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Kerėjos maistas lokalizuotas
Seoulas (Dena). Pasak Reuterio Amerikos 

okupuotoje pietinės Korėjos dalyje, Cejaus 
saloje ir Kvangjaus mieste tebevyksta ko
vos tarp sukilėlių ir Pietų Korėjas kariuo
menės.

Amerikiečių Įstangų nuomone, nebėra pa
vojaus, kad sukilimas išsiplėstų.

Pasak Afp atrodo, kad amerikiečiai gali 
persvarstyti savo planus dėl kariuomenės 
atitraukimo. Amerikiečiai ketino iš Korėjos 
pasitraukti, kadangi ji ne labai svarbi jų 
gynybos sistemoje. Tačiau pirma norėjo su
daryti apie 50.000 korėjiečių kariuomenės.

Paryžius (Dena). Penktadienio posėdyje 
nepadaryta sprendimo Berlyno klausimu.

Šešių neutraliųjų tarybos narių pasiūly
tąją rezoliuciją Berlyno klausimui spręsti 
lig pirmadienio dar turėjo studijuoti J. A. 
Valstybių, D. Britanijos, Prancūzijos, So
vietų S-gos ir Ukrainos atstovai.

Tapybos posėdis penktadieni prasidėjo’ 1 
vai. pavėlavimu. Posėdyje buvo Višinskis ir 
Manuilskis. Pavėluota dėl trijų vakarinių

Iš komunistų sluogstrių patiriama, kad 
sovietai ir nemaną rezoliucijos priimti, bet 
ir toliau visu griežtumu ginsiant savo po
žiūri. J’ nori lanką įtempti kiek begalint, 
kad Vakarų valstybėms Įrodytų, jog nesi
leis 1 kompromisus spaudžiama.

„Humanite” (kom.) teigia, kad rezoliuci
jos pobūdis (rodąs, jog Vakarų skundas dėl 
blokados ir grasymo taikai buvo nepagris
tas. Pati taryba parodanti, kad ji nekompe-

valstybių atstovų pasitarimo, kuriame gvil- lentinga spręsti Berlyno klausimo ir nieko

Kaulas paliaubas laužo is naujo
Kairas (Dena). Izraelio ir Egipto vy

riausybės paklausė JT tarpininko direkty
vos ir nuo spalio 22. d. pasižadėjo vykdyti 
ginklų paliaubas?

Bet oficialus Egipto informatorius šešta
dieni pranešė, kad tas paliaubas jau pa
žeidė žydai. Jų daliniai puolė Egipto pozi
cijas.

Izraelio šeštadienį paskelbtame komuni
kate sakoma, kad kovos piadeda liepsnoti 
pačioje šiaurėje, Libano pasienyje.

Abi pusės teigia nepradėjusios kautynių.
Arabų Lygos atstovai Ammane konfe- 

ravo uždaromis durimis dėl reikalo glau
džiau bendradarbiauti karinėje srityje.

Streikas Suomijoje
Helsinkis (Dena/Afp.) Komunistų atsto

vams per profesines sąjungas nepavykus 
sukelti visuotinio streiko, Helsinkyje apie 
1.000 streikininkų susirėmė su su 200 poli
cininkų, kurie lydėjo l darbovietes dirbti 
norinčius darbininkus, tų susirėmimų įvy
ko visur, kur tik pohcija ėmė saugoti dar
bininkus.

Vyriausybės sluogsniuose tie neramumai 
' sukėlė baimę. Manoma, kad komunistai 
pasiryžę suskaldyti profesines sąjungas. 
Tuo būdu norima socialdemokratų vyriau
sybę "priversti Įsileisti kraštutinę kairį.

Streikas truputy atslūgo
Paryžius. (Dena). Streiko padėtis šešta

dieni buvo paaštrėjusi. Darbininkai kasyk
lose kai kur buvo apsiminavę, kad apsigin
tų nuo policijos.

Sekmadienj neįvyko jokių žymesnių inci
dentų, ir padėtis truputi atslūgo. „Force 
ouvrierf” išleido komunikatą,, kuriuo smer
ktą streiką.

. •«
Byla mirties taške

Paryžius (Dena). Paryžiuje vyrauja nuo
monė, kad Berlyrib klausimo sprendimas ST 
pirmadieni gali pavykti, tik sovietų vyriau
sybei pakeitus frontą. Bramuglia šeštadienį 
dar kartą kalbėjosi su Višinskiu, bet pa
aiškėjo tik, kad savitarpio derybos atsidū- 

’ rė mirties, taške.
Sovietai nesutinka pirma atšaukti bloka

dos, o po to pradėti derybas dėl ostmar
kės (vedimo. Vakariečiai griežtai nesutinka 
su atvirkščių sovietų siūlymu — anksčiau 
susitarti dėl ostmarkės, o tik po to atšaukti 
blokadą.

deno Višinskio elgesį, kuris pasisakęs ne
balsuosiąs prieš tą sąlygą, kad rezoliuci
joje būtų padaryti Tam tikri jo pasiūlyti 
pakeitimai.

Rezoliucija reikalauja, kad keturios oku
pacinės valstybės panaikintų visus preky
bos ir transporto suvaržymus Berlyne ir so
vietų okupacinėje zonoje.

Susirinkę kariniai gubernatoriai turi lig 
lapkričio 20. d. sureguliuoti Vokietijos va
liutos problemą.

Per 1,0 dienų nuo lapkričio 20. d. arba 
vėliau sutarta data turi susirinkti užsienio 
reikalų ministerial Vokietijos klausimo vi
seto svarstyti.

Toliau rezoliucija teikia, kad Vokietijos 
valiutą kontroliuotų 4 valstybių Įstaiga. Rei
kalaujama, kad okupacinės valstybės vengtų 
incidentų, kurie galėtų paaštrinti padėti.

Perskaičius rezoliuciją neutraliųjų atsto
vai pasakė kalbas, pabrėždami, kad jų pa
siūlytasis sprendimas yra kelias, kuriuo 
galima išvengti pavojingų komplikacijų ir 
išsaugoti taiką. Posėdis atidėtas 1 pirma
dieni. *

Iki pirmadienio vyksta derybos už kuli
sų. Didžiosioms valstybėms susilaikius nuo 
oficialaus pareiškimo optimizmas vėsta.

Penktadieni paskutinę minutę prieš posė
dį sovietai įteikė savo kontrsiūlymus. Todė] 
posėdžio pradžia nusidelsė visą valandą. 
Bet .Vakarų valstybės ir neutralieji nesutiko.

ST pirmininkas Bramuglia penktadieni 
priešpiet buvo susitikęs su sovietų atstovu 
Višinskiu. Gvildeno kai kuriuos pakeitimus 
neutraliųjų pasiūlytoje - rezoliucijoje. Mano
ma, kad Višinskis reikalavo daugiausia pa
keitimų valiutos klausimu.

Apie sovietų nusistatymą Chaillot rūmuo
se vąikšto Įvairiausių gandų, iš kurių la
biausiai į tiesą panašus šis: apskritai So
vietų S-ga sutinkanti su rezoliucija, tačiau 
reikalaujanti Berlyne įvesti ostmarkę, o 
neutralieji siūlo pirma panaikinti suvaržy
mus, -gi tik paskum įvesti ostmarkę.

Egipto ultimatumas Izraeliui
Kairas (Dena/Reuteris). Egipto karo mi

nisterija ultimatumu įspėjo Izraelio Įstai
gas, kad Egiptas nebesilaikys -paliaubų, jei 
žydų paliaubų pažeidimai nesiliaus lig šeš
tadienio vakaro 19 ”1. vidur. Europos lai
ku.

Islmties būklė Peloponese
^Atėnai (Dena/Reuteris). Penktadienio va
karą Graikijos vyriausybė nutarė Pelopo
nese Jvesti išimties būklę.

Graikų sukilėliai neseniai paskelbė per 
radiją, kad- Pelopenesė užėmę apie 300 vie
tovių. Tariama toje srityjfe esant daugiau
sia 37.000 sukilėlių.

negalinti rekomenduoti.
Pirmenybė taikai

Paryžius (Dena). Politinei komisijai Mek
sika buvo Įteikusi rezoliuciją, kuria kreipia
masi i didžiąsias valstybes, kad jos baigtų 
savo nesutarimus, padvigubintų savo pa
stangas karui išvengti ir taikos sutartims 
sudaryti. Penktadienio vakare ji priimta su 
dideliu pritarimu.

Pilnatis ir Saugumo Taryba penktadienio 
rytą, buvo atskirai susirinkę posėdžio, kad 
išrinktų 5 naujus tarptautinio teismo narius, 
kurie bus reikalingi vietoje ateinančių mętų 
vasario mėn. pasitraukiančių narių. .

Egipto, Kinijos, Kanados ir Lenkijos at
stovai tiek pilnatyje, tiek ST gavo reikalin
gą balsų daugumą. Nesusitarta tik dėl Ju
goslavijos atstovo, o paskum perrinktas ir 
jis.

Oro tiltas gauna paspirties
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas įgaliojo Clayų kreiptis l 
Amerikos oro laivyną, kad Berlyno oro til
tui duotų dar 66 C 54 (Cezario 54) tipo 
lėktuvų.

Nuo oro transporto tarnybos pradžios 
birželio 26. d. ligi spalio 18. d. atlikta 38.134 
skridimai. Per tą laiką (vyko 18 nelaimių, 
kuriose 18 Amerikos lakūnų neteko gyvybės.

Tempelhofo aerodrdme dabar ruošiami 
(taisymai, kurie (galins saugiai dušileisti, ir 
prasidėjus, ateinantiems blogiems orams.

Amerikos laivynas pranešė, kad oro tiltui 
tanklaiviai kas mėnesi l Bremerhaveną at
veža 350.600.000. 1 aviacijos benzino.
Prie sprendijnas Berlyno klausimu

Kaip Jau anksčiau buvo nurodyta, šiame 
projekte *nėra sovietų pasmerkimo ir nė 
minėte nepąminėta „blokada”. Norima So
vietų S-gai suteikti progą, nenukenčiant 
prestižui, panaikinti Įvestuosius suvaržymus, 
kad galėtų toliau vykti derybps.

SJ projektą priėmus pragiedrėtų politinis 
horizontas, o po to*būtų galima imtis ir ki
tų svarbių problemų.

Sudarius nuosaikią ir išmintingą rezoliu
ciją, nuotaikos Chaillot, rūmuose pasidarė 
optimistiškos, nors dar ir nežinoma, ar So
vietų S-ga pirmadieni sutiks su pateiktuoju 
tekstu.

* Portugalijos generalinio štabo šefas, 
grįždamas iš Londono, užsuko i Parvžhi 
kur išbuvo 3 dienas.

Aiškėja lietuvių 
emigracijos i JAV 

užkulisiai

ei,

Streiko padėtis Prancūzijoje:
Visuomenė verčia vyriausyb? sukrusti

Paryžius (Dena). Rimtų policijos susirė
mimų su streikininkais įvyko ketvirtadieni 
Bethunėje, šiaurinėje Prancūzijoje, ir La 
Grande Combėje, piet. Prancūzijbje.

Bethunėje apie 40 sužeista, o La Grande 
Combėje, per tūkstantis streikininkų smar
kiai sumušė apie 10 respublikos gvardijos 
narių, kurie su rimtetois žaizdomis nuga
benti j ligoninę.

Laikraščiai praneša, kad vyriausybė keti
na Įvesti „viešojo pavojaus būklę”.

S(. Etiennėje (vidur. Prane.) Saugumo 
policija susišaudė su streikininkais. Vienas 
nušautas, apie 10 sužeistų. Tai yra pirmoji 
auka per 19 dienų trunkant! angliakasių 
streiką.

Lyginant su ankstyvesnėmis dienomis, 
penktadieni incidentų pagausėjo. Monceau 
les Mines streikininkai paėmė į nelaisvę 
vieną pulkininką ir 70 policininkų bei bur
mistrą.

Jau 16 milijardų fr. nuostolių
Specialistai vertina, kad dėl streiko Pran

cūzija jau turi 16 milijardų frankų nuosto
lių. Netiesioginiai nuostoliai, kurių begali
ma tiksliai apskaičiuoti, yra irgi labai di-

Prancūzljos laikraščiai reikalauja, kad 
vyrausybė imtųsi energingų priemonių 
streikui baigti. '

Loirės baseine 3I°/o urvų patvinę. Kol 
juos bus galima vėl pradėti eksploatuoti, 
apie 3 mėnesius 6.000 
darbo.

darbininkų bus

kas daryti 
paskubomis

be

Sėkmingi commonwealtho pasitarimai
Frankfurtas (Dena). Australijos ministeris 

Dr. Herbertas Evattas commonwealto mi- 
nisterių pirmininkų pasitarimą apibūdino 
buvus labai sėkmingą.

Jįs pareiškė, kad devynios valstybės, da
lyvavusios tuose pasitarimuose, ateityje 
bendradarbiaus dar glaudžiau. Šios tautos 
sudarys pylimą demokratijos ir ūkinio tei
singumo principų apsaugai visame pasau
lyje.

Commonwealthas vieningai rems taikos 
pastangas

Londonas (Dena). Commonwealtho mi- 
riisterių pirmininkų konferencijos •baigia
majame komunikate sakoma, kad bendra
vimas, vykstąs tarp D. Britanijos ir jos kai
myninių valstybių Europoje, kuris sukurtas 
regioniniu pagrindu ir suderintas su 
charta, sutinka su kitų commonwealtho 
rių, Jungtinių Tautų ir pasaulio taikos 
teresais.

Toliau komunikate konstatuojama,
per praėjusias dvi savaites buvo svarstomi 
visus bendrai dominą klausimai, kaip antai: 
ūkinių reikalų tarptautiniai santykiai ir gy
nybos klausimai. - - -
kad dėl dabartinių 
vienodos nuomonės 
tho vyriausybės.

Ryšium su šiuo vieningu nusistatymu ryž- 
tamąsi remti JT, kaip pasaulio taikos ins
trumento, tikslus ir JT darbui suteikti 
veksmingumo. Commonwealtho vyriausybės 
pasiryžusios bendradarbiauti ir kartu su 
kitomis vyriausybėmis sukurti pasaulio tai
ką ' demokratiniu pagrindu.

Parlamentinė imperijos konferencija
Londonas (Dena/Afp). Westminster-Halle 

prasidėjo britų imperijos parlamentinės są- | 
jungos konferencija, kuri truks apie savaitę I 

į’aiko. 35 imperijos Įstatymų ledž’amosios 
l korporacijos tarp kita ko svarstys užsienio i

politikos, ūkio ir emigracijos klausimus 
parlamentinių vyriausybių uždavinius.

Emigracijos klausimas darbotvarkėje' 
stovi pirmoje vietoje.

Ši organizacija [steigta 1911 m., norint 
commonwealtho parlamentų nariams suteik
ti progą bendrus klausimus bendrai apsvar
styti.

Commonwealtho santykių ministeris P. N. 
Bakeris pasakė, kad iš 550 milijonų com
monwealtho gyventojų daljar 490 milijonų 
gyventojų tdri savas vyriausybes, o 1908 m. 
tik maždaug 10% visų commowealtho gy
ventojų patys tvarkėsi savo reikalus.

bei

U Tebesvarsto,
Penktadienio vakare 

•sušauktas kabinėjo posėdis, kuriam pirmi
ninkavo prezidentas:

Svarstė klausimą, ar suimti CGT (komun. 
prof., s.) vadus, kurie įsakė iš kasyklų at
šaukti saugumo tarnybas.

Taip pat svarstytas klausimas, ar suimti 
komunistuą, apkaltinus, kad gavo pinigų iš 
svetimos valstybės neramumams finansuoti.

Nekomunistinių sluogsnių spaudimas vy
riausybei didėja kas valandą. Visi jie rei
kalauja komunistus paskelbti maištininkais 
prieš konstitucingas įstaigas. Tokius pat 
reikalavimus kelia tiek MRP (krikščionys 
demokratai) tiek socialistai.

Nekomunistinė profesinė „Force Ouvrie- 
re” sąjunga pareiškė, kad komunistinės 
CGT (sakymas atšaukti saugumo persona
lą iš kasyklų yra šitų Įmonių „nacionaliza
cijos sabotažas”. Ji kreipėsi 1 savo narius, 
kviesdama juos ryžtingai padėti tvarkoje 
išlaikyti' kasyklas.

Streiko padariniai pradeda reikštis viso
je Prancūzijoje ir sostinėje. Pramonė elek
tros srove tegali naudotis 4 dienas savaitė
je.

buvo

JT 
na- 
in-

kad

JAV ruošia santarvę su V. Europa

Mlrfe kardinolas IHondas
\ Frankfurtas (Dena). Lenkijos primas, kar

dinolas Hlondas penktadienio rytą mirė 
Varšuvos ligoninėje plaučių uždegimu.

Velionis buvo gimęs 1881 m. Į kardino
lus pakeltas 1927 m. Vokiečių okupacijos 
metu gyveno Prancūzijoje, bet pagaliau vo
kiečiai buvo jj suėmę. > *

♦ JT Ba’kanu kqmisi’a slaptame posė
dyje nutarė 'JT pilnačiai pateikti nauja lai- I 
kinį pranešimą apie padėtį Graikijoje. .
(D/Afp). 1

Begvildenant paaiškėjo, 
pasaulinių problemų 

yra visos commonweal-

Washingtonas (Dena/Reuteris). Iš" patiki
mų sluogsnių patiriama, kad

JAV ketina 1949 m. su Briuselio pakto 
valstybėmis ir Kanada sudaryti santar
vę, panašią į tarpamerikinį gynybos 

paktą.
šį reikalą galutinai nuspręs Amerikos 

kongresas. Bet remiantis slaptais pasitari
mais, kuriuos vedė JAV užsienio reikalų 
ministerija su krašto apsaugos Ministerija, 
ir remiantis derybomis su Vakarų Europos 
unijos ambasadoriais Washingtone, gerai in
formuotuose Amerikos sostinės sluogsniuo- 
se laikomasi šios nuomonės:

1. Ateinančiais metais susirinkus Ameri
kos kongresui, bus paprašyta pritarti JAV 
dalyvavimui tokioje santarvėje.

2. Jei kuri nors šios santarvės dalyvė bū
tų užpulta, ši santarvė neipareigotų JAV 
automatiškai stoti i karą; bet Įpareigotų tar
tis su kitomis santarvės valstybėmis dėl 
priemonių, kurios būtų reikalingos tokiu at
veju.

3. Ši santarvė būtu Atlanto naktas”. ku-

riame Vakarų Europos Unija veiktų, naudo
damasi JAV karinės pagalbos programa Eu
ropos valstybėms.

4. Salia Vakarų Europos gynybos tarybos 
būtų Įsteigta kita organizacija, kuri sudary
tų pagrindą plačiam planavimui ir pasitari
mams. Ta organizacija būtų praplėstas ben
dras Anglijos Amerikos Kanados generali
nis štabas, kuris jau veikia, o karo atveju 
galėtų būti išplėstas į tarpsąjunginę plana
vimo ir ryšių, komisiją. ,

Rekomenduoja „praktišką” politiką
New Yorkas (Dena/Afp). Amerikos de

mokratų partijos buv. krašto komisijos pir
mininkas*). Farleys, grįžęs iš Ispanijos, čia 
pareiškė, jog su laiku bus užmegsti norma
lūs diplomatiniai santykiai su Ispanija.

Farleys Madride kalbėjosi su gen. Fran
cu, o Lisabonoje — su prezidentu Salazaru. 
Kalbėdamas Farleys pabrėžė, kad Amerika 
turėtų vesti „praktišką” politiką su Ispanija 
ir suteikti reikalingus kreditus ios ūkio at
statymui

I Dabartinė BALFo emigracinė veikla Vo-
■ kietijoje yra sujaudinusi didžiausią dali lie-
■ tuvių, gyvenančių sunkias tremties dienas 
i įvairiose stovyklose. Ir kaip nesijaudinsi, 
‘ kada be vietos klebono rekomendacijos ne

įmanoma patekti 1 laimingųjų skaičių. Tie-
i sa, pakėlus balsą visiems tiems, kurie riesi-
■ tiki gauti minėtų rekomendacijų, mums bu

vo aiškinama, kad tai tik laikinė padėtis,
> kad esą pasitaikę nesklandumų, kad toks 
; Įsakymas esąs atėjęs iš JAV ir t.t. ir t.L 
1 Visi tie aiškinimai nieko nenuramino ir rei-
■ kalo nepagerino, nes ir toliau turime atsi- 
: tikimų, kada net iš evangelikų, reikalaujama 
i pristatyti katalikų klebono patvirtintas

skryningo lapelis.
Mums nesinorėjo tikėti, kad BALFo emi

gracinė veikla būtų tokia vienpusė. Juo 
labiau, kad pats BALFas, atitikdamas lie
tuvių* tautos politini ir ideologini pasiskir- 

’ stymą, yra sudarytas ne vien iš krikščionių 
demokratų srovės žmonių, bet ir iš visų ki
tų visuomeninių grupių atstovų.

Dabar šios negerovės užkulisiai pradeda 
aiškėti, nes mus yra pasiekusios žinic iš 
JAV, kurias norime pateikti ir mūsų skai
tytojams, kad patys galėtume orientuotis 
padėtyje ir nebūtume klaidinami.

Ligi DP {statymo priėmimo lietuviai j 
JAV galėdavo Įvažiuoti per NCWC (katali
kų organizaciją), ChWS (protestantų orga
nizaciją) ir IRRC '(liberalų organizaciją). 
Prie tų organizacijų JAV lietuviai turėjo 
savo komitetus ir atstovus, kurie ir rūpin
davosi savų tautiečių (važiavimu. Belaukiant 
DP (statymo priėmimo ir ruošiantis padėti 
masinei lietuvių imigracijai, sutarta sukur
ti Bendras Imigracijos Komitetas, kuris ko
ordinuotų minėtų organizacijų darbą ir 
telktų lėšas. Bendro komiteto steigimui pri
tarė ALT (Amerikos Lietuvių Taų|ba), 
BALFas, SLA (Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje), SLRKA (Susivienijimas Lietu
vių Rymo Katalikų Amerikoje) ir jis buvo 
įsteigtas 1948 m. kovo mėn. 10 d. Komiteto 
valdybon išrinkti: Kun. J. Balkonas, Dr. J. K 
Končius, J. Buivydas, A. S. Trečiokas?' A. 
Devenienė, Dr. M. J. Vinikas ir Dr. M. M. 
Devenis. <

Deja, Bendrasis Imigracijos Komitetas net 
nespėjo pradėti savo veiklos, nes jau ryto
jaus dieną Mr. kun. J. Končius pareiškė iš 
Komiteto išstojęs, o po kiek laiko ir kun. 
J. Balkonas pranešė tą pat, nes Katalikų 
Federacija atšaukianti jam įgaliojimus tuo 
motyvu, jog ALT ir BALFas esą atšaukę 
savo atstovus ir imigracijos darbą pavedę 
BALFui, nors iš tikrųjų* ir ALT ir BALFo 
narių nutarimai (eiti 1 Imigracijos Komite
tą dar ir šiandien tebėra neatšaukti. ’

Kun. J. Balkonas pasiūlė Imigracijos Ko
mitetui likviduotis, o BALFas pasiskubino 
visomis priemonėmis išsireklamuoti, kad 
jam vienam visas imigracinis darbas paves
tas. Čia ir išryškėjo krikščionių demokratų 
srovės politika — pavesti visą imigracijos 
darbą BALFui, tikriau Dr. kun. J. Končiui.

Mes jau iš praktikos žinome, kad BAL
Fas yra tapęs NCWC agentūra, kad visi 
BALFui Įteikti imigracijos dokumentai pa
tenka tik 1 NCWC, kuri rūpinąs!, kas visai 
suprantama, tik gerais katalikais. Taip tad 
susidarė padėtis, kad emigracijos i JAV < 
reikale tapo užmiršti visi tie lietuviai, kurių 
lu-ikščionių demokratų srovė nepripažįsta^ • 
gerais katalikais, kurie yra kitų tikybų ar
ba nepjaktikuoja jokios religijos.

Netiesa, kad tik vienas BALFas rūpinasi 
lietuvių tremtinių emigracija i JAV. Savo 
darbo nėra nutraukiusios nei ChWS, nei 
IRRC. Tik BALFas, būdamas daug turtin
gesnis, gali skirti .lėšas propagandai bei 
reklamai, p minėtos organizacijos savo kuk
liais ištekliais išgali dirbti tik konkretų 
■darbą. /

Štai kokios iš to viso išvados; BALFas, 
pasiėmęs bendrąjį imigracijos darbą, for
maliai žada rūpintis visais lietuviais, BAL
Fo pirmininkas Dr. kun. J. Končius yra 
pasižadėjęs siųsti Europon BALFo atstovais 
ir kitų srovių rekomenduotus asmenis, ku
rie, būdami atstovais prie kitų misijų, taip 
pat rūpintųsi lietuvių emigracija t JAV. 
Tačiau lig šiolei visa tai nepadaryta. Ligi 
šiolei visa BALFo emigracinė veikla vyks
ta tik per katalikų organizaciją (NCWC), 
nors tam reikalui naudojamos lėšos, gautos 
iš visų srovių, pažiūrų ir tikybų lietuvių 
arba visų lietuvių vardu gautos iš tam tikrų 
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TRUMPOS ZIVIOSi=
ARGENTINA

Wiliamas C. Bulllttas
Bures amb«B«dorius

♦ Argentinos vyriausybė ruošia įstaty
mo projektą, pagaj kurį „visi privatūs as
menys įpareigojami” bus pranešti gabalais 
turimą aukso atsargą. (D/Afp).

♦ Argentinos vyriausybė įsakė, kad 
teatrų programos ir valgių sąrašai, kurie 
pirmiau dažnai būdavo rašomi anglų ar 
prancūzų kalba, ateityje būtų rašomi tik 
ispanų kalba. (D).

Amerikos pražūtingosios klaidos
arba

Kaip laimėjo karę, o pralošė taikę

AUSTRALIJA 
ieškoti Australi- 

____ ____išdalino visoms 
valstybėms ieškomuosius instrumentus. Ža
dama premijų lig 25.000 svarų sterlingų. 
(D/R).

ČEKOSLOVAKIJA

♦ Urano sluogsniams 
jos federacinė vyriausybė

♦ Iš Čekoslovakijos bėga likusieji vo
kiečiai, kuriuos varo į koncentracijos sto
vyklas ir urano kasyklas. (D).

♦ Čekoslovakija nutarė užmegsti diplo
matinius santykius su šiaur. Korėjos (so
vietų okup.) vyriausybe. (D/Afp).

♦ Čekoslovakijos profesinių sąjungų or
ganizacija nutarė pinigais paremti streikuo
jančius Prancūzijos angliakasius. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ • Vienas britų laikraštis reikalauja, kad 

kaizerio Wilhelmo kanalas būtų sutarptau- 
tintas JT priežiūroje. (D).

♦ Olandų lėktuvas, skrisdamas į New 
Yotką, degdamas nukrito Škotijoje, Prest- 
wicko aerodrome. Iš daugiau kaip 40 ke
leivių išgelbėti šeši, ir tie apdegę. (D/R).

♦ Šiais ūkio metais Anglija nori eks
portą -pakelti lig 137% prieškarinio lyg
mens. (D/R).

> GRAIKIJA

veikė nedelsdamas ir samprotavo 
„Prancūzijai 1940 m. griūvant po 
karo mašinos smūgiais, visiškai pa-

♦ Už sukilėlių rėmimą graikų kariuo
menės teismas Salonikuose nubaudė mirties 
bausme 57. vyrus ir moteris. (D/Afp).

♦ Graikijos generalinis štabas praneša, 
kad Graikijos sukilėliai nuo š. m. sausio 
1. d. lig spalio 20. d. neteko 25.626»vyrų. 
Graikijos armija netekusi 3.528 nukautų ir 
414 dingusių. (D/R).

ISPANIJA
♦ Saragossos parodoje lankydamasi 

Prancūzijos delegacija susitarė įsteigti 
Prancūzijos Ispanijos prekybos rūmus ir 
dėl Ispanijos vaisių įvežimo į Prancūziją. 
(D/Afp).

IS VISUR

prašyti lė- 
tamsiausiu 

1. d., kada 
eižėjo nuo 
teturėjo tik

♦ Irakas pareikalavo, kad trys užsienio 
naftos bendrovės daugiau mokėtų už eks
ploatacijos teisę, kad 20% akcijų parduotų 
vyriausybei ir Irako piliečius supažindintų 
su techniniais darbais. (D/R).

♦ Vakarų - Unijos valstybių sausumos 
kariuomenės vadas ir aviacijos vadas šio
mis dienomis tarėsi su Olandijos karinin
kais. Panašius pasitarimus 
gijos karininkais. (D/R).

♦ Pietų Afrikos Unijos 
ia ministeriui pirmininkui 
leidimą pasilikti ir kartu prašo grąžinti 
įvairias bendruomenines nuosavybes, kurios 
dabar nusavintos, kaip „priešo turtas”. 
(D/R).

♦ Komunistų teroristai Malajų pasiasa- 
lyįe susprogdino pagrindinę geležinkelio li
niją, einančią per pusiasalį. (D).

♦ Alžiro taryba 28 balsais prieš 2 ir 4 
susilaikiusius pareikalavo paleisti komunistų 
partiją. (D).,

« ' J. A. VALSTYBĖS
♦ Fedėraąinė policija suėmė C. Roma

ną, narkotikų, kontrabandininką, kuris dve
jus metus pardavinėjo narkotikus New 
Yorke, Los Angelese ir Hollywoode. (D/Aip)

♦ Amerikos armija padarė sąmata, kad 
reikės pašalpos apie 800.000.000 dolerių. 
Apie 550.000.000. dolerių turės duoti mo
kesčių mokėtojai amerikiečiai, o likusią 
dalį pridės Europos pagalbos programos 
administracija (ECA). (D).

- ♦ Amerikos krašto apsaugos mlnisteris 
per radiją pasakė, kad Amerika savo ka
rinę pajėgą turi išlaikyti tol, kol pasaulis 
pasieks JT chartoje užbrėžtus tikslus.

’ (D//fp).
♦ „New York Daily Mirror” rašo, kad 

šį kartą Norvegija, Švedija ir Danija slajK 
tai tarėsi dėl neutralumo pakto sudarymo. 
Šios valstybės mano negalinčios leisti sau 
ištaigos kariauti su Sovietų S-ga. (D/R).

♦ Viena Philadelfihijos firma gavo iš 
Amerikos vyriausybės licenziją už 120 mil. 
dol. įvežti į bizoną kasdienės reikmės pre
kių. Daugiausia bus batų ir ajjdaro. (D).

♦ įteikdamas savo kredencialus prezi
dentui Trumanui naujas Švedijos ambasa
dorius Erikas Bohemanas pareiškė, kad 
Švedija su kitomis Eurofios valstybėmis da
rysianti, kas įmanoma, kad skatintų Euro
pos atstatymą. (D/R).

♦ Nuo karo pabaigos 1945 m. perėjusi 
i taikos meto gamybą Amerikos automobi
lių pramanė pagamino per 12 mil. automo-

* pilių. (D).
♦ Grūdų prekybai iš vyriausybės perė

jus į privačias rankas Amerikoje, * specia
listų apskaičiavimu Europos kraštams tat 
reikš apie 4,5 mil. dol. nuostolių iš<- Mar- 
shallio plano žiemos pusmetyje. Vyriausybė 
pardavinėjo grūdus savikaina, o privačioji 
prekyba norės uždirbti po 10 c. nuo buše-

'lio. Okupacinėms zonoms grūdus teiks vy
riausybė ir toliau. (D/R).

♦ Amerikos inžinerijos „Overseas Con
sultants Inc.” firma, pakviesta Iranui suda
ryti septynerių metų planą. Numatoma pla
čiu mastu reformuoti žemės ūkį, pramonę, 
tolimąją žinių tarnybą ir viešąsias Įstai
gas. (D/R).

♦ Spalio 1. d. Amerikos kariuomenėje 
buvo 1.531.881 vyras. (D/R).

♦ Amerikos aviacija ruošia planus, pa-

fįal kuriuos karo atveju civilinės aviacijos 
uiijos turės perleisti savo lėktuvus. Planą 
turi patvirtinti aviacijos štabo šefas, bet 
tai tėra tik grynas formalumas. (D/R).

♦ Krašto apsaugos ministerijos laivyno 
skyrius leido paskelbti 200 fotografijų, ku
rias padarė automatinės kameros iš raketų, 
skridusių 112 km aukštyje. Manoma, kad 
fotografijos parodo didžiausią žemės plotą, 
apie 800.000 km* vakarinių JAV ir šiaur. 
Meksikos, kuris buvo nufotografuotas tokiu 
trumpu laiku. Fotografijose galima atpažinti 
žemės susilankstymus, kalnus, upes ir 
miestus. cn/Bi

vedė ir su Bei-

vokiečiai dėko- 
D.. Malanui už

Prancūzijai žlungant prezidentas 1940 m. 
gegužės 16. d. paprašė lėšų valstybės gyni
mui. Bet net ir Prancūzijai žlugus, kada D. 
Britanija ir Kinija beliko vienos gintis nuo 
Hitlerio, Mussolinio, Japonijos militarlstų 
ir jų laikinio sąjungininko Stalino, prezi
dentas nesakė amerikiečių tautai, kad ji ar
tėja prie karo.

Tačiau tą pačią 1940 m. vasarą preziden
tas tris kartus pasielgė drąsiai.

Gegužės mėnesį vokiečiams prasiveržus 
pro prancūzų frontą ties Sedanu, patejefo- 
navau- iš Paryžiaus, ragindamas, kad pa
skelbtų esant pertekliaus ir atiduotų Pran
cūzijai ir Britanijai visą artileriją, kulko
svaidžius, šautuvus ir amuniciją, kurią ga
li gauti iš senų Amerikos kariuomenės at
sargų.

Jis 
šiaip: 
nacių
aiškėjo du dalykai. Pirma, kad, Amerika tu
ri tučtuojau apsiginkįuoti naujausia karo 
mašinerija. Antra, kad pagrindinė viltis, 
britų priešinimasis naciams per tą laiką, 
kol Amerika ginkluosis ... Jei Britanija 
kristų, buvo aišku, kad mes susidursime su 
naciais vieni, o mes nebuvome fiziškai tam 
pasiruošę”. (įvadas į „Public Papers”).

Iš tikrųjų mes buvome netikėtinai nepa
siruošę. Prezidentas taip delsė 
šų mūsų aviacijai, jog pačiu 
karo momentuj 1940 m. rugsėjo 
Prancūzija žlugo, b Londonas 
vokiečių bombų, mūsų aviacija
53 modernius bombonešius ir 187 moder
nius naikintuvus.

Prancūzija žlugo tada, kai pirmasis ame
rikiečių laivas, vežęs jai pagalbą, pasiekė 
jos krantus. Bet D. Britanija gavo 895 lau
ko patrankas, 85.000 kulkosvaidžių, per mi
lijoną šautuvų, kelis lėktuvus ir šimtus mi
lijonų šovinių, teskaitant 10 centų- vietoje 1 
dolerio. Turint galvoje, jog Amerika mažai 
ginklų teturėjo, prezidentas čia parodė di
delę moralinę drąsą.

D. Britanijai taip pat beviltiškai reikėjo 
laivų naikintuvų nuo. Vokietijos povandeni
nių laivų gintis. Prezidentas britams perlei
do 50 senų naikintuvų, mainais gaudamas 
nuomotis oro ir laivyno .bazių.

Rooseveltas išrado ir skolinimo nuomoji
mo sistemą, tą genialų politinį smūgį, kuris 
padėjo laimėti karą. 1940 m. prezidentas, jo 
sekretorė ir aš nesėkmingai diskutavome, 
kuriuo būdu būtų galima padėti Britanijai 
ir Kinijai. Prezidentas iškėlė savo kandik
lį, įsmeigė akis į lubas, pasikasė pakaušį ir 
paskum tarė: „Billi (=Williamai, vert.), 
jei užsidega mano kaimyno namas ir aš ži
nau, kad gaisras pasieks ir manąjį, jei jis 
nebuš užgesintas, o aš laistau žolyną užpa
kaliniame kieme ir aš neduodu laistomosios 
žarnos savo kaimynui, aš esu kvailyą. Ką 
manai, kaip reaguotų kraštas ir kongresas, 
jei aš suteikčiau britams pagalbą, paskolin
damas jiems savo daržo žarną?”

Taip kilo skolinimo nuomojimo įstatymas, 
kurį kongresas priėmė 1941 m. kovo mėn. 
11. d.

Politinių mechanizmų ir pagalbinių prie
monių išradime prezidentas Rooseveltas 
buvo nepralenkiamas. Amerikos viešajai 
opinijai vairuoti neturėjo konkurento. Ap
lamai' buvo politinis genijas. Buvo didelė 
nauda mūsų kraštui, jei prezidento politi
kos linkmė sutapo su mūsų valstybiniais 
interesais. Bet tas pats jo gabumas įgalino 
jį vesti kraštą į nelaimę, kada jis klydo. 
Netrukus po skolinimo nuomojimo pakto 
priėmimo jis padarė didžiąją savo gyveni
mo klaidą.

Pasirašydamas skolinimo nuomojimo įsta
tymą prezidentas jau žinojo, kad Hitleris 
ruošiasi pulti savo nusikaltimo draugą Sta
liną. Iš tikrųjų mūsų informacijos apie Hit
lerio ir Stalino santykius buvo tokios pui
kios, jog painformavome sovietų vyriausy
bę, kad ji lauktų vokiečių puolimo 1942 m. 
vasaros pradžioje, o taip pat pranešėme 
Stalinui pagrindinius Hitlerio strateginio 
plano dygsnius.

1941 m. birželio 22. d. Hitleris užpuolė 
Staliną. Tamsybės princai dvynai, kurie 
vienas antram padėdami pavergė Vidurio ir 
Rytų Europą, pradėjo vienas antrą naikinti. 
Tokiu būdu Amerikos vyriausybė turėjo 
progą iš karo baisybių padaryti pastovią 
taiką. Mat, kova tarp Stalino ir Hitlerio 
suteikė J. A. Valstybėms vyraujamą politi
nį vaidmenį pasaulyje.

Norėdamas išlikti gyvas, Stalinas priva
lėjo mūsų pagalbos, kokią tik galėjome su- : 
teikti. O 1941 m. vasarą mes galėjome nu
statyti sąlygas, kurioJiis būtume ' sutikę 
teikti pagalbą Sovietų S-gai, gi Stalinas bū
tų turėjęs priimti mūsų sąlygas. ' • j

Techniškai dar tebebuvome „neutralūs”. ] 
Bet buvo aišku, kad veikiai formaliai būsi- i 
me kare. Iš tikrųjų mūsų „neutralumas” i 
buvo beveik formalus karas, kada preziden- i

tas 1941 m. spalio mėnesį įsakė Atlanto 
laivyno daliniams lydėti' prekinius laivus ir 
naikinti sutiktas Vokietijos ar Italijos lai
vyno arba aviacijos pajėgas. Kiekvienas 
pasaulyje! žinojo mūsų pramonės pajėgumą, 
o mūsų krašto kovingoji dvasia suprato, 
kad mūsų kariniai veiksmai turės spren
džiamą reikšmę. Bet to nesuprato tik nei 
Hitleris, nei Japonijos militaristai.

Tuo momentu mūsų rankose buvo galia 
pakreipti pasaulio likimą. Bet galybė tarp
tautiniuose reikaluose yra slidus dalykas. 
Prezidentas Rooseveltas buvo įspėtas, kad 
jei jis 
gavęs 
tinių, 
Azijos 
ropoję, tiek Azijoje iš JAV pereis į Sovie
tų S-gą. Buvo aišku, kad nacių ir Japoni
jos sunaikinimas labai patarnaus žmonijai, 
bet taip pat buvo aišku, kad vietoje Vokie
tijos Europą pavergs Sovietų S-ga. Japoni
jos vergiją Azijoje gali pakeisti Sovietų 
vergija. Stalinas galės Įkopti į Hitlerio ir 
Japonijos balnus.

Komunistų valstybės 
žinojo. 1940 m. vasario 
drįsta žiūrėti faktams į akis, kiekvienas ži- 
,no, kad Sovietų S-gą valdo diktatūra tokia 
absoliuti, jog panašibs nėra pasaulyje”. Jis 
taip pat žinojo,' kad Stalinas, kaip sutarčių 
laužytojas buvo toks pat blogas, kaip Hitle
ris. Stalino agresija prieš Suomiją jis taip 
pasipiktino, jog panaudojo savo įtaką, kad 
Sovietų S-gą išmestų iš Tautų S-gos^

Dar daugiau, buvo ne tik amerikiečių, 
bet viso pasaulio tautų/-+—su rusų įskaity- 
tinai — aiškus interesas, jog mes tikrai pa
naudosime savo į

padės Stalinui laimėti, pirmiau ne
iš sovietų diktatoriaus aiškių, rašy- 
viešų pasižadėjimų dėt Europos ir 
ateities, tai galybės svoris’ tiek Eu-

prigimtį prezidentas
10. d. pasakė: „Kas

gus Europoje ir Azijoje viešpatautų taika.
Todėl, kada 1941 m. aš ir kiti spyrėme 

prezidentą skęlinimo nuomojimo pagalba 
Stalinui teduoti, tik sbvietų diktatoriui da
vus formalius, rašytinius, viešus pažadus 
respektuoti Rytų Europos sienas, kokios jos 
buvo 1939 m. rugpiūčio mėnesį, nesiprie
šinti Europos valstybių federacijos suda
rymui ir nekelti pretenzijų dėl Kinijos. 
Sveiku protu galvojant atrodė, kad prezi
dentas elgsis pagal šias sugestijas. Bet pre
zidentas jas atmetė, motyvuodamas, kad, 
nors Stalinas ir duos tuos pažadus, maža 
tėra abejonių, jog juos sulaužys, kai tik 
pasirodys jam patogu. Todėl prezidentas 
padarė išvadą, kad nėra ko nė prasidėti su 
Stalino pažadais.

Praslinkus mėnesiui po vokiečių įsiverži
mo į Sovietų S-gą, prezidentas pasiuntė į 
Maskvą H. Hopkinsą, o 1941 m. rugsėjo 26. 
d — Averellį Harrimaną, neduodamas jiems 
instrukcijų už skolinimo nuomojimo pagal
bą atpildu reikalauti iš Stalino pažado, kad 
respektuotų gyvybinius JAV interesus lais
voje ir nepriklausomoje Europoje ir laisvo
je ir nepriklausomoje Kinijoje. Stalinas ga
vo skolinimo nuomojimo pagalbą — dau
giau kaip už bilijoną dolerių — bet nedavė 
jokių pažadų. •

Kodėl apsimokėjo gauti iš Stalino paža
dus, jei ir žinojome, kad nesilaikys jų ir 
patogų momentą nutaikęs nutrauks juos? O 
Štai kodėl:

Stalinas nebūtų laužęs savo pažadų arba 
statęs su pažadais nesuderinamų reikalavi
mų tol, kol jo krašto gyvenimas būtų pri
klausęs nuo JAV pagalbos.

būtų nesipriešinęs Amerikos
s ir Tolimų-

iteresas, jog mes tikrai pa- | Stalinas būtų nesipriešinęs 
galybę, kad karui pasibai- j tikslų paskelbimui dėl Europos

jų Rytų arba diplomatiniams žygiams tiems 
tikslams pasiekti. JAV prezidentas būtų tu
rėjęs laisvę Europoj federacijai kurti, kuri 
būtų tikrai buvusi svarbi, norint išvengti, 
kad Sovietų S-ga neužgrobtų rytinės ir vi
durinės Europos po Vokietijos pralaimėji
mo. Projektą būtų buvę galima taip tvirtai 
sustiprinti tarptautinėmis sutartimis, - jog 
Stalinui būtų buvę sunku paimti kontrolėn 
120 mil. europiečių, kuriems, viešpatauja 
dabar. O Tol. Rytuose mes būtume galėję 
pradėti varyti politiką, kuri būtų pašalinu
si komunistų pavojų Kinijai.

Jei Stalinas būtų sulaužęs savo pažadus, 
tai būtų tuojau įspėję amerikiečius imtis 
atsargos priemonių nuo sovietų imperia
lizmo.

Kad nepareikalavome iš Stalino pažadų 
atpildu už nuomojimo skolinimo pagalbą, 
padarinių neilgai tereikėjo laukti. 1941 m. 
gruodžio men., į Maskvą nuvykus Britani
jos užsienio reikalų ministeriui A. Edenui, 
Stalinui nestigo akiplėšiškumo pareikalauti, 
kad D. Britanijos vyriausybė suliktų su Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjungimu į Sovie
tų S-gą bei Suomijos ir Rumunijos tam tik
rų dalių ir visos rytines Lenkijos aneksiją!

Mūsų vyriausybe pranešė Britanijai, kad 
nesutinkame pripažinti Stalino norimųjų 
aneksijų. Bet nepaisant fakto, kad mes bu
vome politiškai galingi, o Stalinas jjolitjš- 
kai silpnas, mūsų užsienio reikalų ministe
rija, kaip rašo Huliis savo atsiminimuose, 
nesumojo nieko gudresnio, kaip pareikšti, 
kad nepritardami Sovietų S-gos sienų pra
plėtimui, pasistengsime lojaliai tesėti jai 
duotą žodį, paremdami ją reikmenėmis.

Mes tesėjome žodį Stalinui, kuris buvo 
įsakęs nužudyti milijonus ir sulaužęs duotą 
žodį tiek kartų, kiek jam patiko, ir apsi
sprendėme tesėti tokiu momentu, kada 
naikino jo buvęs bendrininkas Hitleris, 
išgelbėti tegalėjo tik mūsų pagalba!

Šitas sujukęs nusistatymas, kurį mūsų vy
riausybė priėmė 1941 m. pabaigoje, 
pirmas žingsnis pakalniui i durtinį 
jų. (B. d.)

it

buvo 
pavo-

Sovietų povandeninis laivynas
„Laivyno Departamentas yra daugiau 

susirūpinęs sovietų povandeniniais lai
vais, negu atominiu karu ...”

„The Saturday Evening Post”.

Nūrnbergo byloje did. admirolas Donitzas 
pareiškė, kad Hitleris karą pradėjo su 50 
laivų, iš kurių tik 15 galima buvo panau
doti Atlanto vandenyne. Nepaisant to vokie
čiai, sutelkę visą energiją, netrukus pasista
tė tokį didelį povandeninį laivyną, kad 
1941—2 metais jau sudarė rimtų nemalonu
mų vakariniams santarvininkams. Tik ga
linga britų amerikiečių mokslo ir pramonės 
taika sugebėjo rasti tinkamus apsigynimo 
būdus ir priemones. 1943 m. vokiečiai pa
tyrė tokius didelius nuostolius, jog Hitleris 
turėjo savo laivų likučius atšaukti į uostus. 
Harzo kalnuose buvo sutelkti 3. Reicho 
mokslininkai ir laivyno specialistai. Čia 
Hitleris pareikalavo sukonstruoti tokį po
vandeninį laivą, kuris galėtų išgelbėti 
Reichą. ‘ *

Didžiausias iki to laiko vartojamų laivų 
trūkumas buvo tas, kad jie po vandeniu ne
galėjo toli ir pakankamai greitai judėti. 
Mat, povandeninis laivas, kurį vandens pa
viršiuje varo dizelio motoras, po vandeniu 
yra varomas elektros motorų akomuliatorjų 
pagalba, nes vidaus degimo motorus nelei
džia vartoti oro stoka. Tokio elektra varo
mo laivo greitis po vandeniu siekė 10 maz
gų (18 km), o jo priešai — povandeninių 
laivų naikintojai — turėjo 20 mazgų greitį. 
Tiesa, išsinėręs povandeninis laivas galėjo 
išvystyti didėsnį greitį, tačiau povandeninis 
virš vandens nesudaro jokio pavojaus.

Harzo kalnuose susibūrę specialistai po 
ilgesnių svarstymų pasisakė už du naujus 
tipus: XXI ir XXVI. Pirmojo tipo XXI po 
kapituliacijos vokiečių laivų statybose ir 
uostuose rasta net 119, o XXVI nė vieno. 
Mat, tie laivai buvo statomi Schichavo sta
tykloje Danzige, kurią nuo Vakarų akių už
dengė geležinė uždanga. Vakarai tik tiek 
sužinojo, kad XXVI yra tikras stebuklas. Po 
ilgų tyrinėjimų speciali anierikiečių komisi
ja, kapt. H. Schadės vadovaujama, iš atskirų 
dalių, kurios buvo gaminamos visoje Vokie
tijoje ir Danzige tik sustatomos, sukonstra
vo XXVI tipo variklį — turbiną, varomą 
yandeniiio dvideginiu ir nafta. Kadangi to
kiam varikliui nereikia oro, jis gali ilgą 
laiką plaukti po vandeniu fantastiniu 26 
mazgų greičiu arba, kitaip sakant, beveik 3 
kartus greičiau už amerikiečių povandeni
nius, kurie karo pabaigoje buvo laikomi ge
riausiais pasaulyje. Pirmo tokio XXVI laivo 
krikštynas nutraukė nemaloni žinia — 

Eisenhowerio kariuomenė peržengė Reiną. 
Netrukus Danzigas teko rusams...

Skaičiuojama, kad karo pabaigoje vokie
čiai turėjo tarnyboje ir statyboje apie 500 
povandeninių laivų. Sužinojus naujausių ti
pų savumus, anglams ir amerikiečiams pa
sidarė neramu. Jie Potsdame prastūmė trijų 
didžiųjų nutarimą — sunaikinti visus vo
kiečiu pov. laivus, paliekant bandymams tik

spin-30, atseit, kiekvienam po 10. Anglai ir ame-Isioginis kliudymas, nes radioaktyvūs 
rikiečiai tą susitarimą išpildė ir apie tai dūliai, taip baisūs paviršiuje, vandenyje 
pranešė, sovietai nesiteikė net pranešti. Tik 
tiek žinoma, kad jie savo zonoje susigaudę 
visus vokiečių specialistus ir net keliolika 
klasta ar jėga pasigrobė iš vakarinių zonų. 
Aišku, kad jie stengiasi visomis jėgomis ir 
toliau išlaikyti vokiečių turėtą pirmumą toje 
srityje. Niekas tiksliai nežino, kokią pažangą 
sovietai padarė, tačiau nežinomų laivų pa
sirodymas Ramiajame vandenyne paskatino 
Vakarus dar daugiai) susirūpinti.

Žinoma, amerikiečių admirolas Ch. B. 
Momsenas, kuris vadovauja kovos .su povan
deniniais laivais laivyno skyriui, (žurnalistų 
klausimus atsako tik šypsena.

Taičau laivyno specialistas W. J. Holtas 
jr., aprašo povandeninius, kuriuos pagal 
vokiečių planus galėjo pasistatyti sovietai, 
jei jų pramonė pajėgė pagaminti atskiras 
dalis. Net ir nų taip tobuli tipai, kaip 
XXVI, dabąr gali po vandeniu nuplaukti la
bai toli vokiečių išradimo dėka, kurį anglo
saksai praminė „SchnOrkel”. Tai yra spe
cialiai sukonstruotas ' vamzdis', kurį povan
deninis laivas iškelia kaip jieriškopą ir per 
jį traukia orą. Tokiu būdu jis gali .ir po 
vandeniu plaukdamas naudoti vidaus degi
mo variklį. Paskutinėmis karo dienomis 
vienas vokiečių laivas to prietaiso dėka 
vandenyje, neišsinėręs, išbuvo 70 d. ir per
plaukė pusę pasaulio. XXVI tipo laivas gali 
ilgai- plaukti po vandeniu ir be „Schnorke- 
lio” ir greičiau už savo persekiotojus. Pasi
nėrusį ir greit judantį laivą sunku susekti ir 
radaro prietaisais. Jam nebaisios ir atomi
nės bombos, nys jį gali sunaikinti tik tie-1

greitai nustoja savo pavojingumo. Jei sovie
tams tokį laivą tikrai pasisektų pasistatyti, 
jie turėtų laisvą ginklą, kurjs ne tik galėtų 
paraližuoti Vakarų susisiekimą jūromis, bet 
ir būti panaudotas kaip ofenzyvinis ginklas 
kartu su V ginklais. Juo labiau, kad jiems 
visi Vakarų apsigynimo būdai yra (žinomi. 
Juk juos kovoti su vokiečių povandeniniais 
laivais mokė Vakarti specialistai! Antra ver
tus, abejotina, ar jų pramonei pasisekė pa
gaminti reikalingus precizinius instrumentus. 
Kad ir kaip būtų,, Vakarų laivyno štabai 
turi skaitytis su visomis galimybėmis ir ati
tinkamai pasiruošti. Kartais paprasčiausios 
priemonės sukliudo sudėtingiausiems gink
lams. Amerikiečių laivyno, (kuris karą pra
dėjo su 40 povandeninių, o baigė su 190) 
istorija žino toki atsitikimą. Vienam povan
deniniam užėmus poziciją .torpeduoti japo
nų laivų vilkstinę, žuvėdra nutūpė ant iš-, 
kišto periskopo ir 
keletą kartų įtraukė^periskopą į vandenį, bet 
kiekvieną kartą, vėj jį iškėlus, įkyrus pauk
štis vėl nutūpė. Netekęs kantrybės kapito
nas iškėlė antrą, atsarginį, periskopą, bet 
ant to nutūpė kitas paukštis. Vilkstinė lai
mingai praplaukė. Aišku, iš to nereikia da
ryti išvadų, kad amerikiečiai dresiruoja 
paukščius kovai su povandeniniais. Mokslo 
ir technikos pažanga sukūrė ir sukurs daug 
įvairiausių apsigynimo ginklų. Tik prisimin- ( 
kime radarą ir priešlėktuvinės artilerijos 
pažangą. Toliau technik ai pažengę kraštai 
turi tobulesnius ginklus. r tori ja tai įrodė.

i VM.

Aiškėja lietuviškos

žuvėdra nutupi 
kliudė taikyti. Kapitonas

surastas BALFo se'me, kuris turėjo Įvykti 
š. m. spalio mėn. 16—17 d. d., bet apie tą 
seimą žinių dar neturime. Kai tik gausime, 
painformuosime mūsų skaitytojus. Dabar 
galime tik pridurti, . kad socialistai prieš 
seimą buvo nutarę, jeigu nepavyktų’ susi
tarti, organizuoti atskirą Imigracijos Ko
mitetą, kuris rūpintųsi visais lietuviais, 
BALFo užmirštais. A.-S.

(Atkelta iš 1 psl.) 
JAV įstaigų. Nei protestantų, nei liberalų 
organizacijos iš bendrųjų BALFo lėšų nė
ra gavusios nė mažiausios pašaljxis imi
gracijos reikalams, todėl joms labai sunku 
kiek efektingiau išvystyti veiklą. Ir šian
dien yra tokia padėtis, kad per visas mi
nėtas organizacijas lietuvių imigracijos do
kumentų paduota, palyginus su kitomis tau
tybėmis, toks nežymus skaičius, kad yra pa
vojaus, jog neišnaudosime nė tų galimybių, 
kurias mums teikia DP įstatymas.

Šitokia būklė sujaudino ne tik mus, trem
tinius, trokštančius išemigruoti Į JAV, bet 
ir JAV lietuvius. SLA, daug prisidėjęs ir 
dirbęs emigracijai, dėl susidariusios padė
ties, nenorėdamas eiti į ginčus ir dirbti para
lelų darbą bei skaldyti visuomenę atskiru lė
šų vajumi, laukia dalykų išaiškinimo. So
cialistai yra nutarę reikalauti, kad BALFo 
direktoriai rinktųsi dažniau ir kad jie nu
sakytų BALFo pirmininkui veiklą, o ne pir
mininkas jiems. JAV lietuvių tarpe yra nu
sistatymas gabenti lietuvius iš Vokietijos į» jungą. 8% nepareiškė jokios nuomonės. Pa- 
JAV visais keliais, kokie tik turima, o ne 
vienu, kaip ligi šiol darė BALras.

Visų tų klausimų sprendimas turėjo būti

Berlyniečiai .".įmeta komunistų jungą

JAV karinės valdžios informacijos sky
rius, remdamasis nuomonės atsiklausimu, 
praneša, kad

didžiausia berlyniečių dauguma pasisakq 
prieš blokados panaikinimą, jei jx> to jų 
mieste turėtų būti įvesta komunistų 

kontrolė.
88% gyventom «itinka verčiau su dabar- < 

tine padėtimi, •’■’••'ip patekti komunistų kon
trolėn. Tik 4% klaustųjų sutinka su bloka
dos nuėmimu, nors po to ir tektų kęsti SĖD

si'ikėjimas aprūpinimu oro keliu žymiai pa
didėjo nuo paskutinio nuomonės klausimo 
liepos mėn.
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Straipsnis diskusinis

Politinė mūsų diferenciacija
tauta iš esmės yra religinga ir kad Bažny-Ar laikas kelti šis klausimas?

Aišku, kad šiuo metu pagrindinis visų 
mūsų rūpestis, kiek njeg patys galime pri
sidėti prie kovos už ihūsų krašto laisvę ir 
kaip tą kovą suaktyvinti, kad toji išsilais
vinimo valanda kaip galima greičiau priar
tėtų. Tačiau su tuo pagrindiniu klausimu 
tuojau pat yra susijęs kitas — kaip turime 
būti pasiruošę šiai visų laukiamai išsilais
vinimo valandai? Dėlto kai kuriose srityse 
jau šiandien turime nusistatyti, kokią li
niją užimsime vienu ar kitu klausimu, ko
kiu® reikalavimus kelsime ir kokius projek
tus siūlysime tiems faktoriams, nuo kurių 
daugiau ar mažiau priklausys mūsų liki
mas. Be tokio iš anksto apgalvoto ir ap- 

, spręsto nusistatymo svarbiausiais klausi
mais jau šiandien būtų žymiai sunkesnė 
mūsų kova dėl tautos laisvės ir nepriklau
somybės. Juk, pav., propagandos organiza
vimui ne visvien, kaip bus nusistatyta dėl 
mūsų ateities sienų, arba kaip bus norima 

, vairuoti tolimesnius mūsų santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis arba ir aplamai 
bendrame Europos tautų koncerte. Be abejo 
ir kai kurie bendro pobūdžio projektai dėl 
ateities Lietuvos ūkio organizavimo lemia
mu momentu gali būti labai naudingi. Ir 
pripažįstant teisingą principą, kad didžioji 
tautos dalis, pasilikusi krašte, tars lemia
mą žodi išsilaisvinimo valandą, negalima 
vis dėlto neišnaudoti tų galimybių, kurias 
mes šiandien turime, laisvai ir pasinaudo
jant pasaulio patyrimu pasirengti tai, tikė
kimės, netolimai ateičiai.

Tuo principu remiantis galima kalbėti jau 
dabar ir apie politinę mūsų’diferenciaciją,

pas mus atsirado' Vienybės sąjūdis, kaip 
dat nauja tos pačios plačios krikščioniško* 
srovės atskala. Panašiai atsitiko ir su Lie
tuvių Frontu.- Tuo būdu beieškant konsoli
dacijos vietoje trijų katalikiškų partijų at
sirado penkios. '

Tačiau yisa (ai atsitiko nenormaliais lai
kais. Normaliais laikais, kada politinės 
partijos turės atsiremti į tam tikrą socia
linę ir ekonominę bazę ir turės laikas nuo 
laiko patikrinti savo svorį parlamentiniuose 
ir savivaldybinįuose rinkimuose, šitas kon- 
solidacinis procesas, jeigu jį forsuos ir 
rems atskirų atskalų šulai, bus galimas.

Jeigu pavyktų išjungti iš politinio gyve
nimo'ideologinį momentą bųtų galima įsi
vaizduoti tokią ateities Lietuvos politinės 
diferenciacijos chemą. Pačioje dešinėje 
turėtų stovėti konservatorių partija, kurią 
sudarytų krikščionys demokratai su savo 
atskalomis ir dalis tautininkų. Jos socialinis 
pagrindas būtų stambioji ūkininkiją, 'stam
bioji buržuazija ir dalis inteligentijos. Pa
čioje kairėje būtų socialdemokratai (komu
nistų partija, kaip iš esmės nedemokratinė 
negalėtų būti demokratinėje santvarkoje to
leruojama). Jos socialinė bazė būtų darbi
ninkija (pramonės ir žemės ūkio) Ir taip 
pat dalis inteligentijos. Tarp tų dviejų 
partijų būtų trečioji partija, kurios socia
linė bazė būtų vidutinioji ūkininkiją, vidu
tinioji buržuazija ir dalis inteligentijos. Be 
abejo tai patys plačiausi gyventojų sluogs- 
niai, kurių interesus geriausiai atitinka 
Valstiečių liaudipinkų programa. Demokra
tinė tautininkų partija galėtų taip pat pa
traukti dalį tų sluogsnių. Nors keturioms * 
politinėms partijoms Lietuvos socialinėje jį 
ekonominėje struktūroje nebūtų rimtos ba
zės, tačiau kai kurios tradicijos ir kiti mo
tyvai verčia manyti, kad tai būtų pati rea
liausia, išeitis. O dar tolimesnės ateities 
perspektyvoje visos viduriniosios srovės 
konsolidacija neišvengiama.
Baigiamosios pastabos.

Būtų labai įdnmu, kad šiuo, mūsų galva, 
labiai opiu ir aktualiu klausimu pasisakytų 
visuomenė. Jeigu pavyktų šia prasme su- 
rasti nors kol kas tik teorinis sprendimas, 
kuris būtų visiems priimtinas, nėra abejo
nės, kad tas sprendimas turėtų įtakos į > 
ateities 
Reikia 
nes jis 
Reikia 
nuoširdumu. Šia prasme padaryti . sprendi
mai nebūtų be reikšmės ir pačiai kovai dėl 
Lietuvos laisvės.

niekados nebuvo reikšminga). Bažnyčios 
aktyvus kišimasis į politinį gyvenimą pa
aštrino ideologinius tarp atskirų partijų 
skirtumus, kas normaliai neturėtų turėti tiek 
daug reikšmės, Kaip tai turėjo Lietuvoje.

Kaip būtų vykusi tolimesnė politinė di
ferenciacija ar konsolidacija, jeigu nebūtų 
įvykdytas 1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mas, šiandien sunku pasakyti. Nuo to laiko 
visas gyvenimas išėjo iš normalių demokra
tinių vėžių. Nesiimant laikotarpio po gruo
džio m. perversmo vertinti, vis dėlto nega
lima nuneigti, kad jis 'turėjo didelės įtakos 
į tolimesnę visuomeninę raidą. Lygiai taip 
pat turės tai raidai įtakos ir okupacijų lai
kotarpis, nes nežiūrint iš vidaus ar iš .oro 
einančių varžtų socialinis ir ekonominis 
tautos gyvenimas nesustoja. Dėlto būtų di
delis anachronizmas manyti,- kad būsimos 
demokratinės Lietuvos gyvenimas grįš- į 
1926 m. formas. Istorijoje niekas negrįžta ir 
niekas nesikartoja. \

ir kalbėti ne tik istoriškai, kokia ji buvo Ir 
kodėl ji tokia buvo, bet ir atsižvelgiant į' čia Lietuvoje vaidina labai didelį vaidmenį, 
ateitį bandyti kai kuriuos naujus kelius, 
jeigu sutiktume, kad senojoje politinėje di
ferenciacijoje nebuvo viskas tvarkoje. Juk 
atrodo visiem aišku, kad ateities Lietuva 
nebus nei 1939 iri. Lietuva, nei 1926 m. Lie
tuva. Jeigu Prancūzija, kuri palyginus daug 
mažiau išgyveno ir daug didesnes politines 
turėjo tradicijas, nemokėjo ar nenorėjo at
sistatyti III respublikos pavidalu, tai ką be
kalbėti apie Lietuvą.

Žinoma, šituo klausimu yra daug sun
kiau, būnant toli nuo tautos kamieno ir tik 
teoriškai jaučiant jos pulsą, sudaryti ko
kius nors labai konkrečius planus. Politines 
formas paprastai apsprendžia socialinė ir 
ūkinė tautos evoliucija. Tačiau, iš antros 
pusės, būtų klaidinga manyti, kad toji gau
si politinė emigracija su visų demokrati
nių partijų štabais neturėtų įtakoj į ateities 
Lietuvos politinę diferenciaciją. Be abejo, 
tam tikra socialinė evoliucija vyksta šian
dien ir Lietuvoje, nežiūrint žiauraus oku
panto varžtų. Kai kurie tos evoliucijos mo
mentai mums yra daugiau mažiau žinomi 
arba nujaučiami. Tad ir tai galima panau
doti dabartiniuose svarstymuose, o taip pat 
galima panaudoti vėl tas pat pasaulinis pa
tyrimas ir pasaulinės tendencijos, kurių įta- jzicija laikoma liaudies ar tautos priešu, ten 

j.j.,. ... nįra ir tikros demokratinės santvarkos. Va
dinas, demokratinė santvarka ir politinė 
diferenęiacija yra du neatskiriami vienas 
nuo kito dalykai. Mažų mažiausia demo
kratinėje santvarkoje turi būti bent dvi po
litinės partijos.

Normali politinė santvarka turi remtis 
socialiniu ir ekonominiu gyyenimu. Pagal 
socialinę ir ekonominę struktūrą formuo
jasi paprastai ir politinės partijos, kurios 
atstovauja tam tikrų socialinių ir ekonomi
nių sluogsnių interesus. Pagal tai ir būtų 
galima daryti tam tikrus prognozus į ateitį.

t ' 'i
Pirmiausia reiktų išskirti politinės dife

renciacijos pagrindų dvylipūmą. Įdomu 
konstatuoti, kad tiek paskutiniais laikais ne
priklausomoje Lietuvoje, tiek tam tikruose 
emigrantiniuose katalikų sluogsuiuose vis 
dažniau keliama mintis prieš pasaulėžiūrinę 
valstybę ir prieš Bažnyčios kišimąsi į poli
tiką. Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės ir 
jos tiesioginės įtakos pašalinimas iš politi
nio gyvenimo galėtų ne tik teigiamai atsi
liepti į pačios Bažnyčios-padėtį, bet paša
lintų ir kai kuriuos aštrumus, kurie ligi 
šiol įnešdavo daug painiavos į politinį gy
venimą. Jeigu ligi šiol kartais pas mus pa- 
sireikšdavo tam tikra „kulturkampfo” dva
sia, tai atsitikdavo ne dėl to, kad mūsų vi
suomenė aplamai arba atskiros politinės 
grupės ar partijos būtų nusistačiusios prieš

Be abejo, kad tarp tų trijų konfesinių par
tijų (krikščionių demokratų, Darbo federa
cijos ir Ūkininkų sąjungos) esminio skir
tumo nebuvo, dėlto ligi 1926 m. jos visos 
sudarė arba pozicinę, arba opozicinę koa
liciją.

Tuo būdu naujosios Lietuvos politinės 
diferenciacijos pagrinde iš karto atsirado 
dvigubas principas1; 'socialinis ir ideologi
nis. Tai be abejo prisidėjo pirmiausia prie 
visuomenės politinės pulverizacijos ir, an
tra, prie politinio gyvenimo iškrypimo iš 
natūralių vėžių. Kiekvienam gyventojų 
sluogsniuį atstovauti atsirado bent dvi po
litinės partijos: darbininkiją norėjo atsto
vauti ir socialdemokratai ir Darbo federa
cija (trečioji, komunistų partija didesnio 
vaidmens nevaidino), ūkininkiją atstovavo 
ir valstiečiai liaudininkai >r .Ūkininkų są
junga (trečioji ūkininkų partija |aip pat

Zvilgsnis J ateit,i
■ Mes visi laikome aksiominiu dalyku, 
:kad ateities Lietuva turės būti demokratinė 
’ valstybė. O demokratinės santvarkos pats 
1 pagrindinis bruožas yra teisė J opoziciją.
* Ten, kur ta teisė nepripažįstama, kur opo-

kos neišvengia nei didelės ir su giliomis 
tradicijomis tautos, juo labiau jų negali iš
vengti maža ir be ypatingų 'politinių 
dicijų tauta, kokia yra ir lietuvių tautą, 
iš tų samprotavimų išeinant ir galima 
bėti antraštėje pažymėtu klausimu.

Žvilgsnis atgal
1918 m. Lietuva buvo politiniu atžvilgiu 

visiškai naujas organizmas. Ji buvo nacio
nalinė ir demokratinė valstybė, dėlto ji ii 
esmės skiriasi nuo istorinės ligi 1795 m. 
Lietuvos valstybės. Todėl ir jos politinės 
diferenciacijos tradicijos siekia ne anos 
istorinės Lietuvos laikus, bet tik XIX a., 
kada ėmė reikštis tautinis atgimimas. Lem
tingi šiuo atžvilgiu buvo paskutiniai XIX a. 
ir pirmieji XX a. dešimtmečiai. Dėlto vi
sas politinės diferenciacijos procesas ėjo 
labai greitai. Galima pasakyti, kad tik su 
„Varpo” atsiradimu (1889 m.) imta aiškiau 
kelti socialinius klausimus, nes „Aušra” dar 
gyveno bendromis tautjnio atgimimo idėjo
mis. Nuo „Varpo” laikų, šalia bendrų tau
tinio atgimimo klausimų, ėmė kristalizuotis 
atskiros ideologinės srovės: pozityvistiškai 
liberalinė ir krikščioniškoji srovė. Beveik 
tuo pačiu metu ėmė žiestis ir kraštutinė 
kąirė, kuri vėliau išaugo l reikšmingą so
cialdemokratų partiją. Tuo būdu atsirado 
trys pačios pagrindinės politinės partijos:

tra-
Žtai 
kal-

socialdemokratai, valstiečiai liaudininkai ir 
krikščionys demokratai. Ketvirtoji srovė, 
kuri turėjo užimti terpinę poziciją tarp 
valstiečių liaudininkų ir krikščionių demo
kratų, ėmė spiestis aplink laikraštį „Viltis”, 
iš kurios vėliau išaugo pažangiečių-tauti- 
ninkų partija. Ji jungė aplink save tam 
tikrus intelektualinius sluogsnius, nes rea
laus socialinio pagrindo ji neturėjo. Dėl to 
ir 1918—1926 m. laikotarpy ji reiškėsi ne 
kaip reikšmingas socialinis junginys, bet 
daugiau per atskirus gabius ir. veiklius žmo
nes.

Į šias keturias sroves ir galima suvesti 
visas politinis Lietuvos gyvenimas. Tik vė
liau krikščioniškoji srovė ėmė skaldytis1 į 
atskiras politines partijas pagal tam tikras 
socialines kategorijas: krikščioniškoji dar
bininkija imta organizuoti į Darbo Federa
ciją, o krikščioniškoji ūkininkiją — į ūki
ninkų Sąjungą. Tuo būdu krikščioniškoji 
srovė pasišovė .apimti visus gyventojų sluog
čius, išeidama iš principo, kad lietuvių

religiją arba Bažnyčią kaip tokią, bet prieš 
partijų jos nepagrįstas. pretenzijas panau
doti Bažnyčią politiniąms tikslams.

Išškyrus ideologini pagrindą iš politinės 
diferenciacijos galima būtų lengviau- su
rasti ir tam tikras naujas politinio gyve
nimo fprmas, kurios atitiktų socialinę ir 
ūkinę mūsų gyvenimo struktūrą. Galima 
būtų lengviau išvengti ir tos politinės pul
verizacijos, kurt 1926 m. buvo priėjusi net 
ligi tam tikro komiškumo. Iš viso, visuo
menės konsolidacija, nedaugelio, bet stiprių 
ir turinčių sočialinį ir ūkinį pagrindą par
tijų susidarymas yra labai aktuali ateities 
problema. Me® šiandien matome, su kokiais 
sunkumais susitinka Prancūzija, kur toji 
pulverizacija irgi yra pasiekusi labai dide
lio laipsnio.

Žinoma, net ir po tokių sunkių išgyve
nimų, kokius mums tenka dabar patirti, 
nelengva bus atsikratyti tam tikrų tradici
jų. Politinis ir socialiais gyvenimas neina 
pagal tvirtus logikps dėsnius. Tai, kas kar
tą atsirado, norės amžinai išlikti. Užtat 
dažpai ir visokie konsolidaciniai arba vie
nybės sąjūdžiai sukuria ftik naują politinę 
partiją, visiškai nepanaikindami senųjų, ku
rias jie, esą, turėjo apjungti. Tokiu budu ir

Skaitytoj; balsai A

Mūši;, kalba amžių būvyje

8. Mūsų pavardės ir vietovardžiai

negu gyvena-

pavadinta pa- 
ypatybes. Yra

Ir mūsų vietovardžiai (platesne reikšme, 
kaimų, miestelių, miestų, taip pat upių, 
ežerų, pelkių, kalnų... vardai) yra ne vie
nu laiku ir ne vienaip atsiradę.

Seniausi yra vandenų vardai, ties didesnės 
upės, ežerai yra seniau atsiradę už daugeli 
sodybų. Dėl tos priežasties dalis upių, eže
rų vardų šiandien mažiau tėra aiškūs, ma
žiau besuvokiamos reikšmės 
mosios vietos.

Nemaža upių, ežerų buvo 
gal Įvairias paties vandens
jų pramintų iš vandens spalvos (Juodupis, 
Juodmena, Baltupis, Raudesa, Sidabrupis, 
Auksinė, Žibilas, palygink žibėti, ir tt.). 
Tai pat iš vandens pojūčio (Šaltupis, Šaltis, 
Saltuona), tekėjimo (Sriautas, Verdenė, 
Varduva; virti), iš jo sukeliamo garso 
(Krokiklis, Staugana), pagal upės bei ežero 
susidarymo formą. (Saka, Gilutis, Ilginys) 
arba pagal esamus vandenyje dalykus (Rū- 
dupis, Gelžė, Akmena, Maurupis, Lydekinė). 
Kartais upė ar ežeras pavadinamas pagal 
aplinką, kur jis teka ar prasideda (Lanku- 
pis, Pelkupis, Ežerė, Dubysa, ež. Dubukas), 
neretai pagal aplinkos augalus (Obelė, Alks- 
nupis, Agluona, Lieporas, Karkluoja „Kar- 
kluotoji”, Beržia, Beržutė). Kitų vandenų 
vardai vėl susiję su gyvuliais (Briedupis, 
Babrungas: bebrus, Ašva: ašva „kume
lė”, Ašvija). Yra vandenų, kurių pavadini
mai rodo jų susijimą su senoviniu kultu, 
mūsų protėvių tikyba (Šventoji, Alkupis, 
Dievupis, ež. Dievietis).

Žinoma, daugelio vandenų vardų kilmės 
mes šiandien nebesuvokiame, nes nežinome 
jų atsiradimo aplinkybių, o bendriniai žo
džiai, iš kurių jie sudaryti, ilgainiui iš mū
sų kalbos yra išnykę. Kartais čia kitos kal
bos gal ateiti | pagalbą savo žodžių turtu 
ir padėti vieną kitą vardą įminti. Pvz. Sie- 
sartis bus sudaryta iš šaknies s e r-, reiš- 
kusios tekėjimą (plg. sravėti, sen. indų 
sėrati „teka, skuba”, lot. serum), o 
Nemunas, šalia nemuš „šilas”, tur būt.

reiškia šilo ar švento miško upę.
Įvairiai yra atsiradę ir gyenamųjų vietų 

(vienkiemių, dvarų, kaimų, miestelių, mies
tų...) vardai. Jie, ypač mažesnių vietovių 
vardai, paprastai esti vėlesnio kilimo, to
dėl jų susidarymas yra dažnai aiškesnis, ne
gu vandenų vardų. Daug kaimų (vėliau iš
virtusių kartais ir didesnėmis vietovėmis) 
vardų yra atsiradę po žemės reformos XVI 
a., o kiti ir vėliau; po vieną kitą jų ir da^ 
bar atsiranda.

Nemaža mūsų gyvenamųjų vietų yra pra
minta nuo vandenų, prie kurių seniau mūsų 
protėviai įsikurdavo. Tai mums šiandien 
dar aiškiai rodo, sakysime, tokia Panemu
nė, Pajūris (prie Jūros upės), Pagėgiai 
(prie Gėgės upės) Ažalaušis (:ež. Alaušas). 
Taip pat pagal upę (arba ir, pagal ten įsi
kūrusius gyventojus) pramintas Vilkavišlpš 
(:upė Vilkauja), Stalupėnai, Piktupėnai, 
Veiviržėnai (:upė Veiviržas), Strėvininkai 
(:upė Strėva), Vegeriai (:upė Vegerė), Ra
seiniai 
kt.

Gera 
daryta 
matyti, 
pagal toj vietoj įsikūrusio žmogaus pavar
dę. Pvz. 1596 m. ano meto Jurbarko vlsč., 
minimas Žindaičių kaimas, kurio visi gy
ventojai vadinasi Žindaičiai. Ir Kybartai 
(prie Vokietijos sienos) bus iš asmenvar
džio praminti, nes tais pačiais metais Ky
bartų kaime gyvena daug Kybartaičių.. Gel
gaudiškis gavo vardą nuo XVIII a. valdžiu
sio vietovę Gelgaudo. Aiškios asmenvardi- 
nės kilmės yra tokie Petraičiai, Kęsfaičiai, 
Kęstiškiai, Radviliškis. Pagal gyventojus 
pavadinti: Girininkai (:girininkai „gi
rios gyventojai”), Būdininkai, Lankininkai 
ir daugybė kitų. Klaipėdos krašte asmen- 
vardinės kilmės yra apie du trečdaliu visų 
gyvenamųjų vietų vardų.

Taip pat gamtinė aplinka pata'rnavo lietu- 
vianK gyvenamųjų vietų vardams susidaryti.

(:Rasupis), Zarasai (:ež. Zarasas) ir

dalis gyvenamųjų vietų vardų su- 
pagal asmenis. Iš XVI a. inventorių 
kad kaimai dažnai buvo pramenami

Vardas galėjo būti pramenamas iš gamtinio 
vietos pobūdžio (Pakalnė, ĮCampinė), že
mės ypatybių, jos rūšies (Gargždai: 
gargždas „žvirgždas”), Molinis, Molė
tai (:molė „moliuota žemė”, molė 
„purvas”), vietos ar aplinkinių augalų (Pa
girys, Pašilė, Šilalė, Šileliai, Uosija, Ąžuo- 
lytė, Klevinė, Avietyne). Ir kultūrinė ap
linka, žmogaus ve'klos apraiškos žymės 
galėjo duoti išskirtinių bruožų vietovei pra
minti (Daržai, Darželiai, Būda, Pilkalnis, 
Didkiemis). Žinoma, gyvenamosios vietovės 
vardui praminti įvairiose vietose -galėjo su
sirasti Įvairių įvairiausių būdingų žymių 
(plg. Degamai, Kirtimai, Didlaukiai, Didė
ja, Dienovidžiai, Ežkepiai ir kt.).

Mūsų vietovardžiai svarbūs ir mūsų pa
čių bei kitų tautų praeičiai pažinti. Baltiš
kų vietų vardų randame toli į rytus nuo 
dabartinių lietuvių sodybų (Smolensko, net 
Kalugos, Maskvos ir Tvėrės gubernijose). 
Jie rodo, kad ten kadaise gyventa baltų, mū
sų protėvių. Pvz. Vitebsko aps. vietovė Se- 
liški, Gorodoko aps. Vasiliški dėl priesagos 
-i š k i yra lietuviški vietovardžiai. Lygia 
dalia baltiškas yra vietos vardas Bukonto- 
vo Maskvos ir Tvėrės gub., nes jis neskir- 
tinas nuo asmens vardo Bukantas; arba Do- 
mantovo (Tvėrės gub.), kuris jungtinas su 
asmenvardžiu Daumantas bei kaimo vardu 
Daumantai. Šiuodu vietovardžiai dėl savo 
garsų nėra labai seni, jie tebus ten atsira
dę po IX a.' Bet jau senesnio amžiaus yra 
tokia Lučesa (Mežos intakasK kuri atliepia 
liet. Laukesa, arba Žizdrą (Okos intakas; 
miestas), sietinas su liet, ž i g ž d r a s (plg. 
prūsų upę Syxdro), taip pat Titva (Černi
govo gub.), rusų kalbos dėsniais kilusi iš 
Tytuva ir atsiliepianti mūsų#Tytuva (Du
bysos intakas) su Tytuvėnais. Gausūs lie
tuviški vietovardžiai ir vakarinėje Maž. Lie
tuvos, Rytprūsių dalyje, maždaug iki Dei
menos ir Alnos upių, yra aiškūs lietuvių 
pėdsakai, kuriuos pastaraisiais laikais imta 
naikinti keičiant vietų vardus. (B. dj

Lietuvos politinę diferenciaciją, 
jau dabar tas klausimas svarstyti, 
vis viena anksčiau ar vėliau iškils, 
jis svarstyti su visu atvirumu ir

Dar dėl kolchozų Lietuvoje
97 str. „200 
noriu pridurti

TSRS taryba 
laisvus 
Sody- 

kodcho-

Paskaitęs „Minties” Nr. 
paršų kelyje į komunizmą”, 
keletą saVo pastabų.

Liepos 14 d. aukščiausioji
nutarė apdėti mokesčiais iki tol 
vadinamuosius sodybinius sklypus, 
binių sklypų sistema buvo įvesta į 
ŽUS sugrūdamų ūkininkų nuraminimui, esą 
partijos kompromisas užsispyrusiųjų ūkinin
kų atžvilgiu. Partija manė, kad kolcho- 
zininkui paliktas žemės sklypelis (viso pu- 
smargis, o jau reta kada margas)- dėl laiko 
ir kt. sunkenybių savaime bus apleistas ii 
dirvonuos, vadinasi, individualaus ūkio 
mėgėjai te sau kuriam laikui žaidžia iliu
zijom ir patys prieš save vaidina ūkininkų 
miniatiūroje vaidmenį. Tačiau partija, pa- 
siriko. Sodybiniai sklypai, dažnai kolchozo 
užkampy, toli galulaukėse, buvo įdirbami 
naktimis ar poilsio dienomis, kaip per bau
džiavą. Sklypininkai pasiliko iš seniau ar 
susikombinavo vėliau po karvutę, ožką ar 
vištą. Pavyzdžiai užkrečia. Karo metu daug 
kur neturėjusieji sklypų paprašė tokių, pra
sidėjo savotiškas masinis veržimasis prie 
sodybinių sklypų. Pvz., „Manchester Guar
dian” korespondentas ' karo metu aplankė 
vieną didelį kolchozą ir nustebo, kad ben
drieji laukai Vos sužaliavo, o sodybiniai 
sklypai žydėjo kaip darželiai.

Maža to, sodybinius sklypus turintieji 
kolchozinininkai iš lėto ėmė darytis visais 
atžvilgiais pranašesni. Iš sklypo sutaupytas 
gėrybes (daržoves, pieno lašelį ar sviesto 
kruopelę) kolchozininkai ėmė nešti į 
miestą ir, gavę kapeiką ar rublių, ėmė iš- 
pirkinėti pirmo reikalo pramonės dirbinius. 
Nejučiomis buvo pažeista tarybinė ekono
minė pusiausvyra: partijos privilegijuojami 
fabrikų darbininkai atsidūrė sklypininkų 
priklausomybėje. Dar ir to maža, iš sovcho- 
zų (valstybinių ūkių) žmonės ėmė linkti į 
kolchozus, kur buvo vilties gauti sodybinį 
sklypą.

Praėjusių metų lapkritį tarybinės valiu
tos reforma bandė sugrąžinti pramonės 
darbininkų primatą: valstiečiams už 10 se
nųjų išmokėta 1 naujasis rublis, o pramo
nės darbininkams dalis sumos ir pirmoji 
alga rublis rub lin, o likutis — nuo pra
monės svarbumo* priklausomai. Tikslo par
tija pilnai neatsiekė. Tad naujasis liepos 
14 d. dekretas bando galutinai palaužti at- 
kuntančio kaimo žmogaus veržlumą. Skly
pininkai dabar už savo sklypus iau turės

A. Rugys.

(mažiausia 10 •/» v. 
Po dekreto pa- 

lazdele pamojus,

mokėti įvairius mokesčius 
gaunamų gėrybių vertės), 
skelbimo, lyg stebuklinga 
prasidėjo spaudas kampanija prieš sklypi
ninkus, girdi, apsileidžią,\darbe, skolinusi 
be atlyginimo kolchozo inventoriaus. Karta ■ 
su šia kampanija kolchozų 'vadovybės pa
reiškė pretenzijas į sklypininkų nuosavybę. 
„Pravda” įspėjo liaudies teismus, kad, be- 
spręsdami tokias bylas, pirmoji eilėn pai
sytų socialistinės, visuomenės reikalų, bet 
ne užsispyrusių sklypininkų.

Nėra ko čia stebėtis, nes Leninas seniai 
yra komunistų partiją įspėjęs, kad .

„Smulkūs, individualūs žemės ūkiai kapi
talizmą ir buržuaziją gimdo kasdien, kas 
valanda, gaivališkai ir masiniu maštabu.”*

Stalinas šituos žodžius taip paryškino: 
„Kol iš buožių sąmonės neišrausime sva
jonių apie individualų šeimininkavimąsi, re
voliucijai kelias per kaimą bus -grubus”.

Kaip Maskva šaukia, taip jos marionetės 
Lietuvoje atsišaukia. Iki liepos 14 d. de
kreto „Tiesa”, ragindama į kolchozus, be 
kita ko, viliojo mūs žmogų ir ... sodybi
niais sklypais. Dabar gi — „apsisprendė”, 
nei žodžio. „Tiesa” Nr. 172 kolchozams ski
ria visą puslapį. „Lietuvio” Vsevolodo Mi- 
trochino pranešimu, Rokiškio apskrityje į 7 
kolchozus jau suvąryta apie 150 valstiečių 
šeimų. Ilgiausia kolchozų steigimui prieši
nasi Panemunėlio, Jūžintų ir Panemunės 
valsčiai, kur „buožės nesigaili nei šmeižtų, 
nei melų, nei grasvmų”. „Tiesa” šaukia, kad 
„darbo valstiečiai įsitikina, kad darbas ko
lektyviniuose ūkiuose veda į greitą jų su
klestėjimą, į pasiturintį gyvenimą.” Tuo 
tarpu K. Požėlos kolchozas, kaip iš prane
šimų matyti, dar negali savo lėšomis įsi
gyti radijo aparato, „Naujasis Gyvenimas” 
neturi lėšų pasagviniams ir ratams tepalui 
nusipirkti irxtt.

Liepos 18 d. Maskvos radijas pareiškė, 
kad „nei pėda žemės negali pasilikti priva
čiose rankose”. Liepos 24 d. LTSR radijas 
priminė agitatoriamJ, kad „individualūs 
ūkiai — tai buožių ir nacionalistinių ban
ditų peryklos”. To paties radijo priminimo, 
kiekvienas kolchozininkas yra komunistų 
partijos įpareigojamas ne tik atlikti tiesio
gines kolchozui pareigas, bet taikinėti par
tijai kontroliuojant apylinkėje esančius buo
žinius ūkius Maskvos radijas nuzniūčio 

(Nukelta į 4 psl.)
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Vieningas socialistinis frontas 
Rytų ir Centro Europoje

RAŠO MOŠŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTAS

Spalio mėn. pirmosiomis dienomis Pary
žiuje įvyko antrasis BIS-o (Bureau Inter
national Socialiste), apjungiančio visas Ry
lų ir Centro Europos- sdtialistų partijas, 
suvažiavimas. Suvažiavime pirmą kartą da
lyvavo, įstodamos aktyviais šios organiza
cijos nariais, l-r Baltijos kraštų socialdemo
kratų partijos. Lietuvos SD partijos atsto
vas maloniai sutiko MINTIES koresponden- 

. tui suteikti platesnių informacijų apie "BIS-o 
uždavinius ir siekimus.

— BIS-as jungia socialistines partijas 
tautų, esančių į vakarus nuo Sovietų Są
jungos 1939 m. sienos, partijas, turinčias 
ilgą kovos už tautų laisvę patyrimą ir at
sisakiusias nusilenkti prieš naują Rytų ti
roną. Bendros kovos idėja r^tūraliai jun
gia visas Rytų ir Centro Europos tautas | 
krūvą. Šią kovos akciją koordinuoti ir plės- 

, ti, vieni kitiems padėti, remti tautų rezis
tencijos judėjimus — ir yra pirmaeiliai šios 
dienos BIS-o uždaviniai.

. — Kaip žinoma, vos tik praūžus antrojo 
Didžiojo karo audrai, iš įvairių pusių da- 
romi bandymai atstatyti antrąjį Soc. Inter- 

. nacionalą. Šio internacionalo branduoliu 

. Vakarų Europoje lyg ir skaitomas C o - 
4 mis co, kuris iš tiesų tėra tik koordina

cijos ir informavimosi komitetas. Faktas, 
< kai ši organizacija yra, palyginti, per daug 

.susirūpinusi Vakarų Europos, o ypač kai 
kurių jos socialistinių partijų, politiniu žai- 

‘ dirnu, kuris veda net iki satelitinių socialis
tų partijų tarnaujančių Stalinui, pripažini
mo, — verčia Rytų Europos sočialistų 
partijas žiūrėti į Comisco ne kaip į socia
listinio internacionalo užuomazgą, o kaip 
į eilinį soc. partijų susigrupavimą. BIS-as, 
tęsdamas ilgametę socialistinės kovos tra
diciją, jaučiasi lyg ir labiau tinkamas in
ternacionalinę socializmo idėją reprezen
tuoti. Tačiau nėra abejonės, kad santykių 
išlyginimas tarp šių dviejų organizacijų 
yra netolimos ateities siekimas.

— Iš' kitos pusės, Rytų ir Centro Euro
pos valstybės turi daug tarpusavio pana
šumo ekonominių ir socialiniu atžvilgiais. 
Problemos, kurios tiek dabar, tiek ateityje 
iškils šioje plotmėje prieš Visų tų kraštų

socialistų partijas, irgi daugiausia pana
šios. Ir čia kyla naujo plataus ir glaudaus 
bendradarbiavimo galimybės' ...

r- Ar nebūtų nediskretiška pasiteirauti, 
kokie yra Lietuvos SD partijos santykiai su 
PPS. Santykių su lenkais klausimas, kaip 
žinoma, šiuo metu kelia lietuvių sluogsniuo- 
se nemaža susidomėjimo ir net tam tikro 
susirūpinimo? — paklausė Minties ko
respondentas. ■ .

— Mūsų santykiai su lenkų socialistais 
jau nuo seno laiko geri. Bendradarbiavimas 
prasidėjo dar XTX-jo amžiaus gale, ir jau 
tada PPS Lietuvos SD partijos veikimo plo
tu pripažino visą etnografinės Lietuvos te
ritoriją. Verta pažymėti, kad iki 1907 m. 
LSD partija savo atstovą turėjo net* Balt-

stogėje. Sis susitarimas su lenkų socialis
tais, kurio jie nuoširdžiai laikėsi, ir buvo 
vienu iš pagrindinių faktorių etnografinės 
Lietuvos- sienas nustatant.

—- Ir dabar PPS yra vienintelė lenkų 
partija —x nekalbant jau apie dešinės kryp
ties Londono vyriausybę — kuri Vilniaus 
klausimą nuoširdžiai, laiko atviru, tikėda
masi, kad dėl jo su lietuviais yra įmanoma 
susitarti. Štai kad ir paskutiniame PPS 
kongrese Briuselyje, Lenkijos rytų sienų 
klausimas nutartas palikti atvirų. Tuo tar
pu visų kitų partijų nusistatymas yra be
kompromisiais. Tikimasi, kad glaudesnis 
bendradarbiavimas su PPS BIS-o apimtyje 
ga'ės atnešti lietuviškų reikalų, supratimui 
nemaža'naudos. K. Gylenis.

Viešas pareiškimas
1948 mi spalio mėn. 9 d. mes Pabaltijo ( įspėjame, jog nesiras nė vieno lietu- 

Universiteto lietuviai profesoriai ir studen- i vip, kuris būtų linkęs užleisti savo istorinę 
tai susirinkę Pinneberge universitetinės i sostinę kuriai svetimai galybei, bet visi 
stovyklos Vilniaus, rūmuose atžymėti skau-jkaip vienas ją gins nuo bet kurių pasikė- 
džios atmintinos lietuvių tautai 1920 m. i sinirnų nuo Lietuvos atplėšti;
spalio, mėn. 9 dienos, kada Juozapo Pil-į jr esame įsitikinę, kad mūsų po- 
sudskio Įsakytas gen. Želigovskis, iš paša- i litiniai veiksniai — pasiuntiniai, VLIKas,
•lų puolęs lietuvius, smurtu okupavo mūsų 
sostinę Vilnių, sulaužydamas vos prieš dvi 
dienas pačių lenkų pasirašytą Suvalkų su
tartį, iškiljningai pripažinusią Vilnių Lietu
vai, ir išklausę šios sutarties < 
Mykolo Biržiškos pranešimo/

nustatėme, 
tremties grupės, nors 1939 
pietų įvykiai yra atitaisę ilgametę Lietuvai 
lenkų padarytą skriaudą — gražinę Vilnių 
Lietuvai, užsispyrusios ne tik nenori su tuo 
sutikti, bet dar varo itin smarkią propa
gandą Vilniaus klausimu, nesidrovėdamos 
net rinkti aukas tariamajam Vilniaus krašto 
atkovojimui, bei leisti įvairias agitacines 
brošiūras ir laikraščius, kurių tikslas prie
šiškai nuteikti 'Vakarų pasaulį Lietuvos at
žvilgiu, — tuo būdu kldudydamos deiem 
tautom' sueiti į ?erus kaimyninius santy
kius;

dalyvio prof.

kad tam tikros lenkų 
ir vėlesniųjų

išeivijos organizacijos įvairiuose kraštuose 
ir tremtinių bendruomenė — budriai seks 
bet kurių mūsų kaimynų 'politinius ir kito
kius žygius ir laiku pasipriešins visam tam, 
kas galėtų-grėsti mūsų. Šventajai Sostinei.
Prof. J. Gravrogkas
Profesūros vardu.

Vyt. Lapatinskas 
Studentų vardu.

l

1948 X. 25.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
• - '-L/J____ ___ —___ i

Baltijos moterys kovoja dėl DP emigracijos
gerinti bendrą visų DP baltiečįų emigraci
ją; 3, Emigruojant sveikiems ir darbingiems 
šeimos nariams, neatskirti iš jų tarpo pa
liegusių, invalidų ir negalinčių laikinai sa
vęs išlaikyti šeimos narių. „Baltijos mote
rys”, rašoma memorandume generolui Clayui, 
„kreipiasi į Tamstą, kaip mūsų vyriausią 
globėją, prašydamos užtarimo ir pagalbos.

Baltijos Moterų Taryba, jungianti Estijoj, 
Latvijos ir Lietuvos tremtines moteris, sa
vo veiklą kaskart vis plečia, lūpmdamasi 
visų savo tautiečių bendrais teikalais. Atsi
radus didesniems eniigracmiatfū galimu
mams, Ęaltijos Moterų Taryba didžiausią 
savo rūpestį nukreipė į šią sritį, kuri kiek
vienam DP šiandien yra bene svarbiausia.. _ 
Įvairių kraštų komisijoms besirenkant dar- Mes tikimės, kad Tamsta, p. Generole, iš- 
bingiausius tremtinius sunkiesiems darbams, 
daugiausia išardomos šeimos, o pažadai li
kusius šeimos narius vėliau atsiimti lieka 
neišpildyti, ir taip išvykusiųjų' šeimos tebe
vargsta be savųjų maitintojų globos stovyk
lose. Tokia jų būklė demoralizuojančiai 
juos veikia, nes ilgesniam laikui išardytos 
šeimos ir vyrui, ir žmonai, o ypač vaikams 

, atneša daug moralinės' ir materialinės žalos.
Iš kitos pusės,' vykimas į įvairius kraštus 
dažnai įgyja psichozlnio pobūdžio, ir vyrai 
vyksta pirmuoju pasiūlymu, tuo ardydami 
šeimas. Nemažą vaidfrienį visame (įme vai
dina ir baimės įausmas. Pagaliau, ir iš 
IRO pareigūnų jaučiamas spaudimas, kad 
visas darbingas jaunasis elementas išemi-- 
gruotų, visiškai neatsižvelgiant, kas atsi
tiks su likusiais šeimos nariais.

Się viso pasėkoje susidaro apverktina se
nelių, invalidų ir nedarbingų moterų su 
vaikais padėtis, nors jų šeimų ir artimųjų 
tarpe yra galinčių dirbti, kurie išemigravę 
drauge galėtų išlaikyti nedarbinguosius šei
mos narius. Baltijos Moterų Taryba, su
prasdama tokios emigracijos žalą, įteikė 
amerikiečių karinių pajėgų vadui Eiiropo- 

■ je genėrolu\L. D. Clayui memorandumą, ku
riame prašo: 1. Kad kaip galima greičiau 

\ išvykusieji darbams — šeimos galvos — 
galėtų atsiimti savo likusius šeimos narius, 
o moterys bei viengungiai vyrai — jų iš
laikomus tėvus, broliuą bei seseris; 2. Pa-

(Atkelta iš 3 psl.)
9 d. pareiškė, jog praėjęs karas parodė, 
kad individualūs ūkiai, ypač Pabaltijyje, 
buvo prieglauda priešo agentams. Maskvos 
radijas priminė, kad -Lietuvos komunistų 
.vyriausias uždavinys kurti kolchozus ir iš
naikinti buržuazijos ir Vakarų įtakos židi- 

' nius. Tai šit kur Vilniaus radijas ir „Tiesa” 
gauna „įkvėpimo” ir stengiasi visu Krem
liaus marionečių- tarniškumu. Bet ar tesės? 
Pačioje Tarybų Sąjungoje laisvės ir žemės 
iėsulgimas gyvas masių sąmonėje, nors ten 
bolševikinis teroras siaučia daugiau kaip 30 
metų. Lietuvis visų pirma ne rusas, o ųųitra 
tarptautiniai įvykiai kalba visai realia k;

Rimkus.

girsi mūsų moterų širdies balsą ir suteiksi 
munis savo paramą.”

Kituose memorandumuose gen. L. D. Clayui 
Baltijos Moterų Taryba prašo tuo tarpu 
negalinčių emigruoti senelių ii invalidų 
globos, įsteigiant jiems panašius globos na- 
'mus, koki jau yra įsteigti britjų ir ^prancūzų 
zonose. Senelių ir invalidų aprūpinimas glo
bos namuose yra pakankamas, tačiau šių 
žmonių nuotaika, sveikiesiems ir darbin
giesiems vis daugiau išemigruojant, yra 
prislėgta, kadangi jiems nežinoma jų ateitis. 
Todėl memorandume prašoma, kad ir šių 
kategorijų tremtiniams su laiku būtų su
darytos galimybės išemigruoti į JAV. Se
nelių, invalidų ir moterų su vaikais emigra
cijos reikalu memorandumas išsiųstas ir į 
IRO centrą Ženevoje.

Savo laiku Baltijos Moterų'Taryba buvo 
paprašiusi Anglijos moterų katalikių orga
nizaciją, kad jos globotų į Angliją darbams 
atvykusius Baltijos kraštų tremtinius ir teik
tų jiems visą galimą paramą. Buvo rašoma, 
kad Anglija pirmoji atvėrė tremtiniams du
ris, todėl labai būtų gražu, kad ir išvyku
siųjų darbams šeimų narius, likusius kol 
kas Vokietijoje, kiek galint greičiau įsileis
tų Į Angliją. Dabar iš Anglijos katalikių 
moterų organizacijos Baltijos Moterų Ta
ryba gavo malonų atsakymą, kad Anglijos 
moterys visokeriopai rems Baltijos tremti
nius ir prisidės prie Baltijos moterį pra
šymo įvykdymo — kad daugiau nebūtų ar
domos šeimos, kad išvykusiųjų šeimos kiek 
galint greičiau galėtų išvykti pas savo mai
tintojus ir tt. ' '

Toks Baltijos Moterų Tarybos uolus visų 
DP reikalų gynimas visuose galimuose 
frontuose užsipelno tremtinių padėkos, nes 
jų veiklaus darbo dėka iškovojama vis dau
giau teisių visų tremtinių naudai.

•. J. Žilvinas

Pradėjo veikti emigracinė 
stovykla Sckweinturte

Seligenstadtaa. Spalio mėn. 18 d. 
Schweinfunto emigracinę stovyklą pakviesti
pirmieji emigrantai, norintieji vykti dar
bams į Belgiją ir Prancūziją. Spalio mėn. 
19 d. naujoji ’ emigracinė stovykla, priims 
280 DP iš WUrzburgo Sub "Aera ribose 
esančių stovyklų, emigracijai J Australiją. 
Iš Seligenstadto lietuvių stovyklos Prancū
zijos komisijon išvyko viena bevaikių šei
ma, p australų komisijon 34 žmonės, iš jų 
10 viengungių vyrų, 3 bevaikių šeimos ir 
5 šeimos su mažais vaikais.

— I Butzbacho' emigracinę stovyklą, spa
lio mėn. 18 d. Kanados komisijon (geležies 
rūdos kasyklų darbams) išvyko 12 vyrų, jų 
tarpe trys turintieji šeimas, kurios Kana- 
don, jei bus priimti vyrai, galės atvažiuoti 
tik vėliau.

— Spalio mėn. 9 d. iš stovyklos Kanadon
išvyko 9 moterys, namų ruošos darbams. 
Apylinkės komitetas, pagal nusistovėjusią 
tvarką, atsisveikindamas su išvykstančioniis, 
įteikė po lietuvišką knygą su atatinkamais, 
tremties dienas primenančiais, įrašais. Be 
to, visiems emigruojantiems Apylinkės ko
mitetas įduoda dar po vieną knygą anglų 
kalba, kurioje aprašomi mūsų, valstybės 
pasiekti laimėjimai nepriklausomam gyve
nime ir rezistencinės kovos okupacijų me
tais. '

— Grįžus po pasisekusio koncerto Bad 
Kissingene, L. T. Ansambliui, spalio mėn. 
3 d. amerikietis civ. teisėjas iš Wiirzburgo, 
gražioje Maino pakrantėje prie Fahr. filma
vo O. Veličkos parašyto ir režisuoto mofl-

. SKELBIMAS NR. 55
Iš JAV ir kitur yraxpaieškomi šiame skel

bime minimi asmens? Ieškomieji arba jų 
likimų žinantieji prašomi atsiliepti- C/Kar- 
totekon per vietos LTB komitetus, kartu nu*- 
rodant skelbimo eilės Nr. ir įdedant reikia
mą kiekį pašto ženklų atsakymui apmokėti. 
759. ORENTAS Antanas iš K. Naumiesčio;

Nauja vadovybė
Rugpjūčio 31 d. įvyko gausus Urugva

jaus Lietuvių Dainos ir Meno D-jos visuo
tinis susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba ir 
revizijos komisija. (P/Amerikos Liet.)

ORENTAS Antanas iš K. Naumiesčio; 
BALYTA Petras (1906); SABAS Simas 
ir Matas nuo Pakuonio; ZUJUKĖ Ona 
iš Jėznb; RATKEVIČIUS Juozas iš 
Prienų.

760. URNEŽIENfi - Karpavičiūtė Ona; 
LAURUŠEVICIUS Antanas iš Žiežma
rių; ČAPLIKAS Kazys nuo Merkinės; 
DAUGVINAS Vytautas ir Algirdas.

761. Mrs. M. Gudzevičienė, 104 Dorches
ter St., Worcester, Mass./USA — pra-' 
šo atsiliepti Vinco Petrulaičio ir Juozo 
Rabačiausko vaikus.
Mr. Henry J. Karpowicz, 102 Wa
shington Street, Gardner, Mass./ŲSA 
— prašo atsiliepti savo brolį Petrą', ki
lusį iš Žyvulčiškių, Merkinės v. " 
Gauti giminių adresai iš JAV; Baliui 
Sriubui, Jonui Žagūnui, Stasiui Abro
mavičiui, Mariiai Mickevičienei-Kibil- 
dytei. LTB/C Kartotekos Vedėjas 

lESKOJlllAS

Alena Pačėsiukė - Ciginskienė, gyv. 13 
Johnes st. Worcester, Mass, U.S.A, ieško 
savo dvi seseris Marijoną ir Ievą ir brolį 
Miką Pačėsuš, kilusius iš. Martinonių kai
mo, Nemajūnų parapijos.

XIESKOJIMA8
Tomkus Jonas, adr.: Extreme Orient S. P. 

71072 Indochina, prašo atsiliepti draugus ir 
■nažis tarnus.

762.

763.

Laisvės kovos organizacija
Lietuvių tautoje laisvės žodis krauju įrašytas kiekvieno jos aario gyvenime, 

nes gal retai kas pasaulyje yra tiek aukų padėjęs laisvei apginu. Visa laisvos Lie
tuvos istorija — nuolatinė kovų pynė prieš grobikus, trokštant laisvėje gyvrati Ne
muno, Dubysos, Šventosios kloniuose. Daug aukų pareikalavo kova su prispaudėju, 
kai po paskutiniojo padalinimo tauta ir kraštas nešė sunkų priespaudo, jungą ligi 
1918 metų aušros. Neilgai trukęs laisvas lietuvių tautos gyvenimas ir vėl užgniauž
tas raudonojo Rytų milžino, kasdieną pareikalaujančio naujų aokų.

Krašto ir tautos išlaisvinimo kova vyksta namuose ir čia, užsieniuose. Klaidin
ga yra manyti, kad tik tarptautinės situacijos dėka mes galėsime savo žemo ir žmo
nes išlaisvinti. Tiesa, laisvės kovos-pabaigai tarptautinių susipynusių problemų 
sprendimas turi galutinę reikšmę, bet niekuomet nereikia užmiršti, kad kas nekovo
ja, tas ir nelaimi. Nuolatinis krašto rezistencijos pasireiškimas nuaidi per visą pa
saulį, o tai yra balsas — kad Lietuva dar gyva, kad lietuvių tauta nesugniužo po 
okupanto letena, kad lietuviai trokšta ir moka laisvi gyventi. Ir krašto laisvinimo 
kovai užsieniuose vadovaujančių veiksnių įnašas turi didelės reikšmės, nes kartais 
plunksna ar žodis nuveikia žygius nemaresnius kaip kardas.

Mūsų visų didžiausias troškimas, kad Lietuvos laisvinimo kova užsieniuose 
būtų vykdoma ko darniausiai, kad kiekviena didesnė ar mažesnė jėga tai kovai bū
tų apjungta ir panaudojama. Deja, šituo mes pasigirti negalime. Jau kuris laikas mū
sų spaudoje marguoja įvairūs pareiškimai, iškeliautieji (ai vienų, tai kitų veiksnių 
primatą ir rodantieji, kad tarp visų krašto laisvinimo kojoje dalyvaujančių veiks- 
pių darnaus sutarimo nėra. Mūsų, eilinių žmonių toliau nuo tų veiksnių stovinčių, 
bet visa širdimi trokštančių toje kovoje dalyvauti ar bent kuo galint kovotojams 
padėti, pagrindinis troškimas yra — glaudaus sutarimo reikalas. Mes manome, kad 
ne tiek yra svarbu, kuris veiksnys ar kuri institucija turi didesnės primato reikš
mės. Mums atrodo, kad mūsų tikslas yra toks didelis, jog prieš jį išblėsta visi 
pirmumo, svarbumo ar reikšmingumo klausimai.

. Džiugiai nuskambėjo per visas stovyklas Eltos komunikatas, kad pagal'au 
VLIKas susitarė su krašto rezistencijos atstovais, nes visi tikėjomės, jog pagaliau 
visa krašto laisvinimo kova yra apjungta ir bus daug našesnė. Deja, po klek laiko 
spaudoje pasirodė VLAKo ir BDPS atstovų pareiškimai, kad tas susitarimas nėra 
tokis, kokį Eltos komunikatas mums pranešė. Be to, paaiškėjo ir kita aplinkybė, kad 
VLIKas nėra sutvarkęs savo santykių su mūsų diplomatinių misijų šefu p. S. Lo- 
žoraičiu, o tuo pačiu, reikia manyti, ir su kitais mūsų valstybės pasiuntiniais.

Tai ką mes, eiliniai stovyklų gyventojai, kuriems krašto išlaisvinimas tikrai ne 
mažiau rūpi, negu tiems kurie vadovauja išlaisvinimo kovai, tokioje painiavoje tu
rime galvoti? Jeigu VLIKas Eltos komunikatais skelbia sutarimą, darnumą ir vieny
bę, o čia pat greta skaitome žinias apie minėtos džiugios būklės nebuvimą, prašosi 
išvada, kurios net nesinori tikruoju vardu pavadinti.

Kaip ten bebūtų, sutarimas, darnumas ir visų kovojančių veiksnių apjungimas 
būtinas, nes gal netoli toji valanda, kada reikės išeiti į kovos lauką daug efektin
giau negu ligi šiolei. Jeigu VLIKas per tiek laiko nesugebėjo tų uždavinių įgy- 
vendyti, matyti pačiame VLIKe esama negerovių kurios jo taip svarbų darbą 
trukdo. O jeigu esama negerovių, tai pais vyriausias laikas jas nušalinti.

Konferencijose, suvažiavimuose, net pačių VLIKo narių pranešimuose mes iš
girstame apie nesutarimus tarp VLIKe esamų politinių grupių. Mes vis aiškiau 
sužinome apie VLIKe dominuojančios krikščionių demokratų srovės atstovų n. norą 
spręsti įvairius klausimus demokratiniu keliu, o stengimąsi, panaudojant savo svo
rį, diktuoti. Atrodo, kad totalistinis įvairių klausimų sprendimas bėra likęs tik už 
geležinės uždangos, tad kodėl juo norima operuoti mūsų kad ir menkame politi
niame bei visuomeniniame gyvenime? Kaipo pavyzdį tokio krikščionių demokratų 
■rovės atstovų užsispyrimo galime čia paminėti kad ir Mažosios Lietuvos atstovo 
VLIKe dalyvavimo reikalą. Tas klausimas teigiamai buvo išspręstas jau VLIKo 
konferencijoje, už teigiamą to klausimo sprendimą esančios pasisakiusios visos ki
tos politinės grupės, išskyrus krikščionių demokratų srovę, kuriai nesutinkant ligi 
šiolei Mažoji Lietuva nėra VLIKe atstovaujama.

Kartojame; pats vyriausias laikas VLIKui ne tik pačiam susitvarkyti, let su
rasti būdus apjungti ir visus kitus kovos veiksnius. Jeigu ši garbingą ir gražią 
kovos praeitį turinti institucija šiandien nebesugeba tinkamai atlikti savo uždavinių, 
vadinasi, — ji yra sunegalavusi ir reikalinga gydymo. O jeigu pasirodytų nebe
pagydoma, tuomet reikia ieškoti kitokio sprendimo, nes įvykių eiga nestovi vie
toje ir gyvenimas reikalauja išbristi iš savo pačių sukurtos balos. K. ALEKNA.

tažo „Atsisveikinimo” kai kurias charakte- 
ringesnias dalis. Būtų gerai, kad „Atsisvei
kinimas” ir „Nemunas žydi” galėtų būti 
nufilmuoti ištisai ir tiktų demonstruoti gar
siniuose kino teatruose.

— Spalio mėn. 16 d. stovykloje koncerta
vo ukrainiečių choras „Bandūra”. Sis aukš
to meninio lygio choras praėjusiais metais 
jau buvo koncertavęs Seligenstadte, kaip 
anksčiau taip ir šį kartą choras publikos 
neapvylė. Lapkričio ar gruodžio mėnesiais 
choras „Bandūra” tikisi išvažiuoti Į JAV ir 
ten, pagal jau trims metami sudarytą sutar
tį, skambės ukrainų dainos JAV.

Zgm. Jonaitis

Mielam bičiuliui

' Henrikui Blazui
ir' šeimai, jo žmonai Marijai mirus, 

1 gilią užuojautą reiškia —

Lietuvos Valstiečių • Liaudininkų
Sąjungos Centro Komitetas

Ragina neklausyti
Lietuvos pasiuntinybė Urugvajuje įspėja 

lietuvius, kad ueklausvtų vietos bolševiki
nės spaudos ir skelbimų, raginančių lietu
vius ir kitus pabaltiečius, kaipo „tarybinius 
piliečius”, registruotis sovietu atstovybėje.

((Pietų Amerikos Liet.)

Brangiam kolegai

Henrikui Blazui
su šeima, mirus žmonai ir mamytei 
Marijai, nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir A. Rūkai

SKELBIMAS
Pranešame, kad buv. Schweinfurto 

stovyklos kooperatyvas Nr. 1 perkel
tas į Dornstadtą. Buvę minėto kooperatyvo 
nariai ir suinteresuoti asmenys, turį reika
lų su šiuo kooperatyvu, prašomi kreiptis 
šiuo adresu:
(14a) Dornstadt / Ulm, D. P. Stovykla 

Kooperatyvo Valdyba

v IEŠKOJIMAS
Antanas Vaičekauskas Amerikole ieško 

savo giminių: Juozo Poškaus, Anelės, Ago
tos ir Magdalenos Poškučių, gyv. Kauno 
redyboje, Tauragės pašt., Alangos kaime, 
ir Marijonos Boronienės ir Magdalenos 
Rimkuvienės, gyv. Kauno redyboje, Taura
gės pašt. Trakiškių kaitų.

Žinantieji apie jų likimą prašomi praneš
ti sekančiu adresu;
Lt Faust R .Parker AO 3066949 1944 AACS 
Det H944 Sgdn) APO 407 United Steter 
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