mirties sukaktuvių proga 
paminėjimą suruošė liepos 17 d. tik ' 
pro skautai. Apie garbingųjų lakūnų 
žygį jiems paskaitą skaitė pulk. -N. 
Tautvilas. 1945, 1946 ir 1947' metais 
šių didžiųjų vyrų atminimui buvo 
surengti-gražūs minėjimai, o ar sun
ku buvo ir šiais mętais panašų pa
minėjimą surengti?

—, Vietos kolonijos kooperatyvo 
„Gintaras“ naujoji valdyba, į kurią 
įeina: Daukus, Valavičius, Bašinskas, 
Pročkys ir Jankauskas, pasistatė sau 
uždaviniu aprūpinti savo žmones bū
tino reikalingumo prekėmis pigiau, 
negu galima gauti pas vokiečius. Sėk
mės jiems tame darbe!

— Kolonijos gyventojas A. Ali
šauskas, nuo pat gimnazijos įsisteigi- 
mo joje mokytojavęs, šiomis dieno
mis išvyko į Argentiną pas savo gi
mines. Iv.

Padėka
8722 Labor Service Company (Eng. 

Constr. Llth. Civ.) kuopos vadui ir 
jos nariams, supratuslems mūsų sun
kią bendruomenės ekonominę būklę 
ir parodžlusiems savo kilnią lietuviš
ką širdį, paaukojant 140 DM 70 pt, 
gyventojų ir savo vardu nuoširdžiai 
dėkojame.

L.T.B. Dillingeno Apylinkės 
Komitetas

jųdviejų maišytis. Tukuose- pilna 
labiausiai mėgstamų medžiagų, batų, 
maisto produktų, o ypatingai gaivi
nančių skanėstų, nes Caracas kenčia 
nuolatinį troškulį. 400.000 gyventojų 
didmiestis kasdien_ suvartoja baisius 
kiekius amerikinių skanėstų atsigai
vinti. Štai, žmogus siurbčioja šiaudu 
kažkokį skystimą, tačiau jeigu nori 
gerti iš stiklo, tai tas stiklas tuojau ir 
-čia pat dezinfekuojamas garu. Ge
riamasis vanduo vežiojamas (Mažiulė
mis cisternomis ant didžiulių sunk
vežimių, nes Caracas vanduo galima 
gerti tik tuo atveju, jeigu jis yra arba 
virintas arba filtruotas. Didžiulėse 
įstaigose pasiūlomas vanduo, šaltas 
kaip ledas, popieriniais indeliais.

Nors ir keista, tačiau ir šiame lo
bių bei prabangos krašte juodoji rin
ka nėra nepažįstama. Ji ypatingai 
klesti pardavinėjant dvejopas pre
kes: cigaretes ir automobilius. Yra 
vietų, kuriose cigarečių galima pirk
tis .pigiau, negu oficialiomis kainomis, 
į kurias, be abejo, įskaityti ir mo
kesčiai. Nauji automobiliai, priešin
gai, juodojoje rinkoje pardavinėjami 
10 ’/o brangiau negu jų normali kai
na. Nenorėdamas tiek permokėti, tu
rėsi mėnesių mėnesius laukti, kol ta-

Vo užsakymui Išpildyti prieis eilė. 
Mes keliavome per automobilių juo
dąją rinką, kai pro šalį traukė negrų 
laidotuvių procesija. Priešakyje žy
giavo ketUrį ponai, ant ąavo pečių 
siūbuodami ilgoką juodą dėžę, juos 
sekė šydais ąpsidangstę giminės ir 
draugai, čiulpdami ledus. Kunigo nė 
nematėme.

Visur stebina mus nepaprastas 
kainų aukštumas. Laimingu būdu 
Šias aukštas kainas ^atsveria ir aukš
tos pajamos. Imigrantai tačiau yra 
kiek kitokios nuomonės, ries daugelis 
jų neturi darbo. Jie dūlinėja apie 
Venecuelos išvaduotojo Simono Boli
varo statulą geresnės ateities belauk
dami. Universitete gauname pluoštą 
prospektų. Jie labai įdomūs, mat, Iš 
jų susidarome vaizdą apie Venecue
los imigracijos planus. Pasirodo, šis 
kraštas tikisi per ateinančius dvi
dešimt metų įsileisti 5 milijonus nau
jų ateivių. Tačiau tik menka jų da
lis bus toki, kokių reikalinga Vene- 
cuelai, būtent; žemdirbių ir technikų. 
Miestiečių Caracas ir kitur nė kiek 
netrūksta. Kraštas žavisi Argentinos, 
Brazilijos ir JAV imigracija. Kai tos 
valstybės pirmąjį kartą pravėrė savo 
duris imigrantams, jų gyventojų skai
čiai buvo: 700.000, 5 milijonai ir 10 
milijonų. Šiandien jų gyventojų pri- 
skaitoma jau 18, 45 ir 140 milijonų.

.5 ■ (B.d.)

A. a.’ Andrių Dubinską prisiminus
laikraštį „Žiburėlis“ ir buvo paskyrę 
jo. redaktoriumi J. Januškevičių, a. a. 
A. Dubinskas buvo pasiryžęs bendra
darbiauti. Kai pirmojo Pasaulinįo 
karo metu buvo „Liaudies Sąjungos“ 
Petrapilyje įsteigti lietuvių mokyto
jams kursai, velionis dirbo juose visą 
laiką,

Išvykus, iš Petrapilio Lietuvos ge
neraliniam konsului A. Požėlai, A. 
Dubinskas buvo paskirtas jo vietoje.' 
Nors Lietuvos konsulatas buvo po 
Bręstos sutarties vokiečių globoje, 
velionies butas buvo dažnai bolševikų 
kratomas. Tat taip jam įkyrėjo, kad 
nutarė'1923 m. grįžti į Lietuvą. Grį
žęs, tų pačių metų rudenį, apsįgyve- 
no Vilkaviškyje, kur visa šeima dir
bo mažame savo ūkelyje. Sekančiais 
metais persikėlė. į Prienus ir tapo 
„Žiburio“ gimnazijos mokytoju, o 
paskui inspektoriumi. 1920 m. matė
me jį jau Marijampolėje Apygardos 
teismo teisėju, o 1933 m. Kaune Apy
gardos Teismo pirmininku, kol 1938 
m. įšėjo į pensiją. Užėjus pirmą kar
tą ‘ bolševikams, pensija buvo, nu
traukta, bet vokiečių okupacijos me
tu ją vėl jam grąžino. Antras bol
ševikų užplūdimas privertė a. a. A. 
Dubinską mesti ir savo namus Kau
ne bei apsigyventi savo gimtojoje 
vietoje. Nors jo šeimai, kuri buvo 
arti jo kaimo, pasisekė pabėgti, a. a. 
A. Dubinskas nebėsuskuGo to pada
ryti. Gyvenanti Garmische šeima, 
sūnus ir duktė, 1947 m. gegužės 20 d. 
gavo iš Lietuvos laišką, kuriame bu
vo pridėtas rusų kalba prierašas „1945 
m. mirė senis Dubinskas" R.l.P.

Dr. J. Januškevičius

Arturas Koestleris (5)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

— Kalinys neturi mazgotės langui nusivalyti, — pasakė 
prižiūrėtojui.

‘ Prižiūrėtojas kažką pasakė tarnui su duona, ir šis tekinas 
nubėgo koridorium. Kiti du tarnai stovėjo kaip prikalti prie 
durų ir susidomėję žvalgėsi po vienutę.

— Kalinys taip pat nevalgęs, — tarė Rubašovas, tebesi- 
varstydamas batą. — Tur būt, bijo, kad nepradėčiau bado 
streiko. Nieko sau jūsų nauji metodai.

— Klystat, — tarė valdininkas su tuo pačiu stikliniu 
žvilgsniu.

— Ant jo plikos galvos buvp platus randas, o makštelėje 
Revoliucijos ordino juostelė.

„Vadinas, dalyvavo pilietiniame kare“, tarė pats sau Ru- 
bašovas. „Bet tas buvo taip seniai...“

— Klystat. Negavot pusryčių, nes sergate.
— Dantis skauda, — tarė senas prižiūrėtojas, atsirėmęs į 

duris.
— Kaip norit, — tarė Rubašovas.
Liežuvis niežtėjo pasakyti, ar tik nebus paskutinis re

žimo išradimas — gydyti ligonius privalomu pasninku, bet 
susilaikė. Scena buvo šlykšti. .

Duonos nešikas atbėgo uždusęs, laikydamas skudurą. Pri
žiūrėtojas paėmė iš jo Ir numetė į kampą prie kibiro.

.— Gal dar kokių pageidavimų? — paklausė uniformuotas 
valdininkas visiškai be ironijos,

VIII
Rubašovas vėl ėrpė vaikščioti. Ta scena jį sujaudino. 

Valydamas pince-nez į rankovę,’ prisiminė, "kiek Zeną smulk
meną. Norėjo, kad neužgestų ta neapykanta, kuria buvo lai
kinai užsidegęs prieš tą uniformuotą valdininką su randu ant 
kaktos. Galvojo, kad ta neapykanta bus reikalinga tai kovai, 
kuri jo laukė. Tas pats mažas su barzdele Ir arogantiškas 

Rubašovas provokuojančiai apsiavė batą ant prakaituotos 
kojinės, nepasikeldamas nuo lovos. Be abejo, jis buvo labai 
nusipelnęs Ir galėjo didžiuotis savo garsia praeitimi; tačiau 
visiškai kas kita būti ant estrados kongreso metu ir ant čiu
žinio daboklėje. „Ar tai tas pats legendarinis Rubašovas?“ 
tarė jis pats sau to valdininko su stiklinėmis akimis vardu. 
Lyg kokš mokinukas, nesigėdindamas maldauja pusryčių. 
Nevalo vienutės^ Kojinė suplyšusi. Kriuksintis Intelektualas. 
Sąmokslauja prieš esamą santvarką; už pinigus ar iš principo, 
nesvarbu. Revoliuciją sukėlėme ne kažkokių originalų malo
numui. Tiesa, jis prisidėjo prie jos; tuo metu tai buvo žmo
gus, o dabar egoistas senis, kurį belieka likviduoti. Gal ne 
kitoks jis buvo ir visą laiką. Revoliucijos metu atsirado daug 
muilo burbulų, kurie vėliau supliuško. Jei turėtų bent šiek 
tiek savigarbos, vienutėje palaikytų švarą.

Keletą minučių negalėjo apsispręsti, ar nevertėtų iš ti
krųjų Iššveisti vienutės grindis. Truputį pasvyravęs užsidėjo 
pince-nez ir atsirėmė į langą.

Diena buvo pilka su geltonu atspalviu. Galima buvo 
laukti dar sniego. Buvo maždaug aštunta valanda, vadinas, 
trys valandos, kai jau jis sėdi čia. Kiemas apsuptas sienomis, 
kaip kareivinėse, su grotomis ant langų. Už tų langų tamsios 
vienutės, kuriose nieko nebuvo galima matyti. Negalima buvo 
net pasakyti, ar kas nors taip pat žiūrėjo pro langą, kaip ir 
jis. Truputį pašalę, sniegas girgždėtų po kojomis. Takas kie
me nušluotas. Sargybinis vaikščiojo pirmyn ir atgal. Vieną 
kartą, pasisukdamas jis nusispiovė ant sniego ir pasilenkė 
ant turėklų pasižiūrėti, kur nukrito sušalę skrepliai.

„Sena liga“, tarė sau Rubašovas. „Revoliucionieriams ne
valia žiūrėti kitų akimis“.

O gal ir reikėjo? Gal kitaip Ir negalima? ,
Kaip galima pakeisti pasaulį, jei nėra skirtumo tarp tavęs 

ir pasaulio?
„Sušaudys mane“,, tarė sau Rubašovas. „Jiems nesvarbu 

mano motyvai". Kaktą atrėmė į stiklą. Kleme balta ir tuščia.
Kiek laiko pastovėjo nieko negalvodamas. Stiklas buvo 

šaltas. Pamažu pradėjo susigaudyti, kad kažkas nuolat tyliai 
beldžiasi.

Įtempė ausis. Beldimasis buvo toks tylus, kad ne. iš karto 

suprato į kurią sieną. Jis irgi ėmė belstis, iš pradžios aukš
čiau kibiro į Nr. 406 sieną; jokio atsakymo. Paskum pabandė 
į kitą sieną, šalia lovos. Pasigirdo atsakymas. Rubašovas 
įsitaisė taip, kad galėtų matyti langelį duryse; širdis ėmė 
plakti. Pirmas kontaktas visuomet įspūdingiausias.

Nr. 402 beldėsi taisyklingai; tris kartus trumpais inter
valais, paskum vėl pertrauka, vėl triskart. Duodamas ženklą, 
kad klauso, Rubašovas kartojo tą patį. Norėjo ko greičiau 
sužinoti, ar anas moka „kvadratinį alfabetą“, jei ne, reikės 
daug laiko, kol išmoks. Siena buvo stora ir negarsi; reikėjo 
prikišti ausį ir kartu nenuleisti akių nuo durų langelio. Nr. 
402, matyt, turėjo ilgą praktiką; jis beldėsi aiškiai, neskubė
damas, matyt, kokiu nors kietu daiktu, pvz., pieštuku. Prisi-’ 
mindamas smūgių skaičių, Rubašovas bandė įsivaizduoti kva
dratą su 25 alfabeto raidėmis — penkias horizontalines eiles 
po penkias raides kiekvienoje. Nr. 402 iškart sudavė keturiūs 
smūgius — vadinas, ketvirta linija; paskum dusyk — vadinas 
antra ketvirtos linijos raidė; ir taip toliau.

KAS?
„Praktiškas tipas“, pagalvojo Rubašovas. „Iš karto nori 

sužinoti,- su kuo turi-reikalo. Revoliucijonierial buvo įpratę 
pradėti kokiu nors politiniu posakiu; po to pasakodavo nau
jienas; paskum apie tabaką ir maistą; ir tik po kelių dienų 
pasisakydavo, kas esą. Tačiau ligi šiol Rubašovui teko susi
durti su tais kraštais, kur partija buvo persekiojama, o ne 
persekiojo; kur partijos nariai turėdavo slapyvardžius, ku
riuos dažnai keisdavo. Čia buvo kas kita. Rubašovas svyravo, 
ar pasisakyti, kas jis esąs. Nr. 402 nekantravo. Jis dar kartą 
paklausė: KAS?

„Na, kodėl nepasisakyti?“ pagalvojo Rubašovas. Jis pasakė 
pilną savo vardą ir pavardę: NIKALOJUS SALMONOVI- 
CIUS RUBAŠOVAS ir laukė atsakymo.

Ilgai prisėjo lauktu Rubašovas šyptelėjo; jis įsivaizdavo, 
kaip kaimynas nustebo. Palaukęs keletą minučių atsikėlė 
patraukęs pečiais. Vėl ėmė vaikščioti po vienutę, bet ties 
kiekvienu pasisukimu pasiklausydamas, ar nieko nesigirdėti. 
Siena tylėjo. Į rankovę pavalė akinius, iš lėto priėjo prie durų 
ir pro langelį pažvelgė į koridorių. (Bus daugiau)
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Konflikto pradžia atidėta
Jo priežastys šalinamos diplomatiniu keliu / Rašo pr. s. Tomas

Sovietams uždarius sausumas su
sisiekimą su Berlynu, Vakarų pasau
lis atsidūrė prieš dilemą — kaip to
liau elgtis? Į jų Įteiktą notą sovietai 
atsakė „Ne“. Dabar Vakarai ruošia 
naują notą, kurios turinys paaiškės 

• tik ją Įteikus. Bet čia yrą oficialioji 
pusė. Tikrasis gyvenimas eina kitaip. 
Buvo manoma, kad Berlyno proble
ma bus ta kibirkštis, kuri įžiebs karo 
gaisrą. Bet. to • neįvyko. Dabar eina 
priešingas reiškinys — atoslūgis. Ką 
visa taiyreiškia? Reiškią, kad karo 
kibirkšties įžiebti šiuo metu niekas 
nenori, kad karo pradžia — atidėta. 
Klysta tie, kurie trumparegiškai ma
no, jog karo dėl Berlyno nepradės. 
Klausimas' eina ne dėl Berlyno, bet 
iš viso dėl 'pasaulio santvarkos atei
ties. O kada ir kur bus toji priežas
tis, pamatysime. Berlynas yra spė
jamoji vieta, kur konfliktas gali įsi
liepsnoti. Niekas neabejoja, kad abi 
šalys yra nesutaikomos ir kad jų ne
sutarimų priežastis tegali pašalinti 
tik karas. Tik karas tėra šio pasau- 

, linio dualizmo sprendimas. Bet ka
ras yra baisus sprendimas.

Karas gąsdina visus, kurie ji pa
žįsta. Praeityje karai buvo vedami 
dėl menkų reikalų, tuo tarpu dabar 
eina reikalas apie pasaulio likimą, 
apie žmonijos kultūros išlaikymą ar 
žuvimą, apie žmogaus, dvasios laisvę 
ar jos pavergimą, apie daugelio mi
lijonų žmonių gyvybių likimą nė tik 
karo metu, bet ir paprastą jų Mpai- 

' kūlimą. Karo priežastis nėra n“ie- 
nu grūdu sumažėjusi, ji tik atidėta. 
O kas šiuo metu daroma? Gi ruošia- 

xmasi konfliktui. Aišku, ruošiasi abi 
' pust Kuriai pusei dirba laikas? Se

niau jis dirbo sovietams, dabar jau 
dirba Vakarams. Sovietai turėtų sku
bėti, vakariečiai nori laukti.. Rytų 

■ planai rimtai pažeisti: Turkijoje nie
ko nepadaryta, Graikijoje komunistai 
baigiami likviduoti, Italijoje veikla 
nevyksta, Jugoslavijos afera visiems

tebėra mjslė, bet sovietams ji sukėlė 
rimtų problemų. Čekoslovakijos ir 
Vehgrijbs virškinimas pasirodė kie
tas riešutas, ypač Bažnyčios pasiprie
šinimas buvo nelauktai sunkiai {vei
kiamas. Nežiūrint visų tų sunkumų,, 
sovietai rimtai ruošiasi: sudaromos 
savarartkiškos-armijos atominio karo 
metui, Įruošiami sandėliai ir kariuo
menės aprūpinimo bazės vidurinėse 
Europos dalyse (gaunamomis žinio
mis, karo medžiagų permetimas iš ry
tų Į vakarus — per fabaltijj, Balt- 
gudiją eina dideliu tempu J Rytprū
sius ir į vakarinę Gudiją bei kitas 
sbvietų dominuojamas valstybės). 
Pasiruošimai atliekami ir kitur: ka
ras varomas toliau Kinijoje, jau pra
dėta rimta veikla komunistinių suki
limų formoje Malajuose, Burmoje 
nuversta vyriausybė, kuri buvo pa
siskelbusi esanti marksistinės ideolo
gijos vykdytoja, bet ir po to ten rei
kalai nepagerėjo teigiama prasme, 
Korėjoje Sąjungininkai nuėjo to
liau, kaip -Vokietijoje: ten jau Įtai
sytos dvi valstybės su dviem konsti
tucijom: sovietų ir amerikiečių, tarp 
kurių eina labai aukšta geležinė už
danga.

Tačiau Vakarų Europa ruošiasi

dar platesniu mastu ir dar. didesnėm 
pastangom, kaip bet kuriuo kitu mo
mentu po pastarojo karo. Karui pa
sibaigus, vakariečiai demobilizavosi 
ir laukė taikos. Tai buvo didžiausia 
ir nedovanotina jų klaida, kad tai jie 
darė su ypač geru įsitikinimu ir su, 
geromis intencijomis “sovietų atžvil
giu. Męs to negalėjome suprasti. Mes 
tik dabar Suvokiame, kad jie nežino
jo to, ką turėjo žinotis Dabar, atitai
somos karo ir pokario meto klaidos. 
J.A.Valstytiėsė vėl pradėjo veikti be
veik visai sustabdyta karo aviacijos 
gamyba, vėl gaminami ginklai ir ma
šinos karo reikalams, stiprinamas ka
ro laivynas, Įvesta karo prievolė, ato
minio ginklo srityje einama toliau. 
Europoje J.A.Valstybės pasakė, kad 
jos iš Berlyno neišeis, bet nuolatinis 
šio tvirtinimo kartojimas baugina 
žmones. Karo aviacija šią vasarą 
Vokietijoje būsianti padvigubinta, 
aplamai jėgos būsiančios pastiprin- 
■tos. Didelę sovietams pabaisa yra 
J.Ą.Valstybių laivynas, kuris pasilie- : 
ka Viduržemio jūroje. Laivynas : 
gausus ir galingas, susidedąs iš i 
pajėgiausių vienetų. Be gėdos me- 1 
luodami, sovietai garsiai skelbia, kad i 
tas laivynas esąs skiriamas tamsioms j

Viduržemio jūros tautoms gąsdinti ir 
versti jas pasiduoti vakariečių im
perializmui.. Tačiau tikrieji laivyno 
tikslai yra kiti — sbvietų žygiavimui 
sulaikyti. Paskutiniu metu atskrido 
i Angliją ir skrenda j Vokietiją ąme- 

, rįklečių oro tvirtovės su greičiausiais 
pasaulio naikintuvais. Spėjama, kad 
laivynas ir oro laivynas yra aprūpin
tas ir atominiais ginklais. Oro trans
porto plėtimas tarp Frankfurto ir 
Berlyno drauge yra ir pasiruošimas 
oro laivyno veiklai bet kuriuo at
veju. Lygiagrečiai su šiais-pasiruoši
mais eina nuolatiniai visų ginklo rū? 
šių vadų pasitarimai bei konferenci
jos. Briuselio sutarties signatarai ne
seniai baigė konferenciją Haagoje, 
kurioje penkios vakarų valstybės su
derino savo veiklą Vokietijos atžvil
giu, kitaip sakant, suderino savo lai
kyseną sovietų atžvilgiu. Jos dar 
kartą patvirtino savo vienybę kari
niais, ūkiniais ii—politiniais klausi
mais, kvietė kitus kraštus jas pa
remti, ginant Vakarų kultūros kraštų 
nepriklausomybes, egzistencija ir in
stitucijas. Aišku, nuo ko norima gin
tis. J.A.Valątybės ir Kanada nutarė 
ir konferenciją painformavo, kad jos 
prisijungia prie šių valstybių karinio
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MASKVA PUOLA NEPAKLUSNIUS 
- - KOMUNISTUS .. ■

Jugoslavijos komunistų partijos 
suvažiavime dalyvavo tik Šveicarijos 
komunistų partijos atstovai, kai iš 
kitų kraštų neatvyko nė vienas at
stovas, greičiausiai Kremliaus parė
dymu. Maskviškė Pravda rašo, kad 
Kongresas Įvykęs visiškai izoliuotas 
nuo komunistų sąjūdžio. Esą ypačiai 
reikšminga, rašo Pravda, kad tik vie
nintelė organizacija sutikusi daly
vauti. tai Šveicarijos komunistų par
tiją, Tačiau „visas pasaulis žinąs,, 
kad Šveicarijos komunistų partija 
vedanti, trockininkų provokatorių or
ganizacijos politiką, ankštai susietą 
su užsieniu imperialistų žvalgybos 
tarnyba“. Išeina, kad komunistų 
partija Maskva laiko tik tokią orga
nizaciją, kuri aklai klauso Maskvos. 
.Jeigu jos neklauso — jau ji nebegali 
būti komunistinė. (DM/AP/m)

Chicago (Illinois). — Tikrai ne
rasime nė .vieno tikro lietuvio, kuris 
nuolat ir nuolat nesisielotų klausimu, 
kaip greičiau atgauti Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Nusprendžiau 
tuo klausimu kreiptis į advokatą Dr. 
Antaną Olį, kurį jau „M. Kelio“ 
skaitytojai pažįsta. Suprantama, kad 
p. Olis, turėdamas tiek daug tarny
bos ir visuomenės darbo, negali tu
rėti daug atliekamo laiko. Tačiau Lie
tuvos reikalams jis laiko visuomet 
suranda. ’ • v

— Kaip Tamsta, p., Oliš, manote, 
kurie darbai ir žygiai greičiausiai pri
artintų mums nepriklausomą Lietu
vą, — klausiu aš p. Olį. — Kaip Jūs 
vertinate Amerikos lietuvių žygius 
šioje srityje? Ar negalėjo jie būti 
sėkmingesni, ar nebuvo klaidų?

— Kiekvienas žygis, kiekviena 
pastanga priartinti Lietuvos išvada
vimą, yra girtinas ir brangus daly
kas, '— pradėjo p. Oils. — Betgi nėra 
nieko nuostabaus, kad gali atsirasti 
nuomonių skirtumas dėl veikimo bū
dų ir metodų, kas yra tiksliau ir grei
čiau. Tad jeigu aš’ ir mano bendra
minčiai turime savo kitokius įsitiki
nimus, tas jokiu būdu nereiškia, kad 
aš norėčiau kitų darbus paneigti ar 
jų neįvertinti.

— Aš nemanau, kad yra gera, jei 
Amerikos lietuvių organizacijos ar 
paskiri politikai kreipiasi į Amerikos

valdžią ar jos įstaigas ir kalba Lietu
vos ar lietuvių tautos vardu, it jie 
turėtų jokius Įgaliojimus iš Lietuvos. 
Kalbėti Lietuvos Vardu gali tik Įga
liotas Lietuvos ministeris, kuris čia 
yra oficialiai pripažintas ir pripažį
stamas.

— Amerkęs piliečiai lietuviai (ar 
lietuviškos kilmės) turi kitą labai 
tinkamą, visai legalų ir sėkmingą ke
lią. Mešį Amerikos piliečiai lietuviai, 
privalome kreiptis nė kieno kito var-. 
du, bet savo, t. y., Amerikos piliečio 
vardu Į savo (t. y., Amerikos) vyriau
sybę ir reikalauti Įgyvendinti Ameri
kos laisvės principus, kurie yra už
rašyti Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimo akte, Amerikos konstitu
cijoje, Roosevelto pasirašytoje Atlan
to chartoje. Mes, kaip Amerikos pi
liečiai, . esame pagal' tuos laisvės 
principus čia išauginti, mes jiems ti
kime, mes juos garbiname. Jie mums 
ir visiems amerikiečiamš besąlygiška! 
privalomi. .Taip mes galime ir turime 
kalbėti savo vardu ir Į savo vyriau
sybę (t. y., Amerikos valdžią). , .

— Mes turime suprasti gerai pa
tys ir Įrodyti savo vyriausybei, kad 
šitų laisvės principų gynimas kitose 
pasaulio šalyse yra tiesioginis Ame
rikos valstybės interesas, nes jeigu 
tie laisvės principai 'pasaulyje ne 
plinta, bet paneigiami, paminami po 
kojomis, — čia kyla didelis pavojus 
ir Amerikos laisvei, tai laisvei, kuria
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Nelė Mazalaitė-Kruminienė (2)

Tūkstantis ir viena 
naktis

— Aš gyvenau naktis savo kelionėje, mėlynas ir minkš
tas, iy drebančias iš speigo, ir naktis trumpas kaip atodūsis, 
ir ilgas kaip laukimas. Visas jas laikiau savo akyse ir apim- 
davau širdimi, šitas naktis, kurios buvo kaip indai, pripilti 
atsiminimų ir nuodų, ir svaigias, kaip šienapjūtė. Ir kartais 
jos būdavo tokios juodos, kad balta gėlė jose pamesdavo savo 

* spalvą, ir kartais tviskėdavo žvaigždėmis, kad reikėdavo už
simerkti. Ir aušra užkrisdavo^ant manęs, kaip ružavos rožės, 
arba ateidavo iš lėto, kaip’išbalęs senis.

— Ir aš regėjau saulėtekius: saulė'kaip giptarinis'varpas 
prikeldavo manė, ir ji buvo tokia skaidri, kaip gintaras, pri
piltas ugnies. ■ > /

— Tačiau man gražiausia buvo tavo miškuose — aš regė
jau ten pušį, išleidžiančią naują metūgę, ir kaip kalasi atžala 
berže — mačiau. Ir per girios tankmę bėgo briedžių kaimenė 
— keli jų turėjo tokius ragus, tarsi neštųsi pasimovę ant 
kaktos išrautą medį. Ir maži lapiukąi žaidė prie savo olos ir 
šerno vaikai vertėsi per galvą iš linksmumo. O kaip nuosta
biai vienas paukštis tvarkėsi savo plunksnas: jis sklaidė jas, 
tarsi tai būtų išminties knyga, ir paskui ėmė giedoti. Ach, 
kas galėtų pakartoti jo giesmę, jeigu ir jis pats to nebūtų 
padaręs? Tačiau kai įsiklausiau, man buvo aišku, kad čia 
yra visas pasakojimas, kaip jis buvo skridęs per marias ten ir 
atgal kiekvieną kartą, kokiose vietose yra krovęs savo lizdą 
ir koks gražus yra gyvenimas. Paskui mačiau genį, margą 
kantrybės paukštį — jis daužė savo snapu storą medį, kaip 
liūdesys širdį, kol ištraukė iš ten kirmėlaitę savo, maistui. Ir 
prie kito medžio laukinės bitės išvedė savo spiečių, ir atrodė, 
kad oras yra pilkas pilkai anksinių gėlių žiedais. Ir kada visa 
tai regėjau, susigraužimas ir sfelvrtas nuslinko nuo manęs ir

sąjunginio organo, nuolat esančio 
Londonė. Vakariečiams tat sudarė 
palankaus Įspūdžio, ir jie nutarė va
dovavimą pavesti J.A. Valstybėms. 
Berlyno krizė norima išspręsti tai
kiomis priemonėmis. Europos vieny
bei greičiau sucementuoti, Prancūzi
jos Užsienių Reikalų ministeris Bi-; 
dault pasiūlė tuojau sudaryti Vakarų 
Europos’ valstybių Parlamentą. J.A. ■ ■' 
Valstybėse po ilgos pertraukos Pre
zidentas Trumanas turėjo konferen
cija su .visų ginklų rūšių vadais ir 
aptarė padėtĮ. Didžiosios Britanijos 
Vyriausybė ir karo vadai rodo nepa
prastą veiklumą. Vėl jungiasi prie 
metropolijos Pietų Afrika, Australi
ja, Kanada ir aukštų vyrų Vizitai šią 
vienybę demonstruoja. Aplamai, for-, 
malinė ir materialinė ruoša eina pil
nu tempu. Nors šį kartą krizė įveikta 
ir atidėta, tačiau jos priežastys nepa
šalintos. Manoma, kad jos tik padi
dės, todėl ir krizės laukiama dides
nės. Neabejojama, kad būsimosio# 
krizės bus sprendžiamos, panaudo
jant visas turimas priemones.

Kaltė Jaltoje ir Potsdame ,
Respublininkų partijos kandidatas 

Į prezidentus Th. Dewe^, pasitaręs 
su senatorium A. Vandenbergu ir už
sienių reikalams ekspertu Dulles, iš
leido pareiškimą, kuriame sakoma, 
kad JAV neturinti užleisti savo tei- / 
šių Berlyne, nors ta linkme ir būtų 
spaudžiama.

P. Dewey ‘pareiškė, kad Berlyno 
padėtis esanti kritiška todėl; kad es
miniai principai buvę1 iš pagrindų ap
leisti. „Mūsų atstovai Londone, Jal
toje ir Potsdame, sakoma pareiškime, 
nelaimingai patikėjo, kad bus galima 
susitarti tarpvyriausybiniuose pasita
rimuose ir apibrėžti mūsų teises Ber
lyne, Bet laimei, mūsų teisės ‘buvo 
patvirtintos, panaudojant ir pripa
žįstant elementarinius dėsnius. Da
bartinė amerikiečių pareiga yra su- 
sijungti ir nugalėti dabartinį pavojų. . 
Mes ieškome visų tų metodų, kad < 
reikalą sutvarkytume taikingai, kaip . 
tai numatyta JT Chartoje.“
G. MARSHALLIO PAREIŠKIMAS 

DEL BERLYNO KRIZES
JAV užsienių reikalų ministeris 

George C. Marshallis prieš keletą 
dienų pareiškė, kad JAV darysian
čios-.viską; kas yra galima,, jog Ber
lyno krizėje būtų „surastas priimti
nas sprendimas ir būtų išvengta pa
saulinio karo tragedijos“. ' .

Į paklausimą spaudos konferenci
joje dėl plačiai .pasklidusįos karo su 
rusais baimės, Berlyno blokados at
veju, Marshallis šitaip pasakė:

j,Aš galiu šiuo metu tiktai pasa
kyti, kad mūsų pozicija, aš manau, 
yra gerai suprasta. Mes nesileisime 
būti prievartaujami nei, gąsdinami, 
.bet kuriuo būdu vykdant mūsų teises 
ir atsakomybę, kurią mes turime Ber
lyne ir Vokietijoj apskritai. Tuo pa-' 
čiu metu mes tęsime ir panaudosime 
visus galimus resursus pasitarimams 
ir diplomatinei procedūrai, idant pa
siektume priimtiną sprendimą, kad

mes naudojamės ir džiaugiamės ši
tame krašte, čia Amerikoje.
• — Va, šitoje plotmėje mes rūpin
damiesi savo tėvyne Amerika, visai 
legaliai, visai kietai ’galime įtikinėti 
ir reikalauti, kad mūsų tėvų ar pro
tėvių tėvynei Lietuvai būtų grąžinta 
jos laisvė. Priešingu atveju pačiai 
Amerikai kyla dideli pavojai. Tik 
tuo būdu galima sudominti tuo klau
simu Amerikos politikos vairuotėjuš 
ar Amerikos žmones, kitokios kilmės 
Amerikos pilĮečius. Tik tuo būdu ga
li susidaryti platus frontas ir tinka
mas spaudimas, su kuriuo Amerikos 
tarptautinės politikos lėmėjai turės 
rimtai skaitytis. Pavyzdžių čia galė
čiau nurodyti apsčiai. Bet štai naū- 
jąusias — tremtinių įsileidimo Įsta
tymas. Kas galėjo daugiau, palankios 
įtakos padaryti: ar prašymas pasigai
lėti tremtinių ar įrodymas, kad jie 
bus naudingi ir yra reikalingir Ameri
kai? Savaime suprantama, kad lėmė 
paskutinis argumentas.

— Iš šitokio mano ir mano vien
minčių nusistatymo ir atsirado ir mū
sų darbai (apie tai parašysiu kitame 
„M.K.“ num. K.V.^ Mes giliai esame 
įsitikinę, kad Amerika-, tiksliai dabo
dama savo interesus, negali nesirū
pinti Lietuvos laisve. Betgi yra ne
maža Amerikos lietuvių politikų, ku
rie kitaip galvoja, Iš čia kyla ir nuo- išvengtume pasaulinio karo tragedi- 
monių skirtumas bei atskiri darbai ir jos. Bet aš vėl pakartoju: mes nepa- 
žygiai, nors ir vieno tikslo siekią. j siduosimė prievartavimui".

pajutau, kad vėl galiu suprasti žvėrių ir žolės kalbėjimą, 
moku skaityti, ką užrašo vėjas probėgom beržo tošėje, ir galių 
skaityti iš drieželio vingių saulėkaitoje ir žiogo bridimo per 
rasą. Pasijutau, tarsi eidamas tamsoje būčiau užlipęs ant 
žemėje gulinčio smuiko ir. jis ėmė skambėti — taip esu atga
vęs savo dvasios laisvumą ir atradęs savo pražuvusius žo
džius. ... ■'

— Nė vieno išmintingo žodžio, — tarė vienas protingasis, 
ir kad karalįus tą akimoju buvo susimąstęs ir nesuštabdė 
jo — visi apstojo savo liežuviais didįjį vizyrį.

— Ir jeigu dediesi daug išmanančiu, — pasakė kaž kuris, 
— ar žinai, kaip parodyti teisybę, kad ji būtų teisybė ir nepa
žintum jos? . , ' .

Ir didysis vizyris pakėlė galvą, ir kai pamatė karaliaus 
akis — pasakė:

— Apvilkite ją pasaka.
2. Teisybės apdaras

— Ir kad tai nėra prasimanymas, — kalbėjo didysis vizi
ris, — galėčiau privesti jums daug pavyzdžių. Ar nebuvo 
taip; kad pasakos pavidalu stojo teisybė prieš valdovus ir 
kalbėjo jiems Į akis jų blogus darbus, ir jie klausėsi paten
kinti,’ nes tarė, jogėi yra kalbama apie kitus? Tačiau čia aš 
jums papasakosiu kasdienišką įvykį su paprastais žmonėmis.

Mano krašte viena mergaitė paklydo prie saulės — šitaip 
pas mus vadina, kai žmogus be reikalo praranda savo širdį 

‘ dėl kito. Daug kartų ji buvo regėjusi vieną vyrą, ir jos min
tys buvo kaip paukščiai, kurie skraidė ties kitu medžiu, tačiau 
atsitiko ūmai vieną dieną, kad dėl jo pasižiūrėjimo ji pajuto, 
jog jos širdis ima drebėti.

— Mano širdis miegojo, ktip rožių krūmas vidurdieni, 
ir staigiai jį nukratė vėjas, — taip pagalvojo ji. — Kas gj. yra 
atsitikę? •

Ir tą naktį ji sapnavo, kad vyras paėmė jos ranką ir 
padėjo prie savo širdies, ir dėl šito sapno paprastumo ji pa
siėmė ji Į savo gyvepimą ir nuolatos atsiminė jį, nesupras
dama pavojaus-. Ji džiaugėsi dėl to, kad gyvena, ir kad yra

siduosimė prievartavimui".

atėjusi meilė. Jos mintys kaip paukščiai gėrė tiktai iš mėlynų . 
jo akių šaltinių, ir savo taką ji nuolatos kreipė pro žvejo na
mą, ir neslėpė to.

Ir kartą buvo pavakarys, ir nendrės atsimušė ežere kaip 
suplyšęs tinklas, o pakrantėje mergaitė žiūrėjo į\žveją ir 
kalbėjo jam:

— Ar nenori aplankyti mane troboje? šį vakarą pro 
mano langą galima regėti jauną mėnesį — jis bus panašus 
į ragą, štai dėl to šunys kaukia, žiūrėdami Į-jį, nes jife girdi 
tolimą pūtimą.

Žvejys žiūrėjo, ir jo akys buvo šviesiai mėlynos, ir jis 
pasakė:

— Aš nenoriu ateiti.
— Bet tu nežinai, — kalbėjo mergaitė, — pro kitą langą 

yra matyti medis, ir prieblandoje pradeda šviesti jo supuvęs 
kelmas, o jo atžala yra visiškai jauna ir žalia, ir atrodo, tary
tum dega sidabrinė ugnis, ir iš jos kyla žali durnai, ir tai yra 
labai gražu. '

O žvejys žiūrėjo į ją, ir jo akys buvo mėlynos, ir jia 
pasakė:

— Ne. ■ -
— Tačiau tu pagalvok, — prašė mergaitė, — yra ir tre

čias langas, ir kaip, tik ties juo tolumoje stovi senas bokštas. 
Ir kai ateina naktis, tenai užsidega šviesos, ir visiškai aiškiai 
galima regėti, kaip puotauja vaiduokliai. Yra smagu žiūrėti, 
kaip pro visus bokšto langus šokinėja linksmos baidyklė,, 
O maža raganėlė sėdi' ant veidrodžio krašto ir puošiasi taip 
ilgai, kad užmiršta vidurnaktį ir pavėluoja šokti.

O žvejys žiūrėjo, ir jo žvilgsnis buvo tamsiai mėlynas, ir 
jis papurtė galvą. į

Tuomet mergaitė tylomis pasisuko ir nuėjo, bet kai žengė 
nutoldama, ją apėmė vis didesnė baimė.

— Dabar jis žino, kad mano širdis gyvena prie jo slenkar 
čio, ir šitai gali jį juokintu Kaip aš galiu sugrįžti atgal per 
praėjusį laiką ir atsiimti savo mintis? Kaip aš dabar galių-, 
atšaukti žodžius, kuriuos tik ką pasakiau?
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Ties naująja prancūzų. Ii -erai ura
Vienas anglų žurnalistas straips

nyje apie generolą de Gaulle paste
bi, kad jis yra pasirinkęs puikius 
bendradarbius, sustodamas ties An
drė Malraux, jis pažymi, kad jo pa
sirinkimas informaciniams ir propo- 
gandiniams klausimams spręsti nesąs 
atsitiktinis. Šiaip ar taip, Andrė Mal
raux yra viena stambesnių literatū
rinių figūrų dabartinėje Prancūzijoje 
ir faktas, kad žinomas rašytojas uži
ma svarbų postą, niekur tiek daug 
reikšmės neturėtų, kaip Prancūzijoje. 
Mūsų Gustainis savo knygoje „Pran
cūzija“ ypač iškelia didelę literatūros 
Ir rašytojų jtaką viešajame prancūzų 
tautos gyvenime. Iš tiesų rašytojas 
ir poetas tiek praeity, tiek dabar 
prancūzų tautoje yra laikomas žibu
riu, kelrodžiu, jis mylimas pilna žo
džiu prasme, jis gerbiamas, jo nuo
monė yra be galo svari, net lemianti. 
Garbingiausi postai viešajame tautos 
gyvenime pavedami rašytojui; di
džiuma prancūzų diplorriatų puikiai 
valdo plunksną. Net ir šiuo metu, 
kada visas pasaulis yra paskendęs 
politikavimo marmalynėje, neperdė
siu sakydamas, kad net ir dabar di
desnė dalis prancūzų daugiau domisi 
literatūrinėmis ir apskritai kultūri
nėmis temomis, negu politika. (Ži
noma, kalbu apie tuos prancūzus, ku
rie domisi "daugiau kuo, negu vien 
virtuve ir kuriuo būdu ilgiau prie 
stalo prasėdėjus...). Meilė literatū
rai, meilė rašytojui, meilė poetui, 
skulptoriui, tapytojui — yra bene di
džiausia tautos jungtis. Iš tiesų ga
na susiskaldžiusi prancūzų visuome
nė politiniais klausimais, betgi. turi 
tą pačią meilę dideliam poetui ar fi
losofui. Dėl rietenų parlamente ne- 
perdaugiausia sielojamasi, tarytum, 
tai būtų profesionalų politikų reika
las, bet užtat kiekvienas inteligentas 
plačiai pasisakys vienu ar kitu kul
tūriniu klausimu. Tema, kuri jungia 
Visokių pažiūrų žmones ir iškėlė 
prancūzus į aukštumas, tema — 
traukianti užsienietį ir surandanti 
modus vivendi tarp atvykusioje ir 
prancūzo. (Atvirai kalbant, eilinis 
užsienietis ir čia lieka _ „užsieniečiu“ 
... Jis pakenčiamaš daugiau gal negu 
■kitur, bet... neiškenčiu neprisiminęs 
vėtyto ir mėtyto visuos pasaulio 
kampuos tėvo žodžių: „Lietuviškas 
svečio kultas ir tėra tik Lietuvoje11.)

Seniai ruošiuosi šia tema keletą 
škicų sumesti ir vis atidedu. Lite-- 
matūriniai klausimai labai įvairūs, 
platūs ir painūs — sunku straipsnio 
rėmuose juos apžvelgti. Teatleidžia 
man gerb. skaitytojas,f kad tik brūkš
niais bandysiu prie temos prieiti.

f • • •

Seni paveikslai naujuose rėmuose? 
■Žymus romanistas E. K. Curtins, kal
bėdamas apie dabartinę prancūzų li
teratūrą ir kultūrą apskritai, sako, 
kad ji esanti „culture de maturitė“ 
— t. y. pribrendusi kultūra. Kaip 
prinokęs vaisius dar vis laikosi ir vis 

• dar nežymiai bręsta, bet jau nebe už 
kairių tas laikas, kada vaisius bus

Tarptautinis Simfonijos Orkestras
Vokietijoje gyvenantieji DP muzi

kai yra "susiorganizavę į Tarptautinį 
Simfonijos Orkestrą, kurį sudaro 103 
orkestrantai iš dešimties įvairių tau
tybių,'bičiuliškai susitelkę apie savo 
dirigentą.

Orkestro steigėjai savo pranešime 
amerikinės zonos IRO vyr. būstinei 
pažymi, kad orkestras netarnaująs 
siauriems kurios nors vienos tauty
bės interesams. Jis įsteigtas 1947 m. 
rugsėjo mėn., sujungiant gausų va
karinėse Vokietijos zonose gyvenan
čių pirmos klasės muzikų būrį šių 
dviejų tikslų siekti: 1) neleisti esa
miems talentams rūdyti ir 2) ieškoti 
įsikurdinimo galimumų. Iki šio or
kestro įsteigimo daugelis jo dabarti
nių narių dirbo bet kurį kitą darbą, 
kuris nieko bendra neturėjo su mu
zika ir kuris slopino jų kūrybinį-pro- 
fesinį pajėgumą. Ir štai tokiu metu 
daliai muzikų kilo mintis, kad jų ko
legos, dirbą savo muzikinėje srityje, 
geriau galės bet kuriame krašte įsi
kurti, negu angliakasiais, ž. ū. dar
bininkais ar kontoros tarnautojais 
apsimetę muzikai. Šioji mintis ir bu
vo tikrasis akstinas orkestrui organi
zuoti.

Laiškas iš Paryžiaus
pernokęs ir nukris. Ne šio straipsnio 
uždavinys spręsti klausimą, ar šis fi
zinis palyginimas vykusiai parinktas, 
kalbant apie dvasinės kūrybos vai
sius, bet visais atžvilgiais jis įdomus 
kalbant apie prancūzų literatūrą.

Naujoji prancūzų literatūra se
noms temoms duoda puikią ir už
baigtą formą. Ji kerinti, skoninga, 
sumani, talentinga, sąmojinga — to
kia naujoji prancūzų literatūra, bet 
joje daugiau literatūros, negu kūry
bos. Balzac, Flaubert, Zola, Victor 
Hugo, broliai Goncourt, Baudelaire, 
Mallarmė, Rimbaud, Verlaine, Valė- 
i /, Daudet, Maupassant, Anatole 
Fiance — vardai, kurių dar neuž- 
temdė saulėlydžio metų ištysę šešė
liai. Priešingai — dienų tėkmėje jie 
didėja ir jų reikšmė vis auga, jie 
iškyla lyg milžinai daugybės Vardų 
inlfiacijoje.----------

Naujų kelių beieškant. Teatras 
buvo ir tebėra prancūzų literatūros 
nugarkaulis. Klasinė prancūzų lite
ratūra iškilo ant teatro pamatų, ant 
tų pačių pamatų statomi ir naujųjų 
kartų literatūriniai rūmai. Nenuosta
bu,'kad išėjus naujų kelių ieškoti, bu
vo pradėta nuo teatro.

Sardou, de Flers ir de Caillavet, 
Georges Feydean, Tristan Bernard, 
Courteline, Henry Bataille, Henry 
Bernstein — vardai, kurie sukūrė 
modernios prancūzų teatrinės litera

Brangus kiekvienas taurus
lietuvis / Prof. P. Leoną prisiminus

. Pirmo pasaulinio karo metu, ru
sams tremiant lietuvius iš Lietuvos į 
Rusijos gilumą, įvairiuose miestuose 
susibūrė lietuviai tremtiniai. Ir Mas
kvoje susispietė nemažas būrys lie
tuvių tremtinių. 1916 m. buvo įkur
tas nukentėjusiems nuo karo lietuvių 
tremtinių komitetas, vadovaujamas 
prof. P. Leono. «

Prof. P. Leonui rūpėjo kiekvieną 
lietuvį išsaugoti, kad ko mažiau mū
sų tautiečių vyrų būtų mobilizuota, 
pakliūtų į frontą, žūtų. Drauge rū
pėjo ir jų mąterialės būklės pageri
nimas, aprūpinimas darbu. Buvo 
įsteigtos įvairios dirbtuvės: odos per
dirbimo, batsiuvių, kalvių, siuvimo ir 
kt. Visos šios dirbtuvės dirbo karo 
pramonei, karo reikalams, todėl ir jų 
darbininkai naudojosi tam tikromis 
mobilizacijos lengvatomis, pvz. vy
resniojo amžiaus atsarginiai buvo at
leidžiami nuo tiesioginės karo prie
volės. Jų dokumentus reikėjo taip 
sutvarkyti, kad visi darbininkai būtų 
arba nemobilizuojamo amžiaus arba 
tiktų tam tįkrų klasių atsarginiais, 
atleidžiamais nuo tiesioginės karo 
prievolės, kaip dirbą karo pramonei. 
Tokius dokumentus reikėjo pagamin
ti, pasirašyti ir patvirtinti jų teisin

1947 m. šį orkestrą pripažino ka
rinė amerikiečių valdžia. Tuojau pat 
prasidėjo repeticijos, o su jomis ir 
darbo sunkumai. Orkestrantai nega
vo leidimo bendrai apsigyventi ku
rioje nors Mūncheno DP stovykloje 
ir buvo priversti gyventi ten, kur li
gi tolei gyveno, tik savaitgaliais iš 
yisų trijų zonų suvažiuodami į Miin- 
cheną, į repeticijas; Didelių sunku
mų sudaro ir instrumentų bei gaidų 
įsigijimas. Dar ir dabar vis trūksta 
violončelių, būgnų ir arfos. Nežiū
rint to, stygininkų skyrius š. m. bir
želio 15 d. jau galėjo duoti savo pir
mąjį koncertą, kurio programą su
darė J. S. Bacho kūriniai. Netrukus 
turi sekti ir kiti koncertai.

Įsitikinus tačiau, kad be pašalinės 
paramos ateityje orkestras negalės 
daryti nei pažangos nei pagaliau iš
silaikyti, steigėjai kreipėsi į UNES
CO ir YMCA, prašydami finansiškai 
paremti orkestro egzistenciją ir pa
gelbėti jo gastrolių organizavimą. 
Tokios gastrolės, orkestro vadovybės 
manymu, galėtų padėti ir pačiam or
kestrui įsikurti kuriame nors užjūrio 
krašte, pvz. Pietų Amerikoj®, (z) 

tūros rėmus. Bet ši literatūra dau
giau plačiosioms masėms, ir patys 
dramaturgai populiariai vadinami 
„bulvariniais dramaturgais". Iš tie
sų, jie sukūrė puikius rėmus su pa
traukliu, bet gana lengvoku paveiks
lu. Trūksta juose gilumos.

Prieš pat pirmą pasaulinį karą 
pasirodo’ pirmieji „avantgarde“ ban
dymai. Kas tie „avantgarde“? Tai 
saujelė naujų dramaturgų ir teatralų, 
kurie bandys puikiems rėmams ir 
puikų paveikslą sukurti — su giluma 
ir platuma. Nesvarbu, kad puikiau
sius gilių veikalų pastatymus pra
džioje telanko tik artimiausi pačių 
kūrėjų draugai...

Ketvirtis amžiaus prabėga, kol to
kie vardai, kaip Paul Claudel, Jean 
Giraudoux, Georges Neveux tampa 
pripažįstami ir įvertinami. Tik 30 
metų nuo pirmųjų „avantgarde“ ban
dymų praėjus, visada atsargi ir susi
laikanti Comėdie Franęaise bando į 
savo repertuarą įtraukti Paul Clau
del.... ir susilaukia didelio publikos 
įvertinimo. 1943 m. Comėdie Fran- 
ęaise pastato Paul Claudel didžiai
siais klasikais kvepiančią „Šilkinę 
kurpaitę“. Veiksmas vyksta apie 
1600 m. Ispanijoje ir jo vaidinimas 
užtrunka net 5 valandas laiko. Vei
kale vyrauja monologai. Don Rodri
go primena senuosius karžygius, ly
giai kaip ir Dona Prouheze — jo 

gumą pabrėžiant, kad žinomi karo 
meto įstatymai, kuriais už neteisingų 
žinių suteikimą pasirašiusieji bus 
baudžiami karo lauko teismų griež
tomis bausmėmis, neišskiriant ir mir
ties bausmės. Šiam reikalui prof. P. 
Leonas mokėjo pasirinkti kadrą pati
kimų, drąsių lietuvių patriotų (dau
giausia iš studentų),' nekreipdamas 
dėmesio ir- net nesiteiraudamas jų 
religinių bei politinių įsitikinimų. 
Tuo būdu vyrai buvo atjauninami 
arba pasendinami — jų gyvybė buvo 
apsaugota. Niekas iš pareigūnų neį
kliuvo. Kartą, keliems generolams 
tikrinant dirbtuves, krito į akis jų 
keistas amžius, tačiau prof. P. Leono 
sumanumu ir greita orientacija buvo 
išvengta nemalonumų. Ir su nedir
bančiais tose dirbtuvėse irgi buvo pa
našiai elgiamasi, nes tremiant doku
mentai galėjo žūti, tad pažymėjimai 
buvo duodami neva pagal dviejų ži
nomų asmenų paliudijimą. Visus to
kius pažymėjimus pasirašydavo prof. 
P. Leonas. Jokio biurokratizmo, as
meniškumo, tik paslaugumas, patar
navimas savo tautiečiams, tautinis 
pareigingumas.

Ir Nepriklausomoje Lietuvoje prof. 
P. Leonas, būdamas ministeriu (Vi
daus arba teisingumo) stengėsi pa
dėti kiekvienam doram lietuviui, gel
bėjo kiekvieną taustantį ir nutautusį 
pilietį mišrios šeimos (lietuvio su sve
timtautę arba nutautusią ir atvirkš
čiai) narį, jei jis_ buvo doras, taurus, 
darbštus, sąžiningas, pareigingas ir 
lojalus mūsų Valstybei žmogus. To
kia parama atvertė ne vieną nutau
tusį lietuvių kilmės pilietį, kuris il
gainiui ėjo net atsakingas ir aukštas 
Valstybėje pareigas ir persiauklėjo 
patikimu lietuviu patriotu.
' Prof. P. Leonas mažai kalbėdavęs, 
bet už tai daug gero nuveikdavęs, 
buvo tvirto, nepalaužiamo lietuvio 
būdo, greitos, nuoseklios orientacijos, 
tiesus ir sąžiningas, ryžtingas, nebi
jodavęs savo nuomonę reikšti ir ją 
ginti, Tautos ir Valstybės reikalus 
visada statęs aukščiau asmeninių ir 
partinių.

Prisimindami prof. P. Leoną ir ly
gindami anuos tremties metus su da
barties, daug ko pasigendame ir pa
geidautume.

Šis karas dar nebaigtas. -Lyginant 
su anuo, jis yra mūsų Tautai tiek 
kultūriškai, medži^iškai, tiek ir žmo
nėmis daugiau nuostolingas, skaudes
nis. Dešimt tūkstančių kartų dau
giau išnaikino mūsų tautiečių ir ne
žinia, kiek aukų dar pareikalaus. Ir 
vis dėlto mes dar nenorime suprasti 
ir matyti, kaip mūsų lietuviškos gre-

partnerė ir mylimoji. Veikale paro
domos gilios žmogaus priešginybės, 
iškeliamas išdidumas, garbė, nusiže
minimas ir nužeminimas, smukimas
ir spindėjimas’. Mirtis iš pasiaukoji
mo, amžinosios temos ir visa aplin
kuma pakvepia Lope de Vega, Cal- 
deronu, Aeschyliu ar Shakespeare’u. 
Tai nereiškia, kad Paul Claudel tuos 
didžiuosius klasikus sektų ar jame 
būtų perdaug žymi jų įtaka. Prie
šingai — jis čia pasirodo naujas, bet 
lygiai gilus kaip anieji, nes didžiuoju 
savo talentu įstengia nusileisti į pa
čias giliausias žmogaus dvasios gel
mes, kurios juk visada buvo ir išliko 
tos pačios ir amžinai nesikeičiančios. 
Užsieny Paul Claudel anksčiau paste
bimas, ypač pas vokiečius. Gi patys 
prancūzai, net 20 metų abejoja jo 
veikalus įtraukti į teatrų repertuarą 
ir tik 79 metų seneliui, didžiausiam 
šių dienų prancūzų lyrikui, teatsidaro 
Acadėmie Franęaise garbė...

Kita dėmesio susilaukusi Paul 
Claudel’io drama vadinasi „Marijos 
apreiškimas“ ir primena savotišką 
gotišką dramą, persunktą giliu lyri
niu religiškumu. Ir kiti „ąvantgardi- 
ninkai“ ieško ne kasdieninės pilku
mos temų. Jean Giraudoux paskel
bė: „Siegfriedą“, „Amphitryon 38“, 
„Trojos karas neįvyks“ ir kt. Georges 
Neveux, avantgardininkas, bet dau
giau surealistas išgarsėjo savo: „The- 
seo kelionė“, „Julija arba svajonių 
raktas“. Tai pačiai grupei priklauso 
ir jaunasis Jean Anouilh su savo 
„Antigona“, „Eurydice“ ir „Keleivis 
be bagažo“, kuris susilaukė tikrai di
delio dėmesio ir buvo net filmai pri
taikytas. (B. d.) Z. Ubr.

tos retėja, kaip ąžuolas virsta po 
ąžuolo, guodžiamies mūsų sunkia- 
Tautos dalia ir, užuot likučiams kiek 
galint, bent savo tarpe, ją gerinti, 
patys ją dar daugiau kartiname. Iš 
praeities klaidų mažai ką esame pa
simokę.

Bent kartą jau būtų pats laikas 
įsisąmoninti, kad:

1. Tauta, bendruojnenė nėra tam, 
kad būtų vadovaujantieji ir vykdo
mieji veiksniai, o vadovaujantieji ir 
vykdomieji veiksniai yra tam, kad 
teisingai atstovautų Tautai, bendruo
menei, tarnautų jai, gintų jos rei
kalus;

2. tautiečių įsitikinimai, kiek jie 
nestumia jo į nužmonėjimą ir nu- 
tautimą, yra jo sąžinės reikalai ir

3. kiekvienas doras ir taurus lie
tuvis mums brangus.

Vadovavimui ir organizaciniam

Naujos knygos ir leidiniai
— Dr.-Ing. Jurgis Gimbutas, DAS 

LITAUISCHE BAUERNHAUS AUS 
DEM 19.. JAHRHUNDERT. Ein Bei- 
trag zur Geschichte dės Holzbaues.
Autoriaus leidinys, Stuttgart, 1948 m. 
Parduodama po 12,- DM (buvo 30,- 
RM).

Tai didelio formato gausiai iliu
struota foto nuotraukomis ir brėži
niais knyga — studija apie 19-me 
šimtmetyje Lietuvoje vyravusią sta
tybą, išryškinant stogų konstruk
ciją. Šiam veikalui medžiagą, kaip 
įvadiniame žodyje pasisako, autorius 
surinkęs Lietuvoje, būdamas Vytau
to Didžiojo Universitete Kaune asi
stentu, parašęs Vokietijoje 1946—1947 
m. ir panaudojęs disertacijai Aukšto
joje Technikos Mokykloje Stuttgarte. 
Studijai panaudota per 150 veikalų 
bei straipsnių. Veikalo tekstas su 
brėžiniais apima 104 psl., o 24 psl. 
duota sodybų, pavienių pastatų ir 
charakteringų stogų dalių nuotraukų. 
Nors šis veikalas yra vokiečių kal
boje,-bet pravartu juo praturtinti sa
vo tremtiniškąją biblioteką ir kiek
vienam lietuviui inteligentui.

— Jurgis Baltrušaitis, Ph. Dr., LI
THUANIAN FOLK ART. Editor T.
J. Vizgirda, Architect, 1948 m., Mūn- 
chenas.

Tai jau nebe pirma leidėjo J. J. 
Vizgirdos, firmos „Aufbau“ Mūnche- 
ne įsteigėjo, išleista reprezentacinė 
knyga apie Lietuvos meną anglų kal
toje. Šios „Lietuvos liaudies menas“ 
knygos tekstas su brėžiniais sudaro

x Paulius Stelingis

LOPŠINĖ
Jau pakilo pilnatis 
Virš upelių ir laukų. 
Skleidžia atilsį naktis. 
Mik, mažyti, mik ir tu'.
Fo dienelės, po kaitrios 
Ilsis žemė ir dangus.
Mik, ma'., ti, mik, brangus, 
Karalaičių pavlliot...
Iš šviesių sapnų'šalies 
Jie atjoja ant žirgų.
Rankeles tiktai ištiesk — 
Karalaičių kiek, tarnų..
Ant širmų, ristų žirgų * 
Pasidabrintais kardais 
Karalaičiai... Ir tarnai 
Lenkiasi žemai, žemai...
Karalaičiai dievini, 

v Jų žirgai širmi, risti.
Lyg žaisliukai ten maži 
šviečia jų dvarai toli.
Miega gėlės laukuose 
Ir paukšteliai lizduose.
Mik, mažyti, mik, brangus — 
Miega žemė ir dangus.

darbui laikas mokėti parinkti tikrai 
sumaniausius, sąžiningus, pareigin
gus, darbščius ir taurius lietuvius, 
nerūšiuojant jų religiniais ir politi
niais įsitikinimais. Partiškumo ir pro
tekcionizmo turime atsižadėti. Prie
šingą vadovaujantieji ir vykdomieji 
veiksniai virstų elgetynais, įvairiomis 
prieglaudomis.

Yra svarbu, kad kiekvienas lietu
vis pareigūnas būtų aukštumoje, 
mandagus, rūpestingas, atitiktų pa
reigas, būtų ištikimas savo Tautai, 
Tėvynei, Valstybei; nebūtų svetimų
jų tarnu, palaiža, neišduotų ir neatsi
žadėtų savo Tautos ir Valstybės; pik
tam neišnauduotų bendruomenės pa-
tikėtų pareigų; nebūtų savo tautiečių 
skriaudiku, skundiku ir metiku; po
litiškai būtų garbingas ir vertinamas 
pagal darbą ir nuopelnus Tautai ir 
Tėvynei, bet ne pagal religinius įsiti
kinimus, partinį priklausomumą ir 
sugebėjimą prisitaikinti.

Kai išmoksime gerbti ir branginti 
kiekvieną taurų lietuvį, nesvarbu; ar 
jis katalikas, evangelikas, laisvama
nis ar koks kitoks, ar jis dešinysis 
tautininkas, kairysis ar dar koks ki
toks, vertinsime jį pagal jo stigebėji- 
mus darbe, pareigingumą, sąžiningu
mą ir nuopelnus Tautai ir Tėvynei, 
kai išmoksime Tautos ir Valstybės 
reikalus statyti aukščiau asmeninių- 
ir egoistiškai partinių, subursime vi
sus dorus lietuyius glaudžion, vle- 
ningon ir atsparion bendruomenėn, 
gebančion sėkmingai kovoti dėl lais
vos,’ nepriklausomos Lietuvos Valsty
bės. Jonas Mašiotas

80 pusi., o panaudotų nuotraukų su
daro dar 82 lapai. Nuotraukos vaiz
duoja lietuviškas bažnyčias, sodybų 
ir pakelių koplytėles bei kryžius, rū
pintojėlius, šventųjų stovylas bei pa
veikslus, skrynių ornamentiką, įvai
rias vazas ir mezginius bei audinius. 
Tai puikiai ir visuotiniai pilnai pa
vaizduotas Lietuvos liaudies menas. 
Šis puošnus didelio formato leidinys 
sudomins kiekvieną angliškai kal
bantį užsienietį ir gražiai pasitarnaus 
lietuviškai propagandai.

Ta pati AUFBAU firma yra iš
leidusi, taip pat su angliškais para
šais spalvotą paveikslą „Žalgirio mū
šis“ ir • Lietuvos valstybinį ženklą 
„Vytis“.

— Stepas Zobarskas, AUŠRELE. 
Elementorius. Išleido „Patria“. Tū- 
bingene 1948 m. ’ Iliustracijos D. Ta- 
rabildienės, viršelis P. Osmolskio. 
Pardavinėjama po 6,- DM. Puiki do
vana mažiesiems tremtiniukams.

— SANDORO. Nr. 1. Liepos mė
nuo, 1948 metai. Lietuvių Krikščio
nių Studentų Sąjungos leidinys. Ne
didelio formato 20 pusi, brošiūruotas 
leidinys, išeinąs kartą į mėnesį. At
sakomasis redaktorius Fr. Šlenteris. 
Viršelis ir vinjetės A. Lymanto. Kai
na: Vokietijoje 1,- DM, Anglijoje l*/s 
šilingo, Amerikoje 30 centų. Adresas: 
(24) Lubeck, Meesen-Kaseme, Block 
7/69.

— MARGUTIS. Birželis, 1948 m. 
Nr. 6, XXI metai. Amerikos lietuviu 
20 puslapių mėnesinis iliustruotas 
laikraštis. StpL
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Olimpinės. nuotrupos
LONDONE PRASIDĖJO 14-JI PASAULIO SPORTO OLIMPIJADA

Negalėjo mūsiškiui sportininkai 
prieš dvylika metų kovoti dėl mūsų 
spalvų garbės Berlyne, 1937 m. Pa
saulio Sporto Olimpijadoje. Iš dalies 
negalėjome, iš /dalies nenorėjome. 
Lygiai taip pat be mūsų tokia pat 
Olimpijada šiais metais ir net šiomis 
dienomis prasidėjo Londone. Mūsų 
sportininkams ir čia vietos nėra, kad 
ir kažkaip jau norėtume Pasirodo, 
viena stambiausių kliūčių tiek mū
siškių, tiek kitų - pavergtųjų tautų 
sportininkams dalyvauti šiemetinėje 
Olimpijadoje buvo. . politika. Var
gu 6r politika kelia sportini lygį,, 
kažin ar iš viso tikslinga leisti pir
majai veikti į’ antrąjį, nebent politi
ką susitartume laikyti irgi savos rū
šies sportu. Tada lengviau būtų su
prantama, kodėl šiemetiniuose olim
piniuose žaidimuose Londone neda
lyvauja... Sovietų Sąjunga. Vokie
čiai, priešingai, dalyvauja ir jau savo 
atliko: kaip karo belaisviai padėdami 

''įrengti stadijoną...

galonų ledų, 10 cntn. sviesto ir 28.800 
kiaušinių. 341 amerikįetis sportinin
kas (jų grupė bus didžiausia) žaidy
nių metų gaus kas antrą dieną 9.000 
sumuštinių... atvežtų lėktuvu iš pat 
New Yorkę. Argentiniečiai, 263 žmo
nės, gauna iš namų pilna burna val
gyti mėsos, 13 tonų džiovintų vaisių 
ir 2.000 litrų vyno. 59 kiniečiai, prie
šingai spaudoje anksčiau pasklidu- 
siems gandams, kad jie pasirūpinę 
valgiui paukščių lizdų, atsigabena 
džiovintų krabų, pupinių miltų ir žo
lių sriubai. Nedidelė Vengrija stebi
na ne tik dideliu dalyvių skaičiumi 
— 210, bet ir papildomo maisto gau
sumu: ................ .
20.000 
tinės.

be kita 
kiaušinių

ko, 20.000 citrinų, 
ir 100 butelių deg-

Atrodo, kad Su sportininkais ■ pri
plauks maisto daugiau, negu jie galės 
susidoroti. Todėl neveltui jau dabar 
suka galvas londoniškė policija, kaip 
sudrausti juodąją maisto prekyba, 
kuri, jos apskaičiavimu, neišvengia
mai turi suklestėti olimpinio kaimo 
pakluonėse. >

Tradicija, pasirodo, stipresnė už 
praktiškąją gyvenimo ptisę. Jeigu 
Graikijos olimpinėse žaidynėse grei
čiausias būdas žiniai apie pasiektą 
laimėjimą i sportininko gimtąjį mie
stą pasiųsti būdavo balandžiai, tai be 
-jų neapsieina Olimpijada ir šiais lai
kais. Liepos 29 d. kšralius Jurgis VI 
atidarymo iški’mėše iš Wembley sta- 
dijono paleido 5.0Q0 pašto balandžių

pranešti visam pasauliui apie olimpi
nių žaidimų pradžią, nors tas pasau
lis apie tai jau seniai bus per radiją 
patyręs visas smulkmenas. Išdaigi- 
gininkai šia proga prisimena austra- 
lietį, kuris per tokį pat balandį siun
tė, žinią 1943 metais ir tik šiemet, t. y 
po 5 metų, sulaukė su atsakymu grįž
tantį balandį. Nežiūrint to, balan
džiai yra tapę neatskiriama olimpi
nių žaidynių ceremonijų dalimi, ly
giai tokia pat kaip ir olimpinė ugnis 
ar nugalėtojų pagerbimas.

Daugiausia šiandien Londone pa
geidaujamas dalykas yra tai olimi- 
nių žaidynių žiūrovo bilietas. Jis ne 
tik brangus, bet ir sunkiai gaunamas, 
o dar sunkiau padirbamas’ Numa
tant didelę pagundą jiems padirbi
nėti, ir pasistengta juos pagaminti 
taip suktos formos, kad kai kas net 
teigia: 'lengviau esą padaryti netikrą 
svaro banknotą, negu bilietą įeiti į 
Wembley stadijoną olimpinių žaidy
nių metu. M. Nrs.

Įvairios žinios
Olimpijados metu olimpiniame 

stadijone olimpiniame aukure smilk
sta olimpinė ugnis. Ir šiais metais ji 
atgabenta iš Zeuso šventyklos Olim
po kalne, kur jauna graikaitė ją įžie„ 
bė nuo saulės padidinamuoju stiklu. 

' ■ Įžiebtąjį deglą benešant į graikų lai
vą naikintoją, kuris jį turėjo nukel- 
dinti į Korfu salą ir perduoti britams 
jurininkams, vos neužgesino olimpi
nės ugnies užpuolę graikai sukilėliai. 
Neapsieita be kovos ir be aukų, ta
čiau ugnį pasisekė išsaugoti.' Estafe
tės būdu ją vienas kitam perdavė 
1633 bėgikai: iš britų jūrininkų pėrė- 

, mę italai, toliau — šveicarai pran
cūzai, liuksemburgiečiai, belgai, pa- 
■galiau — britai. Jie padarė per 
3.000 mylių kelio. Kiekvienas šios 
istorinės estafetės dalyvis pasiliko 

, sau suvenyrą — tai deglą, kuris jo 
rankose liepsnojo olimpine ugnimi, 
iki ją perdavė-kitam estafetės daly
viui. Paskutinysis jų, baigdamas pa
skutinę 3.000 'mylių, atsirado Londo
no Wembley stadijone Olimpijados 
atidarymo dieną — liepos 29-ją. Au
kure suliepsnojo ugnis. Britų impe
rijos karalius iškilmingai paskelbė 
14-ją Olimpijadą esant atidarytą.

Airijos ministeris pirmi- !• Šveicarijoje buvo 23-sis tarptau- 
Vaiera,. kuris per paskuti-

Vardai 6.000 sporto pasaulio 
žvaigždžių, atstovaujančių 59 valsty
bes, jau daug pasako apie dydį ir ly
gį tų kovu, kurios prasidėjo ir 17 d. 
tęsis Lor ' ?ne. Visi dalyviai ap
gyvendinti specialiame olimpiniame 
kaime ir gauna sunkiai dirbančio 
brito maisto davinį, kadangi maistas 
D. Britanijoje, kaip žinome, vis dar 
tebėra normuojamas.

Tačiau įvairių tautų sportininkai 
atsigabeno ir „papildomo“ maisto iš 
namų, kuris savo kaloringumu bene 
viršija pagrindinį davinį. Meksikie
čiai pvz. nepaliko namuose nepasiė
mė kartu sir savimi 500 gyvų vištų ir 
100 kalakutų. Amerikiečių atsargos 
kiek didesnės: 30 tonų mėsos, 2.000

s • .Buvęs 
■ ninkas de 
1 nius mėnesius keliavo po pasaulį, pa

reiškė, kad „apskritai, visur jaučia
ma, jog karas ultimatyviai yra neiš
vengiamas". (AP)
• Buvęs aukštas Čekijos kariškis,
generolas A. Hasal, pabėgęs iš Čeki
jos su visa šeima, pareiškė, jog 70 % 
kitų karinių laipsnių armijoje esą an- 
tikomunistai. Apie 1.200 karininkų 
esą atleista. (R) ,
• Per antrąjį kovo periodą Palesti
noje arabai turėję 5.000 žmonių aukų. 
Tai sudaro 20°/a visų arabų kovos 
pajėgų Palestinoje. Arabai netekę 14 
miestų po Britų mandato atšaukimo. 
Žydai paėmę 331 arabų kaimų ir su
sidūrę su tokiomis arabų jėgomis: 
10.000 egiptiečių, 3—4.000 arabų le
gionierių, 4—5.000 siriečių, 5.000 ira
kiečių, apie 3.000 libaniečių. (DM)
• Londone patirta, kad Bulgarijos 
parlamento opozicijos atstovai dingę 
be žinios. Manoma, kad jie esą areš
tuoti. Opozicijos likučiai likviduo
jami. (R)
• San Marino, seniausioji ir ma
žiausioji respublika pasaulyje, įsitai
sė savo radijo stotį, kurios praneši
mų klausysis 15.000 gyventojų. Siųs
tuvas, yra vieno kilovato galingumo, 
girdimas 38 kv. mylių plote ir dar 
šiaurinėje Italijoj. Radijo programą 
sudaro kariuomenės, kuri susideda iš 
12 kareivių, skelbimai ir 20 polici
ninkų įsakymai. (UP)

šeštadienį Vengrijoje buvo suim
ta 62 Vengrijos žemės ūkio ministeri
jos tarnautojai „už nusikaltimus ir 
ūkinę išdavystę". Pasienio sargybi
niai sugavę du valdininkus su doku
mentais, kurie būtų buvę perduoti 
svetimiems, praneša Reuteris.

tinis antialkoholizmo kongresas, ku
ris paprašė draudimo įstaigas alko
holizmą laikyti Ilga. Kongresas pra
šo sumažinti įvežamųjų vaisinių gė
rimų muitus, kad padidintų jų su
vartojimą alkoholio vietoje. (AP)
• J.Tautos nutarė skirti Vokietijos 
vaikams visose trijose zonose 1.000.000 
dolerių, kurie bus naudojami ser
gantiems-džiova. Tik Soivetų zonos 
vadovybė neprašė tokių lėšų. (AP)
• JAV demokratinės akcijos (ADA) 
sekretorius pareiškė, kad naujoji tre
čioji partija, kurią sukūrė H. Wal
lace ir kurią pavadino „progresyvinė 
partija“, yra „Sovietų politikos įran
kis". (AP)
• JAV diplomatiniai pareigūnai pa
reiškė, kad Britanijos ambasada su
gestionuojanti, kad Valstybė? d-tas 
„visų labui“ nepaskelbtų karo meto 
dokumentų, sudarytų Teherane ir 
Jaltos konferencijoje. Kokie doku
mentai — nebuvo nurodyta. Kaip ži
noma, dokumentus vis skelbia ameri
kiečių žurnalas Collier’s. (AP)
• Prieš 25 metus, t. y. 1923 in. liepos 
24 d., J.A.Valstybės sekretorius rašė 
Amerikos darbo federacijai laišką 
sakydamas, kad nėra reikalo pripa
žinti Sovietų režimas vis dar toks 
pats, kaip ir visad buvo pasisakoma 
— siekiąs nuversti laisvas institucijas 
JAV ir bet kur kitur. (NYHT)
• Britų aristokratai vadovauja JAV 
politikai, sako pulk. McCormick, 
„Chicago Tribūne“ leidėjas. Paskuti
nysis lordas Lothian, pavyzdžiui, pa
daręs daug daugiau įtakos į Ameri
kos užsienių politiką visai generaci
jai, negu bet kuris amerikietis. Jis 
nurodė pavyzdį, kaip Romoje buvusi 
įsteigta anglų-amerikiečių ligoninė,

kurtoje anglai laikė ligonius, o ame
rikiečiai mokėjo pinigus. Net Mar- 
shallio planas esąs kilęs iš anglų ini
ciatyvos. (AP)
• Jugoslavijos vicepremjeras Kar
delį pareiškė komunistų delegatams, 
kad Jugoslavija užsienių politiką ir 
toliau tęs, bendradarbiaudama su So
tų Sąjunga ir kitais liaudies demo
kratijos kraštais. Jugoslavija siek
sianti taikos taikingu bendradarbia
vimu, paremtu lygybės pagrindu ir

Vėžio ligai ateina galas 
NAUDINGAS MEDICINOS 

LAIMĖJIMAS
Daily Mali reporteris praneša, kad 

D. Britanija stovi išvakarėse didelio 
išradimo vėžio ligai gydyti. Ši pra
nešimą paskelbė Britų imperijos vė
žio kampanijos 25 fhetų susirinkimas 
Londone.

Vykdomojo K-to pirm-kas Lock- 
hart-Mummery patvirtinęs, jog esą 
jau įrodyta vertė vaistų gydąįit pro-, 
statinės glandos vėžį. Naujieji vaistai, 
vad. urethanė, taip pat gerai veikia 
leukoemia atvejyje, kai vėžys pasi
rodo kraujo sudaromuose organuose.

Tai esąs pirmasis įvykis, kada vė
žys pagydomas vaistais, nevartojant 
operacijos ar spindulių. Naujieji vai
stai esą tegaunami tik dviems vėžio 
ligos formoms, bet ir tai esąs didelis 
žingsnis pirmyn.

Naujuosius vaistus išrasti padėjęs ' 
modernusis mikroskopas, kuris padi
dina iki 100.00Q kartų. Juo galima, 
susekti mažiausius mikroorganizmus. 
Ateis laikas, kada vėžys nebebus toks , 
baisus žmogaus priešas. 1946 m. An- , •, 
glijoj ir Valijoj nuo vėžio mirė.75.407 
žmonės, t. y. 8.833 daugiau negu 1938 
metais, (m) ' ,

Musų mirusieji
Centrinei Kartotekai pertvarkius 

mirusiųjų numeraciją, patogumo su
metimais nuo šio numerio, užuot 
tęsę numeraciją (Nr. 294 — „Tėviš
kės Garsas"), naudosimės C/Kartote- 
kos. Tuo būdu C/Kartotekos 48 Nr. 
atitiks toliau laikraštyje’ skelbtiną 
Nr. 294.

148. Kazlauskas Teisius, Petro, gi
mė 1947. 3. 31, mirė 1947. 4. 16, Kr. 
Būlten, (20a), palaidotas Papinghau- 
sen, (21), R.K. kapuose.

149. Rastenis Jonas, 21 m. am
žiaus, mirė 1946. 1. 20, Pąpinghausen, 
(21), palaidotas vietos R.K. kapuose.

150. Valdžiūnienė Marija, mirė 
1947 m. Gottingen, palaidota vietos 
kapuose.;

151. Karalius Liudas, Onos, gimė 
1947. 3. 3, Eckernforde, (24), mirė 
1947. 7. 26, Eckernforde, (24), palai
dotas vietos kapuose. *

T52. Lorenas Jonas, gimė 1909. 5. 
30, Tauragės apskr., mirė 1946. 11. 16, 
Watenstedt, palaidotas vietos ka
puose.

153. Kuklierius Jurgis, Jurgio, gi
mė 1855. 1. 1, Vilkaviškio apskr., mirė 
1947. 8 mėn. Lehrte, (20), palaidotas 
vietos kapuose.

154. Teichertas Otto, Simo, gimė 
Tauragėje,, mirė 1947. 8 mėn,, žuvo 
auto katastrofoje, palaidotas Lehrte, 
(20). kapuose.

155. Zuotinas Juozas, gimė 1923.
4. 5, Mačiukų km, mirė 1947. 5. 9, 
Wolterdingen, palaidotas vietos ka
puose.

156. Girkllenė Elzbieta, gimė 1865.
5. 17, Gervėčių km., mirė 1947. 2. 25, 
Aragahn, palaidota vietos evang. 
„Heuzen“ kapuose.

157. Čižauskaitė Julija, Broniaus, 
gimė 1946. 5. 14, mirė 1947. 6. 9, Uch- 
te, (29), palaidota vietos kapuose.

158. Sederavičius Andrius, Mato, 
gimė 1877. 11. 4, Uždvarių km., Ryt- 
pr., mirė 1947. 3. 24, Dortmund, pa
laidotas vietos kapuose (Sturk. Nr. 
111/1947).

159. Jaras Kazimieras, gimė 1899. 
10. 15, mirė 1947. 4. 12, Braunschweig, 
(20), Rosalie Kaserne, v. kap.

160. Bliudžienė Stasė, gimė 1881. 
5. 8, mirė 1947. 4. 12, Braunschweig, 
(20), Rosalie Kaserne, v. kap.

161. Kubiliūnienė - Ivanavičiūtė 
Paulina, gimė 1875 m., Žižonių km., 
Panevėžio apskr., mirė 1947. 5. 31, 
Gluckstadt, (24), Goseh Tockstr. 6, 
palaidota vietos kapuose.

162. Galvydis Kipras, Prano, gi
mė 1875. 8. 24, Dovainiai, mirė 1947. 
5. 6., Eckernforde, (24), Lithuan. DP 
Camp, palaidotas Hamburg-Ohlen- 
dorf kap. (Nr. 178933 M 29/189).

163. Salmonaitytė Erika, Elenos, 
gimė 1943. 12. 2., mirė 1946. 11. 6, 
Neustadt, (24), Lith. DP Camp, palai
dota vietos kapuose. -

164. Salmonaitytė Ona, Elenos, 
gimė 1945. 6. 27, mirė 1947. 1. 6, Neu
stadt, (24), Lith. DP Camp, palaidota 
vietos papuose.

165. Levinlenė Julija, gimė 1864. 
5. 1, mirė 1947. 1. 10, Spakenberg I, 
(24), Lith. DP Camp, palaidota vietos 
kapuose.

166. Valatkienė Kotryna, gimė 
1869 m., mirė 1946. 12. 9, Spakenberg 
I, (24), Lith. DP Camp, palaidota vie
tos kapuose.

167. Baržaitienė - Sumaitė Milda, 
gimė 1928. 7. 17, Ramonių km., mirė

1947. 4. 21, Spakenberg I, (24), Lith, 
DP Camp, palaidota vietos kapuose.

168., Rakštelytė Anastazija, gimė 
1932. 11. 23, mfrė 1947. 6. 3, Spaken
berg I, (24), Lith. DP Camp, palaido
ta vietos kapuose.

169. Lendraitis Vytautas, Prano 
gimė 1940. 8. 11, Hanau, (16), mirė 
1947. 10. 6, Hanaų, (16), palaidotas 
vietos kapuose.

170. Ruikienė-Petraitytė Konstan
cija, gimė 1903. 4. 20, mirė 1945. 4. 27, 
bombardavimo auka, palaidota Alt
otting" RK kapuose.

171. Januševičius Leonardas, Mar
tyno, gimė 1940. 1. 2, Ingolstadt, mirė 
1947. 10. 29, auto katastrofos auka, 
palaidotas Ingolstadt kapuose.

172. Paliulienė-Romaškaitė Stasė, 
gimė 1911. 3. 22, Daugailiai, mirė 
1946. 1. 15, Bamberg, palaidotas vie
tos kapuose D/Nr. 387.

171 Paliulis Tomaš-Vaidotas, gi
mė 1945. 4. 18, Bamberg, mirė 1945. 
7. 27, Bamberg, palaidotas vietos ka
puose D/Nr. 3.87.

174. Gvozdžius Liucijus, Miko, gi
mė 1947. 9. 4, Seligenstadt, mirė 1947. 
10. 6, Seligenstadt, (13a), palaidotas 
vietos kapuose.

LTB/Kartotekos Vedėjas

Skelbimas .Nr. 43
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti

J.Tautų principais. Ekonominėj sri
tyje taip pat neslribbsią vien tik Ry
tų bloko kraštais, tačiau Jugoslavijos 
komunistai tęsią kovą su imperializ
mu. Amerikos imperializmas vakarų 
Vokietijoje šliejasi prie-kapitalistinių 
monopolių, kaip tai daręs Hitleris. 
(AP) . . , ; ;?• -, '■

Teisinės informacijos
tarimus/visais teisiniais bei emigra
ciniais reikalais, tvirtina nuorašus ir

Atpilietinimas
Pagal nacių laikais išleistus įsta- 

tymus, 1933 ir 1941 mt. (RGB1 1. S. vertimus dokumentų ,J kitas kalbas, 
480 ir S. 722) sudaryti aktai, arba nu- sudaro liudininkų parodymų (be 
tarimai apie atėrpimą vokiečių pilie- priesaikos) pareiškimus, kurie gali 
tybės, dabar pagal išleistą 1948. III. panaudoti tik IRO įstaigų, reto. 
23 d. Parlamentarinės komisijos įsta- kalams ir atlieka savo kompetencijos 
tymą laikomi' niekingais. Norintieji kitus patarnavimus,
atgauti pilietybę, privalo ligi 1950 mt. Skryningai
sausio 1 d. paduoti Vidaus Reikalų Gal tai jau paskutinis. Jį privalo 
Ministerijai tuo reikalu prašymus. praeiti kiekvienas, ar tai gyvenantis

— _,\ . stovykloje ar privačiai, kuris noriD.P. darbo kuopos į D p statusą arba naudotis jro
Pagal EUCOM birželio 17 d. iš- gjoba ge įį0 statuso neįmanoma 

aiškinimą, amerikiečių sUorganizup- emigracija. Jam praeiti reikalinga -į,.-/ 
tos D.P. darbo ar sargybų kuopos yra dokumentų: ką dirbai Lietuvoj, kas

, ... ■ _ buvaj Lietuvoj, ką ir kur dirbai vo
kiečių laikais.

Buvę vad. repatrijantai, nors jie 
ir būtų buvę įtraukti į EVC sąrašą, 
gali praeiti IRO skryningą apsirūpinę 
atitinkamais dokumentais. Svarbu 
tik, kad nebūtų turėjęs vokiečių pi
lietybės. Tačiau, ir šiais atvejais įro- ■ 
dinėjimas to fakto atitenka kontro
liniams centrams. Dr. B. K.

laikomos ne kariškomis, bet civilinė
mis — administracijos ir apsaugos 
reikalams sudarytomis organizacijo
mis.

PC IRO juridiniai patarėjai
Kiekvienoj stovykloj, kurioje yra 

ne mažiau kaip 2.000 gyventojų, ski
riamas vienas D.P. teisinis patarėjas. 
Jis stovyklos gyventojams teikia pa

C/Kartotekon per artimiausius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

664. Kazitiūnaitė Aleksandra (1922) 
iš Kirkilų; Blechertas Valteris (1924); 
Dr. Berkovičius iš Kauno; Vokietai- 
tienė-Douzenel Renė iš Kauno.

665. Kalėda Juozas (1911) iš Ma
rijampolės; Kalėda Antanas (1905) iš 
Lazdijų; Kalėda Peliksas (1868) iš Šu- 
tronių; Kailius Vytautas iš Velnia- 
kalnio.

666. Kavolis Valteris (1925) ir Ka
volis Jakobas (1901) nuo Klaipėdos; 
Bender Oskar (1922) ir Hutt Albert 
iš šauliškių.

667. Mr. Matas Urnevičius, gyve
nantis adresu: 806 W. Pratt Street, 
Baltimore, Md./USA — prašo atsi
liepti jo dėdės Petro Merkevičiaus 
sūnus, kilusius iš Šelmių, Vilkaviškio 
apskr.

668. Mr. Jonas Kavaliūnas, gyve
nantis adresu: 2700 Chateauguy Str., 
Poite St. Charles, Montreal, Que./Ca- 
nada — prašo atsiliepti savo gimines 
nuo Siesikų.

669. Affidavitai, laiškai, adresai: 
Stasiui Masukevičiui — laiškas su 
dovana ir Affidavitais nuo Mrs. C. 
Misiūnas; Juozapui Povilaičiui — 2 
laiškai su dovanomis nuo Mrs. B. 
Kudorauskas; Pranui Šablauskui — 
laiškas iš Argentinos nuo Leono Su- 
bočiaus; Jonui Juodžiui ir Bronei 
Sruogienei — prašyti giminių adresai 
iš JAV-bių. Atsiimti visa tai reikia 
per vietos LTB komitetus.

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. • Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti už kiek
vieną paieškomą po 1,- DM. • Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu 
su tekstu. • Platintojai atsiskaito už kiekvieną numerį, sau pasilikdami 10 % nuolaidos. 
Laikraščio grąžinimai vengtini. • 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.

o

sudaro liudininkų parodymų (be

Visi LTB padaliniai yra kartoti
nai prašomi nelaikyti pas .save už
klydusius laiškus, ;o persiųsti juo»__ 
C/Kartotekai.

Susirašinėjant su C/Kartoteka yrą 
būtina pridėti reikiamą kiekį pašto 
ženklų, kaip kad nurodyta m/skelbi- 
mu Nr. 41.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Skelbimas
Lietuviai kandidatai priimami J 

Eichstatto Katalikų Kunigu Semina
riją šitomis sąlygomis:

1. Prašymas vokiečių kalba Filo- 
sofijos-Teologijos Aukštosios Mokyk
los Rektoriui. .

2. Gimimo metrikai.
3. Gimnazijos baigimo atestatas.
4. Gimnazijos kapeliono ar stovy

klos klebono liudijimas, parašyta* 
vokiečių arba lotynų k. . ,

5. Sveikatos liudijimas.
Įstojimo į sęminariją reikalais pir

moje eilėje kreiptis į lietuvių klierikų 
rektorių kun. Dr. Pr.‘Manelį, kurio 
adresas šis: (13a) Eichstatt (Bay.), 
Priesterseminar.

Norintieji patekti į žiemos seme
strą, kuris prasidės spalių 6 dieną, 
prašomi vėliausiai iki rugsėjo 1 die
nos susitvarkyti priėmimui reikalin
gus dokumentus ir sū jais asmeniškai 
atvykti į Eichstattą. Vėliau prišista- 
čiusieji į žiemos semestrą gali būti 
tik išimties keliu priimamu

Kun. Dr. Pr. Manelis

MUSU, KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. "Redaktorius D. P e n i k a s • 
Redaktorius Al. Laikūnas. .

Lithuanian Newspaper „OUR WAY", Seml- 
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Ch 1 Af
fairs Division. Authorization Nd. UNDP 20tk

Circulation 4000.
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H MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Dainininkas - lokomotyvo pečkuriu
KAIP ĮSIKURIA NAUJIEJI IMIGRANTAI AUSTRALIJOJE. — CUKRINIŲ ŠVENDRIŲ PLANTACIJOS 

IR DYKUMA. — PIRMOJI PASIŪLA.

Kovojančioje Lietuvoje

Su pirmaisiais DP transportais iš 
Vokietijos į Australiją yra nuvy
tą ir keletas lietuvių menininkų: 
išraiškos šokio menininkė D. Nasvy
tytė, smuikininkai Gabrijolas ir Ma
tukas, solistas P. Rūtenis ir kiti. 
Pastarasis, dainavęs Kauno Didžiojo 
Teatro operetėje, Insbrucko operoje 
ir Vokietijoje suruošęs nemaža kon
certų, neseniai iš Australijos parašė 
savo įspūdžius, kuriuose randame ir 
iki šiol dar negirdėtų įdomesnių 
faktų.

„Atvykus J imigrantų stovyklą 
Bonegilą“, rašo P. Rūtenis, „vyksta 
darbo paskirstymas. Tai yra opiau
sias punktas. Nuo čia pareina dvejų 
metų ateitis. Mūsų transportą skirstė 
labai greitai. Didžiulė dalis buvo 
paskirta į cukrinių švendrių planta
cijas. Ten uždarbis yra labai geras, 
bet tropikinis. kraštas.“ Laiško auto
riui šio siūlymo pavyko išvengti, ly
giai kaip ir antrojo — vykti į dyku
mas. Paskyrė į geležinkelį, Pietų 
Australijoj.

Vykstant į paskyrimo vietą, pake
liui teko buvoti Melbourne, kuris 
priskaito per milijoną gyventojų. 
Dainininkui teko nustebti, kad šiame 
mieste nėra operos. „Iš viso šitie 
reikalai Australijoj“, rašo P. Rūtenis, 
„stovi nekaip. Nėra valstybinės ope
ros, nors žmonės labai mėgsta muzi
ką, dainas. Man teko būti koncerte 
Bonegiloj — Ernos Berger iš Ber
lyno. Pilna salė žmonių ir didelis 
pasisekimas. Bilietai į operetę išpar
duoti keturiems mėnesiams pirmyn.“

„Adelaidėje, mus nuvedė pas ge
ležinkelių gydytoją. Čia vėl tikrini
mas, ypatingai akių, nežinom net ku
riam reikalui. Po to pranešė, kad 
esame išlaikę medicinos egzaminus į 
geležinkelių mokyklą, taip vadinamą 
„Railways Institute“. IŠ štai nei iš 
šio nei iš to pasidariau geležinkelie
tis. Mokausi pečkuriu — lokomoty
ve. Mokslas tęsis tris mėnesius. Šiaip 
čia neblogai, valgome ką norime. Be 
to, gauname apie 6 svarus per savaitę 
algos, iš kurios 1,5 sv. išskaito mais
tui.“

Aprašydamas ekonomines sąlygas, 
dainininkas pasidžiaugia puikiais 
Australijos ištekliais. Rūbai nebran
gūs. Puikus kostiumas kaštuoja 20 
svarų, tačiau neblogų galima pirkti 
ir už 8—9 svarus. Batai — įvairiau
sių kainų. Laiško autorius nusipirko

Encyclopaedia Diplomatics
KĄ KIEKVIENAS POLITINIO GYVENIMO STUDENTAS TURI ŽINOTI

Žinomas JAV karikatūristas 
Emery Kellen, akredituotas ko
respondentu prie Jungtinių 
Tautų, neseniai paskelbė hu
moristinį diplomatinių terminų 
žodyną, iš kurio „News Re
view“ pateikia šias ištraukas: 

Jėgų pusiausvyra — sutarčių ir 
paktų sistema, sudaryta tam, kad jė
gos neišlaikytų pusiausvyros.

Savitarpinės pagalbos paktas — 
paktas, sudarytas tarp dviejų vals
tybių trečiajai apgauti.

Atgal į normalų gyvenimą — pas
tangos po pasaulinio karo atstatyti 
tas pačias sąlygas, kūrios privedė prie 
to karo.

Tautinis suverenumas — a) tautos 
teisė savo saugumą nepatikėti jokiai 
tarptautinei organizacijai ir laukti, 
kad jai ta organizacija saugumą ga
rantuotų; b) tautos teisė savo pilie
čius jungti svetimųjų įsikišimu.

Politikos keitimas — pastangos 
išpešti naudos iš savų klaidų.

Nusiginklavimo planas — karinė 
paslaptis.

Trumano doktrina — mylėti kai
myno kaimyną.

Garbinga diplomatija — labai 
stipraus arba labai silpno privile
gija.

Pakeitimai — a) pavėluotas įsta
tymų leidėjo apsigalvojimas; b) me
todas suniekinti rezoliuciją.

Teisinis patarėjas — a) specialis
tas advokatas; b) pereinamasis tar
pas tarp teisės mokslų profesoriaus 
ir tarptautinio teismo teisėjo.

Derybų nutraukimas — paskali
ais žingsnis prieš kompromisą.

Kompromisas — geraširdiškas at-/ 

už 1 sv., tai yra juodarbio dienos už
darbis. „Žodžiu, gyventi galima, o 
ypatingai darbininkams. Mano su
pratimu“, rašo laiško autorius, „jiems 
čia rojus. Tačiau iš mūsų transporto 
yra ir tokių, kurie nepatenkinti. 
Jiems nepatinka iš viso australiečių 
papročiai ir visi kiti dalykai. Yra 
daug ir tokių, kuriems patinka. Aš 
kol kas patenkintas, nors ir negaliu 
dainuoti.“

Solistas susidarė įspūdį, kad žmo
nės Australijoje ramūs, savo kraštą 
labai myli; mėgsta, kai juos giria;

Ar gali Stalinas išsikelti Ahglijon?
ĮDOMŪS BRITŲ KARINIO KOMENTATORIAUS SAMPROTAVIMAI

Šitokia tema Daily Mail laikraš
tyje rašo žymus karinis komentato
rius kap. B. H. Liddell Hart. Nors jo 
išvedžiojimai liečia Britaniją, tačiau 
tie žygiai labai artimai riša Europos 
ir mūsų likimą ir todėl jo samprota
vimų santrauką duodame čia.

Esą maža yra kas naujo karo ve
dime, nors jo formos ir kinta. Istori
ja rodo, kaip kova dėl jėgos gali 
tęstis taikos metu ir kaip užėmimas 
gali vykti visai neiššaukiant konflik
to, bet tik kombinuojant propagandą, 
politinį spaudimą ir pagrindines jė
gas. Tai esą tai, kas* dabar ir vyksta. 
Bet Vakarų kraštai per lėtai tai pa
stebi ir dar lėčiau tam pasipriešina.

Kapitonas Hart priminė, kad Ang
lijoje esąs visuotinas įsitikinimas, jog 
Britanijai negrėstų tiesioginis pavo
jus, net jeigu ir visą Europą priešas 
užimtų. Jis tąja pačia proga primena 
vieną mįslę,'kodėl Sovietai per II-jį 
pasaulinį karą nevartoję parašiuti
ninkų, kai vokiečiai tuo būdu užėmę 
svarbiausias vietas Olandijoje, Bel
gijoje ir 1941 m. net Kretos salą. 
Vėliau vakariečiai parašiutininkus 
dideliu mastu naudoję Normandijoje 
ir per Reiną persikeldami.

Rusai, būdami parašiutininkų pio
nieriai, 1935 m. vykdė didelius para
šiutininkų manevrus ir iš Maskvos 
ištisas divizijas oru pervežė į Vladi- 
vastoką, tačiau karo metu jų nevar
tojo. Jie esą nustatę metodus, kaip 
pergabenti patrankas ir tankus su 
pėstininkais parašiutininkų korpu-

sisakymas nuo negalimų reikalavimų 
— po to, kai iš ginčo laimėta daugiau, 
negu teisėtai priklausė.

Mikrofonas — geriausias žmogaus 
draugas.

Muitų sienos — sistema apginti 
vartotoją nuo žemų kainų. z ■

Ekonominės sankcijos — priver
stinės priemonės, kurias vienos sau
gumo organizacijos nariai pritaiko 
užpuolikui ir kurios esti atšaukiamos 
tada, kai jų pasekmės pastebimos 
tuose kraštuose, kurie jas pritaikė.

Atlanto charta — žiįir. Mitologija.
Sienos — aplinkui kraštą einanti, 

dažytais stulpais atžymėta linija, tu
rinti to krašto gyventojams suteikti 
saugumo jausmą.

Susilaikymas balsuojant — bal
suojančio atstovo nepajėgumas pra
matyti naudą, kurią jis gautų iš gin
čo, balsuodamas už vieną arba kitą 
Šalį.

Rytai ir Vakarai — klaidingas pa
saulio padalinimas į dvi dalis, iš ku
rių Rytai tenka Sovietų Sąjungai — 
tuo tarpu, kai ji pati rytinėmis savo 
sienomis faktinai atsiremia į JAV 
vakarines sienas.
Atominių mokslų mokslininkas — 
pakankamai praktiškas žmogus pa
keisti pasaulio išvaizdą, tačiau ne
praktiškas patarti, kaip tą pasaulį 
valdyti.

Apsisprendimas — žiūr. Atlanto 
charta.

Atominė bomba — argumentas, 
kuris diplomatiniuose pasikalbėji
muose niekad nėra pritaikomas, ta
čiau niekad ir neužmirštamas.

-iuk-

patinka, kai jų kraštą myli. Mote
rys turi daug~telslų. Įvairiausi su
vedžiotojai baudžiami aukštomis pi
niginėmis baudomis, be to, skyrybos 
kainuoja didelius pinigus. Laisvė di
delė, bet pabandyk išsigėręs patriukš
mauti — tuoj prisistatys policinin
kės. Baigdamas laišką sol. P. Rūte
nis sako: „Kas atvažiuos čia — ne
pražus. Vedusioms geriau: skiria pas 
ūkininkus, į ligonines. Žinoma, dve-. 
jis metus reikės pavargti. Bet kam 
patinka ramybė — Australijoje ne
blogai.“ - J. Zlv.

suose, bet karo metu su tokiais dali
niais nepasirodė. Lėktuvus su para
šiutininkais jie panaudodavę tik sa
botažininkams už fronto išmėtyti.
KODĖL HITLERIS KARĄ PRALOŠĖ

Vokietijai žlugus, iškyla neišven
giama konsekvenclja — kova dėl Va
karų Europos kontrolės. Nuolatinis 
politinis intempimas vis labiau pri
artina karinę veiklą. Rusai esą įsiti
kinę, kad jeigu įvyktų karas, juos 
vargu kas sulaikytų Europoje. Bet 
jie vis susiduria su viena kliūtimi, 
kurią ir Hitleris susitiko — <Bi Ame
rikos aviacijos kontraofenzyva. < Hit
leris karą pralošęs kaip tilę dėl to, 
kad jis, užėmęs Vakarų Europą, ne
peržengė Lamanšo kanalo. Vokiečiai 
nebuvę pasiruošę invazijai per jūrą. 
Kapitonas nurodo, kad Hitleris galė
jęs įžengti į Britaniją iš oro, bet jis 
neturėjęs pakankamai paruoštų pa
rašiutininkų. Tik todėl jis negalėjęs 
užimti Anglijos, tos svarbiausios 
amerikiečių aviacijos oro bazės. P. 
Hart mano, kad Stalinas ir jo kari
niai patarėjai šios pamokos nebe- 
praleisią.

Šalia aukštosios 
politikos
(Pradžia 1 pusi.) 

per slatiras, jog praktiškai galima 
daugiau įsileisti Ir norima įsigabentl. 
Tatai siūlosi tuo labiau, kadangi ir 
peršamieji šio įstatymo pakeitimai — 
ketveriems metams 400.000 DP — me
tinę kvotą tenumato tik vieną ir tą 
pačią, kaip ir jau pasirašytasis įsta
tymas.

Tiesa, eilinio žmogaus balsas kyla 
daugiau iš praktiško patyrimo, iš in
tuicijos, neturint tikslių duomenų 
apie tuos užkulisius, į kuriuos didieji 
negali neatsižvelgti, darydami bet 
kuriuos principinius sprendimus. Ta
čiau būna atvejų, kada sveika intui
cija įžvelgia giliau, negu šalto proto 
apskaičiavimas. Todėl ir neturėtų 
būti besąlygiškai paneigtas paprasto 
žmogaus samprotavimas, kuris ne 
kartą yra pasitvirtinęs, kaip tikslus 
ir teisingas. Ta prasme reikėtų veikti 
ypatingai tuomet, kada aukštoji po
litika, kaip sakoma, ima eiti per miš
ką ir nebematyti medžių. M. Zubrys

Gerb. „MK“ 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 egzempl., 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.

MŪSŲ KELIAS

(Pradžia 1 pusi)
viena neuždaryta dėl mokesčių ne- 
sumokėjimo. Tikintieji ir skursdami 
moka mokesčius. Bažnyčios pilnutė
lės. Kunigų labai trūksta. Daugelis 
mirė, sušaudyti, išvežti. Emeritai — 
seneliai dauguma eina pareigas. Lie
tuvoje yra likęs vienintelis vyskupas 
— Paltarokas. Kauno seminarijoje 
leista studijuoti tik 150 klierikų.

KAIP TVERIA PARTIZANAI?
— Si tema yra ypatingai sudėtin

ga ir nepaprastai atsargiai, bendrais 
bruožais teliestina. Partizanai kovo
ja dėl lietuvių tautos, jos geresnio 
būvio, pasipriešina sovietiniam tero
rui ir be pasigailėjimo rauna neigia
mybes.

— Partizanų organizacija ir su-' 
dėtis yra pakitę. Kiek ankstėliau or
ganizacija buvo, tačiau, žinomesnė. 
Nelemtais atvejais buvo išdavimų, 
nors jų skaičius dabar nesudaro lie
tuvių tautai negarbės. Lietuvos karo 
mokyklą baigęs karininkas išdavė 40

Rusai, žinodami Anglijos reikšmę 
amerikiečių aviacijos bazėms, mė
gins padaryti tai, ko Hitleris nepada
rė, t. y. kariuomenę permesti oru. 
Sovietai dabar turį paruošę didelius 
parašiutininkų kiekius. Jų strategai 
gali manyti, kad Anglija po trijų tai
kos metų ir demobilizacijos esanti 
mažiau pasiruošusi netikėtumams, 
negu ji buvusi 1940 metais.

Tai būtų didelė rizika, bet rusai 
parodę didelį norą rizikuoti ir pa
siaukoti. Jų daliniai esą paruošti pa
sinaudoti proga. Šiuo metu tauta nė
ra sumobiijsvota ar tik tepradedama 
mobilizuoju^- gausūs desantai galėtų 
sukelti daug didesnį efektą, negu tai 
buvo per paskutinį karą. Tai galėtų 
sukelti chaosą.
VISUOMENĖ TURI BŪTI ĮSPĖTA

Esą svarbu taip pat, kad visuome
nė būtų iš anksto įspėta apie, galimą 
invaziją. Gyventojai turį, būti įtrauk
ti į aktyvų darbą. Britų salos gyny
bai skirtieji politiniai ir kariniai as
menys turį dabar gerai apsvarstyti, 
ar ne laikas jau atgaivinti plieno rė
mus, įtraukiant krašto gyventojus. 
(DM/ja)

Veiksniai infor- 
niavo redaktorius

S. m. liepos mėn. Memmlngene, 
„Minties“ redakcijos patalpose, įvyko 
Informacijos Tarnybos lietuvių laik
raščių redaktorių painformavimas 
apie išryškėjusią -naują situaciją vi
suomeninių veiksnių veikloje. Re
daktoriai supažindinti su neseniai 
įvykusiais išsikalbėjimais bei išsiaiš
kinimais, kurių pasėkoje VLIK’as ir 
ateityje lieka vyriausiu organu Lie
tuvos laisvinimo darbe užsienyje, 
tolygiai respektuojant ir krašte vei
kiančius atitinkamus organus. Grei
tai laukiama atvykstant pasitari
mams Lietuvos diplomatų šefo.

Kalbėtasi taip pat ir apie tremti
nių laikraščių pasunkėjusią būklę.

— Neprastąją JAV kongreso se
siją pradėdamas, prez. Trumanas, be 
kita ko, pareikalavo priimti naują 
DP imigracijos įstatymą, leidžiantį 
per 4 metus į JAV imigruoti* 400.000 
DP. 

asmenų, kurių dauguma buvo sušau
dyti. Dabartiniu metu slaptumo pra
das žymiai grieščiau išlaikomas. Cen
trinė vadovybė težinoma tik mažam 
skaičiui asmenų — kam būtina žinoti.

— 1944 m. palikti partizanai dau
giausia jau yra žuvę. Jų vieton stoja 
jauni kovotojai. Pirmasis uždavinys
— palengvinti lietuvių tautos haštą. 
Jie nepolitikuoja: ryt bus karas ar 
jo nebus, nes, norint rytdieną pa
siekti, reikia pergyventi šią dieną. 
Lietuvoje visi, o ypatingai partiza
nai, kovoja dėl šios dienos. Reikia 
šiandieną padėti ūkininkui ar darbi
ninkui. Apie jiems talkininkavimo 
techniką čia geriau nekalbėti.

— Kitas uždavinys — nesiprie
šinti sovietiniam terorui. S.vietinis 
teroras yra žinomas, tačiau ne visose 
srityse jis* vienodus. Daug pareina 
nuo teroro vykdytojų. Pvz., Mait- 
jampolės apskr. susikūrė labai žiauri 
teroristinė sovietinė valdžia, kuri be 
pasigailėjimo siautė visoje apskr. 
Partizanai nusprendė sunaikinti tą 
valdžią. Tuo tikslu buvo inscenizuota 
tragiškos sužadėtuvės. Partizanas, 
siekdamas tikslo, susižiedavo su ko
muniste, vietine veikėja. Gražią die
ną įvyksta tragiškos sužadėtuvės, 
kuriosna pakviečia svarbiausius ap
skrities viešpačius. Jie susirenka, 
bet kurį metą nesulaukia sužadėtinio. 
Pagaliau ir jis atsiranda. Linksmas, 
šokinėja apie savo sužadėtinę. Bet 
M.V.D. viršininkas pastebi, kad su
žadėtinio kalnės lyg per plačios ir 
lyg kažko prikimštos. Jam kyla įta
rimas. *Jis pasikviečia į prieangį pa
vaduotoją pasitarti. Ten jie prieina 
išvadą, kad „sužadėtinį“ reikia su
imti. Bet tą pasikelbėjimą išgirdęs 
sužadėtinio bičiulis, ten besislapstąs 
kitas partizanąs, staiga įsibrauna Į 
svetainę ir iškloja 9 apskr. viešpačius. 
Sužadėtinė taip pat iš rankinuko iš
sitraukusi revolverį iššovė, bet susi
jaudinusi tepataikė į savo kolegę.

— Panašių įvykių yra ne reta, bet 
jie reikalauja ir iš partizanų apsčiai 
aukų. Gailu pridurti, kad partizanai 
turi ginklų, o šaudmenų taip pat ne
trūksta. Jie turi pastovius šaltinius 
jiems gauti, bet apie tai čia galima ir 
nutylėti.

— Kokia yra partizanų moralė?
— pertraukiau jį.

— Puiki. Gyvenimo patirtis rodo, 
kad asmens, .giliai tikinti ir dorovin
gi, įvairius ir labai suhkius gyvenimo 
egzaminus išlaiko puikiai.

— Bet aš norėčiau dar papasakoti 
apie trečią partizanų uždavinį — ko
vą su moraliniu iškrypimu. Jis yra 
pavojingas tautai ir partizanų veiklai.

— Pastaruoju metu kai kurios 
moterys susideda su sovietinės val
džios pareigūnais. Tuo atveju, per 
neatsargumą, gali jos papasakoti ir 
rusams tai, kas nereikalinga. Todėl 
partizanai ėmėsi griežtų priemonių 
kovoti pfieš tokį „suartėjimą“. Pir
mą kartą joms pakaušyje iškerpa 
kuokštą plaukų, antrą — įspaudžia 
kaktoje penkiakalnpę tatuiruotę. Ir 
šiai priemonei negelbstint — pakaria.
AR SOVIETINĖJE SANTVARKOJE 
NĖRA JOKIŲ PAKITIMO ŽYMIŲ?

— Neabejotinai yra. Lyginti su 
pirma okupacija, dabartiniu metu, o 
ypatingai po valiutos reformos, už 
rublį galima pirkti eilinį pareigūną. 
Nereti atvejai, kai motinos- išsiperka 
sūnus iš privalomo darbo stovyklos, 
ten nuvykusios.

Jos išsiperka už rublius ar kelias 
bonkas lietuviško, medaus. Papirki
nėjimai yra kasdieninis reiškinys. Už 
rublius viską galima gauti, net enka
vedistų patarnavimą.
AR LIETUVOJE VEIKIA VLAKAS?

— Aš čia patyriau, kad kai kurie 
politikieriai išgalvojo Vlako organi
zaciją ir jos vardu svetur „veikia“, 
vesdami kiršinimą. Lietuvoje joki® 
Vlako nėra, kaip ir visame pasaulyje.

Lietuvoje, kaip minėjau, yra slap
ta karinė-politinė organizacija — 
B.D.P.S. Jos vardu taip pat hei kas 
tremtyje pradėjo veikti be įgalioji
mų. Pastaruoju laiku ir šis klausimas 
tinkamai išspręstas.

Mums griūna uždavinys po užda
vinio. Mes neturime laiko politikuoti, 
bergždžiai ginčytis ir kovoti su vėjo 
malūnais. Tremtis, kaip matau, s*vo 
žymę uždeda. Mums, kovojantiems, 
norėtųsi, kad ir čia kitaip dėtųii.

Mano padėka ir mūsų atsisveiki
nimas buvo trumpi. Vienas į antrą 
gailiai pasižiūrėję, tarėva: „Iki i»isi- 
matymo laisvoje Lietuvoje“.

, G. Ryisantss
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