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Argi mes tik vargšai?
Ligi Šiol mes Amerikos lietuviams 

daugiausia bylojome apie savo var
gus, kurių našta kas kart vis labiau 
sunkėja, apie savo rūpesčius, kurie 
vis daugiau ir daugiau mus griaužia. 
Ir tai suprantama. Kai žmogui kas 
labai skauda, jis visą kitą pamiršta, 
Ir tesisieioja savo opa. Nelaimės iš
tiktasis, vargų prispaustasis apie juos 
tik ir tekalba, lyg savo kalba ar net 
ir dejavimu norėtų savo širdį nura
minti.

Teisybė, mes benamiai, mes varg
šai. Bet gi mes tokiais tapome ne dėl 
Savo kaltės. Nuo turmos, tarbos ir 
lazdos niekas iš anksto negali apsi
drausti, mokė mus mūsų senuoliai. 
Ir iš tikrųjų, šiandien daugybė ne
kaltų lietuvių sėdi kalėjimuos, daug 
tapo invalidais, daug priversti gy
venti gyvenimą panašų į tų, kurie 
minta iš tarbos. Tokiais esame mes, 
paženklintieji DP raidėmis.

Bet gi taip pat teisybė, kad mes, 
gyvendami blogiausiose sąlygose, 
įstengėme išlikti žmonėmis, įstengė
me išlaikyti savo tautinę kultūrą ir 
galime net kurti. Ir mus lankantieji 
aukštieji svečiai iš Amerikos ir kitų 
kraštų ne tiek stebisi mūsų vargana 
buitimi, mūsų blogomis gyvenimo 
sąlygomis, kiek mūsų kultūringumu, 
musų kūrybiniais sugebėjimais.

Tad ar jau nebus gana beverkš- 
ienti ir beaimanuoti, kad mes esame 
var -i ir skurdžiai?! Parodykime 
Amerikos lietuviams, ką tie benamiai 
vargšai ir skurdžiai gali! Tegul Ame

rikos lietuviai pamato mūsų kūrybi
nius sugebėjimus, tegu jie įsitikina, 
ką mes tremtyje sunkiausiose gyve
nimo sąlygose esamę padarę, tuomet 
ir mūši! ryšiai su jais dar-labiau 
glaudės ir stiprės.

Jau spaudoje buvo rašyta, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ruo
šiama lietuvių meno paroda. Tos pa
rodos visi paruošiamieji darbai jau 
atlikti. Parodai eksponatai surinkti 
ir ekspozicijai paruošti. Dalis tų eks- 
pon"'ų buvo parodyta ir tremtinių 
ben .uomenei Hanau lietuvių stovy
kloje suruoštoje parodoje. Parodai 
anglų kalba išleistas ir gražus leidi
nys „Lithuanian Art in exile“ (Lie
žuvių menas tremtyje). Vadinas, jau 
atliktas didelis darbas, bet jis dar 
nebaigtas. Jis bus baigtas tuomet, 
kai parodai skirti eksponatai per
plauks Atlanto vandenyną. Mes tiki
me, kad tas veikiai bus padaryta.

Lietuvių tremtinių meno parodos 
atidarymas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse bus didelis ir reikšmingas 
įvykis lietuvių tremtinių gyvenime. 
Jis juo labiau reikšmingas, kad, priė
mus DP įsileidimo į Jungtines Ame
rikos Valstybes įstatymą, daugeliui 
lietuvių atsivers durys į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Prieš ten vyk
dami, mes pirmiausia turime paro
dyti, kas tokie mes esame ir ką mes 
galime. Ir tai parodyti mes tegalime 
tik savo kultūrinėmis vertybėmis, tik 
savo kūrybiniais laimėjimais. Meno 
parodos atidarymu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse mes ir parodysime, 
kad nei aštuoneri metai be laisvės 
gyvenant, nei ketveri metai tremtyje 
bastantis neįstengė mūsų palaužti.

Jei ligi šiol Amerikos lietuvių 
spaudoje mes daugiausia porinome 
apie savo vargus ir rūpesčius, tai da
bar pradėkime kalbėti apie tai, ką 
mes tremtyje gyvendami esame nu
veikę. Tai nebus pasigyrimas. Tai 
bus tik savęs supažindinimas tų žmo
nių, pas kuriuos mes vykstame ir 
vykstame ne ilsėtis, bet dirbti ir kur
ti. Vykstame be medžiaginių turtų, 
bet su nemažais dvasios lobiais.

A. Merkelis
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Anglija sulaiko karių demobilizaciją|

Praėjusią savaitę D. Britanijos užs. 
reikalų ministeris E. Bevin parla
mente pareiškė, kad Britanijos ka
rinių pajėgų demobilizacųa sulai
koma dėl Berlyno krizės. Demobili-

Vienas paskutiniųjų- firmos „Aufbau“ reprezentacinių leidinių apie
lietuvių liaudies meną

Komunistinio prestižo smukimas
KAS GERIAU JI PAŽĮSTA, TAS IMA NUO JO NUSIŲRĮŽTI

Lyginant komunistų prestižą pa
saulio opinijos akyse šiandien su 
būkle, kurioje jis vystėsi ir plėtojosi 
karo metu ir pirmaisiais pokario me
tais, tenka konstatuoti tokių smuki
mo žymių, kurių padengti nebegali 
nei laikini teritoriniai nei kai kurie 
taktiškai — politiniai ląimėjimal. 
Ankstyvesnė (karo metu) ištiestos 
rankos politika, paversta geležinio 
kumšties taktika, privedė prie to, kad 
komunizmas šiandien yra daug nu
stojęs tiek jėgos, tiek pasaulio opi
nijos, tiek ir savo turėtosios įtakos 
atžvilgiais. Martin Ebon, knygos 
„Pasaulio komunizmas šiandien“ au
torius, „American Mercury“ skiltyse 
nagrinėdamas šį klausimą, konsta
tuoja, jog net ir tuose Europos re
gionuose, kur komunizmas savo ran
kose laiko valdžios vairą, ir ten jis 
turi rūpesčių, kur nesitikėtos ir ne
lauktos tautinės aspiracijos veda į 
skaldymą ir sunkiai suderinamas 
pretenzijas.

Netolima praeitis rodo, kiek buvo 
susilpnintas Italijos komunistų vaid
muo, pareikalavus Triestą prijungti 
Jugoslavijai, prie kokios nesantaikos 
buvo prieita Lenkijos ir Čekoslova
kijos komunistų dėl pretenzijų į pra
moninę Tešino sritį. Teritorinės pre
tenzijos vengrų, bulgarų, rumunų ir 
kitų satelitų veda ne tik į valstybi
nius konfliktus, bet ir į nacionalinių 
jausmų puoselėjimą, tuo būdu ap
sunkinant tų kraštų bendros komu
nistinės linijos išlaikymą. Tito ir 
kominformos konfliktas bene bus 
vienas ryškiausių tų įrimo tendenci
jų pažymių.

LSZ53

Berlyno krizė vis dar gresmi
zacija būtų palietusi apie 20.000 as
menų.

NYKT laikraštis primena, kad bri
tų dar’'!?čių vyrh.usybė pirmą kartą 
iškėlė Berlyno krizės pavojų, kuris

Ypatingai skaudžių smūgių komu
nizmas susilaukė Amerikos kontinen
to tvirtovėse — Pietų Amerikos vals
tybėse. Kuboje, kur partija turėjo 
150.000 tikrų narių, savą radijo stotį 
ir kontroliavo darbininkų organiza
cijas, komunistai nebeteko jokios 
įtakos. Brazilijoje, kur partija buvo 
savo dydžiu ir įtaka antroje vietoje, 
gi sostinėje Rio de Janeiro pirmąja, 
šiandien jau bent formaliai nebeegzi
stuoja, jos vadai susodinti už grotų, 
gi su Sov. Sąjunga nutraukti ir di
plomatiniai santykiai. Čilėje susi
laukta to paties likimo. Panašus 
vaizdas vyrauja visoje srityje į pie
tus nuo Rio Grande.

O kas, jei ne Kremliaus užsienio 
politika, privedė prie radikalių pa
sikeitimų JAV opinijoje Sov. Sąjun
gos atžvilgiu? Iš tų simpatijų, reikš
tų karo metu heroizmo parodžiusiai 
rusų tautai, JAV neliko nė krislo. 
Vietoje tų simpatijų, atsirado ne tik 
Trumano doktrina, apginklavusi iki 
ausų Turkiją ir už ausų ištempusi iš 
komunizmo nasrų Graikiją, bet ir 
Marshalllo planas, gelbstįs Vak. Eu
ropą nuo ūkinės suirutės ir tuo pačiu 
nuo raudonųjų bacilų, kurių vis dar 
ir čia apstu.

Kominformo „šeimyninis konflik
tas“ rodo žymių, kurios gali privesti 
prie pralaimėjimų, vedančių toliau už 
prestižo sąvoką. Bręstąs konfliktas 
tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos, ry
šium su Tito pretenzijomis į Make
doniją ir priekaištais, kad Bulgarija 
vedanti senąją „Didžiosios Bulgari
jos“ ekspansinę politiką, gali suduoti 

i visam Rytų bloko mūrui tokių smū-

i
galįs vesti prie karo su Sovietų Są
junga. Bevinas pažymėjo, kad vy
riausybė „per kelias dienas“ nusprę- 
sianti, ar ji turi sulaikyti pokarinę 
demobilizacijos programą.

Pagal autoritetingos įstaigos pra
nešimą, Britanijos premjeras Attlee 
buvo sušaukęs partijos vykd. komi
teto ir kai kurių vyriausybės narių 
pasitarimą, kuriame buvę pareikšta, 
kad iš Berlyno krizės karo nebūsią.

„Vyriausybė netiki, kad Berlynas 
yra įvadas į karą“, pasakė p. Attlee. 
Iš tokio vyriausybės pasisakymo W. 
Churchill padaręs pareiškimą, kuria
me pabrėžė, jog jis tiki ypatingu pa
dėties rimtumu. Jis pasakė, kad padė
tis yra „labai rimta ir gali lengvai 
tapti gyvenimo ar mirties padėtimi.“ 
Po to Churchillis pareiškė, kad dėl 
karinių priemonių jis negalįs daly
tis atsakomybe, bet vedamąją užsienio 
politiką, konservatorių partija re
mianti.

„Po to, kai mes, kalbėjo Bevinas, 
pripažinome, jog pakario padėtis gali 
tapti sunki, mes turime prisipažinti 
parlamentui, kad mes savo kalkulia
cijose nepriėmėm dėmesin, jog karo 
meto sąjungininkas galėtų privesti 
prie tokios situacijos, kuri įtrauktų 
panaudoti jėgą. Jo didenybės vyriau
sybė yra nusprendusi imtis tokių 
priemonių, kurios atrodo reikalingos 
esamai padėčiai sutikti“.

Tai rimtas padėties vertinimas ii 
kartu prisipažinimas, kad kalkulia- 
ęijos buvusios netikslingos tikint, jog 
Varo sąjungininkas Neprivers grieU.ts 
ginklo.

Iš paskelbtų duomenų aiškėja, kad 
šiuo metu sausumos kariuomenėje 
tėra tik 530.000 karių, aviacijoj — 
255.000 ir laivyne — 144.000.

Tai pareiškęs Bevinas pasisakė su
tinkąs kalbėtis su Sovietais ir dėl 
Berlyno ir dėl Vokietijos bei valiu
tos, jeigu tik būtų pirmiausia sušvel
ninta Berlyno blokada. Iš to jaučia
mas noras išvengti bet kokio kon
flikto, kuris galėtų nuvesti pasaulį, 
o ypač Europą į bedugnę, (m) 

gių, kuriuos vargu atitaisys ties Ju
goslavijos siena Rumunijoje ir Bul
garijoje koncentruojami raudonar
miečiai.

Kuris laikas atrodė, kad aneksuo
tų kraštų ir satelitinių Rytų bloko 
valstybių „prisitaikymas“ „liaudies 
demokratijų“ sistemai jau sudaro 
tvirtą trampliną tolimesniam komu
nizmo šuoliui ne tik į laisvus Euro
pos kraštus, bet ir į Aziją. Tačiau 
tik pastaruoju metu iškilo dienos

Dunojaus konferencija Belgrade
Liepos 30 dieną Belgrade prasidėjo 

numatytoji keturių užsienių reikalų 
ministerių konferencija, kurioje daly
vauja visi 4-ri didieji, Ukraina, Bul
garija, Rumunija, Jugoslavija, Čeko
slovakija ir Vengrija, o Austrija tik 
žiūrovo teisėmis, nes iki šiol Austrija 
dar neturi sudarytos taikos sutarties.

Į šią konferenciją didžiausia dele
gacija (net 60 žmonių) atvyko išt So
vietų Sąjungos. Delegacijai vadovau
ja užsienių reikalų ministerio pavad. 
Andr. Višinskis.

Kaip Dunojaus klausimas bus iš
spręstas nesunku įspėti, jeigu jau da
lyvauja Sovietų atstovas, kuris pa
sakė, kad viešoji kalba bus rusų ir 
prancūzų ir kad nutarimai turės būti 
veiksmingi, jei net kai kurie konfe
rencijos nariai ir nesutiktų su kon
ferencijos nutarimais.

D. Britanijos atstovas laikosi su
darytos 1921 m. sutarties, kurią pa
sirašė Belgija, Prancūzija, Britanija,

Paskutinės aktualijos
— Diplomatiniai sluogsniai buvo 

nustebinti, kai šeštadienį staiga Mas
kvoje pasirodęs Molotovas priėmė 
Vakarų Sjąungininkų atstovus, kurie 
šiuo metu dar tebėra Maskvoje. Pir
madienį juos, dalyvaujant taip pat 
Molotovui, priėmė Stalinas. Pasikal
bėjimas užtruko dvi valandas. Apie 
jo turinį Vakarų pasiuntiniai, kurie 
po to buvo susirinkę JAV pasiunti
ny bėn atskiro posėdžio, nieko nepra
sitarė. Korespondentai pastebi tik 
tiek, kad jų nuotaika buvusi gera. 
Washiugtono politiniai sluogsniai šį 
susitikimą vertina su atsargiu opti
mizmu. Londone tačiau pabrėžiama, 
kad keturių konferencija Berlyno rel- s 
kalu galėsianti įvykti tik su ta sąly
gai jeigu iš rusų pusės būsianti pa
brėžta vakariečių teisė pasilikti Ber- f 
lyne, o šios konferencijos metu vis! 
keturi sieksią ne varyti 'propagandą, 
bet spręsti reikalą. )

• * *
— Amerikos balsas per radiją < 

pranešė, k'.d dar šią savaitę bus pa
skirta komisija DP imigracijos Ame
rikon vykdyti. Prez. Trumanas pa
reikalavo kongresą DP imigracijai i 
skirtas lėšas padvigubinti ir netru
kus pradėti įstatymo vykdymą. į

* * v *
— Naujuoju IRO amerikinės zo

nos viršininkų, vietoj pasitraukusio 
Edwards, paskirtas Philip R y a n. 
Prieš paskiriamas jis dirbo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus užsienio tarny
boje. Naująsias pareigas jis pradės 
eiti nuo š. m. rugsėjo 1 d. ,

* * »
— Pirmadienio vakare JT saugu

mo taryboje britų atstovas reikalavs 
nagrinėti Palestinos arabų pabėgėlių 
klausimą 5r baigti žydų pabėgėlių 
imigraciją Palestinon, nes Palestina 
jų įsileidusi jau daugiau, negu bet 
kuri kita pasaulio valstybė.

* * *
— Gubern. Dewey priešininkai 

rinkiminėje kampanijoje skelbia, kad 
kas balsuosiąs už Dewey, tas balsuo
siąs už fašizmą ir karą. 

♦ ♦ ♦
— Belgrade skleidžiami Maskvoje 

spausdinti lapeliai, kuriuose smarkia! 
puolamas Tito Ir teisinama komin
formo laikysena. Šie lapeliai didina 
jugoslavų pasipiktinimą Maskva ir 
jos taktika.

• * *
— Naujuoju Vengrijos prezidentu 

parlamentas išrinko darbo partijos 
vadą, komunistą Szakašic. Preziden
tų pasikeitimas neiššauksiąs jokių 
pasikeitimų vyriausybėje.

švieson besiplečiančios to bloko 
spragos, kurių lipdymas gali smar
kiai atsiliepti į tolimesnius komuniz
mo žygius ir užsimojimus. Aukštai 
pakilęs kominformo sakalas jau pra
dėjo kranksėti varna. Ir kažin kas 
ten per paukštelis iš tiesų būtų, jei 
Vak. Sąjungininkų politika mestų 
madą į Rytų įvykius žiūrėjusi pro- 
padidinamąjį stiklą. -mšk.-

Graikija, Italija, Rumunija, Jugosla
vija, Čekoslovakija, Vokietija, Austri
ja ir Bulgarija. Pagal britų atstovo 
pareiškimą, Dunojaus sutartis gali 
būti pakeista tik šių pasirašiusiųjų 
kraštų vienbalsiu pritarimu. Višin
skis pareiškė, kaip BBC pranešė, kad 
jei britai laikysis 1921 m. sudarytos 
sutarties, tai jiems (britams) esančios 
durys atviros iš konferencijos pasi
traukti. Tai šiurkštus pareiškimas, 
kokio tarptautinėje diplomatijoje ne
buvo girdėti, kol bolševikai atstovai 
nedalyvavo konferencijose.

Pradėta svarstyti Sovietų Sąjun
gos pasiūlytas naujos Dunojaus kon
vencijos projektas, pagal kurį laivi
ninkystei tvarkyti bus sudaroma ko
misija po vieną narį iš DunojsMP 
valstybių ir Sovietų Sąjungos. Vaka
rams greičiausiai teks tik protestuotį, 
nes jie konferencijoje sudaro ma
žumą. i
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Amerikiečiai stebisi musų darbais
DARBO TARNYBOS BALTŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Darbo Tarnybos 1-sis Baltų Ry
šių karininkų ir dalinių vadų suva
žiavimas įvyko liepos 19—20 d.d. Ka
te ,-talyj e. Suvažiavimą atidarė Ame
rikiečių kariuomenės atstovas. Buvo 
Fkeltl ir nagrinėjami su Darbo Tar- 
r ,ba susiję klausimai. Amerikiečių 
J iriuomenės atstovai suvažiavimui 
davė reikiamus paaiškinimus bei pa
tarimus.

Tenka pabrėžti, kad Amerikos ka
riuomenės atstovai gerai vertina bal
tų dalinius, iškeldami jų aukštą mo
ralę, gerą drausmę ir tinkamą pro
fesinį pasiruošimą. Šios ypatybės ga
lės būti labai naudingos numatomoje 
emigracijoje į J.A.Valstybes.

Suvažiavimas praėjo darbingoje ir 
vieningoje dvasioje. Suvažiavimo 
nutarimai ir pageidavimai galutinai 
suderinami, perredaguojami Baltų 
Ryšių Sekcijoje prie HQ EUCOM ir 
bus pateikti Aukštesniajai Amerik. 
Kariuomenės Vadovybei bei Kaltų 
darbo daliniams.

Suvažiavimai užbaigtas bendru 
pobūviu, kuriaihe teikėsi dalyvauti 
aukštesnieji Amerikiečių kariuome
nės atstovai — aukšto rango kari
ninkai. Jų vardu gen. Magruder po
būvyje kalbėjo:

„Mes, Amerikiečių Armijoje, Eu
ropoje stebėjome Jus ir Jūsų žmones

išvietintų asmenų stovyklose, niekad 
nesiskųsdami ir visuomet pasiruošę 
atlikti visa, kas tik įmanoma, kad 
pagerinus jų pačių ir jų kaimynų da
lią. Mes jautėme tikrą pasitenkini
mą, kada Kongresas po mūsų gautų 
pranešimų apie Jus ir iš pranešimų, 
gautų jo paties narių, kurie praeitais

ištisus trejis metu. Mes buvome sti
priai paremti Jūsų Darbo Tarnybos 
kuopų, vykdant okupacinius uždavi
nius. Be jų mes nebūtume galėję 
{vykdyti savo statybinės programos, 
kuri mus aprūpino barakais it re
monto dirbtuvėmis. Mums buvo ypa
tingai didelis {spūdis matyti, su kokia 
dvasine stiprybe laikėsi Jūsų žmonės i metais atvyko l Vokietiją patys pasi-

žiūrėti, nusprendė, kad Jūs esate toji 
žmonių rūšis, kurią jie jaučia būsiant 
vertingą tapti Jungtinių Valstybių 
piliečiais. Šis Amerikos Kongreso 
{statymas nėra labdaros įstatymas, 
bet įstatymas, kilęs iš mūsų pačių 
intereso, kuris {galina mus tikėti, kad 
mūsų kraštas susilauks didžios nau
dos, užsitikrinant piliečiais, kuriais 
mes galėsime didžiuotis.

Aš tikiu, kad turėsiu galimybę 
daugel} Jūsų pasveikinti ateityje 
Amerikoje, kaip savo tautiečius“, už
baigė savo žodį Generolas.

Kelionė per Venecuelq
TURTINGA ŽALIS, KURI PER ATEINANČIUS DVIDEŠIMT METŲ LAUKIA 5 MILIJONŲ IMIGRANTŲ

(Pabaiga iš praėjusio Nr.)
Neseniai Venecueloje įvyko vy

riausybės rinkimai. Juos laimėjo de
mokratų partija. Respublikos prezi
dentu tapo Romulo Galagos, parla
mento pirmininku Romulo Betan
court. Kitų partijų eilėje komunistai 
užėmė priešpaskutinę vietą: jie teturi 
tik .vieną senatoriaus ir dvi atstovų 
vietas. Kaip žinoma, Venecuelos už
sienio politikai didžiausios {takos 
reiškia Jungtinių Amerikos Valsty
bės, su kuriomis ji palaiko tampriau
sius ūkinius santykius. Antra ver
tus, giminingi ryšiai sieja ją ir su 
kitomis Pietų Amerikos valstybėmis, 
su kuriomis jungia bendra kalba ir

Schweinfurio kronika
— Liepos 11 d. Vietas' parapijos 

klebono ir bažnytinio komiteto pas
tangomis pervežtas ir išdalintas ti
kinčiųjų šeimoms Arkiv. J. Skvirecko 
„Naujasis Testamentas“, prieš tai su
sirinkime supažindinant su Šv. Rašto 
Kūrėjais, jo turiniu ir vertėju.

— Liepos 16 d. vietos Inžinierių 
D-jos skyriaus redakcinė Komisija 
po 3 mėn. kruopštaus darbo, „Žalgirio“ 
leidyklos remiama, išleido 60 psl. in
žinieriams ir technikos darbuotojams 
žurnalą „Technikos Pasaulis" Nr. 2.

— Liepos 17 d. pamaldomis ir mi
nėjimu pagerbti ir prisiminti Atlan
to nugalėtojai — lietuviai, didvyriai: 
S. Darius ir St. Girėnas.

— Ir vėl dalis LTB Suaugusių 
Švietimo Instituto 1947/48 m.m. klau
sytojų baigė specialybių mokymą ir 
gavo baigimo pažymėjimus: š. m. ge
gužės 15 d. — daržininkystės-sodi- 
ninkystės 9 absolventai ir š. m. lie
pos 17 d. — vyr. rūbų kirpimo-siu- 
vimo 4. Iš viso iki šiol LTB Suau
gusių Švietimo Institutą baigė 125 
stovyklos gyventojai ir gavo {vairių 
6 specialybių baigimo pažymėjimus.

— Liepos 18 d. baigta įrengti ir 
atidaryta stovyklos reprezentacinė ir 
nuolat veikianti meno, dailės įvairių 
amatų dirbinių ir spaudos leidinių 
paroda. Šios parodos, kurioje gau
siai atstovaujami stovyklos meninin
kai ir įvairių specialistų darbai, ini
ciatoriaus — stovyklos vadovas J. 
šmafžys. Parodą suorganizavo ir ją 
Įrengė stovyklos kultūrininkų komi
sija. Kadangi netoli nuo Schtvein-

furto Bad-Kissingene yra IRO Vyr. 
zonos būstinė, tad ir nuolatinių aukš
tų IRO ir Kariuomenės pareigūnų 
bei kitų pasaulinių žmonių, atvyk
stančių susipažinti su turiningai su
tvarkyta stovykla, taigi ir joje Įreng
ta reprezentacine lietuviškų dirbinių 
paroda, lankytojų netrūksta.

— Liepos 20—21 d. d. Hanau „At
žalyno" dramos vaidintojai stovyklos 
gyventojams dideliu pasisekimu statė 
Moljero 3 v. komediją „Tariamasis 
ligonis“. Nors ir naujosios valiutos 
nubiedninti, gyventojai abi dienas 
„Atžalyno“ pastatymą gausiai ap
lankė.

— Gimnazijos 3 grupės vyresnių 
kiršių moksleivių! su dideliu pamė 
gimu lanko mašinraščio kursus, ku
riuose mokosi naujos specialybės 20 
moksleivių.

— Vietos skautai, surengę sėk
mingai. pavykusią daiktinę loteriją, 
stovyklauja Schweinfurto apylinkėse 
ir po to vyksta j skaiitų Tautinę Sto
vyklą.

— Be jau anksčiau - veikiančių 
dviejų kooperatyvų, prekybininko 
Jurjono krautuvės, „Gražinos“ foto 
studijos, dail. C. JanuŠo Dailės stu
dijos, jnž. B. Žutauto ir A. Sodeikos 
dailės dirbinių dirbtuvių, Prišmanto 
tautinių audinių audyklos, naują va
liutą įvedus, Įsisteigė daržovėmis ir 
vaisiais gyventojus aptarnaujanti 
krautuvė, duonos ir įvairių būlkučių 
kepykla, radijo ir elektros dirbinių 
dirbtuvės. K. K.

istorija. Net ir Prancūzijos kultūri
nė 'jtaka jaučiama Venecueloje: kiek
vienas reikšmingesnis Paryžiaus kul
tūrinio gyvenimo jvykis randa at
garsio Caracas laikraščiuose. Visos 
vidurinės ir rytinės Europos valsty
bės, išskyrus Sov. Sąjungą, Venecue
loje diplomatiškai neatstovaujamos.

Ūkinė Venecuelos būklė verta pa
vydo. Nors didžioji krašto pareika
lavimų dalis dengiama importu, ta
čiau prekybinis balansas pasilieka 
visuomet aktyvus. Venecuela gaU vis
ką apmokėti, kadangi ji turi didžiau
sių moderniojo pasaulio lobių: naftos. 
Šiuo metu Venecuela pasaulio naftos 
gamintojų sąraše stovi antroje vieto
je. Šaltiniai išsidriekę Orinoco pro
vincijoje, administracijos ir ekspedf- 
cijos centras — Maracaibo miestas. 
Tenai, dirbtiniu būdu vėsinamose 
įstaigose, darbas virte verda, nes pa
sauliui reikalinga Venecuelos naftos. 
Krašte randama, bet to, dar didžiu
liai kiekiai aukso, sidabro, deimantų 
ir perlų.

Venecuelos žemės ūkis, priešingai, 
yra gerokai atsilikęs. Nors netrūksta 
didžiulių kavos ir kakao plantacijų, 
tačiau miltus, mėsą, pieno produktus, 
net kiaušinius ir paukštieną prisieina 
įsigabenti iš užsienio. Tas faktas 
daugiau negu kas kita paaiškina, ko
dėl Venecuelai reikalingi žemdirbiai 
ir galvijų augintojai.

. Venecuelos bolivaras šiandien yra 
geriausias pasaulio pinigas. JAV do
leris lygus 3,5 bolivarų. Auksas ir 
užsienio.-valiutą, perkama ir parda
vinėjama be jokių suvaržymų. Tokia 
sveika valiuta skatina visų pasaulio 
kraštų valstybes geriausias savo pre
kes gabenti Venecuelon, tačiau im
portas iš JAV nurungia importą iš 
visų kitų šalių. Prekybai pagyventi, 
plačiai ■ praktikuojamas pardavimas 
išsimokėtinai.. Tuo būdu lengvai gali
ma įsigyti rašom, mašinėles, siuva
mąsias mašinas, seifus ir daugeli ki
tų prekių. Išimti sudaro automobi
liai, kimių paklausa viršija pasiūlą.

Iš Caracas mes važiuojame trau
kiniu Valencia kryptimi. Tai vienin
telė svarbioji Venecuelos geležinkelio 
šaka. Traukinys vingiuojąs! kalnais. 
Žiūrėdami pro vagono langą, stebi
mės nuostabiai žaviu žmogaus rankos 
nepaliestos apylinkės vaizdų grožiu. 
Pasiekę Turmero, pasisamdome au
tomobili vykti i San Juan de los

Morros'. Puikus asfaltuotas kelias 
raitosi ji apgaubusių medžių šakų 
pavėsyje, tartum neseniai pažeista 
gamta būtų atgavusi natūralias savo 
teises ir norėtų keleivius užsmaugti. 
Išsukus iš pagrindinio kelio, norint 
aplankyti nuošalesnes vietoves, prieš 
akis atsiveria nematyto grožio vaiz
dai. Erdvę pripildo švelnus paukščių 
čiulbėjimas, kuri protarpiais nutrau
kia plėšriųjų paukščių klyksmas.

Per milžiniškus bananų plotus 
patenkame i savo paprastumu didin-- 
gą atogrąžų mišką. Dieną naktį iš 
jo aidi savotiška atogrąžų muzika. 
Saldžiai kvėpuoja {vairiausių augalų 
žiedai. Džunglių viešpačiais yra gy
vatė barškuolė ir puma, tie baisieji 
žmogaus ir žvėrių^priešai.

Venecuela turi ir puikių hetur- 
motorių lėktuvų susisiekimui, kuriais 
lengvai; ir greitai pasiekiama toli
miausios krašto vietos. Tai priešin
gumų krąštas. Vieni važinėja pa
šliūžomis Kordiljerų šlaitais Merida 
apylinkėse, tuo tarpu kai kiti Mara
caibo mieste žiemą vasarą dūsta ne
pakeliamoje kaitroje.

Bet artinasi išvykimo valanda. 
Dar kartą metamės i virpantį Cara
cas gyvenimą, klausomės skambių 
balsų iš didžiulių garsiakalbių, dali
jame išmaldą elgetoms. Dar kartą 
Įsikvepiame oro tame krašte, kuris

Pranešimas
1. Kiekvienas amatininkas ir dar

bininkas, gyv. stovykloje ar už sto- 
stovyklos ribų, kur nėra prof s-gos 
skyriaus, gali kreiptis į Centro Val
dybą ir rūpimais klausimais gaus pa
aiškinimų bei nurodymų.

2. IRO išduoti amato-specialybių 
pažymėjimai galioja tik iki emigraci
jos stovyklos, o iš ten emigruojan
tiems nebegrąžinami,

a) IRO išduoti .....................
pažymėjimai, 
lioja,

b) {vairių kursų 
dybos išduoti 
pažymėjimai, užsienyje negalio
ja. (Suinteresūbti platesnių in
formacijų gali gauti Centro Val
dyboje.)

3. Centro Valdyba turi ryšius su 
visomis Anglosaksų Profesinėmis Są
jungomis ir Į mūsų išduotus specia
lybės bei nario liudijimus kreipia
mas dėmesys, ir traktuojami kaip 
profesinės s-gos nariai.

4. Ingolstadto ir Garmischo . sto
vyklų amatininkai ir darbininkai pri
valo susitvarkyti, nes emigracijos at
veju C. Valdybos daugiau nebus krei
piamas l bet kokius pasiaiškinimus 
dėmesys ir nebus išduodami jokie 
liudijimai.

5. Visi profesinių kursų vedėjai ir 
rengėjai privalėtų palaikyti ryšius su 
prof, s-ga ir prie išleidžiamųjų turi 
būti pakviestas prof, s-gos atstovas. 
Priešingu atveju nebus išduodami 
prof, s-gos Amato Liudijimai.

L.T.A. ir D. Prof. S-gos Cęntra

amato-specialybių 
užsienyje nega-

Ir Švietimo Val- 
amat ,-specialybių

nepažįsta jokių suvaržymų. Po to vėl 
nusiliedžiame i L Guaira, iš kurio 
uosto vėl padvelkia l mus nežmoniš
kai įkaitęs vėjas. Tenai laukia mūsų 
laivas, vienintelis europinės kultūros 
atstovas, tos kultūros, j kurią mes 
noriai grįžtame, nors ir kažkaip būtų, 
sužavėję aplankytos Venecuelos tur
tai, — baigia savo kelionės aprašymą 
H. J. Dalios.

Kaip tik šie paskutiniai aprašy
mo žodžiai atskleidžia visą benamio 
tragediją. Kur bebūtume, kaip be
gyventume, — gimtosios žemės mums 
niekas neatstos, nes ten, mūsų poeto 
žodžiais betariant, „brangiau už vis
ką gimtos žemes sauja, nes kiekvie
noj dulkėj — tu patsai, esi", (z)

Opiaisiais tremtinių reikalais
MŪNCHENO LIET. TREMTINIŲ DELEGACIJA PAS J.A.V. KARINĮ 

GUBERNATORIŲ BAVARIJAI P. MURRAI VAN WAGONERI
Š. m. liepos 27 d. Mūncheno lie

tuviai tremtiniai minėjo metinę su
kakti, kaip 1922 m. liepos 27 d. JAV 
pripažino Lietuvą de jure. Tą dieną 
14 vai. Mūncheno Apylinkės K-to 
delegacija, susidedanti iš pik. Pranc- 
kcjnio, teisininko J. Stiklioriaus ir 
vienos ponios, apsilankė audiencijoj 
pas JAV karini gubernatorių Bava
rijai poną Murray van Wagoner}, pa
dėkojo jo asmeny JAV Vyriausybei 
už Lietuvos pripažinimą de jure ir už 
„1948 m. DP imigracijos įstatymo 
priėmimą. Ta proga {teikė jam kuk
lių dovanėlių; gražią medinę lėkštę 
su išpieštais Lietuvos Vytim ir miestų 
herbais ir 2 albumus su liet, meni
ninkų paveikslų reprodukcijomis ir 
liaudies meno dirbinių nuotraukomis,

o taip pat raštą (pro memoria) dėl 
emigracijos paskubinimo, dėl evakua
cijos pavojaus atveju, ypač moterų 
ir vaikų, dėl darbo suteikimo, dėl 
priėmimo Į stovyklas ir dėl finansi
nės paramos liet, organizacijoms, kad 
sušelptų ligonius, senius, našles su 
vaikais. P. Gubernatorius gražiai 
priėmė delegaciją, maloniai padėkojo 
už dovanėles ir žadėjo susipažinti su 
rašte (pro memoria) paliestais klau
simais. Po to delegacija tuo pačiu 
tikslu apsilankė pas JAV kariuoms- 
nės atstovą pulk. J. Deckarj.

Vakare įvyko sukakties minėjimai 
mieste ir stovyklose, kur buvo pada
ryti pranešimai apie šios sukakties 
reikšmę ir apskritai apie Ameriką

P. St.

Arturas Koestleris (6)

Tamsa vidudienį.
Vertė V. T.

Koridorius buvo tuščias ir menkai apšviestas. Nieko ne
sigirdėjo. Kodėl staiga Nr. 402 nutilo, kaip karpis?

Be abejo, jis nusigando; bijojo susitepti su Rubašovu. Gal 
Nr. 402 buvo koks daktaras ar inžinierius, drebąs nuo vifeno 
tik pagalvojimo apie savo kaimyną. Matyt, neturi politinio 
patyrimo,.kitaip nebūtų pradėjęs nuo vardo. Žinoma, besėdė
damas ilgesni laiką kalėjime buvo išmokęs signalizacijos ir 
baisiai hofėjO Įrodyti, kad jlš nekaltas. Naivus, mano, kad jo 
asmeniškas kaltumas ar nekaltumas turi kokios nors reikš
mės; neturi jokio supratimo apie aukštesnius dalykus. Aiš
ku, šiUo metu jis sėdi ant lovos ir gal koki penktą kartą rašo 
protesto laišką valdžios įstaigoms arba šimtąjį kartą savo 
žmonai, nesuprasdamas, kad valdžios Įstaigos tų laiškų vi
siškai neskaitys, o žmona negaus; iš nusivylimo užsiauginęs 
juodą kaip Puškino barzdą, graužia sau nagus ir mintimis 
gašlauja. Kalėjime nėra' nieko blogesnio, kaip turėti gryną 
nesusipratimą ir kad visos šių pastarųjų metų katastrofos —- 
sąžinę; toks žmogus negali aklimatizuotis, jo moralė smun
ka.,. Staiga vėl pasigirdo beldimasis.

Rubašovas galvotrūkčiais pribėgo prie lovos. Porą rai
džių jau buvo praleidęs Nr. 402 takšhojo labai greitai ir ner
vini n: RAI JUMS.

„Getai jums,“
Nelaukė, Nr. 402 — komformistas. jis neapkenčia opo- 

tici/Os; matyt, tiki, kad Istorija rieda neklystančiais bėgiais, 
pag >1 neklaidinga Nr, I planą. Įsitikinęs, kad suimtas per 
nesusipratimą ir kad visos šių pastarųjų metų katastrofos — 
nuo Kinijos ligi Ispanijos, nuo bado ligi sencilos gvardijos 
sunaikinimo — tėra apgailėtinas atsitiktinumas arba velniš
kos Rubašovo ir jo opozičibnieriškų draugų machinacijos. 
Nė, jis bė Puškino barzdos. Tai greičiau suglebęs fanatikas, 
kuris skrupulingai valo vienutę ir griežtai vykdo visas tai

sykles. Nėra ko su juo ginčyti^ Nepakeist Tačiau vlsvlen 
tai kontaktas su pasauliu.

— KAS? — paklausė Rubašovas iš lėto ir aiškiai.
— KAS JUMS DARBO.
— KAIP NORIT, —• atsakė Rubašovas. Manydamas, kad 

pasikalbėjimas baigtas, atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Tačiau 
staiga vėl ėmė baisiai stipriai ir garsiai belstis, lyg su batu, 
matyt, norėdamas priduoti savo žodžiams daugiau svorio.

TEGYVUOJA J. D. IMPERATORIUS! ,
„Aha! Mat kaip“, tarė Rubašovas. „Vadinas, dar yra kon- 

trarevoliucioniėrių iš gyvo kaulo; o mes vis manėme, kad 
tokie tėra Nr. I kalbose, kaip atgailos ožiai vidaus negalavi
mams užtušuoti. Štai vienas toks, kuris šaukia: tegyvuoja 
monarchas!..“

— AMEN, — tarė Rubašovas su pašaipa. Atsakymo ne
reikėjo laukti. Jis buvo dar garsesnis:

— NIEKŠAS! .;
Rubašovas buvo patenkintas. Norėdamas pakeisti toną 

tarė:
— NEVISIŠKAI SUPRANTU.
Nr. 402 siuto. Pasikalbėjimas Vyko toliau. Ilgas sakinys: 
KAIP ILGAI NEGULEJOT SU MOTERIMI?
Matyt, jis pasinaudojo monokliu. Rubašovas nejautė jokio 

paslšlyktėjimo. Tas žmogus bent atrodo' toks, koks yra; tai 
mieliau, negu būtų šnekėjęs apie monarchistinius manifestus. 
Rubašovas pagalvojo ir tarė:

TRYS SAVAITES,
Greitas atsakymas:
PAPASAKOKITE MAN VISKĄ.
Tai jau perdaug. Iš karto Rubašovas norėjo nutraukti pa

sikalbėjimą, tačiau prisiminė, kad ateity jo kaimynas galės 
būti geras tarpininkas su Nr. 400 Ir sekančiomis vienutėmis. 
Rubašovas kaip nors norėjo surasti atsakymą. Prisiminė seną 
prieškarinę dainelę; girdėjo ją studentu būdamas kažkur 
dansinge, kur moterys juodomis kojinėmis šoko prancūzišką 
kankaną. Jis atsiduso ir pasinaudodamas prince-nez tarė;

— AUKSINES KRŪTYS KAIP OBUOLIAI...
Tikėjos, kad patiks. Tikrai atspėjo. Nr. 402 prašėt
— TĘSKIT. SMULKMENŲ.

Dabar, matyt, jis glostė nervingai ūsus. Jis turėjo būti 
su mažais, pafrizuotais ūsais. Man j{ velniai; tai vienintelis 
tarpininkas, reikia palaikyti santykius. Apie ką kalbėdavo 
karininkai kantinėje? Apie moteris ir apie arklius. Rubašo
vas tarė:

— šlaunys kaip laukines kumelaites ...
Jis pavargęs. Prie geriausių norų daugiau negalėjo. Nr. 402 

šokinėjo iš džiaugsmo.
— JŪS TIKRAS VELNIAS — tarė su entuziazmu. Be / 

abejo kvatojo, tik nieko nebuvo galima girdėti; plekšnojo per 
šlaunis ir glostė ūsus, bet nieko nebuvo galima matyti. Neby
lios sienos storumas truputį varžė Rubašovą.

— TĘSKITE, — relkalayo Nr. 402.
— NEGALIU — VISKAS — tarė Rubašovas ir tuojau pat 

pasidarė gaila. Nereikėjo įžeisti Nr. 402. Dėkui Dievui, Nr. 402 
nelsiželdė. Jis beldė toliau:

— TĘSKITE — PRAŠAU...
Rubašovas taip įgudo, kad nereikėjo Skaičiuoti ženklų; jis 

tuojau juos perdirbo l garsus. Jam atrodė, kad jis girdi, kaip 
Nr. 402 prašo penėti toliau erotinėmis scenomis. Vėl prašymas, , 
dar smarkesnis:

— PRAŠAU — MALDAUJU...
Matyt, Nr. 402 buvo dar jaunas, tur būt, išaugęs ištrėmime, 

senos karių šeimos atžala, grįžęs { savo kraštą su padirbtu 
pasu, matyt, baisiai kankinosi:

— DAR — PRAŠAU. PRAŠAU.
Tingus ir liūdnas žvilgsnis nukrypo į kalkėmis išbaltintą 

tylią sieną, kurios drėgnos dėmės pamažu virto moters pa
veikslu su mažomis auksinėmis kaip obuoliai krūtimis ir su 
laukinės kumelaitės šlaunimis.

— PASAKOKIT DAUGIAUPRAŠAU.
Gal būt jis klūpo ant lovos sudėjęs rankas, kaip tas ka

linys iš Nr. 407, imdamas savo duonos gabalėlį.
Pagaliau Rubašovas prisiminė, kur jis matė panašią sceną. 

— tą maldaujančių liesų ir ištiestų rankų žestą.- Pieta...
IX.

Pieta... Vieno pietų Vokietijos miesto pinekoteka, pir
madienio popietis. Muziejuje nebuvo nė gyvos dvasios, į*
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Ar išdrįs Rusija kariauti?
Kuo silpnesnė yra tikroji būklė, tuo didesnis yra mėginimas blefuoti (įgąsdinti)Kasdieninio gyvenimo patyrimas rbdo, kad per didelis maisto kiekis ne stiprina žmogų, bet silpnina, o tam tikromis aplinkybėmis sudaro pavojų net jo gyvybei. Lygiai taip pat yra 

ir politikoje; per didelė ekspansija krašto ne stiprina, bet silpnina, o tam tikromis aplinkybėmis net gyvybinėms jėgoms yra pavojinga.Šio patyrimo dėsnio tipišką pavyzdį mes matome šiandien Rusijoje, kuri, po Antrojo Pasaulinio karo, bandydama praryti per didelį valstybių kiek), tiesiog springsta. Ne vien tiktai, kad jau kuris laikas rusų visi naujieji ekspansijos bandymai niekingai sugniužo, bet net ir praryti valstybių gabalai, kaip kadaise septyni ožiukai vilko pilve, vėl atgyja Ir ima bruzdėti. Pasikėsinimas prieš Togliatti Italijoje ne vien tjj: liko neatkeršytas, bet virto blamažu (negarbe) po apgailėtinai nepasisekusio generalinio streiko rusams. Jugoslavijoje Tito beatodairiškai tyčiojasi iš rūsų pasmerkimo, o nuo Baltijos iki Juodosios jūros, t. y. Pabaltijo kraštuose, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje 
ir kas ypatingai Rusijai skaudu, taip pat ir Ukrainoje, gyventojai pateko į tokį nerimą, kuris primena laikus, kuriuos pergyveno rusų autokratai pralaimėję rusų-japonų karą.Visi, kurie nors šiek-tiek gali sprę
sti apie padėtį anapus geležinės užuolaidos, ar tai būtų sąjungininkų žinybos karininkai, ar pabėgę čekai, sugrįžę vokiečiai, šveicarų naftoiogai 
iš Rumunijos, — visi sutinka, kad visose rusų užimtose mūsų žemyno srityse yra nepasitenkinimas ir iš to kyląs nerimas; šis nerimas yra tokio pobūdžio, kad trečiojo pasaulinio karo pradžia kartu būtų ir neramumų pradžia, kurie rusų valdomus kraštus nuo Suomių įlankos iki Azovo jūros ir nuo Štetino iki Triesto paverstų puolančiai valstybei gyvybiškai pavojingu politiniu liūnu.Turint visa tai galvoje, kaip paaiškinti, kad rusai, nežiūrėdami beviltiškos savo būklės, nesumažėjan-

,.BURŽUAZINIAI POLINKIAI 
RAUDONARMIEČIUOSEMaskviškė „Raudonoji Žvaigždė“ kritikuoja vidujinę raudonosios armijos discipliną ir pastebi, kad daugelis rusų kareivių blogai sveikinąsi, kad jų sagos nebeblizgančios ir kad susiraukšlėję jų batų aulai panašus į akordeono dumples, šitokios „buržuazinės tendencijos“ turinčios būti pašalintos. Esą galima pastebėti ir per maža paklusnumo karininkams. Ypatingai ryšku tai okupaciniuose daliniuose Vokietijoje, kur karininkai vengią dalyvauti pasilinksminimuose! kartu su kareiviais, jie lanką jau ir atskiras svetaines. Karininkai taip pat nebenešą jiems priklausančių, lagaminų, (Journal de Geneve.)

Chicago (Illinois). — Šiuo metu, 
kada atsirado daugiau vilties, kad 
didesnis lietuvių tremtinių skaičius 
(kiek tatai pareis nuo daugelio ap
linkybių Ir nemažai nuo Amerikos lietuvių politikų pastangų) galės atvykti Amerikon, atrodo ne pro šalį susipažinti su Čia esančiomis lietuviškomis partijomis ir srovėmis. Su jomis, daugeliui gali tekti čia atvažiavus daugiau ar mažiau susidurti. O ir kituose pasaulio kraštuose atsi- dūrusiems tremtiniams svarbu žinoti, kas dedasi pasaulio didžiausiame lietuvių susibūrime — Amerikoje.Tačiau apie partijas informuott, be abejo, labai sunku ir tam tikru atžvilgiu pavojinga. Daugeliui žmonių, ir labai besistengiant, nepavyksta išlaikyti net ir minimalaus objektyvumo, be kurio informacija nustoja 

didelės dalies savo vertės. Toks pavojus, žinoma, ir man gresia.Šį kartą, apie tautininkus. Ši tema lig ir aktualesnė dėl tok kad jie nedalyvauja bendroje Amerikos Lietuvių Taryboje. Dėl to reikalo daug kas ir daug kur sielojasi. Kas čia kaltas ar nekaltas — atskiras klausimas. Yra ir toks klausimas: ar gerai ar negerai, kad nedalyvauja. Ir čia yra įvairių nuomonių. Vieną dalyką betgi galima būtų ir dabar pastebėti. Europoje ir kitose pasaulio dalyse partijų’vadovų ar šiaip žymiausių politikų asmenybių būdai, jų tarpusavis santykiavimas dažnai nulemia daug dalykų. Tas pats, ir tai gan stipriu mastu, yra Amerikos lietuvių didžiųjų politikų tarpe, šitą aplinkybę reikia turėti galvoje. Be to daugelį reiškinių būtų sunku suprasti.Nepriklausomoje Lietuvoje buvo tautininkai. Amerikoje Jau iš seniau buvo lietuvių vidurio srovė — „S an - d ar Iečiai“. Jų žymesni veikėjai Mikas Vaidyla (Sandaros redakto- j rius), Petras PivariSnas, Dr. Matas]

čiu smarkumu puola Berlyną, o- iš dalias ir Vieną?Na, atsakymą į šį klausimą nėrą ypatingai sunku surasti. Jis skamba: kuo silpnesnė yra tikroji būklė, tuo didesnis yra mėginimas blefuoti (įgąsdinti). Kas nieko neturi, tas greičiau išdrįs ramiausia veido išraiška rizikuoti didžiausias sumas, kadangi jis tikrovėj nieko daugiau nebegali pralaimėti; spekuliantas, subankrutavęs, išdrįs atlikti pasiučiausius biržos veiksmus, • kadangi jis daugiau nebegalėdamas prakišti, dar viską gali laimėti. Kaip žinoma, taip elgėsi ir Hitleris Mūnchene dėl vidaus būklės, kuri buvo visiškai pairusi ir su- bankrutavūsi. Jo generolai rengė

prieš jį sukilimą ir jau buvo pasiruošę jo nepaklusti, bet tai nesutrukdė Hitleriui nepamėgdžiojamu akiplėšiškumu pasipriešinti paikam’ Cham- berlainui ir taip jis laimėjo jau pralaimėtą lošimą ne todėl, kad jo turėta kozirius rankose, bet dėl to, kad anglų ministeris pirmininkas. patikėjo blefu.Ir šiandien Berlyne rusai visiškai panašiai elgiasi. Bet vieno to fakto, kad Clay jiems pasipriešino, pakako Titui paskatinti viešai nepaklusti ir italų komunistų kovos jėgoms palaužti. Yra tikra, kad tolimesnis vakarų sąjungininkų pasipriešinimas iškels aikštėn naujus katastrofiškus Rytų bloko silpnumus.
KAZYS VERŽIKAS / Lituvių srovės Amerikoje, A. Olis ir A. Smetonamirštų savo kilmės, savo kalbos, savo muzikos, dainų ir kitų gražių papročių. Aš žinau ir visi tikrieji amerikiečiai žino, kad tas negali būti -geru ir naudingu Amerikos piliečiu, kuris nebežino, kas jis buvo ir yra, iras paniekina savo kalbą, savo senelių- prosenelių ir savo kilmės tėvynę. Toks žmogus ir Amerikai netinka.— Taip manydamas, aš darau išvadą, kad mes neturime savo veikime gilintis į religijos klausimus, į socialinę ar ekonominę Lietuvos gyvenimo pusę ar į jos valdymosi formą. Tai nėra^mūsų, Amerikos piliečių, dalykas. Tą gali atlikti tik tie žmonės, kurtę Lietuvoje gyvena ar gyvens — tai bus jų norų ir valios įgy-, vendiniams. Mūsų pareiga ir didžiausias troškimas — padaryti visai tai, kad Lietuva būtų laisvą, nepriklausoma, kad lietuvių tauta galėtų laisvai savo klausimus spręsti-— Žinoma, Amerikos lietuvių tarpe yra daug kitaip galvojančių. Iš čia ir susidaro nuomonių skirtumas ir sunkumas sueiti į bendrą darbo frontą.— Jus klausiate manę apie Smetonos režimą ir jo atvykimą į Ameriką. Mano atsakymą galite suprasti iš čia suminėto mano nusistatymo. 1 Gi Smetonos atvykimas Amerikon man buvo įdomus ir svarbus tik kaip atvykimas Lietuvos Respublikos Prezidento, visai nesigilinant į tai, kokiai jis partijai priklausė. Visai gę-. rai suprantu, kad galėjo būti ir kitų Lietuvos vidaus politikos klausimų ta proga. Bet man, kaip Amerikos piliečiui lietuviui, buvo aišku, kad Lietuvos Prezidento atvykimas tose sąlygose, kokios tada buvo, galėję daug padėti mūsų užbrėžtam tikslui — išvaduoti Lietuvą iš bolševikų okupacijos. Ir čia būta nuomonių skirtumo, kuris, be abejo, sunkino suėjimą į bendrą Lietuvos išlaisvinimo frontą.

VInikas ir kt. Vėliau atsirado Amerikoje kiti tautminkaf (berods, apie 1926 m.), kurių žymesniais vadovais laikomi Antanas Olis, Pijus Žiūrįs, Vytautas Abraftls, TysHava („Vienybės" redaktorius), Kazys Karpius („Dirvos" redaktorius). Kiek aš suprantu, šitai srovei nesvetimas Antanas Vanagaitis su savo galinga propagandos mašina — „Margučio“ radijo valandomis Ir „Margučio" Žurnalu. Nepersenaf atvažiavo Vincas Rastenis, dirba „Vienybės“ štabe, o taip pat aktyvus politikos Ir visuomenės gyvenime. Yra dar ir nemaža kitų, kurių aš dar nesuspėjau pažinti.Vidurinė srovė Amerikoje turi tris giminingas organizacijas. „Amerikos Lietuvių Misiją“ (Olis), Lietuvai Vaduoti Sąjungą (Žiūrįs) Tautininkų (Abraitis). Ne taip seniai buvo tų organizacijų atstovų suvažiavimas, kurs nutarė persiorganizuoti. Tam reikalui išrinkta komisija, Pastarosios pirmininku išrinktas Dr. Antanas Olis. Tad savaime suprantama, kad tikriausias tuo klausimu žinių šaltinis galėtų būti p. Olis. Į jį aš ir kreipiausi, prarydamas informacijų.— Aš esu Amttikos pilietis. Lietuvoje nesu buvęs; nesu buvęs, suprantama, Lietuvos tautininkų sąjungos nariu, — pradėjo savo paaiškinimus p. Olis. — Aš taip pat nesiruošiu važiuoti į Lietuvą ten apsigyventi. Aš ir mano bendraminčiai tenorime tik vieno dalyko, būtent: kad Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma, kad ji galėtų valdytis taip, kaip ji nori, kad ji galėtų turėti tokią valdžią, kokią išrinks tikrieji Lietuvos gyventojai. Vienu žodžiu, aš noriu tai, ko privalo norėti ir siekti kiekvienas sąmoningas Amerikos pilietis, nes tai yra nesugriaunami Amerikos idealai.— Be to, aš ir mano bendraminčiai norime, kad Amerikoje gyveną ar esą jos lietuvių kilmės piliečiai neuž

Nors šiam samprotavimui šiandien daug kur pritariama^ yra: politinių stebėtojų, kurie kaip tik dėl šių sunkumų, kuriuos Rusija pergyvena, kelia klausimą: ar ši sunki, beveik beviltiška būklė, kurioj šiandien yra Rusija, nebus Rusijai priežastimi pradėti trečiąjį pasaulinį karą. „Juk nuolat matome“, argumentuoja šie stebėtojai, kad gyvuHaf arba žmonės, patekę į būklę be išeities, pasiryžta bėgti į priekį ir puola tuos, kurtų protingai galvojant jie negali įveikti.Nelengva į šiuos argumentus tinkamai atsakyti, nes jie perdaug yra susiję su jausmais, kurie neįeina į grynojo protavimo sritį. Tačiau aš netikta, kad rusai savo dabartinėje

pavojingoje būklėje sektų vokiečių pavyzdžiu, nes pirma, rusai tai nėra vokiečiai, kurie jau normaliais lai
kais koketavo pasaulio žuvimo nuotaikomis, o antra, Stalinas nėra hit
leriško tipo komedijan'tas, kuris 
aukščiau vertintų teatro efektus už 
tikrovę. Tai yra beveik septynias
dešimties metų asmuo, realiai galvo
jąs, mėgstąs galybę, taip pat gyveni
mą ir jo malonumus, ir jas yra lin
kęs pasitenkinti tuo, kas galima, 
užuot kaip kvailys sunaikinęs savo 
nuosavybės paskutinius. likučius.

Toks asmuo, kuris vadovaujasi 
sveiko žmogaus proto ir patyrimo 
nuostatais, blefuos tolei, kolei yra 
perspektyvų blefu laimėti, bet blefui 
nepasisekus, jis mieliau pasitenkins: 
savo galybės likučiais, negu paauko
jęs pražūties įspūdžiui.

Toliau iškyla dar vienas klausimas: ar didysis Stalinas tikrai tebėra dar Rusijos valdovas, ar jis te
bėra dar ir šiandien tas stiprusis vy
ras, kuris gali įveikti karo partijos 
generolus ir kitus garbėtroškas? Į šį 
argumentą mano nuomone galima 
taip atsakyti: taip, Stalinas yra šian
dien, užimamos vietos dėka, kurią, sudarė jam jo paties propaganda, vi
siškas Rusijos valdovas. Jei jis ir 
turi skaitytis su opozicija, tai ši pati, 
opozicija vargu ar išdrįs jį prašalinti 
nuo valdžios, nes taip pat ir Rusijos 
opozicionieriai turi žinoti, kad Stalino išskyrimas atidarys kelią pavojingiausioms savitarpinės kovoms dėl valdžios.Jei tačiau Europai pavojus tebegrosią, tai ne tiek dėl rusų noro pulti,, kiek dėl vidujinio Europos nepastovumo. Taip žiūrint, savaime suprantama, kad prancūzų ministerių krizė, 
yra deja ne vien tik asmenų, bet prancūzų politikos,, pagaliau net svei
ko prancūzų proto (bon sens) krizė, todėl tai šiandien mus bauginančiai 
ir veikia. Si socialistų išprovokuota 
krizė dėl sumos, kuri gal būt galėtų 
suteikti rimtų rūpesčių Lichtenšteino ar Monako kunigaikščiui, bet jau šveicarų didelio banko balanse arba didesniojo kantono biudžete jokio svarbesnio vaidmens nevaidintų, reikia vertinti kaip gilaus vidujinio nesaugumo simbolį. Tai nėra jos atsi
tiktinumas, kad lygiai toki pat krizė įvyko vokiečiams įžygiuojant į Reino 
sritį ir vėl 1938 metais jiems užimant Austriją, tai yra, kaip tik tuo metu, kada kraštui ypač buvo reikalinga 
veikli vyriausybė. Tai, kas vyksta 
Prancūzijoje, yra tendeneija, tiesiog 
prancūzų noras, pasitraukti nuo politikos; nesąmoningas noras, dėl kurio 
suprantama, kad amerikiečiai, žval- 
gydamies valstybės, pajėgiančios ak
tyviai apginti Europos interesus, vis labiau kreipia savo žvilgsnius į Vo
kietiją.

„Die Weitwcthe"(Nr. 767, 1948/VII. 23 d)
skyrus Rubašovą ir jaunuolį, kurio pamatyti jis atėjo. Jų pasikalbėjimas vyko ant apvalaus pliušinio suoliuko, tuščios salės vidury, kurios sienos nukabinėtos flamandų dailininkų paveikslais su riebiomis moterimis, 1933 m., pirmaisiais teroro mėnesiais, truputį prieš Rubašovo suėmimą. Judėjimas -sudau- žytas, nariai už įstatymų ribų. Partija nustojo būti politinė organizacija, tai tebuvo kraujuojanti masė su tūkstančiu rankų ir galvų. Panašiai kaip lavono plaukai ir nagai dar auga, galima buvo pastebėti tam tikras judėjimas paskiruose vienetuose, nors Partijos muskulai ir sąnariai buvo mirę. Visame krašte dar tebebuvo nedidelės grupelės, kurios apjungdavo tuos, kurie buvo išlikę nuo katastrofos ir kurie veikė pogrindyje. Jie rinkdavosi rūsiuose, miškuose, stotyse, muziejuose ir sporto organizacijose. Dažnai keisdavo buveinę, vardą, metodus. Pažino vienas kitą slapyvardžiąis ir niekados ne- klausdavo vienas kito adreso. Kiekvienas savo gyvenimą atiduodavo į kito rankas, įr nė vienas nepasitikėjo savo draugų. Spausdino proklamącijas, norėdami įtikinti save ir kifus, kad dar jie gyvi. Pasipildavo naktimis siaurose gatvelėse ir rašinėdavo ant sienų senus šūkius, kad matytųsi, jog dar jie gyvi. Auštant kardavosi į fabrikų kaminus ir iškeldavo seną vėliavą, kad įrodytų, jog dar gyvi. Retai kas matydavo jų proklamacijas, nes kiekvienas skubėdavo jas numesti iš baimės, kad matė šitą iš anapus karsto žodį. Kai gaidys sugiedodavo, kovos šūkiai nuo sienų būdavo pranykę be paliovos. Mat, visame krašte buvo nedidelės grupės žmonių, kurie pasivadino įnirusiaisiais atostogose“ ir kurių tikslas tebuvo įrodyti, kad jie gyvu‘ Tarp grupių nebuvo ryšio. Partijos nervinė sistema buvo suardyta ir kiekviena grupė veikė, kaip atskiras vienetas. Tačiau pamažu jie tirdavo tereną aplink. Pagarbos verti prekybiniai agentai atvykdavo iš užsienio su padirbtais pasais ir 
su dvigubų šienu čemodanais, tai Delegatai. Dažniausiai juos suimdavo, kankindavo ir nukirsdavo, galvą — kiti stojo į jų 
Vietą, Partija buvo kūnas be gyvybės,-nejudrus ir nealsuojąs, tačiau jo plaukai ir nagai tebeaugo; vadai pasiųsdavo iš ana
lus sienos srovę, kuri suelektrindavo tą, inertišką kūną ir jo 
Sąnariuose sukeldavo spazminius trūkčiojimus.

(Bus daugiau).

Nelė Mazalaitė-Kruminienė (3)

Tūkstantis ir viena 
naktisIr visą laiką ji buvo nerime, ir nežinojo, kaip susigrąžinti ramybę ir parodyti, jog jos širdis niekada nebuvo nusižeminusi. Ji nežinojo to, o naktimis rodėsi sapnai, kur žvejas buvo švelnus ir geras, ir jie abu stovėjo prie visų jos langų, tylėjo ir laikė vienas kito ranką. Ir kitą ji sapnavo, kad yra pabučiavusi jo akis, ir kitą kartą taip, kad jis laikė ją tarp savo rankų ir kalbėjo: aš noriu tave visada matyti. Ir kai ji pabusdavo, ir kur tiktai ji ėjo, ji jautė, tarytum jis laiko ją apkabinęs, ir visada ji girdėjo plakant jo širdį, ir ji kentėjo ■ dėl šito jutimo ir sapnų.Tačiau labiausiai ji kentėjo, kad jis žino ir juokiasi, ir ji nesuprato, kaip apginti savo išdidumą. Ji nežinojo ir tada, kai sėmė vandenį iš ežero ir žvejo šešėlis sustojo šalia jos.— Niekur nėra tokio gero vandens, kaip šisai, — pasakė ji nepasikeldama, nes nenorėjo parodyti savo veido, bet kad jis nepasitraukė, ji turėjo atsistoti, ir tada ji tarė: — Malonu yra praustis šituo vandeniu, o šiandien aš turėsiu svečią. Yra sugrįžęs vienas medžiotojas, — kalbėjo ji, ir kad žvejys žiūrėjo į ją, ji pakėlė akas, sakydąma: — Nėra nieko, kas turėtų taiklesnę ranką ir greitesnę akį, ir jo akys yra žalios, kaip pavasaris.Žvejys tylėjo, ir ji manė, kad jis netiki jos žodžiais, jai atrodė, kad jis permato jos mintis, nes kalbėdama tai, ką jam sakė, ji galvojo: aš džiaugiuosi, kad gyvenu tuo pačiu laiku kaip ir tu, ir kad tavo akys yra mėlynos. — Taip, ji bijojo, kad jis mato jos mintis, todėl skubėjo pasitraukti su savo ąsočiu, tačiau visą laiką galvojo: jis neturi manyti, jog yra taip, kaip yra, ir todėl vėl ieškojo susitikti jį ir tada kalbėjo jam: ,

— Medžiotojas lanko mane vakarais mano troboje, ir 
nėra buvę kito vyro, apie kurį aš svajočiau, tiktai jis.

.Tačiau jai atrodo, kad žvejys mato, kokios yra jos dienos 
ir naktys, ir kad ji šaukia suvo ilgesyje tada, kai jo nematę: 
aš nežinau, kur tu esi, tačiau, mano kvėpavimas įsisunkia į 
naktį, kuri priklauso visiems ir tau, ir todėl esu su tavimi, 
ir nėra niekos apie ką svajoju, tiktai tu. ,

Bet aš turiu padaryti ką nors, kad tu negalvotum, jog aš 
gyvenu tiktai tavimi, — kremtasi ji, — kad kiekvieną tavo 
žodį nešuosi ant krūtinės, kaip karolius, ir tavo pažiūrėjimą ' 
uždarau savo akyse. Ką aš turiu daryti?

Ar ji lenkė su vingiu kiekvieną taką, kur galėjo jį susi
tikti, ir ji praeidavo pro jo namą nuleidusi galvą, ir vandenį 
nešė is tolimiausio ežero. "

Bet jai atrodė, kad jis žino, jog ji neatsitraukia nuo savo 
durų ir laukia.

Ar tu niekada nenorėsi čia ateiti? — galvoja ji. — Kas tada yra mano meilė? Aš manau, kadi ji gali perplaukti marias ir peržengti ugnį, o ji nepajėgia prisišaukti tavęs, kad: galėčiau prieiti ir paglostyti tavo- plaukus.Taip, ji drebėjo dėl šito žinojimo, ir kai netikėtai jie buvo susitikę, ji sustabdė jį ir pasakė:— Aš manau, netrukus medžiotojas išsives mane, nes aš negaliu be jo gyventi.Ji jau buvo benueinanti, nes ji bijojo, kad vistiek niekuomet neįtikins žvejo, tačiau dar sustojo ir paprašė:— Jeigu kada medžiotojas paklaus, ar aš tave buvau kvietusi pažvelgti pro mano namo langus — nesakyk jam to. Alk tu žinai, kad aš to nenorėjau, ir tai buvo tiktai juokas.
— Taip, — pasakė žvejys, — aš žinau, kad tai buvo 

tiktai juokas.
Ir mergaitė nuėjo sau, ir ji šypsojo: dabar aš galiu flM 

ir mirti iš meilės, jis. nežinos, kad. yra tiktai žvejys, o n* 
medžiotojas. Ir jta negalės Ištarti: kokia neišdidi buvo ŠKL . '■
mažoji Širdis.

— Tačiau, — pasakė didysis Vlzyrls, — gal būt jūsų ta* 
neįtikins, nes jšto manote, kad esate perdaug išmintingi,

(Pabaiga)
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
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Kažin ar pasaulio istorijoje yra 
buvę tokių laikotarpių, kad ne poli
škai, bet dailininkai masiškai bėgtų 
nuo režimo. Ir dar nuo tokio režimo, 
kuris giriasi, kad „ten žmogui lengva 
kvėpuoti“ o menininkams — propa
gandistams mokami milžiniški atly
ginimai. Bet visa tragedija, kad ne 
už dailę, o už priverčiamą propagan
dą. Ir suprantama, kad tokie daili
ninkai, kurie nenori už červoncus 
parduoti savo individalybės ir savo 
kūrybinės laisvės, jei tik gali, sprun
ka nuo tokio režimo. Šiomis psicho
loginėmis ir politinėmis aplinkybė
mis mūsų dailininkų dauguma atsi
dūrė tremtyje. Jie čia, sunkiausiose 
sąlygose, kuria, kovoja, kenčia dėl to 
paties, dėl ko kenčia kiekvienas nuo
širdus, nęapsimetęs lietuvis. Ir ry
šium su ruošiama dailės paroda j 
JAV, šios kūrybos vaisius — kata
logas, reprezentacinė dailės knyga 
angliškai „Lithuanian Art in Exile“ 
(Lietuvių Dailė Tremtyje). Tai di
džiausias nuopelnas dailininkų, kny
gos redaktoriaus Pauliaus Augiaus ir 
bendradarbių: V. Petravičiaus, A. 
Valeškos, L. Vilimo ir visų knygos 
dalyvių. Be abejo, leidėjas — firma 
„Aufbau“, vadovaujama arch. T. J. 
Vizgirdos — yra taip pat nemaža nu
sipelnęs, išleisdamas tokią skoningą 
ir kultūringą knygą.

Leidinyje dalyvauja 29 dailinin
kai, iš jų du mirę: M. K. Čiurlionis 
ir K. Šklėrius, ir vienas architektas 
inžinierius. 16 reprodukcijų yra spal
votų. Pasigendama kai kurių senųjų 
ir jaunųjų dailininkų: J. Mackevi
čiaus A. Bagdono, A. Kairio, Žerom- 
skio, Vijeikio etc. Gal būt, dėl sun
kių tremties sąlygų, o gal dėl kietos

*) Lithuanian Art in Exile. Ma
naging Editor Paulius Augius in col
laboration vith V. Petravičius, Adolf. 
Valeška, and Liudas Vilimas. Wrap
per by T. Valius. Published by T. J. 
Vizgirda. Number of Copies 5.000. 
Germany 1948. 78 psi.

Pora naujij mokslo pajėgu
ADV. KAZYS GUDENAS — TEISĖS 

MOKSLŲ DAKTARAS
Liepos 26 d. Gottingeno Georgia 

Augusta Universitetas suteikė adv. 
Kaziui Gudėnui teisės mokslų dak
taro laipsnj.

Dr. Kazys Gudėnas yra gimęs 
1915 m. gegužes 12 d. Vilniuje. 1933 
m. baigė Jėzuitų gimnaziją Kaune, 
studijavo teisės mokslus Vytauto Di
džiojo Universitete ir 1941 m. Įgijo 
Vilniaus Universiteto diplomą. 1944 
m. rudenį karo audros atblokštas į 
Vokietiją, tuojau po kapituliacijos 
1945 m. rudenį įstojo į Gottingeno 
universitetą. Čia jis daugiausiai gili
nosi j civilinės bei prekybynės teisės 
studijas. Joje dizertaciją „Schutz dės 
Unternehmens einer offenen Han- 
delsgesellschaft durch die Ausschlie- 
Cung eines Gesellschafters gemaB 
§ 140 HGB (mit einem Anhang ūber 
das englische Recht)“ aprobavo ži
nomas civilistas, prekybinės teisės 
žinovas prof. Julius v. Gierke, kurio 
vadovybėje Dr, K. Gudėnas daugiau- ' 
šiai ir dirbo.

Lietuvoje dr. Kazys Gudėnas daug : 
dirbo socialinio draudimo ir darbo 
apsaugos srityse ir buvo gerai susi
pažinęs su mūsų socialinio draudimo 
ir darbo teise. Dabar baigęs studijas 
Vokietijoje ir ypač sustiprinęs savo 
žinias prekybinėje teisėje bei civili- 
stikoje, dr. Kazys Gudėnas garbingai 
papildo mūsų teisininkų šeimos elitą.

Džiaugdamiesi Dr. K. Gudėno, 
kaip lietuvio tremtinio, sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis atliktu darbu, ji 
sveikiname ir linkime savo žinias ir 
jėgas panaudoti laisvos Lietuvos dar
bo baruose. Sp.

JURGIS VENCKŪNAS — MEDICI
NOS MOKSLŲ DAKTARAS

Mūncheno universitetas medicinos 
daktaro laipsni suteikė gyd. Jurgiui 
Venckūnui. Tai yra pirmas lietuvis, 
išlaikęs tame universitete aukštojo 
mokslo egzaminus.

Dr. med. J. Venckūnas, vienintelis 
gydytojo sūnus, gimė 1920 m., lankė 
T. T. Jėzuitų gimnaziją ir 1940 m. 
pradėjo medicinos studijas Kauno V. 
Gi Universitete; Karo atblokštas i

Ištremtoji dailė*’
skaitęs ne tik nesusidarys jokio 
vaizdo apie lietuvių dailę, bet pasi
darys išvadą, kad lietuviai nemoka: 
1. visiškai rašyti, 2. neturi jokios dai
lės praeities, istorijos, kritikos ir kon
cepcijos. A. Valeška, nebūdamas isto
rikas, prirašė tokių istorinių faktų, 
dėl kurių kai kam ir veidas paraus. 
Atsiriboti nuo kaimynų dailės įtakos, 
žinoma, yra patriotiška, tačiau tvir
tinti, kad lietuvių dailė tiesiog susi
siekė su italų, ispanų — yra reika
linga ne tik teigimo, bet ir pagrindi
mo. Galima nekęsti tautos politiškai, 
tam tikru metu už tam tikras politi
nes klaidas ar žiaurybes, bet rašyti, 
kad lietuviams „Germanic ruind ap
peared dull“ yra savotiška kultūros 
atestacija. Dovanotume šias istorines 
iškrypas, jei dailininkas būtų davęs 
nors šiokį tokį senosios ir modernio
sios mūsų dailės vaizdąT* Deja, jis, 
matyt, pamanė: knyga tai parodys. 
Tačiau knygoje yra reprodukcijos ir 
tai maža dalis, o lietuviškoji dailė 
yra verta nebe tokios apžvalgos. Nors 
autorius yra brangintinas, kaip daili
ninkas, tačiau kaip apžvalgininkas jis 
užsirekomendavo visiškai blogai. Re
daktoriai būtų daug geriau padarę, 
jei šį straipsnį būtų sulaikę ir už
prašę dr. M. Vorobjovo, ar net kurios 
nors rašytojo, pvz. P. Jurkaus, įžan
gos.

Nelabai vykusios ir dailininkų 
biografijos. Jos parašytos nuobo
džiai, neesmingai. Skaitytojui neįdo-1 
mūs sausi faktai, jam įdomiau daili
ninko srovė, jo kūrybinis pajėgumas, 
jo kūrinių sintetinis įvertinimas.

Rašo Stp. Vykintas
redakcijos, kuri stropiai kūrinius at
rinko. Jei buvo dedama ne tremtyje 
mirusių, tai vertėjo neužmiršti ir P. 
Kalpoko, V. Didžioko, Samuolio ir k. 
kūrinių.

Nors Vokietijoje šiuo metu dėl 
sunkių ekonominių sąlygų yra ne
lengvas spaudos darbas, tačiau ši re
prezentacinė dailės knyga, kuri tai
koma ne tik lietuvių, bet ir kitų tau
tų, ypač anglosaksų visuomenei, yra 
išleista su dideliu skoniu, menine 
kultūra. Nors kai kurios spalvotos 
iliustracijos (Čiurlionio, Šklėriaus, 
Kaufmano, Kovo) nesuteikia reikia
mo efekto, tačiau dauguma jų: A. 
Dargio, A. Varno, D. Vizgirdos, L. 
Vilimo, A. Tamošaitienės sukelia vi
siškai sugestijonuojantį Įspūdi.

Knygoje telpa visų pakraipų ir 
srovių dailininkai; nuo realizmo iki 
modernizmo. Redaktoriai yra tiek 
objektyvūs, kad jie, matyt, žiūrėjo 
kūrinio vertingumo, o ne favorizavo 
kurią nors srovę. Netgi, norėdami 
išvengti nfeobjektyvumo priekaištų, 
yra Įdėję savo priešiškų srovių men
kaverčių kūrinių.

Stipriausia leidinyje bene bus 
grafika. Ją atstovauja: V. Petravi
čius, P. Augius, V. K. Jonynas, V. 
Ratas, A. Vaičaitis, T. Valius ir L. 
Vilimas, grafiką naujai bandąs. 
Gausumo atžvilgiu pirmauja tapyba, 
portretai. Dėl medžiagų stokos ne
gausioj skulptūroj iškyla nauji var
dai, šalia žinomo V. Kašubos, A. Mar
čiulionio, E. Docienė-Šidlaitė ir T. 
Zikaras, abu stipriai valdą medžiagą 
ir formą. Pritaikomosios dailės sri
tyje pasireiškia J. Bakis, E. Marčiu
lionienė, J. Mulokas, C. Janušas, ne
kalbant apie išgarsėjusią tautinių ki
limų meisterę A. Tamošaitienę.

Jei iliustracinę knygos medžiagą 
galima vertinti visiškai teigiamai, tai 
dėl tekstinės medžiagos tenka pasi
sakyti kritiškai. A. Valeškos knygos 
Įžanga, švelniai tariant, yra „mažas 
nesusipratimas“. Ją svetimtautis pa-

Vokietiją, 1945 m. baigė Leipzigo uni
versiteto medicinos fakultetą. Pasi
rinkęs kraujo ir širdies ligų specia
lybę, jis per visą tremties laiką gili
nosi šioje mokslo šakoje. Leipzige 
šioje srityje dirbo pas prof. Dr. med. 
J. Būrger’j ir prof. Dr. Hochrain’ą. 
Vėliau, tarnaudamas Mūnchen’o - 
Schwabing’o miesto ligoninėje, talki
ninkavo įvairiems moksliniams dar

bams pas doc. Dr. med. E. Lepesch- 
kin’ą, prof. Dr. med. E. Romberg’ą ir 
prof. Dr. med. Wolff-Eisner’i. Dok- 
torizavosi pas garsų kraujo ligų spe
cialistą prof. Dr. med. W. Seitz, ap
gindamas dizertaciją „Untersuchun- 
gen im Elektrokardiogramm ūber die 
Beurteilung der verlangerten PQ- 
Dauer beim Menschen“. Mūnchen’o 
universitetas š. m. balandžio 27 d. 
suteikė gyd. J. Venckūnui medicinos 
daktaro laipsnj, ję mokslini darbą 
Įvertindamas labai gerai (magna eum 
Įaudė). Dizertaciją plačiai išnagrinė
ja elektrokardiografijos reikšmę ne
ryškių širdies pakitimų pažinimui. 
Rašydamas šią dizertaciją, jis pasi
naudojo didele literatūra (apie 250 
veikalų!). Dabar Dr. med. Jurgis 
Venckūnas dirba savo specialybėje 
Miinchen’o-Schwabing’o Altersheimo 
ligoninėje, kartu ruošdamas tolimes
ni mokslini darbą. P. J.

Ties naujqj a prancūzų literatūra
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Iš tiesų, „avantgardininkų“ laimė
jimas yra žymus. Jų norai puikiems 
rėmams ir puikų paveikslą duoti pil
dosi. Kaip prof. <Įr. Lerch pastebi, 
„avantgardininkų“ žygiai primena im
presionistų tapytojų „įsiveržimą“ į 
Lonorą. Juk savo metu „padorioji“ 
visuomenė tik skėčiu akis užsiden
gusi tegalėjo praeiti pro Manet, Re
noir, Degas ar Monet. O šiandien.. 
Jei Romain Rolland nebuvo mieš- 
čioniškos publikos priimtas ir ge
riausias savo dramas tepamatė už
sieny, jei Jules Romain, nežiūrint taip 
mielai sutiktos „Knock" komedijos, 
nusisuko nuo draminės kūrybos ir 
pasiliko prie savo romanų, tai iš tie
sų Paul Claudel ar Jean Giraudoux 
laimėjimas yra nepaprastas. Laimė
jimas ta prasme, kad privertė publi
ką bent kartą po ilgos pertraukos 
pažvelgti į gilumas ir platumas. (Šio
je vietoje man prisimena šviesusis 
Balys Sruoga. Kartą teatro seminare 
jis pats skaitė savo „Kazimierą Sa- 
piehą“. Po ilgų diskusijų, vienam 
dalyvių pareiškus, kad būtų didelio 
džiaugsmo veikalą matyti ir girdėti 
scenoje, poetas liūdnai tarė: „Gyvas 
aš niekada nepamatysiu savo veikalų 
scenėje“.... Kaip pas mus buvo su
tiktas ir „priimtas“ Balys Sruoga, 
taip „pasirodo ir prancūzai, nežiūrint 
aukšto literatūrinio išsilavinimo ir 
skonio, sutiko „avantgardininkus“ su 
pačiais didžiaisiais vardais priešaky.,).

Bet laimėjimas buvo pasiektas ir 
už tai pagyrimo verti ne vien tik au
toriai Jouvet, Copean, Baty, Dullin, 
Lugnė-Poė, Pitoėff, Marcei Herrand, 
Jean Marchat, J. Z. Barrault — žmo
nės, savo teatrinius sugebėjimus pa
šventę avantgardininkų siekimams. 
Jie sukurdavo gyvas ir neužmiršta
mas scenas ir ten, kur tebūdavo tik 
ilgi, gilūs ir apmąstymo reikalaują 
dialogai.

Sakiau jau, kad prancūzų litera
tūros rūmai pastatyti ant teatro pa
matų. Ką avantgardirųnkai pasiekė 
draminės literatūros kūryboje, tą 
Roman Rolland, Gide, Duhamel, 
Mauriac, Maurios, Jules Romain, 
Coctean, Mabraux, Montherland, Gio- 
no — romane. Jie taip pat avant- 
gardininkai. Ką padarė Paul Clau
del, Jean Giraudoux dramaturgijoje, 
tą jie atliko romane. Tikslas vienas 
ir tas pats — puikiems rėmams rei
kalingas ir puikus paveikslas. Jei 
visuomenė nusisuko nuo „laikui pra
leisti“ literatūros ir pasiekė „gilumų 
ir platumų“ keliu — ar tai ženklas,

i
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(Fragmentas)
1.

-Rausvąjį kūkalį ir vosilką mėlyną 
Sapnavau šią naktį. Tėviškės rugiuos 
Aš brendu jų skinti, o už manęs sėlina - 
Ta bride kažin kas — ir aš jam juokiuos.

Švystelėjo dalgė — aš dainelę suokiu: 
Diev padėk piovėjui, tai duonelės bus!
Ir. pajuntu ašmenis — lyg nupiovė juoką 
Giltinė. Ir kerta — žmones, ne javus.

2.
Šviečia mėnuo ir viena žvaigždė
Kvepia gėlės, balsganos, bevardės 
Kažkas lipa laiptais pamažėl.
Beldžias — Kas? — Sakau. Ir sako vardą.

Lyg aušra nušvinta: durys verias. 
Apkabina švelniai rankos* tvirtos. 
Dieve mano, kaip gyventi gera!
Sapnas dingo. Pabundu. Ir — noriu mirti.

3.
Sapnuoju: nešu gulbės pūką, 
Tokį balčiausią ir lengvutį — 
Tačiau ir akmenį —. Puntuką 
Nešant pavargęs taip nebūtum.

Pažiūriu: mano rankos tuščios.
Kokia našta? Kas mane smaugia? 
Matau: tai ilgesį nešu aš — 
O jis širdy, kaip medis auga.

»

>
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Tačiau nežiūrint šių silpnybių, Iš
tremtoji dailė yra didelis įnašas į 
mūsų kultūros istoriją. Tai didžiai 
vertingas ir kiekvienam lietuviui re
komenduotinas veikalas. Galima at-

Laiškas iš Paryžiaus
kad prancūzai vėl pergyvena verty
bių perkainavimo laikotarpį?

Po sukrėtimo. Reikėjo ko nors, 
kad susirastų proga viskam perkai
noti. Tokia proga susidarė — sun
kioji vokiečių okupacija ir naikinąs 
II-sis pasaulinis karas.- Nors vokie
čių okupacija Prancūzijoje nepalygi
namai buvo švelnesnė negu Lietuvoje 
ir tauta jau turi laisvę ir gali atsi
gauti, vis dėlto karo meto ir okupa
cijos žaizdos tebėra gyvos ir junta
mos net kasdieninio gyvenimo žings
niuose. Nenuostabu, kad prancūzų 
rezistencijoje tokį svarbų vaidmenį 
turėjo gaivališkos laisvės troškimas. 
Tam troškimui išsakyti ir susikūrė 
pati naujausioji prancūzų literatūra 
ir iškilo iki šiol mažai ar visai ne
girdėti vardai.

Lyrika pirmauja rezistencinėje ar 
pokario literatūroje. Ji turi kovinį 
antspalvį. Net yra savotiškas termi.- 
nas nukaltas: „Kūrybos kova“. Ko
kie tos kovos tikslai? Kaip „L’Ar- 
che“ Nr. 2 rašo, tie tikslai siekia: iš
laikyti kovinę dvasią dėl tautos inte
resų, t. y. dėl tautos ir kalbos laikl- 
mosi, jos būties ir pirmųjų tautos 
siekimų, kurie prancūzams reiškia — 
laisvę. Iš didelės vardų daugybės iš
kyla Pierre Emmanuel, Paul Eluard, 
Arogon, Loys Masson, Luc Decaunes, 
Jean Gayrol, St. John Perse, Jules 
Supervielle...

Kartu su lyrika pasirodė ir nauji 
vardai teatrinėje literatūroje — Jean 
Cocteau, Camus, J. P. Sartre etc.

Tiek lyrikoje, tiek ir dramose lais
vė yra leitmotyvas. Tipiška yra J. P. 
Sartre tragedija „Musės“, kurioje 
svarstoma laisvės ir tironiškos mir
ties problema. Daugybėje veikalų pa
rodomi žmonės, kurie svyruoja tarp 
baimės prarasti sotų gyvenimą ir 
didvyriškumo pasisakyti ir veikti dėl 
laisvės. Šiomis temomis ypač cha
rakteringas Simone de Becuvoir ir 
kiti pokario dramaturgai.

Aišku, kad sekė ir ištisas tvanas 
romanų, kurių dėl siaurų straipsnio 
rėmų nė nebandysime apžvelgti. Tai 
daugiau meteorai, kurie blyksteli 
dangaus erdvėje ir po sekundės vėl 
išnyksta.

Bet būtų jau negražu vienu ypu 
praeiti pro Jean Paul Sartre, Camus, 
prancūziškojo egcistencializmo patro
nus. Iš tiesų iš daugybės rezistenci
jos ir pokarinio meto laikotarpio li
teratūrinių vardų nedaug jų teišliks 
ateities prancūzų literatūros istori
joje. Tarp tų nedaugelio vardų vie
naip ar kitaip išliks ir egzistencia-

Anė Petkutė
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sisakyti plytelės sviesto, galima at
sisakyti kino, kitokių tuščių malo
numų, bet negalima atsisakyti tokios 
kultūrinės, neeilinės vertybės, tokio 
meninio ir kultūringo leidinio.

listų Sartre ir Camus vardai, kaip 
nemažai įspėję visuomenines savo 
gyvenimojo meto nuotaikas. Tegu 
tai bus laikoma ir snobizmu ir laiko 
mada.

Aišku J. P. Sartre sukelia dąug 
pagrįstų ir nepagrįstų kalbų. Vieni 
už egzistencializmą yra pasiruošę 
„mesti pirštinę“, kiti — neapkenčia 
ir juokiasi (filosofine prasme, pran-, 
cūziškasis egzistencializmas nėra tas 
pats egzistencializmas, kurį skelbė 
Kierkegardo, Heidegger ar Jasper). 
Be draminių veikalų, J. P. Sartre jau 
rezistencijos ir pokario metu paskel
bė trilogiją „Laisvės Keliai“, kurios 
trečioji dalis dar nėra -pasirodžiusi. 
Įdomu, kad šių metų literatūros No
belio premijos laureatas Andrė Gide 
viename pasikalbėjime išpeikė tą tri
logiją ir aiškiai teigiamai pasisakė už 
J. P. Sartre draminius veikalus.

Albert Camus išgarsėjo su savo 
1941 metais paskelbta drama „Užsie
nietis“. Dramoje sprendžiama nužu
dymo problema, kur žudikas, nuteis
tas už savo nusikaltimą mirti, ne tik 
nusimena, bet džiaugiasi ir tik pa
geidauja, kad per egzekuciją kuo 
daugiau žiūrovų dalyvautų...

Giliau nesileisdami į naujuosius 
prancūzų literatūros reiškinius, suti
kime su J. P. Samson’u, kad Aragon. 
Malraux, Eluard, visi šie pajėgūs me
nininkai, kurie siekia naujo pasaulio, 
yra kovojotai dėl geresnės, žmonijos, 
lygiai kaip ir Sartre su Camus. Pa
keliui jie į naują humanizmą? 

* * *
Kažkodėl vėl prisimenu E. R. Cur- 

tlus nuomonę apie prancūzų kultūrą, 
kurią nupasakojau savo rašinio pra
džioje. Kažkoks keistas vidaus jaus
mas mane verčia ir šį rašinį užbaigti 
dar kartą tą nuomonę prisiminus.

Z. Ubr.

PASAULINE SVEIKATOS 
ORGANIZACIJA

Praėjusį šeštadienį Ženevoje bai
gėsi 300 gydytojų ir 68 kraštų svei
katos ekspertų konferencija. Joje 
buvo paruošta J.Tautų pasaulinės 
sveikatos organizacijos programa ir 
numatyta 5.000.000 dolerių sąmata jai 
vykdyti.

Svarbiausias šios organizacijos rū
pestis bus kova su maliarija, džiova 
Ir venerinėmis ligomis. Ji taip pat 
savo darbų programoje numatė rū
pintis motinyste ir vaikais. Taip pat 
pasisakyta sudaryti pasaulinį centrą 
influencijos, vaikų paralyžio ir kitų 
ligų reikalams studijuoti. (DM/m)
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Netolimos praeities patyrimas 
KONSTITUCIJŲ YDOS IR JŲ PAŠALINIMAS (2)

Rašo Dr. K. Šidlauskas
LIETUVOS

JtlV-jai Olimjiiadai prasidėjus

2. SEIMO PARTIJŲ SKAIČIUS
Laisvos tautos negali apsieiti be 

pasidalinimo į politines partijas. 
Žmonės prigimtis apdovanojo nevie- 

■ nodais gabumais, kurių pasėkoj susi
daro nelygus turtų pasiskirstymas ir 
atsiranda kitų interesų įvairumas, 
kuriems ginti susidaro politinės par
tijos. Be partijų būtų tiesiog neįma
noma įvykdyti rinkimus į tų kraštų 
parlamentus, kurie turi proporcinę 
rinkimų sistemą, nes tik partijos su
daro kandidatų sąrašus, už kuriuos 
gali rinkikai balsuoti. Todėl galima 
drąsiai tvirtinti, kad kiekvienoj šaly, 
kur tik egzistuos politinė laisvė, vi
suomet bus piliečių susikirstymas į 
partijas.

Kiek nekelia abejojimų pats par
tijų reikalingumas, tiek daug rū
pesčių sudaro tų partijų skaičius. 
Lietuva buvo vienas iš tų kraštų, ku
rie daug kentėjo nuo per didelio par
tijų skaičiaus, kol pagaliau nuėjo į 
kitą kraštutinumą — vienos partijos 
sistemą. Jei trijų milijonų tautos 
pilietis per rinkimus į seimą turė
davo išsirinkti vieną iš beveik dvi
dešimties įvairių sąrašų, tai kiekvie
nas pripažins, kad toks da'ykas buvo 
nenormalus. Tiesa, dalis tų partijų 
nuvesdavo į seimą tik po keletą at
stovų, bet jos vistiek sudarydavo ne
mažą skaičių tautos atstovybės narių 
ir didžiosioms partijoms tekdavo ve
sti derybas dėl koalicijų su tomis 
mažomis .grupėmis. Kai iš poros di
džiųjų partijų nė viena neturi par
lamente daugumos, o abi yra priver
stos jungtis su mažomis trečiomis 

’grupėmis, tai pastarosios gali statyti 
didžiausius reikalavimus, kuriuos 
viena iš tų didžiųjų partijų turės 
patenkinti, jei norės sudaryti daugu
mą. Tuomet tokios mažos politinės 
grupės įgauna tam tikrą (klaidingą) 
veto teisę, kas anaiptol neatitinka tų 
•mažų grupių politinio svorio ir yra 
tik šios sistemos bankroto pažymys. 
Be to, aiškus dalykas, kad tokiais 
pagrindais sudarytas blokas gali tik 
tolei tverti, kol opozicijos partija ne
pasiryš pasiūlyti toms mažoms gru
pėms dar didesnę kainą, paskatinda
ma jas išeiti iš esamos koalicijos ir 
iššaukti vyriausybės krizę. Toks 
daugybės partijų ūkis turi, žinoma, 
ir gerųjų pusių; jis apsaugo parla
mentą nuo perdidelės sauvalės, kas 
ypatingai svarbu prie seimokratinių 
sistemų, su atsitiktinių daugumų par
lamentais. Šitas dėsnis pas mus irgi 
pilnai pasitvirtino. Nė vienas iš Lie
tuvos demokratinių seimų nebuvo 
pavirtęs į despotišką, žmonių teises 
ir laisves mindžiojantį organą. Pu
siausvyra tarp' valstybės autoriteto ir 
laisvės principo buvo seimų laikais 
puikiai išlaikyta. Bet tik toks būdas 
šiai pusiausvyrai išlaikyti yra netin
kamas, kada seimas dėl silpnų koa
licijų padaromas neveikliu. Aišku, 
kad toks seimas, kuris bendrai ne
gali vykdyti jokios aiškios įstatymų 
leidimo programos, negalės ir pilie
čių teisių uzurpuoti, bet tas pasie
kiame perdaug brangia kaina. Mes

• Jugoslavija kreipėsi j J.Tautas 
prašydama sulaikyti JAV ir D. Bri
tanijos mėginimą perleisti Triestą 
Italijai. JAV ir D. Britanija pažei- 
dusios Italijos taikos sutartį, pagal 
kurią Triestas turi būti laisva teri
torija. (AP)
• Naujoji Lenkija išleido naujus 
pašto ženklus su atvaizdais šių as
menų: Šopeno, Marie Skladowska- 
Curie, Helena Mkdjewska ir Adomo 
Mickevičiaus.
• Newsletter praneša, kad Lenkijoj 
buvo verbuojami savanoriai l Mar
kos partizanų jaunimą. Iš komu
nistų partijos buvo sudaryta spec, 
komisija atrinkimui. Savanoriai buvo 
siunčiami į Bulgariją ir Jugoslaviją, 
kur jau buvo sudaroma lenkų briga
da. Sausio mėn. lenkų prof, sąjungos 
sumokėjusios 92 milijonus zlotų į 
fondą kovoms vesti Graikijoje ir 
Ispanijoje, šis mokestis buvęs pri
verstinis ir darbininkuose iššaukęs 
nepasitenkinimą.
• Graikijos karalius Povilas New 
York Times laikraščio bendradarbiui 
pareiškė, kad Graikija nori atgauti 
Kipro salą, kurią dabar turi Britai ir 
kur internuoti žydai. Jos vietoje Grai
kija perleistų D. Britanijai ar JAV 
bazėms įrengti Kretos salą. (R)
• Italijos komunistų vadai jau už
baigė darbininkų profesinių sąjungų 
suskaldymą. Jie pranešė, kad anti- 
komunistų vadai iš darbininkų orga
nizacijų jau pašalinti. Nežiūrint prie
šingų vadų išmetimo, komunistai

turime daug geresnių konstitucinių | žos grupės gali susitarti ir liepti vi- 
garantijų piliečių laisvėms apsaugoti, 
negu padaryti neveiklią tautos at
stovybę.

Geriausias būdas partijų skaičiui 
sumažinti yra seimo rinkimų per
tvarkymas. Prie proporcinės rinkimų 
sistemos, kurią mes turėjome, yra 
beveik neįmanoma išvengti didelio 
partijų skaičiaus. Kai balsuojama iri 
sąrašus, tai ir mažiausia politinė 
grupė turi galimybę surinkti per vi
są kraštą tiek balsų, kad jų užtektų 
bent vienam atstovui išrinkti. Kaip 
priemonę prieš per didelį partijų 
skaičių, daugelis siūlo kitą, vad. dau
gumos rinkimų sistemą, kuomet bal
suojama ne už sąrašą, o tiesiog už 
atskirą kandidatą ir tas išrenkamas, 
kuris rinkimų apygardoj surenka di
džiausią balsų skaičių. Sį rinkimų 
būdą turi dviejų partijų sistemomis 
pasižymėję anglosaksų valstybės. Bet 
ši rinkimų sistema irgijuri neigiamų 
savybių, nes prie vienodo rinkiminių 
apygardų* charakterio gali atsitikti, 
kad kiekvienoj apygardoj laimės ve
dančiosios partijos kandidatas ir sei
mas liks be opozicijos. Iš kitos pu
sės šis rinkimų būdas nebūtinai turi 
užkirsti kelią mažoms partijoms pra
vesti savo kandidatus, nes kelios ma-

siems savo rinkikams vienoj apygar
doj balsuoti tik už vienos kurias tų 
grupių kandidatą, kad gautų jam bal
sų daugumą ir nugalėtų didžiųjų par
tijų kandidatus, o paskui pastarosios 
grupės žmonės kitoj apygardoj vėl 
balsuos už kitų iš eilės grupių kan
didatus. Tokios kombinacijos reika
lauja didelės propagandos ir discipli
nuotų rinkikų, bet politinėj prakti
koj galimos.

Prie daugumas rinkimų sistemos 
gali kartais atsitikti, kad rinkimų re
zultatas gausis neteisingas, nes ma
žiau balsų surinkus partija gali lai
mėti daugumą parlamento vietų. Taip 
įvyko Belgijoj 1870 m., kur liberalai, 
gavę 42.000 balsų, turėjo 52 atstovus, 
o klerikalai, gavę tik 35.000 balsų, 
laimėjo 72 vietas ir sudarė parla
mento daugumą. Kad taip gali atsi
tikti, rodo toks pavyzdys. Jei pvz. 
iš 50 rinkiminių apygardų, turinčių 
po lygų rinkikų skaičių, partija A 
gaus iš 20 apygardų po 00 % visų 
balsų, o partija B tik po 10%, bet 
iš kitų 30 apygardų, A gaus po 45 °7o, 
o B — po 55 °/o balsų, tai partijų A 
ir B atstovų skaičius bus 20:30, b 
gautų balsų santykis 315:185, t y. 
atvirkščiai proporcingas rinkimų re
zultatams. (B. d.)

Įvairios žinios
kreipiasi Į krikščionių demokratų 
darbininkus, kad jie pasiliktų organi
zacijoje, nes būsią jų teisės respek
tuojamos, tik vadai kaltinami. Ko
kios pasekmės bus iš-darbininkų or
ganizacijos skilimo, dar neaišku, gal 
būt daugiau atskils nuo komunistų, 
negu jie patys mano. (UP)
• JAV ir D. Britanijos sunkieji' 
bombonešiai manevravo Anglijoj. Jie 
perskrido Londoną ir kitus 8 miestus. 
Be to, dar iš keletos aerodromų bom
bonešiai „puls“ Helgolando salą. (DM)
• Paskutiniu metu Paryžiuje oro 
temperatūra buvo aukštesnė negu 
Siaurės Afrikoje. Ji buvo pakilusi 
iki 93° Fahrenbeito. (R)
• Vengrijos valstybės prezidentas 
Dr. Zoltan Tildy liepos m. 30 d. pasi
traukė iš eitųjų pareigų po to, kai Jo 
žentas V. Czornocky sugrįžęs iš Egipto 
pasiuntinio vietos, buvo suimtas. (AP)
• Amerikiečių kariniai sluogsniai 
praneša, kad Sovietų Sąjunga Sibire, 
priešais Aliaską, įsirengė dideles ba-_ 
zes — aerodromus sunkiesiems bom
bonešiams nusileisti ar pakilti. (UP)
• Belgijos senatas nusprendė svar
styti įstatymo projektą, pagal kurį 
būtų vykdomas tautos atsiklausimas 
dėl karaliaus grąžinimo. (R)
• JAV kariuomenė pradės seriją 
sprogdinimų, norėdama nustatyti, 
kiek giliai ir kaip stipriai turi būti 
įrengti požeminiai įrengimai, kad 
sprogdinimai neatsilieptų į tuos įren
gimus. Sprogdinimai prasidės nuo 
320 svarų TNT ir palaipsniui bus <įi-

Ilgus šimtmečius nieko nebuvo gir
dėti apie senovės olimpines žaidynes 
Tik XIX amž. pabaigoje jos vėl at
naujinamos. 1896 m. didžiojo pran
cūzų, patrioto ir sportininko barono 
Pierre D. Coubertin olimpinės žaidy
nės vėl atgaivinamos, balandžio mė
nesį surengiant Atėnuose pirmąją 
naujųjų laikų moderniąją olimpiadą. 
Nuo to laiko iki šiol kas ketveri me
tai kartojasi tos olimpiados įvairiuo
se kraštuose. 1900 m. olimpiada įvyko 
Paryžiuje, 1904 m.-St. Luois, 190Bm. 
tarpiniai olimpiniai žaidimai Atėnuo
se, 1908 m. olimpiada Londone, 1012m.
— Stockholme, 1916 m. — turėjo įvyk
ti Berlyne, bet dėl karo neįvyko, 1920
— Antverpene, 1924 — Paryžiuje, 1928
— Amsterdame, 1932 — Los Angelos, 
1936 — Berlyne, 1940 m. turėjo įvyk
ti Helsinkyje, bet dėl antrojo pasauli
nio karo vėl neįvyko. Pagaliau šie
met liepos 29 d. prasidėjusi olimpiada 
vyksta Londone, Wembley stadione.

Šių metų Londono olimpiadoje 
rungtyniaujama septyniolikoje spor
to šakų. Laukdami rezultatų, čia jas 
visas ir paminėkime:

1. FUTBOLAS, kurio varžybose 
šiais metais dalyvauja devyniolika 
tautų, geriausiai gali nusisekti, atro
do, patiems Seimininkams anglams, 
o toliau į baigmines kovas gali patek
ti: italai, švedai, austrai ir prancūzai.1 
Praėjusioj, Berlyno, olimpiadoj šios 
sporto šakos nugalėtojo vardą buvo 
išsikovojusi Italija, baigminiame žai
dime laimėdama prieš Austriją 2:1.

2. KREPŠINIS į olimpinių žaidy
nių programą buvo įtrauktas tik nuo 
1936 m., ir aukso medalis tada atiteko 
amerikiečiams, kurių komandai va

dinama Iki 320.000 svarų sprogstamos 
medžiagos. (AP) z
• Spėjama, kad Sovietų delegacija, 
atvykusi į Dunojaus konferenciją, 
turėsianti dar ir kitą uždavinį — su
sitikti su marš. Tito dėl jų santykių 
pagerinimo. (AP)
• Iš Vokietijos atvyksta į JAV 
tremtinių (DP) su netikrais doku
mentais, kuriuose jie sakosi esą vo
kiečiai, praneša valstybės departa
mentas. (AP)
• Norvegijoje surasti kristalinio 
kvarco klodai ir jie yra didžiausi 
Europoje. Kristalai naudojami ato
minės energijos ir radijo bei radaro 
gamyboje. (R)

PASKUTINES DIENOS
1 Marc Marceau, Paryžiaus laikraš

čio „Le Monde“ spec, koresponden
tas, rašo, kad graikų sukilėlių vado 
Markos atsišaukimai paskutiniu metu 
tapę labai pesimištiškais. Neabejo
tiną sąmyšį sukilėlių eilėse iššaukęs 
Tito ir Maskvos ginčas. Be to, su
menkusi ir jų moralė. Susipainiojęs 
Balkanų - kominformo vaidinimas 
anaiptol netarnaująs sukilėlių pasiti
kėjimui atstatyti, nes jie jaučiąs: vi
siškai vieniši. Nebesą vilties bet ku
riam kariniam laimėjimui pasiekti, o 
politiškai nebesą abejonių, kad ko
munizmas Graikijoje nebetekęs savo 
veido. Tačiau esą nereikėtų skubėti 
su pranašystėmis, nes Stalinas turįs 
savo paslapčių, o kitų politikų klai
dos galinčios iššaukti ir savotišką vie
šosios nuomonės pasikeitimą, (z) 

dovavo musų tautietis, visiems gir
dėtas P. Lubinas. Dabartinėj Lom 
dono olimpiadoj amerikiečiams grei
čiausiai irgi rimtesnių varžovų nebus. 
Turimomis žiniomis, JAV krepšinio 
komanda ir šiais metais esanti atvy
kusi labai stipri. Susidedanti ji iš 14 
vyrų, kurių mažiausias „tik“ 1,83 m, 
o didžiausias — 2,13 m. Kiek rimtesni 
varžovai amerikiečiams šiemet, at
rodo, gali būti čekai, prancūzai, ka
nadiečiai.

3. HOCKEY, kaip spėjama, ir šie
met daugiausia garbės galįs suteiiti 
indams, kurie Berlyno ir Amsterdamo 
olimpiadose neradę sau lygių prie
šininkų.

4. BOKSAS daugumą pirmųjų vie
tų atiduosiąs amerikiečiams.

5. LENGVOJOJ ATLETIKOJ (vy
rų grupėj) iš 24'bokso medalių apie 
11—14 atiteksią, tur būt, amerikie
čiams, o likusieji — kitų tautų lengva* 
atlečiams 1. Nuo 1928 m. lengvojoj at
letikoj rungtyniauja ir moterys. At
rodą, šiemet moterų grupėje pirmo
sios vietos turėtų atitekti europie
tėms.

6. PLAUKIME iš 16 aukso medalių 
Berlyno olimpiadoj 6 atiteko JAV, 
Japonijai — 4, Olandijai — 4 ir Ven
grijai 2. Šiemet, tikimasi, geriausiai 
pasirodys taip pat JAV plaukikai ir 
olandės plaukikės.

7. IMTINOSE graikų-romėnų sti
liaus specialistai esą vengrai, turkai 
ir švedai, o laisvojo stiliaus — ameri
kiečiai.

8. FECHTAVIMAS vyrų grupėj# 
bus durklais ir kardais (dviejų rū
šių), moterų grupei — tik durklais.

9. MODERNIOJOJ PENKIAKOVĘ 
(jojimas, šaudymas, fechtavimas, 300 
m plaukimas ir.4 km. lauko bėgimai) 
favoritais laikomi švedai — Grut ir 
Gahr. Berlyno olimpiadoj pirmoji 
vieta buvo atitekusi vokiečiui Han- 
drick.

10. ŠAUDYME kaip taikliausi šau
liai yra pasižymėję švedai, norvegai, 
suomiai, šveicarai, vengrai, argen- 
tiniečiai ir amerikiečiai. Jie ir pa
sidalinsią pirmąsias vietas.

11. BURIAVIME visose olimpia
dose šauniausiai pasirodydavo nor
vegai, anglai, švedai ir amerikiečiai.

12.IRKLAVIME pažymėtini austra
lai, prancūzai, amerikiečiai, belgai, 
danai, šveicarai ir vengarai.

13. DVIRAČIŲ LENKTYNĖSE rim
čiausių varžovų lauktina iš anglų, 
danų, olandų, italų ir prancūzų tarpo.

14. MANKŠTOJE didžiausiais fa
voritais laikomi šveicarai. y

15. SUNKUMŲ KILNOJIMAS. •
16. JOJIMO SPORTE geriausio pa

sirodymo tikimasi iš prancūzų (J. D' 
Ariola ir D’Orgeix), švedų (Holm), 
belgų (Selliers), amerikiečių (Thomp
son).

17. BAIDARIŲ SPORTAS populia
riausias yra Austrijoj, Vengrijoj, 
Skandinavijoj, Čekijoj, Kanadoj. Ma
noma, kad tų kraštų baidarininkai 
geriausiai ir pasirodys. Šiais metai# 
šioje sporto šakoje jau rungsis ir mo
terys. U. V.

Pranešimas
A. Herlito „Anglų Kalbos Vado

vėlis“ pavieniams prenumeratoriams 
be užsakymo nebus siuntinėjamas. 
Suinteresuotieji prašomi paskubėti 
užsisakyti, iš aukšto atsiunčlant po 
4,- DM, nes to vadovėlio tėra likusi 
labai maža atsarga.

Musų mirusieji
175. Paderkuba Anna, gimė 1880.

9. 23, mirė 1947. 5. 9, Hannover, pa
laidota vietos kap. Garbsenerlandstr.

176. Echertas Mauricijus, gimė 
1908. 6. 19, Lietuvoj, mirė 1945i. 5. 25, 
žuvo KZ Flossenburg.

177. Baronienė-Dragūnaitė Anta
nina, gimė 1878. 2. 21, Giedraičiai, 
mirė 1947. 11. 9, Augsburg, palaidota 
vietos kapuose (Liud. Nr. C/251).

178. Vaičiekauskas Kazimieras, 
gimė 1902. 2., mirė 1944. 3. 7, Fiir- 
stenberg a. Odęr, žuvo fronte, palai
dotas vietos kapuose.

179. Andriejauskas Simas, gimė 
1913. 11. 27, Gležiunai, mirė 1945. 5. 
23, žuvo fronte, palaidotas Bad Ol- 
desloe kapuose.

180. Gilius Jonas, mirė 1945. 4. 10, 
bombardavimo auka, palaidotas Ha- 
chen.

181. Baidro-Karnis Vitas, gimė 
1923. 10. 20, mirė 1945. 7. 4, Neukir
chen, palaidotas vietos kapuose.

182. Kapturauškas Juozas, mirė 
1944. 11. 13, Dresden, bombardavimo 
auka, palaidotas Dresden kapuose.

183. Dumčius Vladas, mirė 1944.
11. 1, Dresden, bombardavimo auka, 
palaidotas Dresden kapuose.

184. Gaigalas Leonas, mirė 1945.
3. 16, žuvo fronte, palaidotas Bad 
Salzhaūsen/Nidda.

185. Ramanauskas Kazys, 34 mt. 
amž., gimė Kybartai, Vytauto g-vė 
18 Nr., mirė 1944. 4. 1, Alzenau/Mfr., 
P jjįątoatas vietos kapuose.

186. Molsienė Ona, gimė 1922. 4.
8, mirė 1944. 1. 10, bombardavimo 
auka, palaidota Dresdene.

187. Žilinskas Petras, gimė 1923.
5. 14, Joniškėlis, bombardavimo au
ka, palaidotas Dresden.

188. Kalcsnykas Kanowas, gimė 
1921. 12. 1, Saltupys, mirė 1945. 5. 3, 
bombardavimo auka, palaidotas K6- 
nigsberg.

189. Cizakaitė Valė, mirė 1945. 9.
3, bombardavimo auka, palaidota 
Malkan/Leipzig.

190. Benetraitis Bronius, 35 mt. 
amž., mirė 1945. 1. 6, žuvo fronte, 
palaidotas Parchim, Nr. 3332.

191. Buršulienė Juzefą, 80 mt. 
amž., mirė 1945. 1. 31, žuvo fronte, 
palaidota Parchim, Nr. 3367.

192. Stasiukevičius Domas, 30 mt.
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amž., mirė 1945. 2. 3, žuvo fronte pa
laidotas Parchim, Nr. 3373.

193. Giedraitis Kazimieras, 10 mt. 
amž., mirė 1945. 4. 3, žuvo fronte, 
palaidotas Parchim, Nr. 3548.

194. Knabenschuli - Saudan Frid
riche, gimė 1883. 1. 3, mirė 194L 3. 9, 
žuvo fronte, palaidotas Penzlin,

195. Kohlfeid įima, Mėta, gimė 
1935. 4. 20, Puslankiai, mirė 194L 4. 
4, žuvo fronte, palaidota Penzlin.

196. Michowicz Josef, gimė 1897.
3. 29, Vilnius, mirė 1944. 3. 25, žuvo 
fronte, palaidotas Neu-Isenburg.

197. Sabaliauskienė Vera, mirė 
1945. 4. 10, žuvo fronte, palaidota 
Wittenberge.

199. Liutkus Pranas, gimė 1901.
8. 3, Pajiesys, mirė 1944. 8. 31, žuvo 
fronte, palaidotas Wittenberge.

200. Kolesnikovas Joachimas, gi
mė 1914. 9. 5, Mačiūnai, mirė 1944. 3.
6, žuvo fronte, palaidotas Witten
berge.

| LTB C/Kartotekos Vedėjas j

P.C.IR.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELfo, 

ieško šių asmenų:
8L “Kurtinaitis Bronius, gim. 1909.

10. 5; Kutasov Israel (įsi), iš Šiaulių; 
Lėmanienė Elena, gim. 1910, iš Pom- 
mern; Levin.Batia, 21 metų, iš Kau
no; Markevič Kari, gim. 1910, iš Ry
gos; Merecki Mordchaj, gim. 1901, iš 
Seirijų; Muskat Elsa, gim. 1908. 1. 17, 
iš Drancy; Naujoks Wilhelmine, gim. 
1906. 4. 24, iš Didkiemiu; Nikolajcw 
Elly, gim. 1929. 8. 2, iš Adl-Grūndenf 
Ninkstaitis Anus-Anna, iš Metter- 
ųuetten, Šilutės; Orlawitch-Wolk Jo
seph, gim. 1871, iš Bruxelles; Papeč- 
kienė Ona, gim. 1905; Paprockienė 
Birutė; Radischat Albert, gim. 1911. 
3. 14; Rechenberger Berta, 62 metų; 
Rusteika Petras, gim. 1914. 3. 10, iš 
Telšių apskr., Rietavov., Maldučių; 

I Saniag Schmul Aba, 50 metų, iš Bu

chenwald; Schenbcrger Ema, gim. 
1901. 10. 10; Sher-Sacht Rozka, iš 
Salzwedel; Stankevičius Jonas, gim. 
1900. 7. 9, iš Pommern.

Jau išleistas Pabaltijo Filąt. S- 
gos „Bailia“ Lietuvos, Estijos, Latvi
jos, Klaipėdos p. ž. katalogas 1948-49, 
200 psl. Kaina DM 8,-. Platintojams 
nuolaida. Užsakymus siųsti S-go# 
kas-kui J. Liubinskui, Augsburg, 
v.-Richthofen-Str. 34.

......  -'•’I
l iūdinčius dėl brangaus sū

nelio GINTARĖLIO mirties, 
kolegą JONĄ INDRIŪNĄ jr jo 
šeimą nueširdžJai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

, Lietuvių paštininkų Sąjungos
Centro Valdyba
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ffl MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

nė vertė viename siuntinyje negali 
būti aukštesnė kaip 5 dol. Leidžiama 
siųsti ir vaistai, tačiau ir jų vertė 
neturi prašokti penkių dolerių.

Ant tokių siuntinių turi būti aiš
kiai užrašyti šie žodžiai:

„U.S.A. Gift Parcel“
NAUJOS BALFO SIUNTOS

Svarbus pranešimas 
tremtiniams

Liepos 15 d. Susivienijimo sekre
torius žinomiems tremtinių veikė
jams pasiuntė tokio turinio laišką: 
Gerbiamasis:

Lietuva tarptautinėse iškilmėse
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Nuo š. m. birželio 14 d. iki 19 die
nos Bedfordo mieste, Amerikoje, In
dianos valstybėje tąsėsi tarptautinės 
iškilmės, kurias suruošė Indianos 
marmuro industrija ir Bedfordo mies
tas. Šitose iškilmėse pasižadėjo da
lyvauti 21 valstybė, O faktinai daly
vavo 17-kos valstybių ministerial ir 
konsulai. Lietuvai atstovavo ministe- 
rio P. Žadeikio pavestas konsulas P. 
Daužvardis. Šios šventės iškilmių 
svarbiausiąją dalį sudarė „Laisvės 
Kertinių Akmenų“ dedikavimas, ku
ris buvo vykdomas su ypatingomis 
ceremonijomis, būtent: iššaukiama 
valstybė ir jos atstovas, grojamas tos 
tautos himnas, skaitoma tos tautos 
nuopelnai bei pasižymėjimai; tuo me
tu privažiuoja prie tribūnos šiai vals
tybei skirtas ir atžymėtas automobi
lis su „Cornerstone of Freedom“: 
ceremonijų vedėjas taria dedikacijos 
žodį, įteikia valstybės atstovui aktą 
(pliaka), kuris bus prijungtas prie 
Laisvės Kertinio Akmens, paprašo

duth, 1946-7 m. buvęs Heidelbergo 
UNRRA direktorius. Tur būt, retas 
amerikietis yra tiek rūpinęsis trem
tinių reikalais, kaip Mr. W. H. Sud
duth — vien jo rūpesčiu į Jungtines. 
Amerikos Valstybes yra atvykę 62 
tremtiniai.

Įdomu ir tai, kad šioj Grayson 
dramoje vienas iš veikėjų vaizduo
jamas mūsų rašytojas Stepas Zobar- 
skas, kuris, būdamas Vokietijoje, stu
dijavo Heidelbergo universitete ir 
artimai susibičiuliavo su minėtuoju 
amerikiečiu.

Pažymėtina, kad šioje dramoje pa
grindinius vaidmenis atliko filmų 
aktoriai Henry Fonda ir Aline Mac 
Mahon. Henry Fonda veikale vaiz
davo Stepo Zobarsko vaidmenį.

Atsidėkojant lietuviai tremtiniai

artistams įteikė lietuviškų lėlių. Mū
sų tautiškos lėlės artistams palikusios 
gražiausią įspūdį.
ATPIGINTAS SIUNTINIŲ SIUNTI

MAS Į EUROPĄ
Amerikos pašto įstaigos skelbia, 

jog nuo liepos mėn. pradžios atpigin
tas vadinamųjų „relief parcels“ siun
timas į šias šalis: į Austriją, Belgiją, 
Kiniją, Prancūziją, Angliją, Siaurės 
Airiją, Graikiją, Luksemburgą, Olan
diją ir į sąjungininkų okupuotas Vo
kietijos bei Triesto zonas. Atpigina
ma 4 centai už svarą.

Toliau pranešama, kad vadina
muose „relief parcels“ - galima siųsti 
maisto produktai, drabužiai, drabu
žiams siūti medžiaga, batai, namų 
reikmenis, tačiau jų bendroji pinigi-

LIETUVIAMS TREMTINIAMS
Šių metų birželio mėn., BALF 

drabužių vajaus metu, BALF į Euro
pą lietuviams tremtiniams šelpti iš
siuntė dvi drabužių ir avalinės siun
tas, kurių bendras svoris yra 20.930 
svarų, dol. 20.405,25 vertės. Pir
moji siunta, susidedanti iš 113 gaba
lų drabužių ir avalynės — 11.318 sva
rų, dol. 10.983,25 vertės buvo iš New 
Yorko išsiųsta birželio 12 d. Antroji 
siunta, susidedanti iš 100 gabalų dra
bužių, 9.622 sv. dol. 9.422,00 vertės iš 
New Yorko išsiųsta birželio 30 d.

Be šių dviejų stambesnių siuntų, 
birželio mėn. buvo išsiųsti 34 maži 
drabužių ir maisto siuntiniai į tas 
Europos vietas, kur BALF neturi sa
vo įgaliotinių. Tie maži siuntiniai iš 
viso svėrė 571 sv., dol. 501,00 vertės.

Tokiu būdu birželio mėn. laiko
tarpyje BALF Iš viso lietuviams 
tremtiniams niJšiuntė įvairios daikti
nės pagalbos 21.511 sv. dol. 20.906,25 
vertės. Stp. Verpcnis

Lenkijos gyventojai ir jų viltis
atstovą perskaityti įrašą ir priimti 
laisvės ir draugiškumo simbolį; at
stovas, perskaitęs tekstą, aktą per
duoda prie „Cornerstone of Freedom“ 
Stovinčiai mergaitei.

Lietuvai skirtame tekste buvo 
trumpaf išdėstyta paskutinysis tautos 
ir valstybės pavergimas ir dedamos 
pastangos laisvei atgauti. Visa pro
grama buvo transliuojama per radiją 
ir aprašyta plačioje Amerikos spau
doje. Dar ir kitomis progomis konsu
las Daužvardis ir p. Daužvardienė 
pasakė kalbas apie lietuvių tautos 
kančias, jos nusistatymą ir aspira
cijas.
POLYNOS STOŠKIUTES KONCER

TAS CHICAGOJE y
Polyna Stoska-Stoškiūtė, Metropo

litan Operos žvaigždė, pakviesta da
lyvavo Chicagos Grant Park simfo- 
iiinio orkestro 14-to sezono atidary
mo koncerte, kuris įvyko birželio 23 
d. Paminėtina, jog milžiniškai klau
sytojų auditorijai solistė padainavo ir 
dvi lietuviškas dainas: St. Šimkaus 
„Kur bakūžė samanota“ ir A. Kača- 
1 'usko „Mano rožė“, kurios orkestrui 
pritariant buvo .puikiai atliktos. Lie
tuviškos dainos amerikiečiams padarė 
labai gerą įspūdį, o dalyvavusiems 
lietuviams klausytojams šis įvykis 
buvo tikra sensacija.

Polyna Stoškiūtė šią vasarą po 
Ameriką vykdo gastroles, būtent: lie
pos 2—11 d.d. ji vaidino svarbiausią 
vaidmenį „Music in the Air“ operetė
je Chicago, liepos 19 ir 26 dienomis 
dainavo per radiją populiarioje „Te
lephone Hour“ programoje, liepos 27 
dieną koncertavo Northwestern Life 
Insurens Co. metinio suvažiavimo 
proga suruoštame koncerte, rugpjū
čio 5 d. su New Yorko Filharmonijos 
orkestru koncertuos Lewisohn stadi- 
jone New Yorke ir rugpjūčio 16—18 
dienomis vaidins Kalifornijoje Los 
Angeles mieste „Music in the Air“.

LIETUVIŠKOS LĖLĖS FILMŲ 
ARTISTAMS

Kaip Amerikos lietuvių laikraštis 
„Vienybė“ rašo, 800 Amerikos radijo 
stočių'perdavė Mitchell Grayson pa
rašytą dramą „The Man with a Cau
se“, kurioje atvaizduojami Heidel
bergo universiteto studentai tremti
niai. Vyriausias šios dramos veikė
jas yra amerikietis William H. Sud-

PRANEŠIMAS Iš VZ GELEŽINES UŽDANGOS

Ryšy su naujuoju įstatymu apie 
DP perkėlimą į Ameriką iš visų oku
puotų zonų, mes turime sekamų in
formacijų:

1. Visi DP užregistravimai pada
ryti konsulatuose pirm 1948 m. bir
želio 30 d. yra panaikinti ir busimo 
registravimo eilingumui nebus įskai
tyti.

2. Nauja .visų DP registracija bus 
pradėta Amerikos konsulatų, kai tik 
bus pagaminti reikalingi blankai.

3. Visi DP privatūs ir „r . 'orate“ 
afidavitai daugiau negalioja. Naujai 
registracijai nereikia jokių afidavitų 
nei pagalbinių dokumentų. Kokie do
kumentai bus reikalautini ateityje — 
konsulatai praneš vėliau.

4. Registruojamiems DP bus duo
dama eilingumo pirmenybė sulig už
siregistravimo eilės. Anksčiau nusta
tytos pirmenybės ir numatytos vizos 
panaikintos.

Dabar svarbiausias dalykas mūsų 
žmonėms — užsiregistruoti konsula
tuose pirmą registravimo dieną. Ka
dangi registracijos pradžioje numa
tomas didis, aplikantų susikimšimas, 
patariama atidžiai sekti konsulatų 
paskelbimus ir registruotis PIRMOJE
DIENOJE, o kuriems tas negalima —

Gaunamieji pranešimai iš Sovietų 
dominuojamų sričių nurodo apie ne
žmoniškas tenyksčias gyvenimo sąly
gas, apie deportacijas, pusbadį gyve
nimą, darbo užkrovimą, baimę, dva
sinę tamsumą. Visada iškylą klausi
mas, kaip gali žmonės tai išlaikyti?

Kadangi Lenkijoj gyvenimas pa
našus į Lietuvos, tai, papildydami 
praėjusiame šio laikraščio Nr. duotą 
Lietuvos okupacijos vaizdą, čia prisi
minsime, kas dabar darosi Lenkijoje.

Vienas neseniai į Vakarus atbėgęs 
Lenkijos inžinierius pateikia tokį at
sakymą:

Gyventojai laukia karo, laukia 
stebuklų, laukia Stalino mirties, ame
rikiečių oro desantų ir atominių bom
bų lietaus ... Kiekvienas yra įsitiki
nęs, jog dabartiniai dalykai taip ne
gali toliau eiti ir kad galas jiems tu
rįs ateiti... Kiekvieną savaitę yra 
fiksuojamos būsimų įvykių datos, bet 
kai trokštami sapnai neišsipildo, ne
ateina teisybė, žinoma, tada kyla ne
pasitenkinimas. Tačiau gimsta vėl 
nauja Viltis, naujos svajonių kombi
nacijos pagimdo tikinčiuosius ir taip 
žmonės gyvena dieną iš dienos.

Kaimiečiai esą labiausiai pasiduoda 
svajonėms, nieks jų įsitikinimų negali 
sukrėsti, kad vieną gražią dieną ateis 
karas ir todėl jie tvarko savo gyve
nimą pagal tą savo tikėjimą. Iki šio

lei komunistams nepasisekę krašte 
įsitvirtinti ir visi naujieji pareigūnai 
be ginkluotų sargybų nedrįsta pasi
rodyti ūkininkų susirinkimuose. Pa
vienių komunistų gyvenimas negalįs 
ilgai tverti krašte.

Vieną kartą kaimo moteris Liubli
no apskrityje nusprendė nuvykti į 
kaimo vykdomąjį komitetą išsiaiš
kinti, kad ji negalinti priverstinos 
pyliavos išpildyti valstybei. Ji pa
reiškė esanti visiškai viena. Jos vy
ras žuvęs karo metu, jos sūnus esąs 
išvežtas į Rusiją, tad iš kur ji galinti 
gauti pinigų ar išpildyti duokles bei 
mokesčius apmokėti.

„Gerai", atsakė komiteto žmonės, 
„mes duosime laiko tai atlikti kitais 
metais“.

Senoji moteriškė nustebusi pareiš
kė: „Švenčiausioji Panele“, tai jūs 
manot, kad dar jūs pasiliksite čia ir 
kitais metais!“

Inžinierius nurodo, kad tai esąs 
charakteringas Lenkijos kaimiečių 
nusiteikimas. Inteligentinls sluogsnis 
skaito laikraščius, klauso radijo — ir 
jie jau nustoję tikėti kitais žmonė
mis. Jie jau netekę vilties ir pasiti
kėjimo vakarais, nes šie tik kalba 
gražius žodžius, bet neveikia.

Sovietų įstaigos atrodo vykdan
čios 5 metų planą, pagal kurį kraštas 
apiplėšiamas. Lenkija esanti tipin
gas pavyzdys. 80 ’/o odos gaminių ei-

na į Rusiją ir tik 20% batų palieka
ma krašto rinkai. Ir tai gaunama 
blogiausios rūšies ir su mediniais pa
dais. Lenkams uždrausta važiuoti 
motociklais į darbą, nes manoma, kad 
jie gali padangose ką nors išnešti. 
Dabartiniu metu visa lenkų tauta pa
versta elgetomis, miestiečiai nešioja 
senus turėtus drabužius ir batus, kai
miečiai sandalus, o 75 % vaikų negali 
lankyti mokyklų per žiemos mėne
sius, nes neturi kuo apsiauti. (News
letter f. b. the Iron Curtain)

pasiųsti konsulatams . pareiškimus 
raštu. Be to reikia atidžiai sekti vi
sus naujuosius IRO ir būsimos DP 
Komisijos pranešimus ir patvarky
mus, liečiančius dokumentus, kuriais 
Amerikoje žadamas darbas ir butas, 
bei visus kitus Jūsų emigravimo rei
kalus.

Prašau pranešti šias žinias visiems 
bendraminčiams. ' •

Linkėdamas ko geriausios kloties, 
liekuosi.

Su gilia pagarba —
Dr. M. J. Vinikas ,

Ar styga bus atleista?

Komunistų rojuje spaudžia „ūkininkus“
NYHT bendradarbis P. Wohl ra

šo, kad Kremlius sunkiuosius ginklu? 
nukreipęs į kaimiečius. Liepos 14 d. 
Aukščiausioji Taryba padidinusi mo
kesčius už privačius žemės sklypus 
ir pieno ūkius. Dabar kaimiečiai tu
rėsią vyriausybei sumokėti */s savo 
privačių ūkių pajamų.

Atsiminus, kad rusų kaimiečių 
privačios pajamos yra labai mdžos, 
šis smūgis yra didelis. Juk jie teturi 
vos apie vieną akrą (pusę ha) žemės 
ir vieną karvę. O Sovietų valdžia 
tai vadina ūkininkų ir pieno ūkiu, iš 
kurio turi duoti vieną penktą dalį 
uždarbio vyriausybei. Laikraštis ra
šo, kad kolchozai ir sovchozai turi 
vyriausybei nominalia kaina atiduoti

Vengrija ginkluojasi ir modernizuojąs!
Nenuostabu, kad komunistiniai kra

štai ginkluojasi, nes jie, prieš deng- 
damiesi taikos skriauste, visada sie
kia pasaulio užkariavimo. Tokį da
lyką matome ir Vengrijoje, kai Ven
grijos -kariuomenės vadas pareiškė, 
kad karines pajėgas reikia moderni
zuoti labiau negu kapitalistinių kra
štų. Vengrijos kariuomenė turinti 
būti „didelė, stipri ir gerai apginkluo
ta“ (pagal taikos sutartį jai teleista 
turėti tik 65.000 karių). Kapitalistų 
jėgos kasdien mažėjančios, „bet mes, 
sako jis, negalim būti kvaili ir pasi
likti silpni. Kapitalistus nugalėti ga
lima tik jėga. Todėl mes turime savo 
talkos politiką apsaugoti karine jėga, 
kuri yra daug stipresnė negu jų.“

Generolas Palffy paaiškino kad Ru

sijos ir jos satelitų ginkluota jėga au
ganti kasdien: „Vengrija turi būti 
moderniškiau apginkluota negu Va
karų kariuomenės, kad galėtume ap
sisaugoti ... kare, kuris gali būti 
mums primestas“.

Vengrijos naujoji armija jau išvi
jusi 14.000 senųjų karininkų. Jų tepa- 
likę tik 500, bet reikią tūkstančių 
naujų. Istorija parodžiusi, kad kra
štai, kurių gynyba buvusi apleista, 
buvę nugalėti ir sunaikinti, pasakė 
generolas.

Šitokios mintys plaukia iš rytų, ku
rie siekia taikos ir piliečiams gero
vės. Jie neslepia tik vieno dalyko — 
tai kovos su kapitalistais, tai būsimo 
karo. (NYHT m.) K

beveik viską, ką jie pagamina. Va
dinasi, kaimiečiai nėra savo gamybos 
šeimininkai. Valdžia pasiima, valdžia 
ir kalnas už produktus nustato.

Kas lieka nuo valdžios, išdalijama 
ūkio darbininkams. P. Wohl rašo, 
kad ūkio direktorius, mašinistai Ir 
kiti sepcialistai gauna 10 ar 20 kartų 
daugiau, negu paprastas darbininkas 
ir šiam pastarajam vos užtenka pra
simaitinti pačiam Ir jo šeimai. Jo pra
gyvenimą palaiko tik tas privatus že
mės sklypelis ir karvė, o kai kur, pa
žymi laikraštis, tatai yra pagrindinis 
šaltinis gyvybei Išlaikyti. Iš savo- 
„ūkio“ jis gali, kas lieka, parduoti 
laisvoje rinkoje ir už gautus pinigus 
nusipirkti drabužius, batus ir reika
lingus įrankius.

Nurodoma, kad tos pajamos esan
čios mažesnės už blogiausią ameri
kiečio berno atlyginimą. Naujų mo
kesčių įvedimas yra kaimiečiams 
smūgis. Pernai, kai pinigus keitė, 
devynias dešimtąsias pinigų valstybė 
atėmė. Matyti, pinigų atėmimas ne
sumažino rublio infliacijos, nes da
bar vėl prisireikė kelti mokesčius. 
Matyti, trūksta reikalingų prekių. 
Vyriausybė, sumažindama kaimiečių 
perkamąją galią, tikisi sumažinti pa
gamintų fabrikinių prekių pareikala
vimą, nes pinigų kaimiečiai nebeturės.

Rusų kaimiečiai nori žemės, savo 
žemės. Rusų laikraštis prie Volgos 
rašo, kad kolektyvinis ūkis kreipsis 
į teismą, kad šis iš kaimiečių atimtų 
žemę ir grąžintų ją kolchozui. Išeitų, 
kad žemė karo metu buvo išgrobsty
ta. „Pravda“ liepos 2 d. rašė: „Kol
chozų žemės vagys liko nepaliesti“. 
Tai rojusi (ja)

Berlyno blokada. — Kiek anks
čiau Sobinov įdėjo straipsnį „Tag- 
liche Rundschau“. Ten autorius 
parafrazuodamas primena Varšuvos 
konferencijos nutarimus: Vokietijos 
demilitarizacija, Ruhro srities ketu
rių kontrolė, keturių sutarimu laiki
nos vyriausybės Vokietijoje sudary
mas, taikos sutarties, su Vokietija pa
sirašymas ir tuoj pat kariuomenės 
atšaukimas, reparacijų plano Vokie
tijai paruošimas. Štai sovietų pagrin
dinės sąlygos deryboms pradėti ir 
nutraukti Berlyno blokadai. „Ką jūs 
norite įbaiminti?“ — klausia Sobinov. 
Kodėl tiek daug nereikalingų kelei
vių, įvairių politikų Berlyne? Jūs 
geriau laikykitės Jaltos ir Potsdamo 
nutarimų ir priimkite čia paminėtas 
penkias sąlygas, — priduria jis.

„Le Figaro“ liepos 19 d. numeryje 
korespondentas Berlyne — Dom 
Auclėres praneša, kad Sovietai esą 
pasiryžę uždaryti orinio susisiekimo 
linijas: Berlin-Hamburg, Berlin- 
Frankfurt a. M. Ryšiams palaikyti 
tetiksiąs tik Hanoveris. Ties Ora- 
nienburgu Sovietai jau išstatę prieš
lėktuvines. Amerikiečių 60 tvirtovių, 
nusileidusių Britanijoje, mažiausia 
gąsdina. Atsirevanšuodami jie įsakė 
sovietinėms oro tvirtovėms nusileisti 
Rytinėje Vokietijoje.

Sovietai stengiasi Berlyno bloka
da paklupdyti vakariečius Vokietijos 
klausime, prieiti prie Prancūzijos ir 
išvyti iš vokiečių sostinės. Vakarie
čiai perėjo į ofenzyvą.

JAV pastangos krizės išvengti. — 
Amerikiečiams gal būt sunkiau atsa
kyti į klausimą: kuriuo būdu išeitį 
rasti? Tas klausimas neduoda ramy
bės ne vien Washingtonui, bet ir pla
čioms masėms amerikiečių, kuriems 
mieliau sekti vidaus politinę kovą — 
prezidento rinkimuose.

Amerikiečiai didžiavosi, kad jų 
lėktuvai jau padarė 3.788 skridimus, 
atliko 2,6 mil. mylių kelio ir atvežė 
16.606 t gėrybių. Bet jie ir triumfuo
dami prisipažįsta, kad vis dėlto toji 
padėtis negali ilgai tverti. Jei So
vietai ir netrukdys oro transporto, 
vien lėktuvais berlyniečiams nebus 
galima pristatyti įvairių reikmenų. 
Iš to seka, kad vakariečiai negalės 
berlyniečių aprūpinti maistu, tuo la
biau kuru. Vakariečių puiki tiekimo 
organizacija įrodė vokiečiams savo 
vertingumą. Berlyniečių liepos 18 d. 
susirinkimuose šauksmas: „Mes no
rime būti europiečiais, bet nepriskirti 
prie Sibiro“ — apibūdina nūdienę 
tragediją.

A.O. McCormick, „New York Ti
mes“ diplomatinis korespondentas, 
patyręs kai kurių slaptų duomenų, 
nurodo, kad politinis žaidimas yra 
baigtas. Po jo seka karinio žaidimo 
pradžia. Ir be šių parafrazuotų aiš
kinimų aiški tolimesnė eiga. E. Be- 
vin taria: „Iš Berlyno mus gali iš
stumti tik jėga“. Bet jėgos panaudo
jimas reiškia ne mažiau, kainjarą.

Amerikiečiai dabar yra a .:idūrę 
kryžkelėje, kariauti aišku, nenori. 
Berlyną mielai norėtų Iškeisti į Ruh
ro sritį, kuri jiems žymiai svarbes
nė. Sovietai ten laužiasi, kad ten at
gautų reparacijas, išsprogdintų vaka
rietišką Vokietiją ir .prieitų prie Pran
cūzijos. Ruhr ar Berlynas — ameri
kiečiams sudaro dilemą. Berlyne už
siangažuota — neisime. Pirmiau Ber
lyną deblokuoti, vėliau derėsimės —■ 
antras užsikirtimas. Ir visa ta pasa
ka apie Berlyną išplaukia iš bendro^ 
visuotinio abiejų šalių nesutarimo. 
Ne Berlynas, jei ir ten karo žiežirba 
būtų įskelta, o nematymas aiškios 
perspektyvos abipusiuose santy
kiuose. x

Sovietai, būdami pakankamai 
tvirtų galimas dalykas, kad stygą yra 
pertempę. Bet jie teturi vieną diri
gentą, kuriam įsakius, toji styga pa
skutiniu metu gali būti atleista. Mes 
ir gyvename tų abejonių tarpsnį, o 
ypatingai abejonių — ar vakariečiai 
bus tiek naivūs tikėti, kad bolševi
kams stygas atleidus ateityje pasi
keis jų muzika? G. Galvanauskas

Italy karinės pajėgos
„Haagsche Post“ pabrėžia savo Ro

mos korespondento pranešime, kad ■ 
Italija yra priversta užsienyje p'rktis 
net ir tuos ginklų kiekius, kurie jai 
leista turėti taikos sutartimi, nes gin
klų gamyba krašto viduje ta pačia 
sutartimi uždrausta. Dėl tačiau ne
paprastai sunkios savo finansinės 
būklės Italija šių ginklų net negali 
įsigyti. Naujieji įvykiai Balkanuose 
šiai problemai suteikia naujos svar
bos. Maždaug ties 200 kęn ilgio siena 
su Jugoslavija, stovinčios vos ketu
rios blogai apginkluotos italų divizi
jos. 20 km atstume nuo sienos nesą 
galima daryti jokių sustiprinimų. 
Italija iš viso tegalinti laikyti tik 
250.000 vyrų kariuomenę. „Kodėl gi 
tokių faktų akivaizdoje vis dar del
siama revizuoti Italijos taikos su
tartį? — klausimu baigia olandų lai
kraštis. (z)
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