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JT sesija pradėtą be jokių iškilmių
Osvvaldo Aranha — sesijos pirmininkas * Balkanai, Palestina ir veto svarbiausieji klausimai 

Vėl 2 kart veto ★ Konfliktas Saugumo Taryboje * JT artėja prie galo?
New Yorkas (Dena/INS). Jungtinių Tau

tų visuotinąjį susirinkimą antradienį 5 vai. 
po pietų atidarė sesijos pirmininkas, Bra
zilijos delegatas Oswaldo Aranha, be jokių 
iškilmių. Keliais žodžiais jis pasveikino virš 
tūkstančio susirinkusiųjų delegatų. Po jo 
sveikinamąją kalbą pasakė New Yorko 
burmistras O. Dweyr. Savo kalboje bur
mistras nurodė į gresiantį karo pavojų ir 
ragino rasti sprendimą, kuris nuvestų prie 
pastovios taikos.

Lake Succes (Dena) Jungtinių Tautų se
sija prasidėjo. Iš 55 delegacijų 20 yra va
dovaujamos užsienių reikalų ministerių. 
Šios sesijos svarbiosios problemos yra: 
Balkanai, Palestina, Ispanija ir veto teisė. 
Toliau eina naujų narių priėmimas ir in
dų klausimas Pietų Afrikoje. Nors italai 
dar nėra J JT organizaciją primti, vistiek 
kreipiasi su prašymu reviduoti jų taikos 
sutartį.

Vienas iš sunkiausiųjų klausimų yra ve
to teisė. Iki šiol buvo taip, kad Saugumo 
Taryba beveik negalėjo daryti jokių nuta
rimų, nes Sovietų Sąjunga piktnaudojo ve
to teisę. Iš pat pradžių buvo manoma, kad 
veto teisė užtikrins keturių didžiųjų vienin
gumą. Bet paaiškėjo, jog tas saugumo fak
torius yra virtęs tikruoju nesaugumo šal
tiniu.

New Yorkas. (Dena/Reuter). JAV delega
cijai vadovauja užs. reik, ministeris Mar- 
shallis, prancūzų — užs. reik. min. Bidault, 
anglų — užs. reik, viceministeris Me Neil 
ir sovietų — užs. reik, viceministeris Vi
šinskis. Bevinas ir Molotovas yra laukiami 
spalio mėn.*

ĮTEMPIMAS DEL VETO
Lake Succes (UP). Pirmadienį Saugumo 

Tarybos posėdyje sovietų delegatas du kar 
tus panaudojo veto teisę. Tai buvo pada
ryta ryšium su JAV pasiūlymu perduoti 
Graikijos klausimą JT visuotinajam susirin 
kimui. Tuojau po to, devyniais balsais prieš 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos balsus, Sau
gumo Taryba nutarė Graikijos klausimą 
išimti iš darbotvarkės. Tuo būdu JT vi
suotinas susirinkimas dabar turų teisę svars 
tyti Balkanų klausimą, nes pagal Chartos 
nuostatus tas pats klausimas negali būti 
svarstomas lygiagrečiai visuotiname susi
rinkime ir Saugumo Taryboje.

New Yorkas (Dena/INS) Prieš amerikie
čių pasiūlymą perduoti Balkanų klausimą

Lietuvių tremtinių moralė yra stipri
PAREIŠKĖ P. E. DEVENIENĖ SAVO LANKYMOSI METU „MINTIES” REDAKCIJOJE

Kaip jau spaudoje buvo rašyta prieš kai 
kuri laiką iš JAV-bių yra atvykę į Vokie
tiją Amerikos lietuvių atstovai p. E. De- 
venienė ir K. V. Baltramaitis susipažinti su 
lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygomis, su 
jų gyvenimo materialine ir moraline padė
timi, patirti esamus trūkumus, ištirti emi
gracines galimybes ir surinkus visą me
džiagą patiekti atitinkamoms JAV valdžios 
įstaigoms, kurios yra pasiryžusios padary
ti sprendimą tremtinių klausime.

Šie pirmieji Amerikos lietuvių atstovai 
visų lietuvių tremtinių yra su džiaugsmu 
sutinkami, nes jie iš pirmųjų lūpų išgirsta 
apie tas didžiules Amerikos lietuvių pas
tangas tiek mūsų tremtinių būklei pa
gerinti, tiek bendroje kovoje už mūsų tau
tos laisvę ir jos nepriklausomybės atstaty
mą. Iš kitos gi pusės, Amerikos lietuvių 
atstovai turi progos pamatyti tą visą mūsų 
dabartinio gyvenimo kasdienybę, stovyklų 
gyvenimą, esamus nedateklius, pamatyti 
kaip iš tikrųjų mes gyvename ir ko mums 
pirmoje eilėje trūksta ir tuos visus davinius
perduoti mūsų užjūrio broliams, taip nuo
širdžiai besisielojantiems ir padedantiems
sunkioje mūsų kovoje už kasdienini būvį ir 
savęs išlaikymą. Jie čia gali, pamatyti, kad
lietuvis tremtinys jau kelintus metus nete
kęs savo žemės po kojomis ir visaip gyve
nimo sukūrių kankinamas bei blaškomas, 
vis dėlto dvasia nepalūžo ir su tokiu pat 
ryžtingumu tiki ateisiant ir jo Tėvynei
laisvės ir džiaugsmo valandoms.

Ir tai jie stengiasi ne S pasakojimų 

JT visuotinajam susirinkimui Sovietų S-gos 
delegatas Gromyko du kart panaudojo ve
to teisę. AP praneša, kad amerikiečių de
legatas savo pasiūlymą patiekė trečią kartą, 
bet, pagal statutą, Gromyko jau negalėjo 
panaudoti veto teisės; nes jį rėmė tik vie
na Lenkija.

GROMYKO NEREAGUOJA
Lake Succes (\VK). Neužilgo po to, kai 

Sovietų S-gos atstovas du kart panaudojo 
veto teisę, įvyko aštrus Susikirtimas tarp 
pirmininkaujančiojo Saugumo Taryboje, 
sovietų delegato Gromyko ir tarp ameri
kiečių atstovo H. Johnsono. Kai amerikie
čių delegatas įnešė pasiūlymą Graikijos 
klausimą išimti iš darbotvarkės, Jugosla
vijos atstovas pasisakė prieš amerikiečių 
pasiūlymą. Tuomet H. Johnsonas pareiškė, 
jog Jugoslavijos atstovas neturi teisės kal
bėti darbotvarkės klausimais ir pareikala-

Planas išvalyti Graikiją
New Yorkas (Dena). Reuterio korespon- : ką, kuris tęsis 48 valandas. Kadangi žemės 

dentas iš New Yorko praneša, kad Jungti- j ūkio darbininkų streikas šiaurės Italijoje 
nėse Amerikos Valstybėse šiuo metu yra dar vis tęsiasi, tai dabar streikuojančių skai 
ruošiamas planas pagal kurį amerikiečiai tu čius siekia netoli 2 milijonų, 
retų pavesti Jungtinėms Tautoms savo ka
rinių pajėgų atstatymui taikos ir saugumo 
šiaurinėje Graikijoje.

Marshallis tą planą jau esąs aptaręs su 
JAV delegacijos nariais, kurie yra skirtį da 
lyvauti JT posėdžiuose.

Amerikiečių ekspertai esą nusistatymo, 
kad Graikijos šiaurės kaimynai i remdami 
banditus vykdo Graikijos teritorijos užpuo
limą ir sudaro pavojų jos politinei nepri
klausomybei. Jungtinių Tautų taikos saugo
jimo uždaviniai negali būti įvykdomi dėl 
sovietiškojo veto teisės piktnaudojimo. O 
atsakomybė už atstatymą tvarkos šioje pa
saulio dalyje galiausiai tenka Jungtinėms 
Tautoms. Todėl JT, pagal Chartos „kolek
tyvinės savisaugos” nuostatus, gali imtis 
priemonių ir prieš savo narį, jei jis vykdo 
ginkluotą užpuolimą. Kadangi senatas JT 
Chartą yra ratifikavęs, tai pavedant ame
rikiečių karines jėgas Jungtinėms Tautoms 
nebereikia specialaus kongreso pritarimo.

ITALIJOJE STREIKAI PLEČIASI
Roma (Dena). 850.000 geležies ir plieno 

darbininkų antradienį pradėjo protesto strei 

sužinoti, bet asmeniškai pamatyti ir įsiti
kinti.

Štai p. E. Devenienė, nuo pat savo at
vykimo pradžios, nepertraukiamai važinėja 
po tremtinių stovyklas, daro pranešimus, 
asmeniškai! apžiūri gyvenamas patalpas, 
gaunamą maistą, stebi gražų lietuvių trem
tinių susitvarkymą bei jų veržlų kultūrinį 
gyvenimą, duoda patarimus, kiek tai galima 
daro žygių atitinkamose įstaigose. Nežiū
rint kelionės sunkumų ir didelių atstumų, 
jau amerikieėių zonoje per palyginti taip 
trumpą laiką pasiliko nedaug stovyklų kur 
p. E. Devenienė nebūtų apsilankiusi.

Šiomis dienomis p. E. Devenienė visiškai 
netikėtai atvažiavo į Memmingeną ir čia 
gyvenantiems lietuviams norėjusi padaryti 
pranešimą, tačiau dėl mašinos sugedimo, 
Memmingeną pasiekė tik' vėlyvą naktį ir 
kadangi tolimesni maršrutai neleido jai il
giau pasilikti Memmingene, pabuvojusi ke
letą valandų „Minties” redakcijoje, išvyko 
toliau į Muencheną, Augsburgą ir tt.

Nežiūrint vėlaus laiko ir kelionės nuo
vargio, Ponia E. Devenienė buvo paprašyta 
bent trumpai pasidalinti mintimis su „Min
ties” skaitytojais.

Laikrodis rodė lygiai 12 vai. nakties, kai 
Jūsų negailėstingas korespondentas pradė
jo varginti savo klausimais visuomet be
sišypsančią p. E. Devenienę.

— Gal būt truputi, ir neįprastas laikas 
vesti pokalbius, tačiau labai norėčiau, kad 
Jūs bent trumpai pasidalintumėte savo 
įspūdžiais su „Minties” skaitytojais. —

(Nukelta j 3 pusi.) 

vo pirmininkaujantį Gromyko atimti balsą. 
Tačiau Gromyko nepadarė, iš to jokių iš
vadų.

PRAVDA APIE VETO TEISĘ

Maskva (Dena) Sovietų komunistų parti
jos organas „Pravda” įrodinėja, kad ne 
vien bolševikai yra autoriai veto teisės, bet 
visi „didieji” esą pageidavę vienbalsiškumo 
JT nutarmuose. Ir prezidentas Rooseveltas, 
girdi, buvęs veto teisės šalininkas.

Toliau „Pravda” aiškina ką reiškia kitų 
kraštų reikalavimai susiaurinti veto teisę, ir 
pagaliau stato klausimą ką ištikrųjų reiškia 
„veto teisės piktnaudojimo” sąvoka. Tai 
reiškia: „kad Sovietų Sąjungos atstovai bal 
suoja prieš rezoliucijas, kurios galėtų pa
kenkti tautų taikai ir saugumui. Tas, kad 
Sovietų Sąjunga sukliudė priėmimą ameri
kiečių rezoliucijos Graikijos fašistų provo
kacinių veiksmų klausime, rezoliucijos, ku-

BOIKOTUOJA ĮSTATYMĄ
Chicago (AP). Amerikos profesinių są

jungų — American Federation of Labour 
— pirmininkas William Green paskelbė ko
mentarą, kuriame sakoma, kad AFL taryba 
nutarė nevykdytį naujojo Taft-Hartley dar
bo įstatymo, pagal kurį tarybos nariai turi 
prisiekti, jog jie nėra komunistai.

DP VYKSTA Į OLANDIJĄ
Frankfurtas (Dena). IRO praneša, kad 300 

asmenų DP grupė rugsėjo 16 d. turėjo iš 
Ambergo išvykti: į Olandiją, kur jie dirbs 
kaipo pramonės darbininkai.

Išbuvę penkis metus Olandijoje, jie ga
lės įsigyti Olandijos pilietybę.

Prancūzijos Respublikos Prezidentas Vincent Aurio! mahometonų šventėje Pa
ryžiuje. Mūsų atvaizde Prezidentas žiūri šventąjį raštą, jo kairėje karo minis
teris M. Paul Costes-Floret. (Dena—NYT—Bild)

Vieninga anglu - amerikiečiu politika Persijoje
Londonas (Dena/Reuter). Britų užsienių 

reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad 
D. Britanijos ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių pagrindiniai tikslai: Persijoje yra vie
nodi, būtent: išlaikyti Persijos teritorijalinį 
integralumą. Jis paneigė gandus, kad JAV 
būtų protestavusios prieš britų pasiuntinio 
Teherane patarimą Persijai laikyti persų— 
sovietų pasitarimams dėl 1946 m. sutarties 
atviras duris.

Pranešimai iš Vašingtono kelia Įspūdžio, 
jog Jungtinės Amerikos Valstybės pageidau 
ja, kad Persija turintį vesti tvirtą politiką.

Teheranas (Dena/Reuter) Gandus apie 
tai, kad persų vyriausybei britų pasiuntinys 
esąs pataręs neužtrenkti durų tolimesniems 
pasitarimams ir po to, jei parlamentas at
mestų Sovietų — persų naftos koncesijos 
ratifikavimo pasiūlymą, persų ministeris pir 
mininkas Guavam es Sultaneh pavadino vi
sai nepagrįstais. Jis pažymėjo, jog britų pa 
siuntinys kaip tik esąs nurodęs Į tai, jog 
britų vyriausybė griežčiausiai nepritaria ki

rioje atsakomybę už nusikaltimą norima sa
vo aukoms suversti — yra geriausias veto 
teisės reikalingumo įrodymas”.

Londonas (Dena/lNSy. Žymus britų poli
tikas lordas Vansittartas, kalbėdamas Ro
tary clube pareiškė, kad Jungtinės Tautos 
greičiau artėja prie galo kaip Tautų Są
junga dėl sovietų veto teisės piktnaudoji
mo Saugumo Taryboje.

AUSTRALIJA PRIES VETO TEISĘ
New Yorkas (Sued Dena/AFP) „Tarptau

tinės politikos netikrumo priežastim yra 
veto teisės piktnaudojimas; tat trukdo JT 
darbą ir nutęsia taikos sutarčių sudarymą 
su Vokietija ir Japonija” — pasakė vieno
je spaudos konferencijoje Australijos užsie
nių reikalų ministeris Dr. Evatt, kuris va- 

j dovauja Australijos delegacijai JT visuoti
name susirinkime. Australija dės pastan

gas, kad veto teisė būtų aprėžta. Jis dar 
pažymėjo, kad vienuolikos tautų, kurios da 
lyvavo kare Pacifiko srityje, konferencija 
turėtų įvykti rugsėjo — spalio mėn. Va
šingtone ir tenai turėtų būti aptarta busi
moji taikos sutartis su Japonija.

PARYŽIUS BAIGIA DARBĄ
Londonas (Dena/Reuter). JAV užs. reik, 

viceministeris William Claytonas paskelbė, 
kad Paryžiaus konferencijos darbas dėl 
Marshallio plano įgyvendinimo yra baigia- 
ms ir dar šią savaitę baigiamasis praneši
mas bus patiektas 16-os tautų vyriausy-"" 
bėms.

Anglų - amerikiečiu pasitraukimas iš Italijos
Roma (DPD/Reuter). Nutarimą atitraukti 

britų — amerikiečių karines pajėgas iš Ita 
lijos, ryšium su taikos sutarties ratifikavi
mu, paskelbė sąjungininkų vyr. kariuome
nės vadas Italijoje generolas Les. Išsikraus
tymas iš A zonos Italijos — Jugoslavijos 
pasienyje prasidės ateinantį pirmadienį. Ši

šimuisi į persų, ir ypatingai j naftos klau
simus. Sultaneh pareiškė, jog pranešimai 
apie tariamąjį anglų — sovietų susitarimą 
dėl Persijos esą nepatikimi. ’

Sultaneh pasakė, jog sovietų pasiuntinio 
reikalavimą pasirašyti naftos bendrovės su
tartį jis atmetė tuo motyvu, kad pagal kons 
titucijos nuostatus be parlamento sutikimo 
jis neturi teisės tat padaryti.

VISUR PABĖGĖLIAI
Lahore (DPD/Reuter) 50.000 .ginkluotų pa 

thanų pasikėlė iš savo genties sričių ir puo 
lė vieną mažą vietovę vakarų Pandžabe, no 
rėdami keršyti už muzulmonų žudynes ry
tų Pandžabe. Valdžios atstovams ir karinei 
policijai pasisekė juos priversti grįžti na
mo. Tuo pat metu visi Sihks gyventojai iš 
Lyallpur srities, Vakarų Pandžabe, pasiju
dino traukti Į Rytus. Apie 300.000 žmonių 
apleido savo kaimus. Iš Sheekphuro srities, 
netoli nuo Lahore, 40.000 pabėgėlių trau
kia į rytus.

Šios dienos numeryje:
JT SESIJA PRADĖTA BE JOKIŲ IŠKIL 
MIŲ

★

LIETUVIŲ TREMTINIŲ MORALE YRA 
STIPRI

*
ŪKINĖ PAGALBA EUROPAI 

h
MOŠŲ MOKSLININKAI TARPTAUTI
NIAME INŽINIERIŲ KONGRESE

★
NEDARKYKIME GIMTOSIOS KALBOS 

★
SU PRIDERAMU RIMTUMU BUVO 
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ - RUG 
SĖJO 8 D. ir kt.
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Prezidento rinkimai 1948 m. 
lapkričio mėn.

Vašingtonas (DPD/Reuter) Respublikonų 
senatorius Taftas keliauja per JAV vakarų 
valstybes rinkimų reikalais. Ta jo kelionė 
skaitoma kampanijos pradžia busimųjų pre
zidento rinkimų, kurie Įvyks 1948 m. lapkri 
čio mėnesį. Manoma, kad Taftas spalio mė 
nesyje išstatys savo kandidatūrą į prezi
dentus.

TRUMANAS SKUBA Į VAŠINGTONĄ
Laivas „Missouri” (INS). Prezidentas Tru 

manas atmetė jam padarytąjį pasiūlymą: 
grįžus į JAV atlikti kelionę su prakalbomis 
per vakarines valstybes. Trumanas pareiš
kė, kad šiame tarptautinių nesutarimų pe
riode ir prieš pat vyriausybės pasitarimus 
dėl teikimo pagalbos Vakarų Europai, jis 
turįs skubiai grįžti į Vašingtoną. Baltuo
siuose Rūmuose prezidentas yra laukiamas 
rugsėjo 20 d. ■ • 

zona nuo jugoslavų okupuotosios srities 
buvo atskirta vadinamąja Morgano linija. 
Tą pačią dieną turi prasidėti išsikrausty
mas iš Pola srities, esančios į pietus nuo 
Triesto. Evakuacija bus vykdoma laivais. 
Italų laikraštis „Momento Sera” praneša, 
kad britų — amerikiečių evakuotoje Vene- 
zia-Gulia srityje, kuri pagal taikos sutartį 
teko jugoslavams, dabar lankosi maršalas 
Tito. Visą judėjimą per demarkacijos liniją 
jugoslavų karinės įstaigos dabar sustabdė. 
Prancūzų žinių agentūra AFP praneša, kad 
Goerzo srityje jau taikos sutarties įsiteisė- 
jimo išvakarėse buvo laukiama atvykstant 
italų kariuomenės.

Jugoslavai perima Polą
Pola (Dena). Jugoslavų žinių agentūra 

„Tanjug” praneša, kad anglų — amerikie
čių išsikraustymas iš1 Polos neįvyko be in
cidentų, nes jūrininkų ligoninėje kilo gaiš 
ras.

Miestas pasipuošęs Stalino ir Tito pa
veikslais laukė atvykstant jugoslavų kariuo 
menės.

Triestas (AP). Ryšium su Triesto paskel
bimu laisva sritim mieste buvo iškeltos ge 
dulingos vėliavos ir tūkstančiai miesto gy
ventojų susirinko į Pazza del Popolo įvy- 
khsį 'mitingą. Laisvo miesto gimimo diena 
buvo „atšvęsta” su bombomis, granatomis, 
revolverių šūviais ir neramumais. 2.000 
policijos vyrų buvo panaudota susidūri-
mams likviduoti.

Triestas (Dena/Reuter) Antradienį Tries
te buvo įtempta atmosfera. Neramumai 
prasidėjo po italų jaunimo pamaldų, kurie 
Triesto atskyrimą nuo Italijos minėjo kaipo 
„liūdesio dieną”. Goerzo ir Udino mies
tuose, kurie vėl atiteko Italijos suverenumui, 
įžygiuojanti italų kariuomenė buvo širdin
gai sveikinama.

• Jugoslavijoje esąs prasidėjęs judėji
mas nukreiptas prieš Tito, kuriame dalyviu 
ja 3 pogrindžio organizacijos su 33.000 na
rių. Pietų Serbijoje esą įvykę susirėmimų.

* Trys vokiečių partijos kreipėsi j Kont
rolinę Tarybą protestuodamos prieš darbo 
prievartą sovietų zonoje. Darbo prievarta 
esanti priežastimi žmonių bėgimo į vakarų 
zonas. (Dena)

• Čekoslovakijoje įvykdyti dideli suėmi
mai, kurie pateisinami sąmokslo ruošimu.

* Neužilgo Kanadoje prasidės amerikie
čių —kanadiečių žiemos manevrai, kurių 
tikslas išbandyti naujucrius ginklus, sudi- 
siekimo priemones ir aprangą. (AP).
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Ar Belgija vėl valdys Leopoldas III
Komplikuočiausi! problema Belgijos po

litiniame gyvenime yra vyriausybės, parla- 
> mento ir tautos santykiai su belgų karaliu

mi Leopoldu III. Vokiečius išvijus, par
lamentas karalių laikinai atstatė, kviesda
mas regentu jo jaunesnįjį brolį Karolį, pa
liekant teisėto sosto įpėdinio teises dar ne- 
pilnamėčiui Leopoldo sūnui Boduenur. 
Nuomonės apie Leopoldą Belgijoje visą 
laiką buvo žymiai skirtingos, kaip politine 
taip ir tautine prasme.' Prieš karaliaus su
grįžimą yra nusistatę socialistai ir komu
nistai, taip pat liberalų partijos dauguma, 
tuo tarpu krikščionys demokratai, kurie par 
lamente šiuo metu turi daugumą, principe 
palaiko Leopoldą.

Savaime aišku, nė vienas belgas savo ka
raliaus nekaltina išdavimu arba panašiu 
nusikaltimu. Bet prisimenant sunkiuosius 
okupacijos laikus, belgas savo buv. kara
liui ir kariuomenės vyriausiam vadui priki
ša, kad jis savo nelaisvės metu nemėgino 
pakelti balso prieš okupantus, kaip tokiose 

/pat sąlygose darė danų karalius Kristijo
nas X, kuris pats vadovavo pogrindžio ju
dėjimui. Pasigirsta ir atskiri balsai, kad 
Leopoldas buvęs didelis vokiečių draugas, 
ir jog Belgijos kariuomenės sužlugimas aiš 
kinamas priežastim karaliaus nenoro ben
dradarbiauti su anglų ir prancūzų štabais. 
Yra ir tokių, kuriems nepatinka, kad jų ka
ralius belaisvėje vedė ne karališkos kilmės 
žmoną, bet turtingo belgų prekybininko 
dukterį.

Paskutinėmis savaitėmis pasirodė keli 
įvykiai iš kurių sprendžiama, kad užsitęsęs 
klausimas artėja prie sprendimo. Rats Leo
poldas buvo prašęs belgų vyriausybės su
darytų apie tai savo sprendimą. Šitokia ko
misija buvo sudaryta, vadovaujant ministe- 
riui pirmininkui. P. Spaaktii. Dabar komi
sija paskelbė savo sprendimą, kuris yra 
palankus buv. karaliui. Belgijos valstybės 
vyrai ir tautos atstovai susipažino su pa
teikta medžiagą ir apklausė daug tuometi
nių įvykių stebėtojų, pagaliau konstatavo: 
karalius veikė visai teisėtai kaip kapituliuo
jant, taip pasiliekant prie savo tautos, tuo- 
metu kai jo vyriausybės nariai apleido 
Belgiją. Komisija pripažino, kad jis veikė 
savo karališkų teisių ir konstitucijos už
dėtų pareigų ribose, vadovaudamasis visur 
ir visuomet tik valstybės ir tautos intere
sais. Dar daugiau, komisijos pranešime ap
kaltinta buvusioji tremtyje vyriausybė, apie 
kurią sakoma, kad ji neteisingai nušvietė 
karaliaus veiklą nepagrįstai jam primetant 
nebūtus dalykus. Be to, karalius net asme
niškai rėmęs tremties vyriausybės sudary-

mą Londone ir buvęs už kovos tęsimą są
jungininkų pusėje.

Briuselyje manoma, kad geriausia išeitis 
iš dabartinės situacijos būtų Leopoldo for
malus atsisakymas nuo sosto savo sūnaus 
Bodueno naudai, kuris Taptų karalium su
laukęs pilnų melų. Pagal belgų konstituci
jos nuostatus, jis būtų pilnametis suėjus 18 
metų. Ligi to laiko, maždaug dar vienus 
metus, valdytų dabartinis regentas princas 
Karolis. Iš Spaako laukiama, kad jis šia 
prasme galįs paveikti kaip karalių taip ir 
jo šalininkus.

Tam priešingi yra monarchistų ideologi
jos atstovai,kurie atsisakymą nuo sosto, 
partijų spaudimo rezultate įžiūri kaip 
kenksmingą pačios monarchijos vieningai 
idėjai. Bet, kaip ten bebūtų, Belgijoje visi 
šiandien norj matyti šį reikalą sutvarkytą 
galimai greičiau. Ginčai dėl karaliaus pa- , 
dėties ir asmens pasirodė kaip kliūtys po- , 
litinei stabilizacijai valstybėje, kuri 
iš Europos valstybių pradėjo kelią 
gerbūvį.

pirmoji 
j ūkini

(au)

Draugiškas dantistas
v Vienas New-Yorko dantų gydytojas įtaisė 
savo kabinete dantų gręžimo aparatą, kurt 
pacientas, pajutęs didelius skausmus, pats 
gali mygtuko paspaudimu sustabdyti.

Leit Philip Mountbatlenas, Anglijos kron- 

princeaės sužadėtinis, ir toliau pasilieka ka
ro laivyno tarnyboje. 
Philip Mounfbattenas 
vadovauja pratimams 
mokykloje

Mūsų atvaizde įeit 
(su raštais rankose) 

vienoje karo laivyno 
(Dena—INP—Bild) Į

ŪKINE
Dar visai nesenai gimė Marshallio pla

nas Europai padėti. Tačiau dabar staiga pa 
i aiškėjo, kad tas planas tegalės būti pra

dėtas realizuoti sekančiais metais, o Euro
pa pagalbos reikalinga jau dabar. Staigmeną 
čri sudarė pablogėjusi Europos ūkinė pa
dėtis. Bet charakteringa tai, kad ateities nu 
matymas ir iniciatyva užbėgti krizei už akių 
kyla ne tuose kraštuose, kuriems gresia kri
zės pavojai, bet JA Valstybėse, kurios pa- 
siryžusios vargstantiems kraštams padėti.

Panagrinėkime klausimą iš abiejų pusių: 
ar tikrai Europai ūkinė pagalba skubiai rei 
kalinga ir ar JA Valstybės čia atlieka tik 
labdario funkcijas, ar turi dar ir kitų tiks
lų? •

Pradžioje tenka dar pastebėti, kad šian
dien ūkio klausimai Europoje yra labai su
sipainioję su politiniais klausimais. Kitaip 
sakant, Europos ūkis šiandien yra supoli- 
tintas: ūkio 
ūkio vedimas 
vadovaujantis 
tabilingumo, 
sveiko ūkininkavimo pagrindais, bet ir vie
nos ar kitos politinės dogmos ar politinės 
doktrinos principų Įgyvendinimo vardu, pa
statant pačią dogmą ar doktriną aukščiau 
visuomenės reikalų. Pats ūkio tvarkymas 
pradedamas vykdyti iš viršaus duodamais 
nurodymais, ir todėL nebetenka laisvės. Prie 
vartos priemonės ūkio srityje iki šiol prak 
tikuotos buvo: planingumas, nacionalizaci
jos, socializacijos. Jei kai kurių priemonių 
pritaikymas yra naudingas bei reikalingas, 
tai kai kurių Europos socializmo dėsnių 
praktiškas pritaikymas yra žymiai prisidė
jęs prie tragiškos Europos ūkinės būklės 
sukūrimo. Jau treti metai, kai karas pasi
baigė. Bet visiems aišku, kad ūkiui Euro
poje atstatyti beveik nieko nepadaryta. Prie 
šingai, ūkis kas mėnuo blogėja, ir žmonės 
kasdien brenda į didesnį skurdą. Kodėl taip 
yra?

Pirmas atsakymas — ūkinės laisvės sto
ka. Vis dar reiškiama baimė apie Europos 
galimą suskilimą į du bloku, nors faktiškai 
tas suskilimas jau seniai egzistuoja, tik vis 
dar nedrįstama tai pavadinti tikruoju var
du. Rytuose ardoma buvusi santvarka ir 
kuriama „nauja”. Ką ji duos žmonijai atei
tyje, pamatysime po dadgelio metų... 
Vakaruose viešpatauja nitikrumas. Visi jau 
čia, kad esama padėtis negali ilgai tęstis, 
ir laukia vienokios ar kitokios tikros išei
ties. Visos viltys pastaruoju metu dedamos ' 
į Marshallio planą, kurį ekonomistai iš še- 1 
šiolikos tautų Grand Palais rūmuose Pary- ' 
žiuje diskutuoja. Planas rūošiamas taip, kad ! 
jis pavaizduotų minėtų šešiolikos tautų ūki Į

reikalų sprendimas ir paties 
bei tvarkymas daromas ne tik 
ūkiškumo, racionalumo, reu- 

socialinio gerbūvio ir kitais

PAGALBA EUROPAI
Dr. S. TYLA

nį balansą: išteklius ir gamybinį pajėgumą, 
nuosavų pagalbinių resursų galimumą ir 

, trūkumą. Trūkumas arba ūkinis delicitas ir 
yra tikroji Marshallio plano prasmė, nes 
jo tikslas — laikinai tą trūkumą padengti, 
kol ūkis atsistos ant savų kojų. Praktiškai 
tai pirkimų iš JA Valstybių sąrašas.

Tvarkant Europos ūkį, ypatingai svarbu 
žinoti Vokietijos ūkinį pajėgumą, nes ši di 
dėlė tauta, gyvenanti Europos vidury ir tu
rinti išvystytą pramonę, beĮ trūkstant! ža
liavų ir maisto, negali palikti ilgiau „už
miršto” krašto padėtyje dėl šių priežasčių: 
a) Vakarų Europos pramonės raktas yra 
Ruhro anglis, b) užmiršta vokiečių tauta 
susirgs it* savo ligos mikrobais grasins ap 
krėsti savo kaimynus, ir c) Vokietija yra 
eksporto kraštas ir maisto importo kraštas. 
Malonu konstatuoti, kad anglosaksų kraštai 
Vakarų Vokietiją Paryžiaus konferencijoje 
atstovauja. Liepės 12 d. pradėjusi savo dar
bą, konferencija mano 16 tautų ūkio vaizdą 
gerai išryškinti. Rusijai verčiant, Lenkija, 
Rumunija, Bulgarija, Jugoslavija, Suomija, 
Čekoslovakija, “Vengrija ir Albanija šiuos

i darbus boikotuoja.
Paryžiuje buvo neaišku, kokio dydžio 

mastu suplanuoti deficitą’ ir kiek galima ti
kėtis gauti paramos. JA Valstybės, kurios 
pradžioje laikėsi nuošaliai, vėliau tiesiog 
įsijungė į Paryžiaus darbus: ten atvyko L. 
William Clayton, pasekretorius ūkio reika
lams ir George Kennan, planavimo skyriaus 
šefasabu iš Užsienio Reikalų Ministeri
jos. Tokiu būdu, visi neaiškumai gali būti 
vietoje išaiškinami. Europos ūkiui sutvar
kyti manoma siūlyti: neleisti infliacijos, sta 
bilizuoti 'valiutas, didinti plieno ir anglies 
gamybą, gerinti transportą, šalinti muitų bar 
jerus. Trūkumai teks padengti JA Valsty
bių teikiamais kreditais. Dar nėra visai aiš 
ku, ar leistieji kreditai galės būti panau
doti pirkimams iš kitų kraštų. Kadangi JA 
Valstybės labai suinteresuotos savo prekių 
eksportu', tai manoma, kad tik tokia prasme 
leistieji kreditai ir bus teikiami.

Kas konkrečiai Europai reikalinga? "Vis
kas. Pirmiausia jai reikalingas maistas. Jau 
kam bloga, tai tam ir nesiseka. Tiek per
nai, tiek šiemet derliai Europoje labai men
ki. Nors Prancūzija yra žemės ūkio kraš- i 
tas, bet pranešama, kad šių metų jos duo- I 
ninių javų derlius siekia vos 5O’/o reika- i 
lingo kiekio. Vokietijos derlius yra žemes
nis už bet kurių praeities blogiausių metų i 
derlių: pakenkė nepaprasta šios vasaros I 
sausra, trūksta trąšų. Tenka spėti, kad to- I 
kiė pat rezultatai ir beveik visoje Europo- I 
je. Taigi, maitinimo padėtis Europoje tra- t

už importuojamas prekes. Kreditan maža 
kas tenori duoti, ypač kai debitorius ilgai 

, bus nepajėgus mokėti skolas. Vienintelis 
- kraštas, pasiruošęs leisti ilgalaikius kredi- 
• tus, yra JA Valstybės. Jos turi ir pakanka- 
i mus kiekius visų prekių, reikalingų Euro

pos ūkiui: maisto, mašinų, žaliavų, rūbų... 
JA Valstybių metinė gamyba siekia 225 mi
lijardų dolerių, metinis eksportas tėra 6,5 
% arba 15 milijardų dolerių. Tai aukščiau
si dydžiai, kokie tik JAV istorijoje yra btf-^ 
vę. Todėl yra teisinga, kaį sakoma, kad 
šiandien JA Valstybės yra pajėgiausios, ne 
gu kad jos kada nors yra buvusios — tiek 
ūkiškai, tiek kariškai. Šiandien jos gamina 
tiek daug prekių, kad yra būtina tos gamy
bos dalį eksportuoti, nes priešingu atveju 
tektų arba gamybą siaurinti arba perpildy
ti rinką prekėmis ir iššaukti perprodukci
jos krizę, kuriai nugalėti taip pat tėra du 
keliai: gamybos sumažėjimas, ir eksportas. 
Trečias kelias, dažnai panaudojamas pro
pagandai prieš JA Valstybių interesus, yrą 
perkamosios' galios pakėlimas ir tuo pa
čiu 
juk 
bą 
mo 
kę.

vidaus suvartojimo padidinimas.
JA Valstybių darbininkas gerai uždir- 
ir turi aukščiausi pasaulyje pragyveni- 
standartą. Kiti kraštai yra toli atsili- 
Visaj racionalu — JA Valstybių prekių

perteklių eksportuoti 1 kraštus, ■ tų prekių 
reikalingus. Bet kaip? Kad impprto krsft- 
tas neturi kuo mokėti už gaunamas prekes. 
Štai ir yra Marshallio plano uždavinys: Įga 
linti Europos kraštus tuojau pat ir be pi
nigų gauti ’feikalingą Ūkinę paramą. Kriti
kai sako, kad čia daug kas esą paslėpta: de 
bitorius tampa priklausomas nuo savo kre
ditoriaus, turi mokėti aukštas palūkanas, vt 
prievarta siūlomas prekes ir tik dalis nu
eina gamybai, tuo tarpu susidariusi skola 
sunkiai slėgs kraštą ilgą laiką ateityje. Ži
noma, daįis yra ir tiesos. Bet kad kitos 
išeities nėra. Vienintelė gera išeitis — tau 
piai gyventi, daug gaminti, stengtis apsieiti 
savais ištekliais. Esamose sąlygose, tie ga
limumai taip pat išnaudojami.

Manoma, kad Europos ūkinis deficitas 
trijų metų laikotarpiui bus tarp 20 ir 30 mi 
lijardų dolerių. Iš užjūrio ateina žinios, kad 
JA -Valstybės tegalėsiančios Europą kre
dituoti iki 3O'l/o savo metinio eksporto, reiš 
kia maždaug iki 5 milijardų dolerių. Tikras 
skaitlines galėsime paskelbti, kai Marshal
lio planas bus gatavas, priimtas ir paskelb
tas.

Baigiant tenka pastebėti, kad pastaruoju 
metu gaunama aliarmuojančių žinių apie 
katastrofinę Europos ūkio padėtį. Sakoma, 
kad Marshallio planas stosis kūnu tik anks-'-.J 
tyvą pavasarį, o jo vaisiai pasirodys dar 
vėliau, kai tuo tarpu .Europa yra reikalinga

SOVIETŲ
(Tąsa iš 103 ir 104 Nr. Nr.)

Yra lunku numatyti, kaip šiuos trūkumus 
artimiausiu laiku galėtų koreguoti pavargę 
ir užgniaužti gyventojai, dirbą daugiausiai 
baimės ir prievartos šešėlyje.

DIDELIS NETIKRUMAS
Tuo tarpu virš Sovietų Sąjungos politi

nio gyvenimo kybo didelis netikrumas. Tat 
yra netikrumas, surištas su jėgos perteiki
mu iš vieno Indivindo ar individų grupės 
į kitus.

Tai yra. žinoma, į akis krintanti proble
ma dėl Stalino asmeninės padėties. Mes 
turime prisiminti, kad iki jis užėmė Lenino 
lygio pifmavimą komunistų partijos judė
jime, susikonsolidavimuj tas pareikalavo 12 
metų. Tas kainavo milijonai žmonių gyvy
bių ir sukrėtė valstybę iki jos pamatų.

Visada yra galimybė, kad kitokis pirma
vimo jėgos perdavimas gali įvykti ramiai 
ir nepastebimai, be jokio sukrėtimo kur ki
tur. Bet ir vėl yra galimybė, kad atitinka
mas problemos gali atsipalaiduoti, panau
dodama kai kuriuos Lenino žodžius, kaip 
tai „neįtikimai greiti perėjimai” nuo „dai
lios apgaulės” į .„sauvaliaujančią prievar
tą", kuri yra būdinga rusų istorijai, ir gali 
sukrėsti sovietų galią iki jos pamatų.

Bet tas klausimas neliečia vien tik Sta
liną. Nuo 1918 metų aukštesniuose sovietų 
galios sluoksniuose buvo pavojingas poli
tinio gyvenimo sustingimas. Visasąjunginis 
partijos kongresas, teoretiškai vyriausioji 
partijos galva, numato rinktis ne dažniau, 
kaip kartą į trejus metus. Greit bus pilni 
aštuoneri metai nuo paskutiniojo kongreso.

Laike šito periodo partijos nariai skai
čiumi padvigubėjo. Mirtingumas partijoje 
karo metu buvo ypatingai didelis; ir šian
dien žymiai didesnė partijos narių pusė yra 
asmens, kurie jon įstojo po paskutinio par
tijų* kongreso. Tuo tarpu, toji pati maža 
žmonių grupė vilkosi viršūnėje per tauti
nių permainų stebėtiną eilę. Tikriausiai, yra 
tam tikrų priežasčių, kodėl karo patyrimai 
iššaukė esminių politinių pakeitimų kiek
vienoje svarbesnioje vyriausybėje Vaka
ruose. Tikriausiai, šio reiškinio priežastys 
yra pakankamai esminės, kad apytikriai 
susivokus sovietų polthmo gyvenimo tamsy 
bt’so,

LAIKYSENOS ŠALTINIAI
PRAŽŪTIES SĖKLOS

Kas gali pasakyti, ar, tose aplinkybėse, 
eventualus valdžios atjauninimas (kuris gali 
būti tik laiko klausimas) aukštesniosiose 
sferose gali įvykti švelniai ir taikiai, ir ar 
varžybos, besiekiant aukštesnės galios, 
eventualiai nenusileis iki tų politiniai nesu
brendusių ir nepatyrusių masių, kad radus 
paramos atitinkamiems ysavo reikalavi
mams? /

Tačiau, sovietų galios ateitis jokiu būdu 
negali būti tol saugi, kol rusų apsivylimų 
visuma nepasirodys Kremliaus vyrams. Dar 
yra galimybė (ir, čia rašančiojo nuomone, 
ji yra tvirta), kad sovietų galia, panašiai 
kaip ir kapitalistinis pasaulis jo paties su
pratimu. turi savyje savo pražūties sėklų ir 
kad jų dygimas yra gerokai pasistūmėjęs 
pirmyn.

Yra aišku, kad JAValstybės apčiuopia
mo] ateityj negali laukti pragiedrėjimo po
litiniame intymiškume su sovietų režimu. 
Jos turi ir toliau žiūrėti į Sovietų Sąjungą, 
kaip į varžovą politinėje arenoje, bet ne 
kaip į partnerį. Jos tyiri ir toliau tikėti, kad 
sovietų politika nerefleksuos jokia abstrak
tine taikos ir pastovume meile, jokiu nuo
širdžiu tikėjimu, galėsiant socialistiniam 
ir kapitalistiniam pasauliui amžinai kartu 
laimingai gyventi; bet veikiau spinduliuos 
atsargumu, ištvermingu spaudimu link su
siskaldymo bei visokių silpninimų konku
rencinės įtakos ir konkurencinės jėgos.

Tam atsverti yra faktai ,kad Rusija, pa
lyginus su Vakarų pasauliu, aplamai yra 
kol kas žymiai silpnesnis partneris, kad 
sovietų bendruomenė gali pakelti nedatek- 
lius, kurie eventualiai galį susilpninti jos 
totalinį potencijalą. Būtų apsidrausta, jei 
JAValstybės, vadovaudamosi tvirto susi
kaupimo politika, išeitų su nuosaikiu pasi
tikėjimu, pasiryžtant su nesikaitaliojančia 
kontrjėga pasipriešinti rusams kiekviename 
taške, kur tik jie bemėgintų užkabinti tai
kingo ir nusistovėjusio pasaulio interesus.

PRIEMONES IR VILTYS

Bet tikrumoje Amerikos politikos galimy
bės — išsilaikyti pozicijoje ir tikėtis ge
riausio — visai nėra apribotos. JAVahrty- 
bėms savo veikimu yra visiškai įmanoma

padaryti įtakos į vidinius vyksmus tiek Ru
sijoje, tiek ir visame tarptautiniame komu
nistų judėjime, kuriuo ribojasi rusų poli
tika.

Tai yra klausimas ne vien tik menkes
nės apimties informacinio veiklumo, kurį ši 
vyriausybė galėtų vesti Sovietų Sąjungoje 
ir visur kitur, nors tas irgi yra svarbu. 
Bet svarbesnis yra lygio klausimas, iki Ku
rio JAValstybės pasaulio tautų tarpe galė
tų, aplamai sukurti tokio krašto įspūdį, ku
ris žino ko jis nori, kuris su savo vidi
nio gyvenimo problemomis kovoja sėkmin
gai ir su atsakomybe, išplaukiančia iš jė
gos, kaip pasaulinės, ir kuris turi dvasinio 
gyvybingumo, pajėgiančio išsilaikyti savi
tu tarp šių laikų didesnių ideologinių sro
vių.

Prie viso to toks įspūdis sudaryti ir iš
laikyti yra galima. Rusijos komunizmo už
daviniai turi atrodyti nevaisingi ir fantas
tiški, Meskvos pasekėjų viltys ir entuziaz
mas turi sunykti, Kremliaus užsienio poli
tikai turi būti skirta daugiau pastangų. 
Prieš kapitalistinio pasaulio paraližųotą 
pasenėjimą stovi komunistų filosofijos ker
tinis akmuo. Jei JAValstybėips nepavyktų 
išgyventi ankstyvą ūkinę dejaresiją, kurią 
Raudonos Aikštės varnai nuo karo pabai
gos su tokiu smagiu pasitikėjimu prana
šavo, — turėtu gilių ir svarbių aidų komu
nistiniame pasaulyjė.

RECEPTAS SUGYVEJ1MUI
Atitinkamai, neryžtingumo parodymas bei 

šio krašto vidinis susiskaldymas daro džiu
ginantį efektą visam komunistiniam judė
jimui. Kiekviena šiokios tendencijos išdava 
pereina per komunistinį pasaulį su vilties 
banga ir subruzdimu; naujas .pagyvėjimas 
galima pastebėti Maskvos žingsniuose; 
naujos užsienio rėmėjų grupės kopia prie 
fa-

Tačiau sprendimas guls ant paties krašto 
dideliu mastu. Esmėje sovietų - amerikiečių 
santykių išdava yra visų aukščiausios 
JAValstybių, kaip tautos tarp tautų, vertės 
bandymas. Kad - išvengus sunaikinimų, 
JAValstybėms reikalinga tik apsiriboti sa
vo pačios geriausiomis’ tradicijomis ir pa
sirodyti esant vertai išsilaikyti kaip didelei 
tautai (Pabaiga)

giška. Manoma, kad daugiau kaip pusė vi
sų JA Valstybių kreditų bus sunaudota 
maisto produktų pirkimui. Europa turi ga
mintis visų kitų pramoninių prekių — tiek 
savo reikmenims patenkinti, tiek eksportui, 
kad1 tuo būdu pasirūpintų užsieninės valiu
tos importui apmokėti.' Pramonei reikalin
ga žaliavos, kuriosžymioje dalyje taip pat 
importuojamos.

Toliau tenka atsakyti Į klausimą, ar ap
lamai pasaulyje yra prekių, reikalingų Eu
ropai. Prekių pakanka, bet prekių paskirs
tymas arba užsienio prekyba šlubuoja. Mat, 
daugelis kraštų prekių trūksta, kai kurie 
kraštai turi perteklių. Bet trūkstantieji pre
kių kraštai yra neturtingi: jiems trūksta ir 
prekių ir pinigų — jie neturi kuo mokėti

pagalbos dar šį rudenį. Manoma, kad Eu
ropai gelbėti teks sudaryti ekstra planas, 
kuris būtų trumpalaikis ir veiktų iki Mar
shallio plano įsigaliojimo. Mat, čia ūkinę 
būklę labai blogina ir tas faktas, kad ge
ležinė uždanga dalina Europą į dvi dalis: vie 
noje — gyventojų per tirštai, išplėsta pra
monė, menkas žemės ūkis, kitoje — vyrau
ja žemės/ūkis, rečiau apgyventa, silpnesnė 
pramonė. Si pastaroji sritis gali ir pati iš
siversti, kai tuo tarpu pirmoje kyla labai 
daug sunkumų. Gyvename vakarų srityje, 
todėl visi tos srities ūkiniai sunkumai, kad 
ir netiesiog, liečia ir mus. Nuo sėkmingo 
tų problfemųL išsprendimo žymiai priklausys 
ir mūsų medžiaginė padėtis artimiausioje 
ateityje. '

NAUJASIS INDIJOS PERTVARKYMAS
Dabar nustatytosios sienos tarp Indijos ir Pakistano. Kunigaikščių valstybės 
Haidcrabadas, Kašmiras ir Bahawalpurdar neprisijungė nei prie vienos kurios 
dominijos. Kalatas (Beludžistanas) yrapripažintas nepriklausoma valstybe
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Musu mokslininkai tarptautiniame inžinierių kongrese NAUJOS
4 PROF. S. KOLUPAILA DALYVAVO TARPTAUTINIAME INŽINIERIŲ KONGRESE DARMSTADTE Juozas Paškevičius. LIETUVIŠKAI —

KNYGpS
vienam prieinama. Autorius

Dažnai girdėti kaltinimų mokslui ir ypač 
technikai dėl katastrofos, kurią atnešė žmo
nijai antrasis pasaulinis karas. Karą kurs
tė ne technikai, ne jie jam vadovavo, bet 
karui jie daug padėjo savo darbais; tiesą 
sakant, technika nauju išradimu pribaigė 
karą.

Mokslininkai jaučia savo atsakomybę 
dėl praeities ir nujaučia baisią ateitį, jei 
ir toliau jų darbai bus naudojami piktam, 
žmonijos nelaimei. Todėl jie susirūpino 
būsimųjų technikų parengimų, kad tie ne
pražudytų mūsų kultūrą.

Iniciatyvą parodė Darmstadto aukštosios 
technikos mokyklos vadovybė su rektorium 
prof. R. Vieweg priešakyje, imdama drąsos 
šaukti pirmą po karo tarptautini kongre
są beveik visai sugriautame mieste.

Kongresas tarp griuvėsių (vyko: susi
rinko 150 užsienio Svečių, kurie atsiliepė 
1 svarbius šūkius, suvažiavo dar trigubai 
tiek vokiečių; jų tarpe buvo daug žmonių 
su žinomais vardais. Kongresas pareiškė 
savo vieningą nusistatymą dėl inžinierių 
vaidmens ir pareigų.

Pagrindiniai Kongreso uždaviniai buvo:
1) Technika, kaip etikos ir kultūros 

problema, 2) Inžinierių parengimo pasau
lyje dabartis ir pažangos linkmė, 3) Stu
dentų atranka ir socialiniai klausimai, 4) 
Inžinierių patyrimai savo specialybių sri
tyje-

Kongresas turėjo 13 pilnaties posėdžių, 
kuriuose perskaityti 37 pranešimai, ir po 
keletą posėdžių 9 sekcijose, kurios veikė 
lygiagrečiai ir apsvarstė apie 200 refe
ratų. Didžiuma pranešimų buvo ideologi
nio pobūdžio; dėl jų buvo diskutuota tiek 
posėdžiuose, tiek pobūviuose.

Sveicarietis P. Kesselring pirmasis svars
tė technikos atsakomybės klausimą; kaip 
kilnų pavyzd} jis nurodė vieną žymų 
mokslininką, kuris savo gyvenimo tikslą 
mato kvarcinės lempos gamybos papigini- 
me, kad ji būtų lengvai prieinama kiekvie
nam ir pakeltų žmonių sveikatingumą.

Prof. D. Brinkmann iš Zuericho „Tech

nikos filosofijos” autorius, savo pranešime 
„Žmogus ir technika” nurodė technikos vie
tą įvairiose filosofijos sistemose.

H. Staudinger iš Freiburgo, Br., paskai
toje „Technikos amžius” atvaizdavo tech
nikos pažangos istoriją.

Keli pranešimai lietė ryšius technikos su 
gamtos mokslais, chemija, fizika.

Visa eilė prelegentų svarstė mokslo san
tykius su religija:

Gamtos mokslai, technika ir religija (K. 
W. Wagner iš Friedrichsdorfo),

Mokslai, kaip krikščioniškojo mokymo 
priemonė (A. (įmeron iš Cambridge, Ang
lijos).

Bendrąsias etikos problemas lietė prane
šimai: .

Inžinieriai, geresnio pasaulio statytojai 
(F. Mūnzinger iš Berlyno),

Technika, kaip mokslas, ir humanizmo 
reikalai (ponia M. Borris iš Frankfurto),

Tikrovė ir idėjos inžinieriaus pasaulėžiū- 
rėje (G. W. Waffenschmidt iš Heidelbergo).

Labai turiningą pranešimą „Specializa
cija ir bendrasis lavinimas skaitė , prof. R. 
Plank iš Karlsruhės; jis yra šalininkas 
universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų su
jungimo ir artimo bendradarbiavimo. Dis
kusijose prof, Plank ypatingai gražiai atsi
liepė apie religijos reikšmę mokslui, pri
minęs B. Paskalj — filosofą ir matematiką, 
— ir kitus žymius mokslininkus.

Prof. S. Kolupaila pranešime „Technika 
ir jos priešai” aštriai pasisakė prieš tech
nikos panaudojimą karo reikalams, prieš 
„slaptomaniją”, kuri alina mokslą, prieš 
materialistinę pasaulėžiūrą apskritai. Kito 

tS. Kolupailos pranešimo „Keliai visų šalių 
inžinierių bendradarbiavimui atstatyti” te
zės buvo ištisai panaudotos kongreso re
zoliucijose.

Tremtinių-inžinierių atstovo dalyvavimas 
kongrese nepraėjo nepastebėtas. Kaj atėjo 
pirmojo prof. S. Kolupailos pranešimo eilė, 
tuo metu pirmininkavęs anglas C. Carty 
pasakė keletą malonių žodžių, skirtų Lie
tuvai ir lietuviams. Panaudodamas tą pro

gą prelegentas pareiškė atstovaująs tiems 
mokslininkams ir inžinieriams, kurie, be 
jokios kaltės už karą, neteko savo tėvynės 
ir dabar neranda pasaulyje vietos, kur ga
lėtų pritaikyti savo žinias ir patyrimą. Kon
greso dalyviai parodė prelegentui daug 
palankumo.

Kongreso metu, be posėdžių, buvo daug 
progų susitikti su ' vokiečių ir užsienio 
mokslininkais. Dalyviams buvo surengta 
eilė pobūvių: Aukštosios technikos mokyk
los, Hesseno valstybės prezidento, Darm
stadto miesto, Wiesbadeno miesto; aplan
kyti du koncertai — Wiesbadeno orkestro 
ir Racho „Fugų menas” Darmstadte, mo
derniška Orffo opera „Der Mond”. Taip 
pat buvo lankomos mokslo įstaigos ir la
boratorijos sugriautoje technikos mokyklo
je. Viena iš kongreso sensacijų buvo nau
joji matematinė mašina (vienintelė pasau
lyje), kurioje kreivės automatiškai inte
gruojamos ir diferencijuojamos; pagal prof. 
A. Waltherio mintj ją realiząvo firma A. 
Ott Kemptene.

Kongreso dalyviai atliko tiesiog neįsi
vaizduojamą darbą, kai teko apie 500 sve
čių patalpinti miesto griuvėsiuose, kur be
veik nebeliko viešbučių, ir juos aprūpinti 
maistu dabarties ubagiškose aplinkybėse. 
Daug padėjo organizacijai amerikiečių ka
rinė valdžia; pobūviai vyko karininkų 
kantinoje.

Kongreso darbai ir pranešimų santrau
kos žada būti išspausdinti ir tuo būdų 
paskleisti plačiau. Bendra kongreso min
tis: technikos pažanga turi eiti drauge su 
žmonijos kultūros pažanga — rado visuo
tiną pritarimą; ji dabar turi būti įskiepyta 
visuomenei.

„Darmstaedter Echo” (VIII. 2) paskelbė 
pasikalbėjimą su prof. S. Kolupaila jvardin 
tą: „Jaunimas visados nori dirbti”, kuria
me profesorius Įdomiai prisipažjsta esąs DP 
ir pasisako įvairiom techninėm problemom. 
Be to laikraštis įsidėjo prof. S. Kolupailos 
besikalbančio su prof. Anhel iš Darmstad
to atvaizdą. (D. N.)

VOKIŠKAS ŽODYNAS. A-Z. 24.000 žo
džių „Sudavijos” leidinys. 1547 — 1947 m. 
400 spaudos sukakties metais. 734 psl. Kai
na 30 RM.

Kiekviena išeinanti knyga reikalaujanti 
minėjimo, tik ne taip suprantama, kad ko
kiais nors sumetimais ją suniekinti, ypač 
specialias knygas, kada išeina iš po spe
cialisto plunksnos. Tas svarbu tremtyje, 
kada kiekvienas jausdamas priešo sekamas 
ir blogam panaudojamas, o mes atliekame 
enkavedisto rolę. Lietuvoje buvo kas kita. 
Dar kas, kad knygas imasi recenzuoti ne 
recenzentai, o moką skaityti, žodžiais 
švaistytis ir labai geros nuomonės apie 
save. Galima smarkiai drožtelti, atsižvel
giant j turini, stilių, formą ir išleidimą, tik 
jau nę suniekinti ir nenutolstant nuo re
cenzento kritikos ir etikos. Branginkime 
knygas, jas recenzentai mokės įvertinti ir 
visuomenei pasakyti teisybę. /

Dar šilta iš spaustuvės išsprūdo nauja 
knyga — Lietuviškai vokiškas žodynas, ku
ris paruoštas lingvisto, pedagogo ir seniai 
dirbančio spaudos darbą, Juozo Paškevi
čiaus. Tai nėra naujas žodynas, o tik nau
jas leidimas, naujai papildytas, pataisytas 
ir parinkti patys reikalingiausi bendrinės 
kalbos žodžiai. Paruoštas praktiškai su pa
aiškinimais. Du kart didesnis žodžių skai
čiumi kaip pirmasis leidinys._ Pasitaiko 
svetimybių, skolinių, net tikrinių daikta
vardžių, bet kas reikalingiausia skaitytojui. 
Žinoma, trūksta lietuviškos terminologijos, 
bet autorius tuo nekaltas, nes neturime lie
tuviško žodyno. Juo pasinaudoti galės, 
kiekvienas, ypač mokęsis gramatikos, sin
taksės. Pasitaiko ir nesklandumų, bet to
kiose sąlygose nekreipiama dėmesio, tik 
viena, dėl korektūros, tai - reikėjo būti ap
dairesniems, ypač žodynai nemėgsta ati
taisymo. įrišimas ir neva stiprus, bet tą 
sunku šiandien, kada trūksta rišyklinės 
medžiagos. Matosi, kad ir su rinkimu bu
vo sunku ir -teko dviejoje spaustuvėse blaš
kytis.

Žodynas seniai lauktas ir kaip toks stam
bus, kapitalinis, kaina nėra brangi ir kiek-

ir leidėjas i 
darbo, laiko, išlaidų įdėjo ir visuomenė 
turi tik dėkoti ir pasinaudoti. \

Tiražas 1000 egz. labai mažas. Šio auto
riaus ir leidėjo pernai /išėjo „Vokiečių kal
bos gramatika” ir šiemet — „Vokiečių kal
bos vadovėlis” turėjęs pasisekimo ir leidi
mai išsisėmę. Dar kas, kad žodynas yra 
„Sudavijos” jubilėjinis — 25 leidinys ir 
Išėjęs Knygos metais. Sveikintina! „Suda- 
vija” jau išleidžia gerų, rimtų knygų, jau 
neminint klasikų. Sėkmės lietuviškai kny
gai 1 • J. Kačergius.

•

DIEVAS MOŠŲ PRIEGLAUDA. Maldų 
knygelė vargstantiems lietuviams. Imprime- 
rie J. Duculat. Gembloux (Belgique). 1946. 
Imprimi potest 22 Decembris 1945 *S. Mi- 
cara, Nuncius Apostolicus. Paruošė kun. 
J. Lanauskas 110 psl. Kaina nepažymėta.

Tremty atsidūrus, tuoj pajutome trūkumą . 
maldaknygių, nes bėgdami nuo bolševikų, 
nespėjome pasiimti, o dvasinis alkis reika
lavo maldos. Imta išleisti maldaknyges, bet 
dar kol kas gerų neturime. Artimiausiu 
laiku išleidžia Delegatūra, rodos, prof. kun. 
St. Ylos, kuri ir bus geriausia. Kiek blo
giau su maldaknyge buvo mūsų kariams 
belaisviams, kurie ir išleistų,1 menkų, nega
lėjo gauti, pav. Belgijoje, kada 2000 mūsų 
karių belaisvių buvo. Niekas Į tai nekreipė 
dėmesio ir aukoti nesistengė. Briuselyje 
esantis Sv. Tėvo Nuncijus Mgr. Micara tuo 
labai susirūpino ir kreipėsi 1 ten atsidū
rusi lietuv; kunigą J. Lanauską šiais žo
džiais: „Paruošk ko greičiausiai trumpą, 
lietuvių kalboje, maldaknygę; reikia varg
stantiems padėti”. Bematant buvo paruošta 
maldaknygė ir Nuncijaus išleista. Žinoma, 
tik ribotas skaičius, tik belaisviams ir kny
ga likus bibliografine retenybe.

Autorius skubotai djrbo besirausdamas 
po įvairias maldaknyges ir parinko pačias 
reikalingiausias maldas, giesmes, kad ir 
trūkumų nėra ko ieškoti. Čia randame
(vairias išpažinčių maldas, mišių maldas,
rožančių, Kryžiaus kelius, litanijas, Jėzaus
širdies ir Marijos keturias giesmes ir va
karines maldas. Knygutė švariai, gražiai

JONAS NEVARDAUSKAS
Prisiminimas

Prie jūros, kai nutilsią vėjas šėlęs, 
Kai niekur negirdėt jokios dainos, 
Naujom klumpaitėm, lydima šešėlio 
Atbėgi pas mane iš nežinios.

Išėmus Iš kasų gražiausią gėlę — 
Nedrąsiai dovanoji man.
Prisegus baltą ramunėlę
Jau neatsiliepi šaukiančio aidan.

Dažnai taip pat keliauji tu, kur bangos ošia, 
Kur plaka vieniša širdis, 
Kur putinai žydėti pasipuošę 
Nurimt neduoda sielai per naktis.

Lietuvį tremtiniu
(Atkelta iš 1 pusi.)

— Jau žinau, kad nuo laikraštininkų at
siginti yra Ubai sunku — juokaudama 
pradėjo pasakoti p. E. Devenienė — tačiau 
taip vėlai dar man neteko turėti interview. 
Prie šių nenormalių gyvenimo sąlygų vis
kas galima ir prie visko reikia priprasti. 
Štai ir dabar, turėjau Memmingeną pa
siekti po pietų ir 18 vai. daryti pranešimą, 
tačiau mūsų mašina sustreikavo ir vos da
bar nakt| Jus pasiekiau. /

Ryšio tarp stovyklų nėra, telegramos 
kartais pasiekia norimą vietą po dviejų 
dienų, kai aš jau būnu iš ten išvykusi, b 
mano tikslas kuo daugiau aplankyti stovyk 
lų, pasikalbėti su žmonėmis, jiems padėti, 
patarti, nuraminti, tad ir keliaujame dieno
mis ir naktimis. Jau didesnės stovyklos 
daugumoje aplankytos. Laiko atžvilgiu esu 
suvaržyta, todėl ir noriu j( kaip galima ge
riau išnaudoti ir surinkti visą medžiagą 
apie Jūsų gyvenimą. —

— Kaip Ponia pastebėjote, esate jau 
aplankę didžiumą didesnių stovyklų. įdomu 
būtų sužinoti koks bendras (spūdis?

—Bendras (spūdis yra patenkinamas, 
nors yra vietų, kur gyvenimo sąlygos yra 
tikrai reikalingos skubios paramos. Iš viso 
telnka stebėtis, jog prie tokių sąlygų lietu
viai tremtiniai išlaikė Stiprią moralę, kuri 
per visą laiką nebuvo palaikoma, o priešin
gai — gniaužiama, griaunama.

Tačiau pavienių asmenų veiduose nesi
mato džiaugsmo, atrodo suvargę, pablyškę, 
ypač tai pastebima pas senesnio amžiaus 
žmones.

Be abejo tas turi ryšio su nepakankamu 
maftinimn, tačiau ir maitinimo klausimą.

NEDARKYKIME GIMTOSIOS KALBOS
. Paskutiniu metu, kai subrusta kovoti su 

gimtosios kalbos gadintojais ir teršėjais, su
minėta viešumoje daugelis jos priešų, ta
čiau vienas pamirštas: kultūros žurnalas. 
Pasakymas, berods, paradoksalus, tačiau tei 
singas.

Spaudos uždavinys nėra vien tik pateikti 
informacijas, aktualijas ar išnagrinėti die
nos problemas. Tai, be abejo, svarbus už
davinys, tačiau ne vienintelis — spauda ne
gali pamiršti ir gimtosios kalbos reikalų. 
Spausdintas žodis yra vienintelis gimtosios 
kalbos mokytojas, išėjus žmogui iš mokyklos 
suolo. Todėl svarbu, kad pats mokytojas ne 
klystų Tr neklaidintų savo mokinių. Šiuo 
pasiremdami, mes ne tiktai galime, bet ir

morale yra stipri
mano nuomone, galima būtų žymiai page
rinti, jeigu visą ' administravimą perduotų 
patiems tremtiniams. —

— Ar Ponia, numatote aplankyti visas 
tremtinių stovyklas? —

— Tai būtų idealus dalykas ir mano .di
džiausias noras, tačiau ir prie geriausių 
norų, atrodo, nepavyks ,man tai (vykdyti 
tačiau kiek leis laikas, stengsiuos aplankyti 
visas didesnes tremtinių gyvenamas vieto
ves. Man rūpi ne tiek oficialūs vizitai bei 
vieši pranešimai, kiek plačiau sueiti | as
menišką kontaktą su didesniu skaičiumi 
tremtinių, išsikalbėti su pavieniais asmeni
mis be liudininkų, patirti jų bėdas, patarti 
ir kur tik galima padėti. —

— Atrodo, kad per š( lankymąsi stovyklo
se susidarysite pilną tremtinių gyvenimo 
vaizda?

— Taip, būdama čia Vokietijoje, surink
siu daug vertingos medžiagos apie tremti
nių gyvenimą, kuri bus mums, Amerikos 
lietuviams, labai naudinga gerinant Jūsų 
medžiaginę padėti ir' ginant jūsų reikalus 
JAV valdžios įstaigose. Taip pat ši gausi 
medžiaga bus panaudota eventualios emi
gracijos atveju l JAV-bes. Turiu pastebėti, 
kad nusiminti mums neverta, mūsų reikalai 
gerėja, o Amerikos lietuvių pastangos Jū
sų padėčiai pagerinti kas kart auga ir Jū
sų didžios nelaimės supratimas didėja — 
baigė pasikalbėjimą p. E. Devenienė.

• t
Jau buvo 3 vai. nakties, kai atsisveikino

me su maloniąja viešnia ir linkėjome daug 
laimingesnės kelionės | kitas stovyklai, 
negu, kad šis naktinis vizitas „Minties” 
redakcijoj* H. 2.

turime reikalauti* grynos, taisyklingos kal
bos periodikoje.

Tai nėra menkas reikalavimas. Tikrų kal
bos specialistų daug neturime, o kiekvienas, 
kuriam yra tekę taisyti kalbą, žino, kaip 
lengva suklysti ar nepastebėti esamos klai
dos, ypač, jei reikia ištaisyti dienrašti ar 
savaitrašti, skubant, ribotu laiku, gal netu
rint reikalingos susikaupimui ramybės.

Jei jau taip, palyginti, daug reikalauja
ma iš eilinių, skubotai išeinančių, laikraš
čių, juo daugiau turime teisės reikalauti iš 
kruopščiai, mėnesiais, ruošiamų ir redaguo 
jamų kultūrinių žurnalų. Ir reikia pripa
žinti, kad daugumas jų, visų pirma „Aidai”, 
mūsų kalbinius reikalavimus patenkina.

Tačiau ne visi. Skaitėme neseniai pasiro
džiusi „Žvilgsnių”, neperiodinio kultūros 
žurnalo, 3 nr. Skaitėme ir stebėjomės. Ste
bėjomės ne moderniąja literatūra, ne heiš- 
šifruojamais „dailės darbais”, o lietuvių 
kalba, kurią šis žurnalas vartoja.

Pirmas (spūdis, kuris susidarė, beskaitant 
š| žurnalą, buvo neribotas noras padovano
ti jo redaktoriams ir vertėjams po vieną 
Dambriūno „Lietuvių kalbos sintaksę”. Ant 
ra vertus, reikalingesnis atrodė „Kalbos pa
tarėjas”...

Neskaitant mažesnių ir sintaksės klaidų 
(kableliai), radau eilę | dangų keršto šau
kiančių kalbos klaidų, kurių dalj čia pami
nėsiu, nes jos, rodos, kai "kam vis dar ne
žinomos. Vertėjai (deja, kažkodėl nenuro
dyti pavardėmis) rašo: ne todėl..., kad žė
rėti (*=žėrėtų); toliasniame (—tolesniame) 
gyvenime; savo spontaniškoje būtyje (=bū- 
timi); mudviejų (=mudviejų); galiausiai 
(—pagaliau); nulęsti (—nules t i); šermukš
niai (—šermukšniai); sąrišinės (—sąryšinės) 
prasmės; besąlyginiai (—be sąlygų); dali
nai ("iš dalies); esimo (—buvimo) bandy
mas; taip vadinamoji (—vadinamoji) pa
žanga; išstūmimą (—išstūmimą); laimesnė 
(— laimingesnė); žaisdotį (—žaizdoti); Isa- 
kynėt ((sakinėti); daugumoje (—daugiau
sia); nežiūrint to, kad panosėj (— nors pa
nosėj); bilietai dėl jų (—jiems) neįperka
mi; digliuotus (—dygliuotus); rūkščiu (" 
rūgščiu) vynu; glėbiasčiavosi (—glėbesčia- 
vosi); begrąsantĮ (-begrasant|); matosi 
(—matyti) judėjimas; akcentai nusitęsia (— 
nusitęsia); cypcėdavo (-cypsėdavo) ir t.t. 
Puslapi be klaidos surasti nelengvas bū
tų uždavinys, o iš viso jų, klaidų, buvo 
daugiau kaip 60 (šešiasdešimtyje puslapių). 
Vis dėlto, nors ir sąlygos nelengvos, ir sun
kumai dideli, ir kiti pasiteisinimai dar ga

lioja, vis dėlto tokių kalbinių kuriozų pa
teisinti negalima. Kultūros žurnalui apskri
tai nevalia turėti kalbos klaidų! O šiais lai
kais — ypačiai, ties laikraštinę kalbą kar
tais ir didžiausiomią pastangomis neįmano
ma išlaikyti švarią, ypač sunku teisingai iš 
versti trumpas, kondensuotas žinutes. T-i 
turi kompensuoti kultūros žurnalas. Jis pri
valo būti gimtosios kalbos pavyzdys ir mo 
kytojas. 'Jei dienraščio redaktorius gali i? 
nebūti lituanistikos žvaigždė, tai kultūros 
žurnalo redaktorius, jei apie kalbą nenusi
mano, privalo pakviesti pagalbon kalbinin
ką, kad ir kokį gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoją. Negalima pakęsti kalbos teršimo.

Bet tai dar ne viskas. Žinome, kad mūsų 
turtinga gimtoji kalba tremtyje ima skursti, 
brautis jon svetimybės, ir galų gale kai 
kam net trūksta žodžių išreikšti mintims 
(tatai ypač mokyklose ryšku). Dėl kalbos 
skurdimo gausiai dejuojama, tačiau šio vyks 
mo stabdžiai vis dar nebuvo rasti. Tai pa
darė kultūros žurnalas „Žvilgsniai”, pratur
tindamas mūsų kalbą visai naujai sugal
votais, šviežiais, kaip tik ką kepta duona, 
žodžiais, pav., antrokis, esą (daiktavardis), 
lygmala, sąčiulpena, pareiška, tenin, atlink, 
augynas vystesena alpina (daiktavardis). 
Deja, žurnalas nenurodė, ką šie naujadarai 
reiškia, ir todėl daugumas skaitytojų pasi
liko nesiorientuoją.

Juokai juokais, bet argi leistina, pritrū
kus žodžių, kaldintis juos pačiam, taip kiek 
vienam asmeniui pagaliau susidarant asme
nini žodyną, kurio niekas nesupras? — Prie 
Rosenbergo „XX amžiaus mito” teko pridė
ti specialų žodyną, kadangi šis autorius, 
vartodamas senas sąvokas, teikė joms naują 
prasmę. Deja, tai užmiršo padaryti „Žvilgs
nių” kultūros žurnalas ir todėl paliko 
mums nesupratamas...

Stebint mūsų periodikoje pasitaikančius 
vertimus, net dailiosios literatūros, tenka 
dažnai konstatuoti, kad kai kurie vertėjai 
neskiria kalbos dvasios. Lietuvių kalba, 
pav., nelabai mėgsta įvardžius (jis, aš, mes 
ir tt.) vengia žodelyčio „yra” ir pan. Lietu
viams knyga nėra pasiekiama („erreich- 
bar”), kaip Rilkei („Žvilgsniuose”), bet pri
einama. „Viel zu viel” Vokiečiai sako, ne
užginčysiu, bet mūsų kalbai pasakymas 
„daug per daug” tikrai svetimas.

Štai ko prigyvenome — net ir kultūros 
žurnalai nebelietuvfškai kalbėti ėmė! I tai 
atkreiptinas dėmesys.

V. Kelkis

išleista, turi lietuvišką raidyną ir kalba 
gera, nors autorius iš visur ėmė medžiagą. 
Tai gal ir vienintelė knyga Belgijoje iš
leista lietuvių kalba, lietuviams belaisviams. 
Nuncijaus niekada negali užmiršti už šią 
gražią ir brangią maldaknygę padovanotą, 
kad pasiekus maldose stiprybės ir aukojant 
viską pavergtos Tėvynės išvadavimui.

J. Zanavykas.
•

K. Čibiras. KOMUNIZMAS — ANTI
KRISTO RELIGIJĄ. Išleido kun. P. M. 
Juras. Spauda „Darbininkas” 366 West 
Broadway, So Boston, Mass 1947 m. 64 psL 
Kaina nepažymėta.

Amerikoje ir knyga retas svečias. Prieš 
kiek laiko išėjo kun. K. Barausko, kun. dr. 
J. Prunskio neseniai rašyt. A. Vai'čiulaičfb 
novelės, J. Aisčio eilėraščiai, B. Oaidžiū- 
no atsiminimai, kun. dr. K. Oečio, ir kitų, 
kelios anglų kalba ir prieš kelis mėnesius, 
žinomo žurnalisto, Lietuvoje redagavusio 
„Šaltini” ir kurj laiką gyvenusio Pietų 
Amerikoje ir daug prisidėjusio Lietuvos 
propagandai savo tenykščiomis išėjusiomis 
knygomis, Kazio Čibiro, pažĮstamo Viraxo 
sjapyvaędžiu. Dabar jis gyvena šiaurės 
Amerikoje ir redaguoja didžiuli, du kart 
savaitėj išeinanti laikrašti „Darbininką”. 
Minima jo knyga yra daugiau propagandai 
skiriama, kurioje plačiai nušviečia bolše
vizmą ir jo reikšmę pasauly komunizmui 
įsigalėti ir išnaikinti krikščionybę. Pra
džioje, net mini bolševikų vadus, kurie 
griežtai pasisako prieš religiją ir iškelia 
komunizmo kovas prieš krikščionybę. Nuš
viečia ir skaudžius kruvinus Lietuvoje iš
gyvenimus ir lietuvių tautos išnaikinimą. 
Pamini kaip skleidžiama dešimt bedievio 
Įsakymų raudonojoj armijoj. Tuo pačiu ir 
kova prieš demokratiją. Autorius kitaip ne
vadina komunizmo kaip antikristiniu žvė-' 
r i u. Antroje dalyje kalba, kad prieš ŠI bai
sumą, kurio istorijoje nebuvo žvėries, vi
siems laikas išeiti | frontą, nes po laiko 
bus vėlu, priešas niekada nelaukia, ne fron
to priešas, o žmogaus gyvenimo ir tikė
jimo. Duoda daug ir citatų, pasinaudoda
mas plačia literatūra, kad tai nėra joks 
melas. Mums tai ir nereikia minėti, mes 
patys tą viską išgyvenome ir buvome bol
ševizmo aukos, bet tenykščiams tokia kny
ga daug padės ir prisidės prie bendros 
kovos.

Knyga gražiai išleista, Kalba sklandi. 
Būdingas dail. J. Subačiaus pieštas spalvo
tas viršelis. Knyga aprobuota Bostono ar
kivyskupo. Daugiau tokių knygų, ypač sve
timomis kalbomis tai geriausias ginklas 
prieš komunizmą. A. Mantautas.
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rimtumu buvo paminėta Tautos Šventė-Rugsėjo 8 d
LIETUVIŲ TREMTINIŲ MALDOS D1E- 

* RUGSĖJO 8 D. PROGA, BAVARIJOS 
ŠVENTOVĖJE - ALTOTTING’E

Raudonajai Rytų gangrenai skverbiantis 
olyn į Europos kūną, išblaškytųjų tautų 

vaikai, palikę savuose kraštuose savo šven
toves, artimuosius, namus ir turtus, grupė
mis ir pavieniui kasdien keliauja į Bava
rijos tikinčiųjų Šventovę — Stebūklingosios 
Dievo Motinos Sv. Marijos Malonių Ko
plyčią, Altoetting’e, išmelsti Jos užtarymo į 
Aukščiausiąjį, siekiant Laisvės pavergtie
siems kraštams.

S. m. rugsėjo mėn. 8 dienos Tautos 
Šventę, sutapusią su Sv. P. Marijos Gi
mimo Švente, mūsų Dvasiškoji Vadovybė 
nutarė atšvęsti ypatingame Sv. P. Marijos 
globos ženkle, visas maldininkų iškilmes 
perkeliant iš Šiluvos | Bavarijos Šventovę 
Altoetting’e, kur ta pati (Šiluvos) Sv. Dievo 
Motina Marija ir Vokietijos žemėje lydi 
lietuvių tremtinių kolonas, gailestingai jas 
saugodama nuo pikto.

Maldos Dienos išvakarėse, rugsėjo 7, 
visą dieną tikinčiųjų tremtinių grupės iš 
tolimiausiųjų stovyklų važiavo traukiniais 
į Altoetting’ą. Atvykstančiuosius stotyje 
pasitinka vadinamoji tvarkos tarnyba ir 
palydi į nakvynei skirtas patalpas. 8 vai. 
vakaro Sv. Konrado Vardo Bažnyčioje bu
vo atlaikytos įžanginės pamaldos, laike ku
rių, talkininkaujant atvykusiems iš (vairių 
stovyklų kunigams, buvo klausoma išpažin
čių. Oi, rytą (rugs. 8 d.), 930 vai., daly
vaujant Sv. Sosto Delegatui, kitų tautybių 
Aukšt. Dvasiškijos atstovams ir apie 10 000 1 
maldininkų, Maldos Dienos iškilmės pra
dėtos puošniai erdvioje Bazilikoje jxmtifi- 
kalinėmis pamaldomis, kurias laikė ir ga
nytojiškąjį pamokslą pasakė Jo Ekscelen
cija Vyskupas Padolskis, išreikšdamas 
tvirtą tikėjimą kankinės Lietuvos prisikė
limu. Pamaldų metu giedojo Sodeikos diri
guojamas rinktinis choras ir operos solistai- 
ės. 12 vai. baigiantis, ilgai užtrukusioms 
(eilei kunigų asistuojant) pontifikalinių pa
maldų ceremonijoms, buvo suteikta Sv. 
Sąkramentai vakar vakare attikusiems išpa
žinti Maldos Dienos dalyviams.

Antroji Maldos Dienos iškilmių dalis bu
vo pradėta 14 vai. toje pat Bazilikoje, iš
kilminga eisena įnešant Stebuklingos Dievo 
Motinos Sv. Marijos Statulą į Baziliką. Po 
to, žinomas pamokslininkas vienuolis kun. 
Gutauskas pasakė, giliomis mintimis ir 
svariais argumentais paremtą pamokslą 
apie mūsų tremties prasmę bei žmogaus 
aukos reikšmę, pabrėždamas buvusios trem
tinės Sv. Marijos žodžius: „Jeigu tave net 
tėvas ir motina užmirštu — aš tavęs 
neužmiršiu." Baigus pamokslą, buvo at
likta Lietuvių Tremtinių Pasiaukojimo į 
Nekasiausiąją Marijos Širdį Aktas. 
Tokį pat Pasiaukojimą atliko ma
žieji (berniukai ir mergaitės), sutar
tinai kartodami, kunigui skaitant nustaty
tą tekstą. Toliau sekė Sv. P. Marijos pa
garbinimas, ir tūkstantinė minia maldinin- 
kų-ių, gretose po šešis, iškilmingoje eise
noje nulydėjo Stebūklingosios Dieno Mr fi
nos Statulą į Jos Vardo Koplyčią. Aikštė
je prie Koplyčios į susirinkusius tarė žodį 
Sv. Sosto Delegatas gerb. kan. Kapočius, 
padėkodamas taip gausiai suplaukusiais 
maldininkams ir iškeldamas tremtinių misi 
jonieriaus Tėvo Bružiko nuopelnus Bažny
čiai ir Tautai. Čia pat buvo pašventinta 
tremtinių globėjai Sv. Marijai skirtas pa
veikslas, vaizduojantis stebuklą — Sv. P. 
Marijos ajmireiškimą piemenėliams Šiluvo
je, kuris buvo tuoj pat išstatytas Stebūklin
gosios Dievo Motinos Malonių Koplyčioje, 
prie pat Didžiojo Altoriaus, kairėje pusė
je. Tuo lietuviai tremtiniai įamžino savo 
pėdsakus Bavarijos Šventovėje — Alt- 
toetingen'e, o kartu ir visoje Vokietijos že
mėje.

Vakare kai kurių stovyklų maldininkų 
grupės, pris.ijungusios prie iš įvairių vietų 
atvykusių vokiečių maldininkų, nešė kry
žius ant pečių aplink Stebuklingosios Die
vo Motinos Malonių Koplyčią, garsiai mels 
damiesj už stovyklose likusius tautiečius, 
dėl įvairių priežasčių neturėjusius laimės 
išvysti šios stebuklingosios vietos ir bend
romis maldomis, per Sv. P. Marijos užta
rymą, pelnytis Dievo malonių.

Lietuvių tremtinių Maldos Dienos iškil
mių ir pertraukų metu šventosios vietos bu 
vo daug kartų fotografuotos ir net filmuo
tos, bet nė geriausiems fotografams, turin
tiems garsiausių firmų foto aparatus, nepa
vyktų čia nė šimtosios dalies užfiksuoti ob 
jektyvuose to, ką galima, pačiam čia esant, 
natūraliai sava akimi pamatyti, bei magiš
ką šventosios būties veikimą pajusti. Sv. 
P. Marijos Malonių Koplyčios sienos iš vi 
daus ir išorės nusagstytos tūkstančiais re-

likvijų, padėkos rištais bei paliktais ramen 
tais negalėjusiųjų vaikščioti, bet stebuklin
gai pasveikusiųjų — yra geriausias liudi
ninkas, išsklaidęs ir kiečiausio abuojaus 
abejones apie Stebūklingosios Dievo Moti
nos galingąjį veikimą į šios žemės tikinčių 
jų šauksmus nelaimėse ir maldas bėdose. 
Kukli savo išore vienuolio Sv. Konrado 
Vardo Bažnyčia savo tyliose nišose muzie
jiniais eksponatais saugo visą Sv. Konrado 
asketinių žygių į Sv. P. Marijos širdį 43 
metų istoriją: nuo Jo įstojimo į vienuoly
ną durininku ligi Jo mirties 1894 m. Čia 
vienoje koplyčioje žavėtinu Mona Lizos 
žvilgsniu šypsos Sv. P. Marijos Stovyla, 
per kurią buvo aj>sireiškusi Sv. Marija vie
nuoliui Konradui, jo dvasinio susvyravimo 
momentu mesti vienuolio kelią, ištardama 
žodžius: „Niekur neišeik. Pasilik čia.” Ir 
šiandien išlikusios Sv. Marijos statuloje 
pravertos lūpos: tarytum, ir dabar Ji ta
ria mums tuos pačius žodžius, o paakiuose 
spindi ajžsireiškimo metu nuriedėjusių aša
rų liekanos. Vietinis vienuolis mums pasa
koja visą eilę Altdtting’e įvykusių stebuk
lų ir rodoxjų išlikusias žymes.

Taip pat jokie aprašymai neatvaizduos 
atskirame apvaliame statinyje prof. Geb
hard Fugel aliejumi drobėje nupieštų gar
siųjų Jeruzalės ir Kristaus nukryžiavimo 
paveikslų, kurie taip nuostabiai natūraliu 
zuoti šešėliavimais, apšvietimais bei deko- 
ratyviškais tobulais varijantais, kad žiūro
vo akys nė kiek juos neatskiria nuo gyvo
sios gamtos vaizdų. O kur didžiulė Misijų 
Paroda, taip turtinga ir turininga įvairiau
siais eksjxjnatais, misijonierių parvežtais iš 
tropinių kraštų: Brazilijos, Cili, Argentinos 
etc., ir susisteminta skyriuose: įvairių žvė
rių, laukinių gyvulių, paukščių iškamšos, 
augalai, indėnai su šeimomis ir palapinė
mis, įvairūs t jų padargai, ginklai, indai ir 
t.t. ir t.t. O žemai (rūsy) sukasi karuselė su, 
didelės istorinės reikšmės turinčiais, reli
giniais paveikslais. Be to, čia galima pa
matyti sv. Konrado karstą.

Tai vis dideli dalykai, priverčią mus gi
liai susimąstyti: kas mes esame ir į kur 
mes keliaujame. Girdenis

PAGERBTI LIETUVOS DIDVYRIAI IR 
KANKINIAI

Hanau. Kaip kasmet taip ir šiais metais 
Hahau lietuvių stovykloje buvo gražiai at
švęsta Tautos Sventė-Rugsėjo aštuntoji. 
Šventės išvakarėse buvo atidaryta dail. J. 
Kaminsko ir inž. P. Drąsučio meno paroda, 
gi vakare Hanau lietuviai vaidintojai „At
žalynas” davė St. Santvaro „Žvejų” spek
taklį. Tautos dieną — rugsėjo men. 8 iš 
ryto stovykla pasipuošė tautinėmis vėlia
vomis. Kryžiaus aikštelėje įvyko iškilmin
gas vėliavos pakėlimas, kuriame organi
zuotai dalyvavo mokyklos ir organizacijos

su vėliavomis. Prie vėliavos pakėlimo, žo
dį pasakė savanoris kūrėjas Balzaras.

Po vėliavos pakėlimo koplyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos, kurių metu buvo 
pašventintas Lietuvos didvyriams ir kanki
niams, Hanau lietuvių pastatytas, pa
minklas. Paminklo projektą paruošė inž. 
Drąsutis, o jį pagamino stovyklos dirbtu
vių darbuotojai. Paminklas simboliškai 
vaizduoja lietuvišką kryžių-koplytėlę, ku
rioje rymo rūpintojėlis, papuoštas tautiniais 
ornamentais. Paminklas įrengtas koplyčioje, 
aptvertas gražia tvorele. Paminklo šventi
nimo apeigas atliko parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Klimas ir prie jo pasakė gražų, 
šventei pritaikytą pamokslą. Po pašventi
nimo prie paminklo buvo sudėti savanorių 
kūrėjų, skautų-čių ir ateitininkų puošnūs 
vainikai. Oį LTB Hanau apylinkės komite
tas vietoje vainiko ta proga nutarė paau
koti Tautos Fondo reikalams 1003 RM. Iš
kilmingas pamaldas paįvairino „Dainavos” 
ansamblis vadov. muz. Br. Jonušo vyrų ir 
mišrūs chorai.

Vakare, po vėliavos nuleidimo, tūkstan
tinė žmonių minia susirinko į Armijos salę 
išklausyti akademinės minėjimo dalies. Čia 
prof. dr. K> Avižonis skaitė istorinę pa
skaitą, kurioje vaizdžiai nušvietė Lietuvos 
istorinę raidą ir Vytauto Didžiojo viešpa
tavimo laikus, bei pasiektus Lietuvos lai
mėjimus istorijos bėgyje. Po paskaitos
„Dainavos” ansamblio tautinių šokių grupė 
pašoko du tautiniu šokiu. „Atžalyno” ko
lektyvo nariai padeklamavo patriotiškų mū
sų jKietų eilėraščių ir „Dainavos” vyrų 
choras, vadov. muz. Br. Jonušo padainavo 
keletą lietuviškų dainų. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. J. Janušaitis.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTE KASSELYJE

Tautos šventė Kassely buvo nepaprastai 
iškilmingai paminėta. Jos minėjimas buvo 
pradėtas net rugsėjo 6 d. vakarinėmis pa
maldomis ir išpažintimi bažnyčioje. Rug
sėjo mėn. 7 d. 9.30 vai. buvo jaunimui 
skirtos pamaldos, o 10.30 vai. — suaugu
siems. 14 vai. įvyko iškilmingas jaunimo 
jx>sėdis teatro salėje. Jaunimui atidaromąjį 
žodį pasakė švietimo valdybos narys Žido
nis. Jis savo žodyje pabrėžė jaunimo svar
bą mūsų tautos laisvės kovoje, ragino juos 
auklėtis, būti gerais ir garbingais lietu
viais. Paskui teatro salėje jaunieji pasirodė 
su savo programa. — Vaikų darželis, pra
džios mokykla, gimnazija. Buvo pasakyta 
pritaikytų eilių, parodytas „Vargo Moky
klos” vaizdelis ir kt. Ąžuolaičio vedamas 
choras sudainavo keletą tautinių dainęlių, 
o dūdų orkestras, vadovaujamas Jonušo, 
sugrojo florą dalykų: vieną klasinį, kitą — 
muzikinį montažą tautiniais motyvais. Po
sėdis buvo baigtas chorui ir orkestrui pri
tariant „Leiskit į tėvynę”, „Marija, Mari

ja ..ir Tautos Himnu. Vakare, 20 vai., 
Tvirbuto dramos studija pastatė premjerą 
„Žmogus, kuri užmušiau”. Vaidinimas vi
siems žiūrovams paliko neišdildomą įspūdį 
ir dar šią savaitę bus pakartotas, nes tik 
dalis stovyklos gyventojų galėjo patekti J 

, šį vaidinimą. _
Rugsėjo mėn. 8. d. 6 vai. ryto šventė bu

vo paskelbta trimitais. 10 vai. buvo vėlia
vos pakėlimas, 10.30 vai. — iškilmingos pa
maldos bažnyčioje su šventei pritaikytu pa
mokslu, kurį pasakė kun. Kulvelis. 14 vai. 
toje pačioje teatro salėje įvyko iškilmingas 
posėdis, kurį atidarė komiteto pirmininkas 
Dilba ir kuris buvo pradėtas giesme — 
malda. Vėliau bažnytinis choras sugiedojo 
„Kritusiems kovoje”, ir Ąžuolaičio vedamas 
choras-keletą tautinių dainelių. Kun. Pauk
štys paskaitė įdomią ir visiems vertingą 
paskaitą. Orkestras išpildė du dalyku, ku
rių vienas klasinis, o kitas mūsų pačių 
kompozitorių sukurtas muzikinis veikalas. 
Minėjimas buvo baigtas „Leiskit J tėvyne”, 
„Marija, Marija ...” ir Tautos Himnu. 8 
vai. vakaro įvyko iškilmingas vėliavos nu
leidimas, o 9 vai. vakaro — baleto „Coppe- 
lia” spektaklis, atliktas iš Augsburgo atvy
kusio teatro baleto^ kuriame yra keletas 
svarbesnių dalyvių gyv. Kasselio sto
vykloje.

Šventė praėjo su dideliu susikaupimu, 
darniai, dalyvaujant visoms meno pajė
goms, visuomenės organizacijoms ir jos 
parengimas buvo atliktas taip tiksliai, kad 
visiems padarė netik neparasto, nepamirš
tamo išpūdžio, bet įkvėpė ir daugiau vil
ties dėl mūsų tėvynės prisikėlimo ir mūsų 
pačių ateities. A. V.

ŠVENTĖME RUGSĖJO 8 D.
Klein B ii 11 e n^ (Krs. Peine). S. m. 

rugsėjo mėn. 8 d. nau trečią kartą tremty
je, šventėme Tautds Šventę. Sį kartą maža- I 
me savo tautiečių būrelyje ir be pamaldų i 
bažnyčioje, nes šventė sutapo su stovyklos 1' 
klebono, kun. Vilkaičio išvykimu Kanadon. 
Pradž. mokyklos salėje, susirinkę gyvento- 
ai išklausė kultūros ir švietimo vadovo p. 
<asiulaičio ir J. Mikalausko paskaitų. P-lė 
Kemežytė ir pradž. mokyklos mokiniai pa
deklamavo šventei pritaikintų eilėraščių. 
Po to, J. Mikalauskas skaitė trumpą iš sa
vo kūrybos ištrauką „Neverk motutė!” Sven

tė praėjo kukliai, bet su pakilia nuotaika ir 
dideliu troškimu, ko greičiau grįžti į savo 
tėvynę. J. M. Rainis

IR KEMPTENE...
t — Namie likusiems daugiau gresia fizi

nio sunaikinimo pavojus, — kalbėjo minint 
Rugsėjo 8 d. kolonijos komiteto pirm. Dr. 
J. Kaškelis,. — tuo tarpu mums, esantiems 
tremtyje, ypač gi emigracijos akivaizdoje, 
labiau pavojingas dvasinis sunaikinimas. 
Vienok mes, turėdami laisvę, turime dau
giau pareigų už namiškius tautos laisvės 
kovoje, kuri gali būti vykdoma diplomatija 
ir ginklu. Kol kas betgi teįmanoma diplo
matinė laisvės kova, kurion turi jungtis ne 
tik vadovai, bet ir, kuo galėdami, visi trem
tinių bendruomenės nariai ...”

— Rugsėjo mėn. 8 ir 9 d. d. Kemptene 
buvo atvykęs Augsgurgo Dramos Teatras 
ir davė kempteniečiams du sfiektaklius su
augusiems ir vieną — vaikams. Pirmą 
gastrolių dieną buvo pastatyta Mauricė 
Rostand 3 veiksmų pjesė su prologu — 
„Žmogus, kurį užmušiau”. Antrąją gastro
lių dieną buvo pradžiuginti mūsų mažieji 
3 veiksmų T. Guthkės pasaka — „Melagė
lis”, o vakare suaugusiems parodyta ame
rikiečių rašytojo M. Andersono 3 veiksmų 
komedija — „Žmonės kaip ir mes”. Kemp- 
teniečiai pirmą kartą tremtyje turėjo pro
gos pasigėrėti gera vaidyba, gal būt, spek
taklių metu ne vienas pasijuto, kaip sėdįs 
Kauno ar Vilniaus dramos teatruose.

— Rugsėjo mėn. 10 d. Kempteno lietu
vių kolonijoje lankėsi atstovai iš War Re
lief Services — National Catholic Welfare 
Conference ir atvežė lietuvių vaikučiams 
dovanų: kondensuoto pieno ir kit. Didelis 
būrys mažųjų apspito brangius svečius ir 
džiaugėsi jųjų atvežtomis dovanomis. Be 
to, minėti svečiai kartu su komiteto pirm. 
Dr.. J. Kaškeliu aplankė pradžios mokyklos 
ir gimnazijos mokinius pamokų metų, kur 
jie turėjo progos pamatyti kokiose sąlygose 
vyksta darbas. Pradžios mokyklos mokiniai 
savo geradariams padainavo lietuviškų dai
nelių.

— Per 100 kolonijos gyventojų dalyvavo 
maldininkų kelionėje į Altoettingą. Mini
mą maldininkų kelionę suorganizavo ir jai 
vadovavo vietos lietuvių parapijos klebonas 
kun. Stanevičius. L. V-kas

MEMMINGENO SKAUTAI STOVYKLAU TOJAI PAMALDŲ METU

Meisteris Arlauskas laimėjo zonos šachmatu pirmenybes
Kemptenas. Rugsėjo mėn. 17 d. 

Kemptene buvo baigtos amerikiečių zonos 
šachmatininkų pirmenybės, kuriose kaip 
jau buvo skelbta, dalyvavo 12 geriausių zo 
nos šachmatininkų. Kaip ir buvo laukta, 
pirmą vietą užėmė meisteris Arlauskas su 
10 taškų. Devynias partijas jis laimėjo ir 
dvi sulošė lygiomis. Antra vieta atiteko Liū 

■ gai su 8,5 t., trečią ir ketvirtą vietą pasi- 
I dalino Mataitis su Skibiniausku, surinkę abu

Norinčių vykti Argentinon žiniai
(Prašome perduoti D. P. spaudai Vokietijoje).

Generaliniam Argentinos Imigracijų De
partamento direktoriui Dr. Peraltai atsista
tydinus, jo pareigas eina pulkininkas Dia
na, iš pamatų pertvarkydamas visą atsi- 
kvietimo procedūrą. Kas iš savo giminių 
gavo darbo sutartis arba allidavitus, tie, 
greičiausia, galės vykti firmoj eilėj, Ar
gentinos imigracijos misijai atvykus, kuri 
greitu laiku turinti išvykti.

Prie senojo direktoriaus kasdien buvo iš
duodama apie 250 leidimų, gi dabar jau 
išduodama apie 1.800 kasdien. Eina didžiau
sias persitvarkymas ir turime užtikrinimą, 
kad greitu laiku bus galima gauti leidimus 
atsikviesti giminių ir ii Vokietijos.

Argentinoje susikūrė Baltijos tautų imi
gracijos reikalams komitetas, kur| sudaro 
du estai, du latviai ir vienas lietuvis. Ko
miteto pareiga ištirti ar kviečiamieji atsa
ko Argentinos imigracijos reikalavimams 
ir, IStyras, paduoti norinčių vykti sąrašas, 
kurie patvirtinami ir tas sąrašas jau skai
tosi kaipo leidimas; jis siunčiamas tan Ar-

gentinos konsulatan kurio sričiai priklauso 
lape pažymėti kandidatai vizoms gauti. 
Nuorašas eis D.P. organizacijoms, kad pra
neštų vizų gavėjams ir kad išgautų leidimą 
iš okupacinės vyriausybės nuvykti pažymė- 
tan konsulatan. I.R.O. pagelbėsianti ap
mokėti keliones. Norintieji atvykti tepa
duoda tvarkingus savo šeimų sąrašus, kas 
šeima atskirame lapelyje, mašinėle para
šant vardus, pavardes, gimimo datą tr vie
tą, amatą, religiją ir adresą. Viską 
šome

po 7 taškus. Matusevičius su Paškevičium 
surinko po 6 taškus ir jiems atiteko penk
toji ir šeštoji vieta. Brazauskas su Guobiu 
pasidalino septintą ir aštuntą vietas, turė
dami po 5,5 taško. Devintoji vieta atiteko 
Markevičiui — 4,5 t., dešimtoji — Stanevi
čiui — 3 t., vienuolikta — Simučiui, 2,5 t. 
ir paskutinė — Žiliui su 0,5 taško. Pirme
nybių dalyviai ruošia dar žaibo turnyrą, o 
pirmos vietos laimėtojas meisteris Arlaus
kas rugsėjo 18 d. duos kempteniečiams šach 
matininkams ir kitiems pirmenybių daly
viams simultaną. Plačiau apie šias pirme
nybes ir jų užbaigtuves — žaibo turnyrą ir 
meisterio Arlausko simultaną — kitą kartą.

L. V-kas

siųsti adresuojant:
A. L. Balsas 

Casilla de Correo 303 
Buenos Aires.

Argentina, 

praktiškiausia nurodyti bent

Pra

vienąBūtų 
pažįstamą Argentinoje. Sąrašus geriausia 
siųsti laikraščių redakcijų ar kitų D.P. 
komitetų patvirtintus. Kas padavė nepil
nas žinias, tiems negalima gauti leidimo.
20.8.41 A. L. Balso, Redakcija.

APSINUODIJO SILKĖMIS
Šiomis dienomis Kagelio stovykloje virš 

20 žmonių apsinuodijo. Iš karto kai kas ma 
nė, kad apsinuodijimas įvyko nuo šokolado, 
nes stovykloje kartu su maisto produktais 
buvo gauta tam tikra dalis sugedusio šoko
lado. Apsižiūrėjus šokoladas buvo tuojau 
pakeistas. Tačiau pasirodė tikroji priežas
tis, kad apsinuodijifnas (vyko nuo silkių. 
Paprastai į stovyklą atgabenama mažai sū
dytų silkių. Jos greit pradeda gesti. Bijo
dami Turėti nuostolių, silkių pardavinėto
jai jas išrūkina ir pardavinėja. Kaip žino
me, gendančioje žuvyje atsiranda daug nuo 
dingų medžiagų, kurios nuodija žmogaus 
organizmą. Kreiptasi į gydytojus ir buvo 
imtasi greitų priemonių. Manoma, kad visi 
apsinuodijusieji pasveiks. Stovyklos svei
katos įstaiga įspėjo gyventojus nepirkti ir 
nevartoti abejotinų maisto produktų, ypač 
silkių ir žuvų. A, V.

V. K. Baltramaitis Kasselyje
K a s s e 1 i s. Amerikos lietuviai katalikai > tarė visiems registruotis per katalikų, evan- 

daug širdies yra parodę mūsų reikalui. Jų | gelikų ir kitas misijas. Nors yra nustatyti 
dėka........................................ ~ ........................... .
kaip 
kaip 
niai dideli ir svarbūs. Apie tai jau yra ra
šiusi ir mūsų pačių spauda. Išvykdamas į 
Berlyną jis kelioms valandoms buvo susto
jęs Kasselyje. Čia padarė platų ir įdomų 
pranešimą. Malonus svečias papasakojęs, 
kaip buvo pradėtas ir organizuotas katali
kų misijos darbas, tarp kitų, jau mums ži
nomų minčių iš spaudos, pareiškė:

Amerikos lietuviai' daug yra dėję pas
tangų mūsų reikalui. Daug informacijų ir 
žinių buvo stengtasi gauti apie DP. Tų in
formacijų pradžioje buvę labai maža. Ilgai 
nebuvo žinoma, kaip DP visuomeniškai yra 
susiorganizavę ir kaip plačiai jie dirba sa
vo kultūrinį darbą. Tik vėliau jie patyrę 
apie sukurtas mokyklas, ansamblius, kaip 
gyvai reiškiasi meno ir kitose srityse. Tuo 
esą nustebinti ne tik Amerikos lietuviai, 
bet jr kiti amerikiečiai. Tačiau ir dabar jie 
pilno vaizdo apie DP neturi. Tik savo aki
mis pamačius visą kas gera ir tas sąlygas 
kaip DP gyveha, galima susidaryti pilnas 
ir tikras vaizdas. Amerikos lietuvių spauda 
reikia dar plačiau informuoti. Tas informa
cijas reikia teikti visais galimais būdais. 
Nors bilius ir nepavyko (gyvendinti, tačiau 
ir čia atlikta milžiniška propaganda. Daug 
apie tai buvo rašyta 
spaudoje. Įteikta daug 
kingoms įstaigoms ir 
leistą brošiūrų ir t.t. 
diskusijų Amerikos visuomenėje. Teigiama 
prasme pasisakė ne tik valstybės preziden
tas, bet daug kongreso narių, gubernatorių, 
profesorių ir įvairių sričių darbuotojų. 
Taip pav., Amerikos Darbo Federacija 
reiškė, kad Teikia įsileisti ne 400 000, 
net 8 000 000 darbininkų. Amerikoj yra 
bai plačios galimybės. Tačiau, kaip 
patekti ir rūpinasi katalikų misija, 
emigracijos į įvairius kraštus patys 
turi apsimąstyti. Jie turi teisės žinoti visas 
tas sąlygas kuriose jiems teks gyventi. Iš
vykdami Belgijpn, Katiadon, Brazilijon, 
Olandijon jie turi apmąstyti apie save, apie 
savo šeimas ir žinoti kokia jų ten ateis 
laukia.

Vėliau pranešėjas atsakė į daugelį bendrų 
ir privataus pobūdžio paklausimų. Jis pa-

Amerikos lietuvis V. K. Baltramaitis, 
jau žinome, yra atvykęs į Vokietiją, 
katalikų misijos atstovas. Jo uždavi-

Amerikos didžiojoj 
memorandumų įta- 

organizacijoms. Iš-
Tai sukėlė gyvų

pa- 
bet 
la- 
ten 

Dėl 
DP

P. C. I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSEL1O 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:
PLIKSNYS, Jurgis, 40 metų, iš Biržų apsk.
PUSKJANETZ, Abram, 50 metų, buvo 

kone, stovykloje Dachau;
TRILUPAITIENĖ-Vasiliauskaitė Aldona, 26 

metų, randasi kurioj nors DP stovykl., 
Bavarijoje;

SULMA Juozas, 60 pietų iš Šiaulių, randa
si kurioj nors DP stovykloj;

TUTKUS, Lidija, 18 metų, iš Gelgaudiškiu, 
Sakių apskr.

TRILUPAITIS, Gediminas, 7 metų, randa
si kurioj nors DP stovykloje, Bavarijoj 

TRILUPAITYTĖ Dalia-Marija, 4 metų, ran 
dasi kurioj nors DP stovykl. Bavarijoj;

tarė visiems registruotis per katalikų, evan-

laipsniai išvykimui į Ameriką tačiau už
siregistravimo data gali turėti daug reikš
mės. Registruotis konsulate galima ir netu
rint dar afidavitų. Katalikų misija rūpin
sis afidavitų suradimu ir gavimu. Esą lai
kas taip pat tvarkyti ir dokutngntus: metri
kus, pasus ir kt. Vilties, esą, nereikia pra
rasti.

Tikrai, kai turima tokių pasišventusią 
tiįpsų tautiečių, kaj tokios pasaulinio mąsto 
krikščioniškos organizacijos rūpinasi sun
kiųjų problemų sutvarkymu, mes turime ti
kėtis ir neprarąsti vilties geresnei mūsų 
tėvynės ir mūsų ateičiai. Garbus svečias 
buvo išlydėtas gausiais plojimais.

A. Vilainis.

MŪSŲ DŽIOVININKŲ REIKALU
Pranešama visuomenės žiniai, gi ypatin

gai kreipiamas p. p. gydytojų dėmesys, kad 
IRO išlaikomose ir National Catholic Wel
fare Conference šelpiamose ir administruo 
jamose džiovininkų sanatorijose Bietighei- | 
me — moterims, Oross-Sachsnheime ir 
Freudental’yje — vyrams, Vaihingene — | 
vaikams yra susidariusios palankios sąly- į 
gos gydymuisi. Pastaruoju metu šiose sana- : 
torijose pradėjo dirbti lietuviai gydytojai, J 
lietuviai jeina į administraciją bei slaugyto 
jų kadrą. Čia taip pat dirba lietuvis kuni
gas. Ligoniai gauna paprastai nemokamą iš 
laikymą, kurio kaloringumas siekia virš J 
3000 vienetų.

Didžiai Oerb. Ponai Gydytojai prašo- 1 
mi TBC sergančius pacijentus kreipti j 
šias sanatorijas, čia gi bus stengiamasi j 
patuštėjusias vietas priimti mūsiškius li
gonius.

Informacijos reikalu prašoma kreiptis 
šiuo adresu:

Kun. Juozas Dakinevičius, 
TB Hospital Bietigheim/Enz.
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