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Mokyklose darbą 
pradedant

Baigėsi vasaros atostogos. Į mo
kyklas grįžta tūkstančiai mokinių Ir 
šimtai mokytojų. Čia vėl prasidės 
mokymo ir mokymosi darbas, kurį 
normaliu pavadinti negalime. Mat, 
prieš mūsų akis nieko nesakąs ryto-
jus, gandai apie emigraciją, apie toli
mus ir svetimus kraštus, kuriems rei
kia stiprių rankų sunkiems darbams. 
I mūsų išsiauklėjimą, bendrąjį išsi
mokslinimą beveik nekreipiamas dė
mesys. Tačiau mes mokomės, auklė- 
jamės ne emigracijai. Mes turime 
nepalaužiamą viltį ir kantrybę su
laukti valandos, kurią grįšime į savo 
laisvą ir nepriklausomą tėvynę; ten 
mes savo tautos gerovei būsime pa
sirengę dirbti visa, ką sugebėsime.

Prieš leisdamies į kelionę, sutvar
kome savo kelionės krepšius ar dė
žės, pažiūrime į žemėlapius, Į trauki-
nių ar autobusų tvarkaraštį. Visa tai 
darome, kad kelionėje nebūtų truk
dymų ar kokių kliūčių, kurios sunkin
tų kelionę. Pradėdami po atostogų 
mokymo darbą, pažvelkime ne tik į 
programą, savo darbo planą, turimą 
medžiagą, bet pagalvokime apie mū- , 
bu tremtinių mokyklų tikslą ir uždą- ' 
vinius. Jie ne tie patys, kurie buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje. Dabar 
Svarbiausias tremtinių mokyklos 
tikslas — lietuviukus padaryti sąmo
ningais, tvirtais, jokiose aplinkybėse 
nenutaustančiais lietuviais, lietuvė
mis. Kiekvienas mokytojas tesupran
ta to tikslo svarbumą ir teranda prie
monių ir begales uždavinių tam tiks
lui siekti.

Šiuos žodžius rašančiam atrodo, 
kad ypatingai reikėtų mokykloje su
stiprinti lietuvių kalbos ir lietuvių 
literatūros dėstymą. Šių dalykų mo
kytojas turėtų būti ypatingai akty
vus, sumanus dėstytojas, sugebąs sa
vo įtaka, humanizmu ir optimizmu 
Užkrėsti mokinius noru gerai pažinti 
ir Išmokti savo tautos kalbą ir litera
tūrą. Jauniesiems lietuviams per
teiktas prisirišimas prie savo kalbos, 
literatūros ir lietuvių papročių bus 
svarbiausias ramstis kovoje su sveti
momis įtakomis net tuo atveju, jei 
tektų jiems atsidurti svetimame 
krašte.

Antras svarbus dalykas lietuviš
kumui ugdyti mokykloje — Lietuvos 
istorija. Ji turėtų užimti antrą vietą 
po lietuvių kalbos. Lietuvos istoriją 
reikėt*} eiti aukštesnėse mokyklose 
žymiai plačiau. Ji turėtų apimti ir 
mūsų tautos kultūros istoriją. Ypa
tingai plačiai turėtų būti einama mū
sų tautos kovos dėl kalbos, knygos ir 
žodžio laisvės. Mūsų mokyklos, tea
tro kūrimasis — vis tai svarbūs kul
tūroj istorijos momentai. O kovos 
dėl nepriklausomybės, valstybės at
sikūrimas, nepriklausomos Lietuvos 
ekonominiai, kultūriniai laimėjimai 
... Kiek čia puikios, patrauklios ir 
jautros iki ašarų medžiagos, parem
tos gyvais prisiminimais, paveikslais, 
fotografijomis. Tai speciali medžiaga 
lietuviškumui ugdyti.

Trečias dalykas lietuviškumo ug
dymui — Lietuvos geografija. Tik 
mažiau stątistikos, o daugiau vaiz
dingumo. Mūsų miestai, upės, pilia
kalniai, ežerai. Kiek daug gražių 
vietų, paminklų, pasakojimų! Čia 
įeitų ir lietuvių atskirų kraštų pa
pročiai, ir valgiai, ir statyba. Čia 
daug daug yra tokios medžiagos, ku
rios neaprėps Lietuvos istorija ir lie
tuvių literatūra.

Lietuviškumo ugdymui daug gali 
duoti ir paišyba, ir muzika (liaudies 
dainos), ir kūno kultūra (įvairūs vai
kų ir suaugusių lietuviški žaidimai), 
ir mergaičių ir berniukų rankdarbiai. 
Tik visur mažiau nuobodžios teori
jos, o daugiau atskleisti vaiko akims 
grožio. Tada užteks tik priminti, kad 
tie gražūs dalykai (žaidimai, raštai, 
raižiniai, dainos) yra lietuvių tautos 
nuosavybė.

Lituanistai savo suvažiavime ta
rėsi apie lietuviškumo ugdymą ir rei
kalingas tam ugdymui priemones. 
Atrodo, kad LTB šviet. Valdyba ne 
tik nebus priešinga tai lietuviškumo 
Ugslyn» akcijai, bet parems jį, skir-

Ne jus kalti, kad esat apiplėšti 
ir alkani

Pasikalbėjimas su Amerikos lietuve E. Deveniene
Apie E. Devenienės, International 

Rescue and Relief Committee atsto
vės, atvykimą į Vokietiją tremtinių 
reikalais jau buvo Mūsų Kelyje pra
nešta. Jūsų bendradarbiui su ponia 
E. Deveniene teko ilgiau išsikalbėti 
visais aktualiais klausimais. Kada 
užsiminiau, kad norėčiau gauti spe
cialų pasikalbėjimą spaudai, ji mie
lai sutiko.

— Apie Tamstos kelionė į Europą 
esame gavę žinių iš Amerikos lietu
vių spaudos, bet jos buvo labai šykš
čios. Mus įdomauja Tamstos tikroji

Buv. L. Žurnalistų S-gos Valdyba su svečiais iš Amerikos. Iš kairės dešinėn stovi: H. Blazas, J. Vaidelys, A. 
Braziulis, K. Obolėnas, J. Kardelis, amerikietė lietuvė E. Deveniene, 2. S-gos pirm. A. Merkelis, amerikietis 
lietuvis K. V. Baltramaitis ir J. Cicėnas. Foto Borjero

f wLietuvos Žurnalistų S-gos metinis 
suvažiavimas

Jei audra ištikus verstų stulpą 
vieną. ■

Demokratinis gyvenimas, tikras ar 
netikras jis, aiškiausiai pasireiškia 
tuo, kiek pagrindinių žmogaus teisių 
ir laisvių palikta vieno ar kito kraš
to, tos ar kitos tautos žmonėms. Šių 
teisių ir laisvių priešakyje neabejo
tinai stovi spaudos ir žodžio laisvė. 
Dėl jų šiandien kovoja kone visas pa
saulis. Ir tai visai natūralu. Jeigu 
krašto valdžia, tuo metu turinti galią 
savo rankose, plaukia iš laisvos savo 
kraštą mylinčių ir jam tetarnaujan
čių žmonių valios, jeigu ji naudojasi 
jų daugumos pasitikėjimu, Išreikštu 
laisvais rinkimais, — bet kokiems tos 
rūšies varžtams negali būti vietos. 
Laisvas valdomųjų žodis ne tik stip
rina valdančiųjų įtaką, bet ir padeda 
išvengti daugelio tų klaidų, be kurių 
vargu kada gali išsiversti visuomeni
nis, politinis ir valstybinis žmonių gy
venimas. .

dama gimnazijose ir pradžios moky
klose daugiau pamokų lietuvių k., 
Lietuvos istorijai ir Lietuvos geo
grafijai. Jei anglai savo mokyklose 
kasdien turi po vieną pamoką anglų 
kalbos, tai mums šiuo metu tikrai 
reikia to paties pamokų skaičiaus — 
6 pamokų per savaitę lietuvių kalb.

Brangiausias daiktas mums sveti
muose kraštuose išsibarsčiusiems — 
išlaikyti savo tautybę. Lietuviškumo 
ugdymui ir išlaikymui nieko nesigai
lėkime. Kišk viena auka tam reika
lui nebus per didelė.

Mkt. M. Stonys

misija ir kurių kraštų tremtinius 
esate numačiusi lankyti?

— Esu numačiusi aplankyti kiek 
galima daugiau tremtinių visose tri
jose — amerikiečių, anglų ir pran
cūzų okupacinėse zonose, bet mano 
tikslas yra tremtinius geriau ir giliau 
pažinti. Todėl ne tiek daug noriu 
aplankyti, kiek aplankiusius geriau 
pažinti.

— Tamsta jau esate lankiusi Šve
diją. Kokia šiandieninė Švedijoje 
esančių tremtinių padėtis?

— Švedijoje buvau savaitę laiko.

Aplankiau tris lietuvių kolonijas. 
Viena iš jų buvo darbininkų-inteli- 
gentų, kita žvejų, kurie yra atveįę 
tremtinius, ir Stockholme gyvenan
čiųjų.

Švedija daro labai kultūringo 
krašto įspūdį. Visiems darbo gana, ir 
dirbančiųjų visada ieškoma. Ir trem
tiniams taikomos tos pačios darbo 
sąlygos, kaip ir švedams.- Socialinis 
klausimo .tvarkymas taip pat labai 
gerai išspręstas. Tremtiniams Šve
dijoje būtų nebloga, jei nebūtų vie
no „bet“. Tas „bet“ —tai rusų ar-

Visai kas kita yra ten, kur gyve
nimas grindžiamas ne laisva piliečių 
valia, bet laisva valdančiųjų prie
spauda, kuri savo aštriuoju kampu ir 
pirmoje eilėje užgula laisvąją spaudą. 
Prasideda prievartavimas ir varžy
mas. Tačiau pati spauda, būdama vi
suomenės tikrosios valios reiškėją, 
jeigu ji nebetuyi kitų sąlygų savo už
daviniams vykdyti, leidžiasi į pogrin
dį ir tenai, gaudoma ir persekiojama, 
tęsia savo senąsias laisvės tradicijas, 
kaip tai buvo abiejų paskutiniųjų 
okupacijų metais Lietuvoje ir kaip 
pagaliau tenai tebesireiškia ji šian
dien. Tokiu tad metu spaudos dar
bininkams labiau negu bet kada ima 
skambėti Dr. V. Kudirkos testamento 
žodžiai — Jei ‘audra ištikus verstų 
stulpą vieną ...
Susirinkom čia išlikusiųjų dauguma

Būdamas ne tik savo tautos va
lios reiškėjas, bet ir jos kelrodis, lie
tuvis žurnalistas aiškiai pramatė bū- 
simųjų įvykių eigą ir savo misijos vyk
dymo galimumus. Besiartinant nau
jam priespaudos laikotarpiui, lietuvis 
žurnalistas, norėdamas ne tik išlikti 
ištikimas sau, savo sąžinei ir savo 
tautai, bet ir būti jai maksimum nau
dingas, pasirenka grubų tremtinio ke
lią. Dalydamasis su savo likimo drau
go — kito tremtinio našta, jis betgi 
pasilieka budrus savo profesijos tar
nas. Ir vos tik sueižėja paskutiniosios 
nacių tironijos tvirtovės, jie vėl pa
keičia prievarta jam įbruktą kastuvą 
į žurnalistinę plunksną ir grįžta į savo 
profesiją. Grįžęs į ją, ne tik ima re
daguoti stovyklinius žinių biulete
nius, gaivinti ir kurti periodinę spau

dą, tik šįkart per tūkstančius kilo
metrų nuo savo tautos kamieno, bet 
ir ieško organizacinių saitų su savo 
profesijos draugais. Iš hitlerinės karo 
mašinos, išsivadavęs, lietuvis žurnali
stas tremtinys nenustemba, jeigu jis 
čia tremtyje suranda didžiąją savo 
profesinių draugų dalį arba kone vi
sus šiandien gyvus išlikusius lietu
vius žurnalistus. Užsimezga tarpusa
vio ryšiai, paaiškėja gausus ir našus 
atžalynas, išaugęs ir užsigrūdinęs 
sunkiose okupacijų ir tremties sąly
gose, — ir štai pernai metais gegužės 
pirmosiomis dienomis įvyksta Lietu
vos 2urnalistų Sąjungos metinis su
važiavimas. Si sąjunga bene vienin
telis profesinis sambūris tremtyje, 
sutelkęs absoliutinę savo narių dau
gumą čia ir nepalikęs jų tenai nė 
tiek, kad juos išprievartavus būtų 
patogu bent Sąjungos vardu operuoti.

Šiemetinis suvažiavimas, vykstąs 
tremtyje jau kaip antrasis metinis 
suvažiavimas, buvo dar įspūdinges
nis negu pernai metais. Jame buvo 
galima pasidžiaugti tuo didelių šuo
liu, kurį kokybės atžvilgiu pirmyn 
yra tų metų būvyje padariusi mūsų 
tremties spauda. Siame suvažiavirpe 
buvo galima pasidalyti patyrimais, 
kaip tremtiniams žurnalistams pa
vyko įsibrauti į didžiąją pasaulio 
spaudą, kuri juo toliau, tuo labiau 
pradeda ginti skriaudžiamųjų ir pa
vergtųjų teises. Betgi gal didžiausias 
skirtumas šiojo suvažiavimo buvo tai, 
kad jame visą laiką asmeniškai da
lyvavo laisvosios Amerikos spaudos 
atstovai — p. p. K. V. Baltramaitis ir

(Nukelta į 2 pusi.) 

tumas ir švedų nuolaidumas. Mūsų 
tremtiniai ir čia gyvena pilną neti
krumo gyvenimą. Kad ir turėdami 
neblogas sąlygas, bet ieško visų emi
gracinių galimumų, kad ir į vargą, 
bet tik į saugesnę vietą.

Lietuvių Švedijoje' yra 384. Sro
vinės nesantaikos aistros, kurios sa
vo laiku buvo stipriai prasiveržusios 
dėl materialinių šalpos klausimų 
sprendimo, dabar kaip ir nutilusios. 
Švedijoje yra apie 20.000 estų ir apie 
10.000 latvių.

Tremtiniai Švedijoje materiališ
kai aprūpinami taip, kaip nėra ap
rūpinusi jokia kita šalis. Pačioje 
pradžioje pats Karalius Gustavas V 
kiekvienam tremtiniui iš savo ište
klių yra davęs po kostiumą, suknelę, 
skrybėlę, batus ir kt. Tremtiniai, 
kurie negalėjo fizinio darbo dirbti, 
gavo darbo rinkti statistines žinias 
universiteto bibliotekose ar valsty
biniuose archyvuose.

Emigracija į Švediją dėl žinomų 
priežasčių sunki, nors švedai tikrai 
pageidautų pabaltiečių, ypač žemės 
ūkio specialistų.

— Lietuviai tremtiniai Vokieti
joje jau pradeda stokoti daug būti
nų gyvenimui priemonių. Tuo noriu 
pasakyti, kad jei amerikiečių kariuo
menės atėjimo pradžioje ir UNRRA 
pagalbos pirmaisiais metais materia-' 
iinė parama nebuvo tiek reikalinga 
iš BALF ar panašių organizacijų, tai 
dabar, nepaprastai sumažinus trem
tinių šelpimą, tokia parama darosi 
jau labai ir labai reikalinga. Ar 
BALF, kuris paramai lėšas pasiryžęs 
surinkti aukų principu, bus pajėgus 
tremtinius šelpti?

Kaip ir paprastai, šalpos organi
zacijos pradžioje papila iš viso gau
sybės rago, bet vėliau viskas mažė
ja. Ir jei pradžioje ieškoma priemo
nių būtinojo gyvenimo skylėms už
kamšyti, tai vėliau imamasi visą 
klausimą iš pagrindų spręsti. Ir da
bar jau einama prie to pagrindinio 
klausimo išsprendimo — grąžinti 
žmogui priklausančias teises, pasto
viau įsikurti. Šalpa yra pirmutinė 
priemonė gelbėti, bet ji niekad neiš
sprendžia klausimo iš esmės. Aš ti
kiu, kad kol bus tremtiniai pastoviai 
įkurdinti, Amerikos lietuviai per IRO 
ir per BALF dės visas pastangas, 
kad palengvintų tą sunkų gyvenimą, 
kol bus privesta prie pagrindinio 
klausimo sutvarkymo. Svarbiausias 
mūsų tikslas — apginti jūsų teises 
ir duoti galimybę saugiai ir paken
čiamai įsikurti.

— Tremtiniai ypatingai daug ti
kėjosi, kad Amerikos Kongresas 
priims dar šioje sesijoje Stratton bi- 
lių. Deja, tas^ klausimas atidėtas 
naujai Kongreso sesijai iki 1948 me
tų pradžios. Kaip tai reikia suprasti?

— Kad Stratton bilius atidėtas, 
tai reiškia, kad Amerikos visuomenė 
dar nėra paruošta tremtinius priimti 
Bet ar vienu ar kitu būdu, man at
rodo, kad einant prie DP pastovaus 
apgyvendinimo, Amerika, kaip vie
na iš IRO organizatorių, į reikalą 
pažiūrės didesniu palankumu ir dalį 
tremtinių į savo kraštą priims.

— Tamsta labai gerai pažįstate 
Lietuvos žmones, o taip pat gerai 
pažįstate ir Amerikos sąlygas. Norė
tume patirti, kaip jūs manote apie 
mūsų tremtinių įsikūrimo perspekty
vas JAV, žinoma, jei jie ten būtų 
įsileisti? Ypač norėčiau užsiminti 
ūkininkų galimybes įsikurti Ameri
kos žemės ūkyje, atsimenant, kad 
tremtyje yra atsidūrusi didelė dalis 
pavyzdingųjų Lietuvos ūkininkų?

— Visi žmonės, ypač tie, kurie 
gerbia darbą taip, kaip lietuviai ūki
ninkai, Amerikoje ras galimybes vi
sai gerai įsikurti žemės ūkyje.

Amerikoje yra labai pavyzdingų 
(Nukelta į 2 pusi.)
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Ne jūs kalti, kad esat apiplėšti ir alkani

(Pradžia 1 pusi.)
E. Devenienė. Tai buvo ženklas, Jog 
šiandien lietuvis žurnalistas, ameri
kietis ar europietis, ranka rankom 
Įsijungia J bendrą kovą — suderinto
mis pastangomis siekti, kad paveržta 
Tėvynės laisvė būtų grąžinta.

Gal paskutinis toks gausus suvažia
vimas tremtyje

Šių metų rugpjūčio 30-31 d. 
Schweinfurte (vykęs metinis Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos metinis su
važiavimas sutraukė nuostabiai gau. 
sų narių ir svečių būrį. Šio meto ke
liavimo sąlygos yra daugiau negu 
sunkios. Jos daugelyje atveju tiesiog 
nebepakeliamos. Traukinių retumas, 
persipildymas keleiviais, zonų sienų 
varžtai, — visa tai - sunkino daliai 
žurnalistų atsirasti šiame suvažiavi
me, tačiau, negalėjusių tai (veikti vis 
dėlto buvo nežymi mažuma. Dauge-, 
lis tikėjosi čia sutikti aukštųjų sve
čių, ypačiai iš Amerikos, kurie šiuo 
metu šiaip ar taip stovi arčiau trem
tinių problemos sprendimo. Kita da
lis, matydama prasidėjusį tremtinių 
bendruomenės skirtstymą po (vairius 
svetimuosius kraštus, ryžosi nugalėti 
visas kliūtis ir dalyvauti šiame su
važiavime, gal būt, jau paskutiniame 
tokiame, iki panašus galės (vykti 
laisvoje tėvynėje.

Taigi, jau penktadienio popiečiais 
visais keliais gelžkeliais, iš visų pu
sių, žmonės nuo Hamburgo, Kielio ir 
Bodcno rinkosi Schweinfurto geležin
kelių stotyje, iš kur lydimi unifor
muotų skautų, suvažiavimo rengėjų 
parūpintais sunkvežimiais vyko ( lie
tuvių Stovyklą. Pavakariais buvo 
Jau dalyvių ir svečių didžiuma su
važiavusi ir aprūpinta puikiomis na
kvynėmis pas vaišinguosius tautie
čius. Organizatoriai turėjo, matyt, 
gražaus ir stripaus darbo, iki pasiekė 
tokio sklandumo, kad viskas riedėjo 
laikrodžio tikslumu.

Prasideda posėdžiai
Rytojaus dieną, atsiradus dar vie

nam kitam pasivėlinusiam dalyviui, 
specialiai skirtoje salėje galėjo prasi
dėti suvažiavimo ‘posėdžiai, kuriuos 
trumpu savo žodžiu atidarė Sąjungos 
pirmininkas A. Merkelis. Sis suvažia
vimas, kalbėjo jis, turės patvirtinti 
senąsias laisvosios lietuvių spaudos 
tradicijas, jis (vyksta Sąjungai šven
čiant savo dvidešimt penkerių metų 
sukaktuves. Juo gajesnė ir darbin- 
gesnė pasirodys pati Sąjunga, tuo la
biau pasiteisins kadaise jos steigėjų- 
pirmatakų sudėtos viltys, tuo labiau 
pasitarnaus ji gyviesiems ir kilnie
siems lietuvių tautos siekimams. To

Vaizdai iš Lietuvos Žurnalistų S-gos suvažiavimo 1947 m. rugpiūčio 30-31 d. £ J .scinfurte: 1) Suvažiavimo prezidiumas — iš kairės i dešinę: D. Penikas, J. Pronskus ir P. Klimas; 
2) posėdžių salėje — pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: p. p. B. Brazdžionis, K. V. Baltramaitis, SL Santvaras, E. Devenienė, J. Kardelis; 3) kitas vaizdas iš posėdžių salės, 4) dalis buv. 
L. Žurnalistų S-gos valdybos — iš kairės t dešinę: J. Vaidelys, A. Braziulis, K. Obolėnas, J. Kardelis, pirm. A. Merkelis, H. Blazas ir J. Cicėnas; 5) p. E. Devenienė savo artimųjų 
tarpe — jos dešinėje Dr. Garmus; 6) p. p. K. V. Baltramaitis ir E. Devenienė tarp tremties laikraščių licencininkų — iš dešinės į kairę: J. Vitėnas, M. Bavarskas, J. Kardelis, u 
Penikas ir J. Vasaitis (tarp p. Devenienės ir L. Z. S-gos pirm-ko A. Merkelio). Foto BorJero

liau posėdį vesti Jis perduoda čia pat 
išrinktam suvažiavimo prezidiumui 
— colL P. Klimui, D. Penikui ir J. 
Pronskui. Prie sekretoriato stalo tuo 
pačiu būdu atsiranda Br. Kviklys ir 
J. Palukaitis. Čia pat dar sudaromos 
dvi pagalbinės komisijos — redak
cinė (Dundulis, G. Galvanauskas, P. 
Gaučys, Al. Laikūnas, A. Rūkas, H. 
Žemelis) ir mandatų (S. Narkeliūnai- 
tė, Naujokaitis, Kl. Prialgauskas). Su
važiavimas pereina prie savo dieno
tvarkės svarstymo.

Pirmuoju jos punktu eina sveiki
nimai. Jų labai daug, tiek žodžiu, tiek 
raštu. Vienas už kitą jautresni, šil
tesni. Sveikina Amerikos lietuvių 
vardu p. Devenienė, perduodama 
ALT ir Amerikos lietuvių žurnalistų 
linkėjimus. Neatsilieka p. K. V. Bal- 
tramaitis, senas Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos narys. Prie jų prisideda 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Dr-jos 
pirm. St. Santvaras, toliau — LTB 
Vyr. Komiteto, lenkų žurnalistų s-gos 
pirmininkas, ukrainiečių, IRO direk
torius Mr. Niece ir t. t. Keliolika 
sveikinusiųjų toliau keitėsi prieš gau
siai susirinkusią suvažiavimo audito
riją. Tatai ženklina, jog tremtinis 
žurnalistas šiandien daugiau, negu 
kurios kitos profesijos žmogus, yra 
suaugęs tiek su tremtinių mase, tiek 
su kitais bendrojo likimo draugais.

Daug gražių minčių tolesnėje po
sėdžio eigoje pateikė svečiai pranešė
jai — p. Devenienė, Baltramaitis ir 
vadovaujančiųjų veiksnių atstovai. 
Iš jų (domių ir aktualių pranešimų 
plaukė, jog tremtis baigia išgyventi 
savo krizę, atsiranda daugiau duo
menų, jog mūsų problema, vis daž
niau pasiekianti pasaulio viešumą, 
artinasi j mūsų pageidaujamą, kad ir 
laikini sprendimą. Čia pat išryškėja, 
kokj didelį vaidmenį, suvaidino ir 
tebevaidina užjūrio broliai amerikie
čiai lietuviai. Jų pastangų dėka pati 
tremtis tiek materialiu, tiek ir mora
liu požiūriu darosi lengviau pakelia
ma negu be jos. Vienintėlė tačiau nuo 
pačių tremtinių pareinanti sąlyga — 
tai jų pačių sveikos, nepalūžusios 
dvasios išlikimas, susilaikymas nuo 
viso to, kas kenkia tautinei grupei ir 
paskiro akmens geram vardui. Po 
svečių pranešimų, kurie išklausyti su 
dideliu susidomėjimu, sekė paklausi
mai, ( kuriuos atsakinėdama! pra
nešėjai dar labiau išryškino prane
šimuose keltas mintis.

Tai vis mūsų darbas
Tą pačią dieną, tuojau po pietų 

pertraukos, (vyksta kruopščiai su
rankiotos spaudos parodos atidary

mas. Gausūs jos eksponatai, pavaiz
duoja dal( Lietuvos žurnalistų darbo, 
tiek laisvės ir nepriklausomybės me
tais, tiek okupacijų siautėjimo laiko
tarpiu, tiek pagaliau slogiose trem
ties sąlygose. Tai nemaža prakaito 
yra išliejęs berankiodamas coli. Br. 
Kviklys, kurio rinkinyje yra tokios 
retenybės, kaip pirmojo lietuviškojo 
laikraščio „Aušros“ komplektas ir 
nacių okupacijos meto pogrindinės 
spaudos kolekcija.

Kone lūžta stalai, apkrauti įvai- 
riavardžiais periodiniais ir neperio
diniais leidiniais — tai darbas lietu
vio žurnalisto ir jo collegos rašytojo 
plunksnos, žadinant savo tautiečius 
ir beldžiantis ( pasaulio sąžinę, kad 
ji pagaliau atsibustų ir, išgirdus 
skriaudžiamųjų ir žudomųjų balsą, 
paskatintų demokratini pasauli nuo 
paguodos žodžių pereiti prie pagalbą 
ir laisvę pavergtiesiems nešančių 
kontretesnių būdų.

Tolesni pranešimai
Tuo lyg baigus bendrąją dal(, su

važiavimas pereina grynai prie tie
sioginės savo paskirties — prie pro
fesinių reikalų svarstymo. Čia iš
klausomi keli pranešimai: A. Merke
lis „Lietuvių žurnalistų vaidmuo“, 
J. Kardelis „Spaudos organizavimas'1 
ir žurnalistų uždaviniai tremty“ ir 
A. Braziulis „Tremtinių archyvų or
ganizavimas“. Prie šių referatų pri
sideda rytojaus dieną H. Blazo skai-

Lietuvos Himnas nuskamba Konstanzoje
Kemptaniečiai skautai jau senai 

svajojo tą vietovę aplankyti, bet 
sunitu buvo išsiderėti iš amerikiečių 
leidimas ( prancūzų zoną. Čia jiems 
j pagalbą ateina Bad-Woerishofeno 
skautai su savo vadovu p. Šimkum 
ir, susidėję ( vieną grupę, padaro 
rugpiūčio mėn. 23 - 24 dienomis eks
kursiją Į Lindau ir Konstanzo mies
tus, pavažinėja garlaiviu Bodeno 
ežere, aplanko savo augmenija (do
mią Bodensee salą Mainau. Oras pa
sitaiko tomis dienomis nuostabiai 
puikus, — kelionė iš Lindau ( Kon- 
stanzą Bodeno ežeru tik vienas ma
lonumas. Be to, kartu vyksta ir ne
mažas būrelis prancūzų skautų su 
savo dvasios vadovu kunigu. Užsi
mezga "bičiulystė: mainosi vieni su 
kitais skautiškais ženkliukais, pasa
kojasi savo bei savo tėvynės rūpes
čius bei vargus, o pasakoti ypač daug 
turi mūsiškiai; padainuoja vieni ir 
kiti savųjų liaudies bei skautiškų 
dainelių, fotografuojasi. Bet čia pat 
ir Konstanza, vienų ir kitų keliai

(Pradžia 1 pusi.) 
ūkių, bet bendras žemės ūkio lygu" 
nėra aukštesnis už tą, kurj buvom 
pasiekę paskutiniais metais nepri
klausomoje Lietuvoje. Lietuviai ūki
ninkai Amerikai būtų ne tik nau
dingi, bet net labai reikalingi, nes 
ir Amerikoje pasireiškia didelis gy
ventojų veržimasis iš žemės ūkio ( 
miestus.

— Jei tremtinių nemaža dalis pa
gal Strattono bilių ar pagal kokį nau
ją patvarkymą rastų galimybių kel
tis ( JAV, ar affidavitų klausimu 
Amerikos lietuviai ar kitos kurios 
platesnės apimties organizacijos ga
lėtų realiai padėti?

— Jei išsispręs specialus bilius 
tremtiniams įsileisti, tai bus patvar
kytas ir affidavitų klausimas. Mes 
manome, kad Amerikos lietuviai ga
li affidavitų gauti per atitinkamas 
Amerikos organizacijas, būtent, per 
National Catholic Welfare, Interna
tional Rescue Relief Co. ir Church 
World Service, kurios emigracijos 
reikalais oficialiai tarpininkauja tarp 
konsulų ir tremtinių. Tos organiza
cijos turi savo bendruosius affidavi- 
tus ir jų praėjusiais metais nemaža 
liko neišnaudota, nes trūko nustaty
tos kvotos.

— Tamstą paskutini kartą man 
teko matyti Kaune 1940 metais, kada

tytasis „Tremtinių spauda ir žurna
listinė etika“. Jau pačios šių referatų 
temos atskleidžia, kuria linkme krypo 
gyvos diskusijos, kurios iškilo išklau
sius pranešėjų iškeltas mintis.

M. Zubrys
(Tęsinys ateinančiame Nr.)

skiriasi. Jųjų dvasios vadas dėkoja 
mūsiškiams už parodytą nuoširdu
mą, spaudžia mūsų vadovams rankas 
ir jie visi linksmai, nerūpestingai pa
traukia savo keliais.

Pasiekę Konstanzą, suradę vietą 
apsistoti ir perkandę vieną kitą kąs
ni, mūsų skautukai išskuba apžiū
rėti miesto. Ir prof. Kolupaila čia 
naujokas, anot jo, daug pasaulio esu 
jau apvažinėjęs, bet Konstanzoje pir
mą kartą esu. Tamsa pradeda gaub
ti miestą, vienas po kito pasirodo ži
buriai, o dar labiau sužėri Šveicari
jos pakrantės. Laimingas kraštas, ne
paragavęs nė trupučiuką karo baise
nybių ir žiaurumų. Ten nenuriedėjo 
nė vienai motinai skaudi — graudi 
ašara per skruostus dėl kare netek
tojo sūnaus; nė vienam to krašto tau
tiečiui netenka šiandien būti pažen
klintam mums gerai žinomom dviem 
raidėmis, — ten verda gyvenimas be 
didesnių vargų bei bėdų. Nė vienas, 
pažvelgęs ( šį laisvės kraštą, pajuto 

"sivertę bolševikai buvo areštavę b 
‘ išvežę Tamstos vyrą Dr. Devenj. Esu 

girdėjęs apie Tamstos nepaprastai 
energingus žygius, privedusius prie 
laimėjimo. Įdomu, jei galima, būtų 
patirti tuos faktus, kurie tada labai 
plačiai jaudino lietuvių visuomenę?

— Taip, aš daug prisidėjau prie 
savo vyro išgelbėjimo ir tai nieko 
nepaprasto, o tik natūrali mano pa
reiga.

Nuolatinis budėjimas, tylus dar
bas ir išnaudojimas kiekvienos pro
gos, iš šimtų nusivylimų davė vieną 
kartą ir laimėjimą. Mano vyras po 
2,5 metų grižo į Amerika i® Vorku
tos. Smulkiau apie tai papasakoti 
būtų ir per ilga ir sunku. Norėčiau 
kada nors surasti laiko ir visa tai 
aprašyti, nes tie išgyvenimai yra da
lis mūsų tautos išgyvenimų.

— Ką Tamsta norėtumėt patarti 
tremtiniams dabartinio gyvenamo 
momento apystovose?

— Sunku man, tik atvykus, pa
tarti tiems, kurių visas sunkias apy- 
stovas matau ir jaučiu'; bet pati nesu 
išgyvenusi. Bet norėčiau priminti, 
kad reikia turėti stiprią viltį, ją nuo
lat kurstyti ir visomis išgalėmis 
siekti savo tikslų. Mes nieko nenori
me, kas mums nepriklauso. Jei jūs 
esate alkani ir apiplėšti, tai ne jūsų 
kaltė, bet kaltė tų, kurie prie to pri
vedė.

Esate nustoję savo krašto, artimų
jų, turto. Viena, ko iš jūsų negali 
atimti, tai jūsų pačių asmenybės. 
Saugokit Lietuvos ir lietuvio vardą, 
nes gyvenime tuo geru vardu galima 
labai daug atsiekti ir laimėti.

B. G.

savyje nepaprastą norą kovoti dėl 
šviesesnio tėvynės rytojaus, nenu
leisti rankų dėl dabartinių mūsų var
gų, mūsų nužmoginimo. Ekskursijos 
dalyviai nakt( praleidžia jau per tre- 
jis metus (prastose sąlygose: ant grin
dų ar gavę vokiečių pereinamam la
geryje šiokią tokią lovą. Sekmadie
nio rytas išaušta vėl puikus. Dvasios 
vadas kun. kap. J. Panavas atlaiko 
pamaldas, kurių metu skautai pagie
da lietuviškų giesmių ir baigia savo 
maldą, galingai sugiedodami tautos 
himną. Visų tikslas ir noras aplan
kyti Mainau salą, kuri, pasirodo, 
esanti Švedijos princo Wilhelmo nuo
savybėj. Sala gan didoka, savo plotu 
užimanti keletą hektarų. Bet (do
miausia, kad čia galima savo akimis 
pamatyti bevelk iš visų pasaulio 
kraštų (vairiausių augalų bei me
džių: auga palmės, noksta saulėj 
apelsinai ar bananai ir pan. — Vos 
suspėję ( traukini Lindau - Kempten, 
grįžta visi į savo pastogę — ( pilkąjį 
DP gyvenimą. L. V-kas
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Neramieji Balkanai
KOVA BE ATVANGOS

Iš seno yra žinoma sąvoka „bal- 
kanizacija“. Tai reiškia skaldymą, 
pųjitinį nesutarimą, kovą Visi tie 
reiškiniai anksčiau buvo dangstyti 
Įvairiais sumetimais, idėjomis ar at
skirų valstybių interesais. Jų sargy
boje stovėjo didelės valstybės. Ne
lemtai minutei atėjus, jos stojo ginti 
„nuskriaustojo“, o iš tikrųjų tat reiš
kė nedaugiau; kaip savo laimės ban
dymą kovoje.

Dabar mes matome dvi galybes 
atvirai rungtyniaujant. Sovietai 
spaudžiasi j Vengriją. Anglosaksai 
notas siunčia. Maskvai ten koją įkė
lus, notų veiksmingumas baigiasi. 
Vidaus politikoje vedama skaldymo 
politika: „valymas“ pavojingo ele
mento, skaldymas mažažemių parti
jos, pagaliau katalikų kunigas Balogh 
organizuoja „demokratų partiją“, 
kuri palenkia dali mažažemių, liku
sių be vadų. Jei Balogh nebūtų įtar
tinai geruose santykiuose su sovie
tiniu valdovu gen. Sviridovu ir nau
jų partijų rikiavimo prieš rinkimus, 
priekaištai neturėtų pagrindo. „Tau
tinės laisvės partija“ organizuoja 
„žygi“ prie urnų, nes iš 414 parla
mento vietų tik 300 sėdi. Kiti — 114 
taip pat „sėdi“, jei žemelėje nepa- 
guldyti. Min. Gero pareiškimas dėl 
bankų nacionalizavimo, trejų metų 
plano paskelbimas, piliečius padaro 
automatais pagal „Piliečio įstatymo 
§ 2, nes jie privalo visomis jėgomis 
ir turtu aukotis bolševikiniam pla
nui įgyvendinti.

Bulgarijoje siaučia 1946 m. spalių 
mėn. įkurdintas „Tėvynės frontas", 
bolševikų partijos vadovaujamas. 
Ūkio srityje įgyvendinta bolševikinė 
sistema. Kolchozai įkurdinami pla
čiu mastu. Darbo prievolė pavergia 
7 mil. gyventojų. Opozicija naikina
ma. Ūkininkų partijos vadas Myk. 
Petkov, vadovavęs 101 atstovų, iš 564 
atstovų esančių atstovų rūmuose, ne
seniai paskelbtomis žiniomis nužudy
tas. Jis vienintelis išdrįsta kovoti 
dėl pilietinių laisvių. S. m. gegužės 
mėn. jis buvo suimtas. Amerikiečiai 
nusiuntę protesto notą. Jį nužudžius, 
taip pat galės siųsti, nes tai būtų ant 
jo kapo vienintelis ženklas, prime
nąs, jog Bulgarijoje laisvės palaido
tos — Petkovo suėmimo metu už
gniaužta spauda, o daugelis atstovų, 

, . vien pradžioje 23, įkišti kalėjiman.
Austrijoje maskviškiai patyčiomis 

užima žinomąsias Llsterdorfo naftos 
valyklas, kuriose įdėtas amerikiečių 
kapitalas. Austrijos min. pirmininkas 
Figl dažnai protestuoja, kad žadėta 
nepriklausomybė nesuteikiama. Au
strai, laukę bolševizmo išskėstomis 
rankomis, dabar neturi noro virškinti 
sovietini kepsnį, o patys per silpni 
kovoti su mašina, kuri. naikina di
džiąją dalį. Austrija dabar padalyta, 
kaip ir Vokietija. Ji turi savo vy
riausybę. Bet ar tai yra savarankiš- 

, kūmo ženklu?
„LAISVOSIOS GRAIKIJOS“ 

VYRIAUSYBE
Amerikiečių agentūra paskelbė,

/

kad Marcos Vaffiades paskelbė su
daręs „laisvosios Graikijos“ vyriau
sybę. Jis pasauliui pranešė per slap
tą radijo stotį: „Graikijos monarchi
ja panaikinta, o karalius nuverstas. 
Monarchija atstatyta suklastotu tau
tos atsiklausimu, todėl negali būti 
veiksminga. Kita vertus, yra sukur
ta legalinė, demokratinė kariuomenė, 
siekianti išlaisvinti kraštą. Vyriau
sybės suteiktos privilegijos įvairioms 
svetimšalių bendrovėms turi būti 
tuoj panaikintos, nelaukiant naujos 
laikinosios vyriausybės sudarymo. 
Jos pareigas eis išlaisvinimo vyriau
sybė. Liaudies komitetai bus sukurti 
kiekvienoje vietovėje. Nuo šio meto 
Graikija yra respublika“.

Tarp Graikijos ir sovietų santy
kiai yra labai įtempti. Maskvon iš
vykęs atstovas į Atėnus negrįžo. 
Marcos „naujos“ vyriausybės suda
rymas tuo metu yra reikšmingas. 
Nors jis kalba savo vardu, tačiau ge
rai žinoma, jog tie žodžiai buvo re
daguoti Maskvoje.

Dar anksčiau, kai buvo paskleis
tas gandas apie tos vyriausybės su
darymą, Graikijos vyriausybė grasi
no duosianti įsakymą suimti visus 
komunistus ir uždaryti bolševikų 
partiją.

Graikijos vyriausybė dabar nuo
lat prašo ginklų iš JAV ir turkų su
stiprinimo kariais. Anglosaksai, nors 
kritikuoja graikų monarchiją, tačiau 
ją remia. Dvi galybės veikliai susi
duria. Graikijos kariuomenė 120.000 
vyrų kovoja 1.300 km fronte. Suki
lėlių skaičiuojama 16.000. Bet nepa
mirština kariuomenės Ištekliai: Al
banijoje — 70.000, Bulgarijoje — ket
virčio milijono, Jugoslavijoje — 0,5 
mil. ir pačioje Graikijoje — 12 so
vietinių divizijų, kurių dvi lėktuvais 
išsodintos.

Graikijos vyriausybė gauna gin
klus iš amerikiečių. Jų karo laivy
nas nuleido inkarus graikų ir turkų 
vandenyse. Sportui? Ginti Saloni
kus, Egėjaus jūrą ir Dardanelus.

Ar vien sukilėliai vadovauja fron
te? Praėjusiais metais rugsėjo mėn. 
įvyko Skoplije svarbus pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Mauša Pijade — 
Tito, Dimitrovas, Vlahovas marš., 
Talbukinas ir marš. Žukovas, grei
čiausia dabar palydėtas į kapą. Puo
limo planas paruoštas jugoslavo gen. 
Dapčevič ir eilės karininkų, kurių 
tarpe dalyvauja graikas maj. Demia- 
kis, jugoslavų karininkas. Kova vyk
sta dėl atviro tikslo ir atvirai abiem 
pusėms dalyvaujant. Anksčiau bu
vęs šydas, dabar yra permatomas ir 
daug kur pagaliau nuplėštas.

JAV atstovų rūmų užsienio politi
kos pirmininko Charles Eaton pareiš
kimas nedviprasmiškas: „JAV yra 
pasiruošusios karui, kuris Graikijoje 
gali prasidėti kiekvieną minutę. Tuo 
atveju žmonijos likimu bus negales- 
tingai žaidžiama.“

Tame žaisme trys Maskvos figū
ros, trys „gauleiteriai“: Tito, Dimi-

Rašo Ged. Galvanauskas
trov, o ypač Hodža, atlieka skirtą 
uždavinį. Pirmieji du neseniai pasi
rašė sutartį paruošiančią kelią rau
donajam imperializmui.
CARISTINIS PANSLAVIZMAS IR 
RAUDONASIS IMPERIJALIZMAS

Carinė Rusija ieškojo būdų įsėsti 
Balkanuose. 1850 m. ji kalbinasi ser
bus — nesutaria. Beprincipiniai, ru- 
sofilai bulgarai ir albanai siūlymui 
pritaria. Serbai nepamiršo įvairių 
istorinių skriaudų, padarytų turkų ir 
austrų-vengrų. Rusai tikėjosi ir juos 

■savo pusėn privylioti. Serbų tautinio 
sąjūdžio galva Garašanian kreipėsi 
memorandumu į D. Britaniją, Pran
cūziją ir Rusiją, nurodydamas, kad 
Balkanuose bus sukurta bedugnė 
tarp Rytų ir Vakarų. Rusija įsikiša 
į 1885 m. karą. Nuo to meto Balka
nai virsta nuolatinių konfliktų sri
timi. Hitleris, tat žinodamas, naudo
jasi Balkanų nesantarve ir žygiuoja 
į Adrijos ir Egėjaus jūras.

Sovietai paveldi visas praeities 
blogybes, kurios nūnai reiškiasi dar 
stipresnėmis formomis. Hitlerinis 
planas — užkariauti Balkanus — im
ponuoja. Maušos — Tito 1945 m. su
kurtoj valstybė sudaro branduolį 
Makedonijai. Tas geografinis vardas 
tuoj primena Salonikus, valdomus 
graikų, kurie numatomi Makedoni
jos sostine. O iš ten atsidaro plati 
panorama į Mažąją Aziją ir Afriką.

Tai panoramai neužtemdyti būti
nas išrikiavimas Jugoslavijos ir Bul
garijos. Sofijoje suteikiama valdžia 
Zveno partijos vadams — fašistams, 
bet panslavistams Kimon Georgievui 
ir Kimian Velčevui, kurie 1923 m. 
dalyvavo suokalbyje . nužudyti žino
mą demokratą Al. Stambuliskį, o 1934 
m. nuverčia Myk. Mušanovą. Pasi
darę bolševikų vergais, įsako suimti 
pastarąjį ir eilę demokratinių partijų

„Manch.' Guard. Weekly“ 1947 m. 
rugpiūčio 14 d. nr-ry Aleksander 
Werth rašo apie paskutinis dvejls 
Lenkijos atstatymo metus. Visų ka
ro nualintų Europą? kraštų tarpe 
Lenkijos atsistatymas yra daugiau
siai pastebimas. Lenkijos nualiųi- 
mas buvo daug didesnis, negu kitų 
kraštų, kuriems teko nešti okupaci
jos jungą. Išimtį čia sudaro tik Sov. 
Sąjunga. Lenkija buvo keletą šimtų 
kilometrų pastūmėta į Vakarus ir 
turėjo asimiliuoti didelę naują teri
toriją.

Rytinių sričių lenkai ne perdaug 
apgailestauja išskyrus Vilnių ir ypa
čiai Lvovą.’ Bet visi lenkai yra vie
nos nuomonės dėl Oderio - Neissės 
linijos Vakaruose.

Šiandienė Lenkija gerai atrodo 
žemėlapyje. Ji sudaro beveik taisyk
lingą apskritimą. Ji yra kompaktiš
ka, homogenišką ir, išvarius vokie

veikėjų. Iš Maskvos atvyksta žino
masis Jurgis Dimitrov, dabartinis 
ministeris pirmininkas. „Tautinis 
frontas“ palaidoja „Zveno“. 16.000 
sušaudyta. Atlikus pagrindinį valy
mą, Bulgarijoje ir Jugoslavijoje iš
kyla būtinybė įsirikiuoti viename 
fronte, pašalinti tarpusavį politinį 
rungtyniavimą. Tie du kraštai yra 
priemonė, todėl negali turėti savai
mingų tikslų, pvz., peštis dėl Make
donijos.
JUGOSLAVIJOS — BULGARIJOS 

SUTARTIS
G. Dimitrovo atsilankymas Bel

grade sudarė pagrindą įvairiems ko
mentarams. „Paroles Francaises“ š. 
m. rugpiūčio 15 d. numeryje skelbia 
tos sutarties turinį:

1. Jugoslavija atsisako Bulgarijos 
naudai reparacijų 25 mil. dolerių;

2. Jugoslavija ir Bulgarija sudaro 
muitų ir monetarinę uniją;

3. Bendra, suderinta veikla kovo
je prieš „graikų monarchistinius fa
šistus“;

4. Vaidmens aptarimas Dunojaus 
laivininkystės tvarkyme ir santykių 
su valstybėmis, gulinčiomis prie jo;

5. Pramonės sujungimas ir deri
nimas;

6. Vizų panaikinimas.
Si sutartis aiški be komentarų. 

Tai pasiruošimas veikliai dalyvauti, 
Graikiją, Turkiją pulti ir bet 
kuriomis karinėms operacijoms. Ji 
rodo, kad tos dvi Kremliui „ištiki
mos valstybės“ turi atlikti aiškų 
vaidmenį — sunaikinti ' sovietinio 
imperializmo aukas ir įgyvendinti jo 
didžiuosius tikslus.

JTO IR BALKANAI
Kai Balkanuose liejamas kraujas, 

JTO žaidžia. Specialioj komisijoje 
ilgai svarstytas Bulgarijos, Rumuni

Naujoji Lenkija
čius bei naciams išžudžius beveik vi
sus žydus, ji daugiau nebeturi ma
žumų problemos, kuri silpnino vals
tybę tarp abiejų karų.

Be abejonės, pastūmėjimas į Va
karus pakeitė beveik visą Lenkijos 
ekonomikos pagrindą. Ji nebebus 
daugiau didele javų augintoja, bet 
daugiausia versis gyvulininkyste, 
pienininkyste ir pramone. Šeši bru
talios ir pažeminančios okupacijos 
metai Lenkiją mažiau demoralizavo, 
negu kitus okupuotos kraštus.

Be to, UNRRA suteikė jai 500 mil. 
dolerių vertės paramą. Svarbi buvo 
parama, gauta iš Švedijos ir kitų 
kraštų. Per dvejis metus atsiekta 
pažanga Lenikijoje yra milžiniška. 
Dabar ten prekių judėjimas ir vago
nų skaičius yra didesni, negu jie bu
vo prieš karą. Žinoma, daug tų va
gonų buvo perimta iš vokiečių, bet 
nemaža buvo pagaminta ir naujų. 

jos ir Vengrijos įsileidimo klausimas 
į JTO. JAV sovietiniam siūlymui 
pasipriešino. Saugumo Taryboje 
graikų klausimas neišspręstas, o 
Egipto ir Indonezijos įrašytas pro
gramoje.

Balkanų klausimas nusveria pir
muosius. Graikų amb. Dendramis 
balkaniškąjį tragizmą išreiškia šiais 
patetiškais' žodžiais: „Jei Albanija, 
Bulgarija ir Jugoslavija ir toliau 
rems jiems svetimas gaujas, ateis 
laikotarpis, kai Graikija nebeturės 
sienos su šiauryčių kaimynais. So
vietai su savais satelitais nori visai 
apsupti Graikiją. Šią šalį nori pa
daryti klusniu pavaldiniu“.

Vienintelis būdas Graikijos klau
simui Išspręsti — sudaryti tarpžiny
binę JTO komisiją, kuri sektų kari
nius įvykius ir šalis taikytų.

Mes žinome, kad šis būdas yra 
sovietų šiurkštaus veto palaidotas. 
Septynių pakomisė darbą baigė vi
suotina nesekme. JAV pradėjo kal
bėti atvirais žodžiais. Jos prašė Al
baniją, Bulgariją, Jugoslaviją liautis 
rėmusios graikų sukilėlius EAM ir 
grasino perduoti tą klausimą JTO 
pilnačiai: „Tikiuosiu, kad JTO pil
natis ras būdą patikrinti Graikijos 
saugumui“.

Mažieji akmens verčia didžiuo
sius vežimus. Tokiais akmenėliais, * 
dygiais ir kampuotais, nusėtas takas 
į taiką. Tūlas paklydėlis, bet ne to
ki milžinai gali žengti tuo taku. Blo
gio siautulys parbloškia pasaulį. Bal
kanų įvykiai mums sako: klastinga
sis žmogus — politikas negali su
kurti dorovingo pasaulio, deganti* 
kerštu — meilės įgyvendinti, o šau
kiantis pasaulinėn revoliucijon —• 
būti taikos apaštalu... Akmenėliais 
svaidymasis gali lengvai nuvesti į 
bombų mėtymą. Abiem atvejais bru
tali tikrovė aukojama kilniems idea
lams, kurių amžiais siekiama, nors 
ir klampojant žemiškame purve. -

Žemės reforma praėjo gan sklandžiai. 
Trūksta dar maisto ir, kas blogiau- • 
šia, jo trūksta jau nuo 1939 metų: 
7 iš 10 Varšuvos gyventojų yra džio
vininkai. Nors daug žmonių gyvena 
vargingai, ypačiai didžiuosiuose mier 
stuose, Lenkija negali būti laikoma 
labiausia badaujančia Europos kraš
tu. Žiaurių smūgį Lenkijai sudarė 
po-unrinės globos teikimo sustabdy
mas.

Minimo laikraščio bendradarbis 
apkeliavo lenkiškas Rytų Prūsijos 
sritis ir Balstogės apylinkes, kurios 
prieš metus buvo labai pavojingos, 
dabar nemalonių įvykių būna ma
žiau. Vasario mėn. amnestija efek
tingai užbaigė partizanų veiklą. Apie 
60 tūkstančių vyrų padėjo ginklus ir 
sugrįžo į civilį gyvenimą. Prie to 
daug prisidėjo greitas paramos jiems - 
teikimo mažėjimas iš ūkininkų pu-

(Pabaiga 7 pusi.)

J. Švaistas •'

Apžiūrėk iq skynimą-
(Tęsinys iš praėjusio Nr.)

■ Šeštadienių saulėlaidžiais Audronė pasi
kviesdavo Kostą pasiirstyti po ežerą. Mielai jis 
sutikdavo. Keletas laivelių buvo parūpinta 
vasarotojų malonumui. Audronė ypatingas 
laikinosios nuosavybės teises turėjo vienam, 
nes brangiau už tai mokėjo.

Kostas sėsdavo prie irklų, o ji — laivelio 
plačiagaly, priešais. Plačiais irklų patrauki
mais smarkiai slysdavo laivelis. Šviesiai gel
tonus, minkštus jos plaukus dailiai kedenda
vo vakaris. Ilgos tamsiai dažytos blakstienos 
svaigulingai blausdavos. Truputį pravirų sul
tingų lūpų kampeliai nervingai timptelėdavo. 
Švelniu nudegusiu veidu tarytum aitrumo 
šypsena prasmukdavo.

Nusiyrus gilyn paliepdavo suglausti irklus. 
Tuomet ji lyg nubusdavo ir sveikais baltais, 
kaip porcelano gurgždėjimas, dantukais im
davo krimsti riešutinį šokoladą. Daug to šo
kolado suvalgydavo ji. Iš pradžių pasiūlydavo 
ir Kostui. Bet jis nemėgo. Dažniausiai atsisa
kydavo, tik retkarčiais paimdavo, kaip man
dagus svečias nepaliaujamai prašomas.

Bevalgydama šokoladą pradėdavo klausinėti 
Kostą apie jo gyvenimą, apylinkę. Prasitar
davo ir apie save. Papasakojo, kad turi Kau
ne patogų modernų butą, kad dainuoja operoj. 
Geriausios jos partijos — Margarita, Tatjana, 
Madam Butterfly, Mimi, Dezdemona.

„Ar girdėjai kada nbrs operą?“
Kostas tylėjo, nes, apskritai, nieko neiš

manė apie tuos dalykus. Kai nesuprato, dar

gražiau atrodė jam viskas. Vaizduotėj šmėk- 
čiojo kažkas fantastiška ir dieviškai kilnu. 
Pati Audronė tą akimirką pasivaidendavo 
ypatinga, nežemiška būtybe. •

Kartą, ežero gilumon nusiyrus, Audronė 
lyg rimtai, lyg juokais paklausė:

„Kostail Ar tu galėtum karštai, karštai ir 
taip gražiai per visą savo gyvenimą mylėti?“

Tylus užtrukęs atsirado žodis: „Ne-ži- 
nau...“

Audronė tarytum susimąstė ir garsiai at
siduso:

„Gerai, Kostai, kad nežinai. Nė nereikia 
tai žinoti... Pagaliau nė neįmanoma. Čia 
jausmas, širdis, Kostai... Gajus, aklas jau
smas, bet drauge ir nepastovus jis vieno kurio 
nors asmens atžvilgiu“.

Išniro dar Kosto atminty vienas toks ypa
tingas vakaras. To vakaro jis niekad nepa
mirš. Ne... Ilgai juodu plaukiojo laiveliu. 
Ežero tamsumą beveik susiglaudė su vakaro 
vėluma. Įprastu būdų priplukdė jis laivelį 
prie liepto šono. Pirmasis iššoko ir stamantriai 
ištiesė rankas, kad padėtų jai išlioti. Paėmė už 
pusiaujo ir lengvai, kaip šokinėjančią žuvį, 
perkėlė per laivelio briauną. Jos kojos su bil
desiu atsirėmė liepto, bet visas liemuo kaž
kodėl pasviro jam ant krūtinės. Šiltas veidas 
švelniai palietė jo kaklą. Staiga jos lūpos 
karštai su aistra įsispaudė į kaklą ties ausimi. 
Bematant ji atšoko ir tyliai, pašnibždom pa
sakė: „Labanakt, Kostai... Dėkui!...“ Su
trinksėjo liepto lentos ir lengvais smulkiais 
žingsniai nutakšėjo paežerės sodo takučiu

Ji nubėgo. Kostas, kaip užmarintas, negreit 
ėmėsi tvarkyti irklus ir laivelį. Saldžiai tirpo 
jo pojūčiai: „Tokio pabučiavimo niekad ne
buvau dar patyręs..: Danutė irgi pabučiuo
davo, bet negi palyginsi. Gal tiktai pasakų 
laumės tegalėjo taip bučiuoti. Visai nenuo
stabu, kad jos net ligi mirties užbučiuodavo 
kai kuriuos“.

Tą vasarą Danutė pamažu tapo šešėliu 
Audronės šviesoj ir burtuose. ,

Kai atėjo laikas grįžti į Kauną, Audronė 
nuoširdžiai spaudė ranką ir įsiteikdama žiūrėjo 
į akis: „Nepatingėk, Kostai, nutrauk į Kauną! 
Negi ką labai veiksi, kai užguls čia žiema. 
Užeik pas mane drąsiai ir paprastai, kaip pas 
gerą savo bičiulį. Aš tau aprūdysiu miestą, 
nuvesiu į operą“.

Žiema ėjo ir praėjo. Kostas neišsirengė. 
Danutė vėl artimesnė ir tikresnė pasidarė. Bet 
štai ūžtelėjo pavasaris ir papūtė naujais sti
presniais vėjais.

Kostas pakilo nuo akmens dirvos pakrašty 
ir apsidairė. Arklys jau buvo išvilkęs plūgą 
iš arimo ir skubiai gaudė jaunutė atželiančią 
žolę. Subarė arklį ir vėl įstatė jį reikiamon 
vieton. Apvaręs keletą vagų, pasižiūrėjo į 
saulės vietą danguje. Tuo pat metu žvilgte
rėjo į savo kiemą. Motina jau šaukė ir mo
savo prijuoste. Balso jis negirdėjo, bet žen
klus suprato: „Vadinasi, metas jau pietų“.

Skubiai atjungė nedidelį dručkį bėrioką ir 
pusiau raitom, tik ant vieno šono užsėdęs, nu- 
tabalavo namo. Vos pasirodė tvarte, kurio 
vienam gale buvo arklidė, tuojau sužvingo 
Aitvaras. Žvengė jis lyriškai aukštu gražiu 
koloratūriniu tenoru. Visas nerimavo, nuolat 
tiesė kaklą pasukdamas galvą ir mirštingai 
daužė priešakine koja,

Kostas tvarkė bėrioką prie ėdžių ir drau
giškai šnekėjosi su Aitvaru:

„Pasilgai, šėtone mieliausias! Neberimstl 
jau? Gerai... Juk tu negi alkanas esi — aš 
žinau. Bet didelis smaliūgas — per daug jau 
išlepintas ... Štai kas, Pakentėk, smarkuoli. 
Po pietų atnešiu. Dabar va (pabraukė per ki- 
šenius): nič nieko neturiu?

Aitvaras, rodos, suprato ir aprimo. Bėrio
kas godžiai grukšnojo avižas.

IV.
Po pietų Kostas nėjo pogulio, kaip buvo 

įprasta. Jis pasirodė ant išorinių durų slenks
čio žvalgėsi po kiemą. Pirmasis gyvas daik
tas, kurį jis pastebėjo, buvo Kudlius. Nuo
bodžiai snūduriavo jis prie tvartų. Vos pa
judėjo Kostas jo kryptimi, šuo tuojau sušla
mėjo ir dingo savo būdoj. Kostas pasilenkė 
prie angos ir nuolaidžių balsu kvietė:

— Na eikš, Kudliau! Eikš, nebijok! Nieko 
tau nebedarysiu ... Bet tu pasižiūrėk, kas čia! 
Nori? Išeik — tai gausi...

Kostas mėgino šuns apetitą ir rodė jam 
minkštus veršienos kaulus. Kudlius bailingai 
šliaužė pilvu ir iškišo iš būdos didžiulę apše
pusią galvą. Kostas pasitraukė kiek.

— Arčiau ... Visas pasirodyk! Dabar tar
nauk! Tarnauk, rupūžiok! Tai. Gerai... Na, 
duokš savo lapą! Taika ir ramybė dabar... 
Supranti, tu, kutvaila?

Kostas paglostė šunį ir paplojo per jo šo
ną. Kudlius gyvai, apsilaižydamas krimto kau
lus, o Kostas vis dar jam aiškino:

— Ir tu pasiliksi ir vilkas bus. Toks juo
das, gražus vilkas... Supranti? Abu būsit ir 
abiem užteks čia vietos.

Arklidėj Kostas stačiai priėjo prie Aitvaro.
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Pastangos stabilizuoti valiutas
Dr. S. Tomas

Šveicarijos pavpsyje

Dar karo metu buvo aišku, kad 
pasibaigus karui; greta kitų ūkiškų 
sunkumų, valiutų problema bus vie
na iš didžiųjų. Karo žaizdoms gy
dyti, ūkiškai kraštus atstatyti jau 
karo pradžioje numatytos priemonės, 
kurios po karo turėjo būti panaudo
tos. Drauge iš anksto buvo numaty
ta, kad atstatant sugriautą ūkį, kar
tu būtų įgyvendinti naujieji ūkio 
planai, pagal kuriuos buvo numatyta 
įgyvendinti laisvą pasaulini ūkį. Tam 
tikslui numatyta sukurti tarptautinę 
instituciją, kuri lengvintų paskirų 
kraštų ūkinius sunkumus išlyginti. 
Pati pagrindinė idėja buvo: nustatyti 
kelius, kuriais eidami paskiri kraštai 
4>ūtų įgalinti bendradarbiauti su vi
lais kitais kraštais Savo ūkiniams 
sunkumams nugalėti. Tie ūkiniai 
sunkumai numatyta spręsti valiutų 
ir kredito politikos pagalba.

Konkretus žygiai pradėti 1944 m. 
Tais metais įvyko JAValstybėse, 
Bretton Woods, pasitarimai ir vėliau 
konferencija, kurioje dalyvavo 44 
valstybių ir įvairių pasaulinių ūkinių 
institucijų delegacijos. Konferencija 
nutarė įsteigti sekančias dvi tarptau
tines institucijas ūkio reikalams: 
Tarptautinį Valiutų Fondą —■' Inter
national Monetary Fund ir Tarptau
tinį Atstatymo ir Ugdymo Banką — 

J International Bank for Reconstruc
tion and Development. Pagrindinių 
planų, autoriai buvo amerikietis H. 
D. White ir anglas lordas Keynes. 
Tolimesnėse diskusijose amerikiečių 
planas padėtas pagrindam Siame ra
šiny nagrinėju tik valiutas, todėl to
liau ir paliesiu tik pirmąją institu
ciją — Tarptautinį Valiutų Fondą.

Fondo uždaviniai nustatyti tokie: 
tarptautinis bendradarbiavimas va
liutų srityje, harmoningas tarptauti- 

' nės prekybos plėtojimas, daugiašalės 
mokėjimų sistemos kūrimas, pinigų 
kursi} saugojimas, mokėjimo balansų 
išlyginimas. Šio Fondo tarptautinė 
valiutų organizacija paremta aukso 
standartu. Fondo uždaviniams vyk
dyti numatyta sudėti 8,794 milijardų 
dolerių suma, kuri vėliau galės būti 
padidinta iki 10 milijardų dolerių. 
Kapitalą sudeda dalyvaujančios vals- 

. tybės - nariai nustatytomis kvotomis. 
Fondo reikalų tvarkyme balsų san
tykis atitinka įnašų dydžius. Kiek
vienas narys įpareigotas arba 25°/« 
savo kvotos įmokėti auksu arba 10 % 
viso savb aukso rezervo. Nariai gali 
pirkti iš Fondo už savo valiutą de
vizų iki dvigubos įnašų sumos. Jei 
krašto valiuta dėl kurių nors prie
žasčių susvyruoja,.valstybė turi teisę 
suvaržyti valiutos judėjimą bei keisti 
jos vertę 10 "/• ribose. Kitas valiutos 
sanavimo priemones galima panau
doti tik Fondo vadovybei sutikus. 
Tačiau kiekvienas kraštas turi pilną 
laisvę savą valiutą iš Fondo atgal 
nupirkti arba pirkti už auksą neri
botą devizų sumą. Jei dėl intensy
vaus kurio nors krašto eksporto jo 
valiuta Fonde sumažėja, tai Fondas 
gali imtis priemonių būklei atitaisyti.

Tokia yra teorinė Fondo kon
strukcija pagal jo statutą. Toliau 
pažiūrėsime, kaip svarbiausios pa
saulio valiutos po karo evoliucionuo
ja ir kokia minėto Fondo veiklos įta
ka pasaulio valiutų pastovumui. 
Valstybių Fondo narių pirmasis gę- 
neralinis susirinkimas įvyko 1946' m. 
rugsėjo 29 d. — spalių 4 d. Washing
tone. Tame susirinkime Fondo di
rektorius, buvęs Belgijos finansų mi- 
nisteris, Camille Gutt, griežtai reika
lavo, kad ne tik dolerio valiuta, bet 
drauge visos valiutos tuojau būtų 
galutinai priderintos atitinkamam 
aukso paritetui. Tai buvo drąsus rei
kalavimas, paremtas Šveiku galvoji
mu Ir numatąs tolimą ateitį. Silpnos 
bei svyruojančios valiutos turėjo bū
ti taip pat trumpu terminu sanuoja
mos ir sutvirtinamos. Tačiau nusi
statyta pirmiausia stabilizuoti auksu 
ar doleriais funduotas valiutas ir po 
to palaipsniui pereiti prie kitų silp
nų ir svyruojančių valiutų. Jų at
statymą j sveikas vėžes Fondas tu
rėjo paremti ir tuo būdu greičiau pe
reiti į sveiką pasaulio ūkį.

Fondas savo veiklą oficialiai pra
dėjo 1947 m. kovo 1 d. ir savo vei
klos pagrindan padėjo dar 1946 m. 
gruodžio viduryje deklaruotus aukso 
ir dolerių paritetus, būtent: 1 USA 
doleris lygu 1 Canados doleriui arba 
= 0,248 Anglijos svaro arba 43,8 Bel
gijos franko arba 2,65 Olandijos gul
deno arba 119 Prancūzijos frankų 
arba 3,31 Indijos rupiją. USA dolerio 
pagrindas yra toks: 35 USA doleriai 
lygu 1 uncijai arba 31,1 gr gryno

Nukarunuoias batų
Vardas „Bata“ (čekų kalboje ant 

„t“ yra suminkštimo ženklas, todėl 
tariasi „Batja“) batų vartotojams tu
ri panašią reikšmę, kaip automobili
ninkams „Fordo“ vardas. Todėl ne 
be pagrindo pagarsėjęs „Bata“ įmo
nių Zline įsteigėjas Tomas Bata bu
vo vadinamas Čekoslovakijos batų 
karaliumi, kurio titulas po jo mirties 
atiteko jo sūnėnui Jan Bata.

1894 metais jaunas iš kaimo kilęs 
batų meisteris Tomas Bata įsteigė 
batų dirbtuves, kuriuose buvo gami
namas, palyginti, pigus ir patvarus 
įvairiems gyventojų sluoksniams 
prieinamas apavas. Pradžioje jauna
sis Tomas turėjo daug sunkumų, ku
rie kilusiam iš kaimo, neprityrusiam 
pramonininkui buvo sunkiai įveikia
mi. Bet nepaprasta energija, gabu
mas ir užsispyrimas, padėjo jam vi
sus sunkumus ir konkurentus nuga
lėti, ir firma pradėjo amerikiniu tem
pu augti.

Jau 1910 metais Zlino miesto nau
jai pastatytame fabrike dirbo 15.000 
darbininkų.

Firmos žydėjimo laikas prasidėjo 
pirmojo pasaulinio karo metu Ir nuo 
1920 iki 1930 metų. Visuose pasaulio

aukso. Nors Fondas tų kursų pasto
vumo nėra garantavęs, bet jie iki 
šiol pastoviai laikosi. Lenkija, Jugo
slavija, Graikija, Kinija, Brazilija, 
Olandų Indija, Indokinija ir Domi
nikonų Respublika nėra paskelbusios 
jokio savo valiutą oficialaus pariteto. 
Kitos valstybės kovoje su infliacija 
ir savo valiutas tegalės stabilizuoti 
laikui bėgant. Vokietijos valiuta tarp
tautiniu mastu nediskutuojama, nes 
ji tuo tarpu neturi jokio valiutinio 
masto. Tą ypatybę vokiečių markė 
tegalės įgyti tik Vokietijos valiutą 
vienu ar kitu būdu reformavus. Da
bartinėmis sąlygomis negalima ab
soliučiai tvirtinti, kad dolerio ar sva
ro valiuta yra visiškai jau tvarkoje. 
Tiesa, čia tenka konstatuoti priešingų 
reiškinių: valiutos gali būti tvarkoje, 
bet prekių trūkumas turi tą pasėką, 
kad numuša perkamąją piniginio vie
neto galią, kitaip sakant, sumažina 
aukso vertę, lyginant su kitų prekių 
įprasta normaline verte, šiaip ar 
taip vertinsime tokią padėtį, kai rin
koje jaučiamas prekių trūkumas, ta
čiau turime pripažinti, kad pinigų ir 
prekių rinkoje suirusi pusiausvyra 
faktiškai palieka pinigų perteklių, 
kai tuo tarpu prekių kiekis suma
žėja. Padėtį gali pataisyti tik elasti
nė ūkinė politika: arba vėl reikia pa
didinti prekių kiekį rinkoje ir bu
vusį santykį atstatyti arba vesti de- 
fliacinę kredito politiką .ir pinigų 
kiekį apyvartoje susiaurinti. Ūkiš
kai pajėgūs kraštai drąsiai naudoja 
pirmąjį kelią, ūkiškai silpni kraštai 
tegali bandyti antrąjį metodą.

Prisiglaudusi prie Šveicarijos ma
žoji Lichtenšteino kunigaikštystė yra 
viena iš tų nedaugelio laimingųjų 
kraštų, kurių nepalietė paskutinioji 
Europos katastrofa. Panašiai kaip ir 
Šveicarijos, palanki jos geografinė 
padėtis netrukdė jai didžiojo Euro
pos valstybių sukrėtimo metu ilsėtis 
tarp savo gražiųjų kalnų ramiai 
„miegančios karalaitės' miegu. Kaip 
žinoma, ankščiau šio mažojo krašto 
svarbiausi pajamų šaltiniai buvo paš
to ženklai ir gerai pastatytas gyvuli
ninkystės ūkis. Pirmojo pasaulinio 
karo metu kunigaikštystė buvo už
mezgusi ūkinius santykius su Austri
ja, o piniginiu ir muito atžvilgiu su
sijungusi su Šveicarija, . vadinasi, 
praktiškai buvo Šveicarijos tautos 
ūkio dalimi. Iki antrojo pasaulinio 
karo panašiai kaip ir Šveicarija, ku
ri buvo laikoma didžiuliu turistų 
viešbučiu Europoje, Lichtenšteine už
sienio turistai buvo nuolatiniai sve
čiai, nes puikus kalnuotas krašto 4

kraštuose buvo įsteigti firmos skyriais 
ir net atskiri skyrių buveinės miestai 
pavadinti įmonės vardu, k. a.: Bato- 
vany (Batovany) Slovakijoje, Bata- 
nagur Indijoje, Zlin - Batatuba Bra
zilijoje ir pan. Tur būt, nebuvo Eu
ropoje kiek didesnio miesto, kur ne
būtų buvę firmos prekybos skyrių. 
Gerai atsimename, kad ir Lietuvoje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje ir Marijampolėje buvo įsteig
tos „Bata“ parduotuvės, kuriuose če
kiški batai buvo žymiai pigesni už 
šveicarų „Baily" ir anglų „Lotos“ 
firmų batus. *

„Bata“ koncernas buvo gigantiš
kas tinklas kanalų, per kuriuos te
kėjo nuolatinė turtų srovė į Čeko
slovakiją. 1936 metais koncerno stei
gėjas užsimušė vienoje lėktuvo ka
tastrofoje ir jo „sostą“ užėmė Jan 
Bata. Mirusiojo gi brolis taip pat 
Tomas, kuris vadovavo koncerno fl- 
llalėmis Kanadoje, perėmė įmonių 
vadovavimą: Anglijoje, Afrikoje ir 
Azijoje.

Užėmus vokiečiams Čekoslovaki
ją, Jan Bata suėjo į kontaktą su oku
pantais, kurie jam net išdavė leidimą 
nuvykti į JAV. Tuoj po karo Pra
gos vyriausybė įžiūrėjo Jan Bata nu-

Antras esminis valiutų stabiliza
vimui veiksnys yra mokamasis ba
lansas. Jei pinigų ir prekių pusiau
svyros dėsnis yra daugiau vidaus 
ūkinės būklės rodiklis, tai mokama
sis balansas parodo> krašto ūkio san
tykius su kitais kraštais. Karo me
tais ir sunkmečiais, paprastai, tenka 
nešti visus senus įsipareigojimus ir 
prisiimti naujų, kai bendrosios tautos 
pajamos palieka sename lygyje arba 

-sumažėja. Išlaidos karą reikalams 
tenka prilyginti šiais laikais grynai 
tos rūšies sunaudojamoms gerybėms, 
kurtos pasėkoje neatneša kraštui jo
kio ekvivalentinio atlyginimo. Be to,

karalius
sikaltimą prieš tautą ir iškėlė jam 
liaudies teisme bylą. Jis buvo kalti
namas, kad karo metu tiekęs vokie
čiams svarbias karo žaliavas. Be to, 
jis yra atmetęs pasiūlymą prisidėti 
prie čekų rezistencinio judėjimo ir 
net kėlęs sumanymą visus čekus per
kelti į Patagoniją. Šiuo metu Jan 
Bata vadovauja Zlin - Batatuba fa
brikui Brazilijoje ir yra gavęs krašto 
pilietybę, o Pragos liaudies teismas 
už akių jį nubaudė 15-ka metų pri
verčiamojo darbo. Tomas Bata pali
kimas yra suskilęs į tris dalis. Zline 
įmones valdo valstybė, Brazilijos 
skyrių, Jan Bata ir kitus užjūrio 
skyrius Tomas Bata.

Zline dabar prie batų gamybos 
dirba 50.000 darbininkų ir šiais me
tais buvo pagaminta 38,7 milijono 
porų batų. Nors santykiai su užsie
nio filialėmls yra nutrūkę, neseniai 
Indijos skyrius yra į Zliną atsiuntęs 
vertingų žaliavų siuntą, 20.000.000 
čekų kronų sumoj. Nors toji siunta 
buvo iš kapitalistinio krašto firmos 
buv. skyriaus, Zlino įmonė tai ak
ceptavo, nes tai buvo vertinga pa
rama, be kurios dabar būtų sunku 
krašte palaikyti gamybą tinkamoje 
aukštumoje. (b) 

landšaftas vyliojo pasaulio turtin
guosius. Dabar, pasibaigus karui, šis 
kraštas kartu su Šveicarija gyvena 
didelį ūkinį klestėjimo perijodą. 
Esant gerai ūkinei konjunktūrai, čia 
steigiamos naujos pajėgios įmonės. 
Išaugo naujų branžų fabrikai. Krašto 
sostinėje Vaduz’e dirba modernios 
tekstilės įmonės ir duoda ne tik gerą 
pelną valstybei, bet ir užtikrina pas
tovų darbą ir gerą uždarbį krašto 
gyventojams. Ir privatinė statyba čia 
klesti, nes į kraštą įpląukė nemaža 
privatinių kapitalų, kuriuos su savim 
atsivežė turtingieji užsieniečiai, ieš
kodami ramybės ir poilsio Lichten
šteino kalnų pasaulyje.

Atsižvelgiant į visa tai, valstybės 
finansinė padėtis yra labai palanki. 
Kad ir didelės valstybinės išlaidos, 
išleidžiamos viešiesiems darbams, 
valstybės skolos iki 1947 metų vidu
rio siekė ne daugiau kaip 2,7 mili
jono frankų. (b) 

esant prekių trūkumui, importas ir 
skolinto kapitalo bei Užsieninių pa
tarnavimų kaina turi tendenciją pra
šokti krašto pajėgumą mokėti ir tuo 
pačiu ' mokamąjį balansą padaryti 
pasyviu. Sutraukiant galima pasa
kyti, kad valiutų stabilizavimą šiais 
laikais trukdo dvi pagrindinės prie
žastys: pinigų perteklius arba pinigų 
ir prekių kiekių santykio pairimas 
krašto viduje ir devizų trūkumas ar
ba slinkimas į pasyvų mokamąjį ba
lansą užsienio ūkio santykiuose. Abu 
šie veiksniai turi lemiančios reikš
mės tiek pinigų perkamojo pariteto 
pastovumui vidaus ūkio santykiuose 
tiek devizų kursui nustatyti. Dauge
lyje kraštų valiutiniai reikalai taip 
yra pairę, kad jie tebėra nepermato
moje stadijoje. Todėl ne tik Vokieti
joje kalbama apie valiutų reformas. 
Daugelio kraštų oflcialinės prekių 
kainos toli gražu nėra normalinės, 
pastovios ir reliatyviai nuolatinės pu
siausvyros tarp prekių ir pinigų apy
vartoje kiekių išraiška. Tą patvirti
na ir prekių racionavimas bei juodo
sios rinkos kainų egzistavimas. Ofi
cialūs devizų kursai dažnai nėra de
vizų pasiūlų ir paklausų tikrasis re
zultatas, lygiai kaip juodosios rinkos 
egzistavimas nėra blogos valiutos ro
diklis. Pavyzdys yra Šveicarijos 
frankas, nes ten gegužės pradžioje 
oficialus USA dolerio devizos kursas 
buvo 4,28 frankai, o notų kursas te
buvo 3,62 frankai. Tai vis nenorma
lių pokarinių sutrikimų pasėkos.

Daugelio kraštų užsieninės in
vesticijos, o drauge procentai dėl ka
ro sąlygų sutirpo. Gamyba, ekspor
tas ir kitokį devizų šaltiniai sunyko, 
kai tuo tarpu iš kitos pusės prekių 
trūkumas ir piniginių ženklų inflia
cijos reiškiniai skatina Importą ir di
dina devizų paklausas. Matome, kad 
šiandien ūkio reiškiniai yra tiek su
sipainioję, jog beveik visi ekonomi
nio gyvenimo rodikliai nėra tikri. 
Kai kuriuose kraštuose yra būtinos 
valiutinės reformos, kituose gali pa- 

(Nukelta į 6 pusi.)

savo bičiulio pečių. Lengvai kilnojo prieša
kinę koją, lyg stengdamasis apkabinti jį ir 
niekur nuo savęs nepaleisti.

V-'.
Svirnelis ir mergelė įprastiniai sugretini

mai mūsų dainoj ir kaimo būties aprašymuose. 
Mergina, viena pati ar su savo mylimuoju, 
kitaip nė nesuprantama, kaip tik svirnely. II- 
gaudų susitvarkyme buvo atvirkščiai. Jų Vik
tutė miegodavo seklyčioje, o abu broliai, kaip 
vyriškumo ir rimtos apsaugos reiškėjai — 
svirne.

Skubiai ruošėsi Ugaudienė sekmadienio 
rytą. Nuolat, susirūpinusi pažvelgdavo ji pro 
savo langą, ties krosnimi, į svirno duris, Vis 
pilka ir nyku. Jokio gyvybės krustelėjimo. '

— Kas čia dabar su tais mūsų vyrais pa
sidarė? — aimanavo ji Vlktutel, kuri košė pie
ną, pamelžusi karves.

— Žinai gi, mamb: Kostas vakaruškose 
prasitrankė ligi paryčių, o Juozukas — bet 
tik neliesk jo — ir pietus pramiegotų.

Motina neiškentė ir atsargiai pasibeldė 
„Aa..?“ — mieguistai erzlus balsas pasigirdo 
viduje.

— Atidaryk, Kostuk!
Negreit prišlapsėjo prie durų basos kojos.
— Reikėjo iš vakaro pasiimti, kas jum 

reikalinga! Nė sekmadieny negali žmogus ra
miai atsigauti...

Baltas apsltaršęs žmogaus pavidalas vėl sun
kiai sudribo šiltuose pataluose. Ugaudienė 
prisėdo galvūgaly.

— Aš tau, Kostuk, karštų sklindžių — tik 
nuo keptuvės — atnešiau... Gal paragausi? 
Juk mėgsti...

Kostas piktai persivertė į sieną ir smarkiau 
patraukė antlodę ant veido.

— Čia Oi dabarl Kais: mažam vaikui ■..

Tasai nebežvengė, tik savotiškai gomuriniu 
garsu guodėsi ir tampė savo prusną.

— Tai ko gi pirmiausia norėtum: duonos 
ar cukraus? Žinau, kad cukraus, bet paskum 
... Užsigardžiuoti...

Vienoj rankoj laikė Kostas duoną, antrąja 
glostė Aitvaro pečius. Akimis grožėjosi ir 
džiaugėsi Puikus buvo žirgas, eiklus ir leng
vas kaip vėjas. Gryno kraujo trakėnas, su 
melsvomis, švelniai pabrinkusiomis gyslomis 
žvilgančioj odoj. Pats rusvai sartas, balta 
žvaigždė žvalioj kaktoj ir tokio pat baltumo 
kojų riešai. Tankūs garbanuoti karčiai išdi
džiai puošė riestą kaklą. Gražiai skleidėsi ilga 
gero pluošto uodega, kai retos merginos puo
selėjamos kasos.

Baigęs penėti Kostas apsikabino Aitvaro 
kaklą ir taip karšai prisiglaudė, tarytum tė
vas, ilgai nesulaukęs toli nublokšto savo sū
naus.

— Kad tau perkūnėliai, kaip man sunku 
skirtis ir-tave palikti! Ot kad atsirastų koks 
kipšas, kurs mudu drauge peršvilptų per van
denis! Juk kas gi tave čia taip mylės ir pri
žiūrės? Silpnutį mažą, kaip veršelį, atsivežiau 
iš apskrities agronomo. Gavau su sąlyga, kad 
tavo veislė čia padidės. Šiltu pienu girdžiau, 
kvietinių miltų nepagailėjau. Užaugai, sutvir
tėjai ... Na ir glostai tu mano širdį! Juk ko
kias pasiutiškas lenktynes laimėjom pernai 
ant Ilgojos ežero! Buvo, brač, šalta ir šilta... 
Bet tu pirmąjį prizą nunešei. Visi pavydėjo 
man... O su kuo gi šitą žiemą aplėksi tu 
ežerą? Kol Juozukas suaugs, tu jau pasensi 
ir tavo sąnariai surambės. Tiksi tik plūgui 
ar vežimui tempti. Ak, Aitvarėll, Aitvarėli, 
kas čia man ir bedaryti?

Žirgas tarytum suprato Kosto sielvartą ir 
liūdną savo likimą. Jis glaustėsi galva ant

— Gal kai kam tu Ir didelis, bet man toks 
pats mažas ir bloznas... Nepyk, Kostuk, kad 
aš tokia jautri ir gal apykvailė tau atrodau...

Motina kantriai pasirito prie jo galvos ir 
švelniai sugrubusia ranka glostė sūnaus kaktą 
ir lygino padrikusius plaukas. Šiltas, jaukus 
motinos kvėpavimas paveikė sūnų Lengvai 
atvirto jis ir nubloškė antklodę.

— Na; pasirodyk... Kas čia jau šįryt per 
sklindžiai tokie. tavo ...

Motina drąsiau išreiškė tei, kas jai dau
giausia rūpėjo.

— Kaip gi šiandie su bažnyčia bus, Kostai? 
Katrie mes važiuojam?

— Ar vaižuoja kas ar nevažiuoja — man 
mažai terūpi, bet aš plyštant biriu būti mie
stely!

Motina nuleido toną ir graudžiai pasižiū
rėjo.

— Vis dėl tos Brazilijos?
— Taigi!
— Dėlto važiuoji?
— Toks čia mano ir patarimas... Pasitik

tum vietoje ir gana. Ką turi žmogus — žinai, 
o kas bus — Dievo valioj... Gaila man ir 
Danutės: neblogą marčią gal būčiau turėjusi. 
Ta Degesytė visai man prie širdies...

Valandėlę abu nutilo. Motina staiga pa
kilo nuo suolo ir išeidama gyviau pasakė:

— Tad nebetysauk, vaikeli, jei važiuoji! 
Bet tu ir jaunuosius kartu paimsi. Mes su 
tėvu šį kartą namie pasimelsim.

VI.
Kostas pasididžiuodamas įsibrovė su savo 

eržilu į vežimų eilę miestelio aikštėj. Viktutė 
išlipo iš spindinčios, leku dažytos lineikos ir 
pasiėmė Juozuką. Paėjėjo kiek bažnyčios tink, 
apsisuko ji ir, lyg prašydama, lyg briekaištau- 

. daiųa, pasakė broliui:

— Tik tu, Kostai, žiūrėk: povisam daug 
nekermašauk! Man ir Juozukui Jaunųjų Ūki
ninkų Ratelio susirinkimas kaime. Jei nera
sim čia vietoj, mes vieni išvažiuosim!

— Eik tu, spirgėta! Čia tau ne bėriokas... 
Jei vallosit — mėginkit,

— Nesididžluok perdaug, kad tu vienas 
toks mandras! <

— O ką? Gal savo Liudą pasikviesi?
— Rasim — nebijok!
Kostas, sutvarkęs Aitvarą, prisijungė prie 

vyrų, kurie stoviniavo ir rūkė pašventorėj. 
Bažnyčioj graudžiai, pakiliai gaudė Pulkim 
ant kelių... Netrukus pratęsiamai suskambo 
varpeliai prie didžiojo altoriaus. Vyrai paju
dėjo susispaudė bobinčiuje. Apytuščio bažny
čios vidurio senu papratimu jie vengė.

Kostas niekuo nesiskyrė nuo kitų čia besl- 
spausdančių. Ir jojo jautrumas maldai buvo 
jau atbukęs. Šiandie tuo labiau nepajėgė su
sikaupti ir savęs surasti. Abejingai padrikas 
nejučiomis susidomėjo jis pamokslu. Su di
deliu atsidėjimu klausėsi. Sklandžiai vaizdin
gai dėstė jaunasai kunigėlis apie Dievo, tėvy
nės ir savo artimo meilę. Daugelis pamokslo 
vietų krito tiesiog į Kosto širdį ir veikliai at
siliepė smegenyse.

„Kaip gi gali sakyti, tu, kad myli Tą, Ku
rio nematai, jei čia pat niekini gerąjį savo tė
vą, pamaldžią motiną, neapkenti kaimynų Ir 
kitų vyresniųjų, kurie tave jauną klystantį 
pamoko ir sudraudžia?“

„Žiūrėk, kaip tikrasal savanoris karys 
brangina tą gražųjį mūsų kraštą, dėl kurto 
laisvės ir atsigavimo nei savo kraujo nei gy
vybės nepasigailėjo. Jis niekam neleidžia nei 
pažeisti nei niekinti jo. . Kaip liūtas, savo guo
ly užpultas, narsiai šoka ir ginasi“. . >.,

(Bus daugiau)

4



KULTŪRINIS GYVENIMAS
Lietuviškosios knygos sukaktis
Jau nuo pat šių metų pradžios, 

gana daug rašoma apie Lietuviško
sios Knygos 400 Metų Sukaktį. Vo
kietijoje bibliografai susiginčijo su 
kalbininkais dėl tam tikrų faktų. 
Vienu klausimu, betgi, visi sutarė: 
esą, Mažvydo Katekizmas buvęs iš
leistas,- kaip kad leidinio viršelyje 
pažymėta, „VIII dena Meneses Šau
sią“ 1547 m.

Betgi, istorijos tyrinėtojui rūpi 
tikslumas: ar Mažvydo „Sausis“ reiš
kė tą patį mėnesį, kaip dabartinis 
mūsų „Sausis“?

Bibliografijos istorikams ir kalbi
ninkams teks tarti galutiną žodį. Šiuo 
gi tarpu, šiam istorijos tyrinėjimų 
mėgėjui rūpi iškelti abejojimų ir pa
kišti mintį, kad Mažvydo Katekiz
mas buvo išleistas 1547 m. Gruodžio 
mėnesy ir, tuo būdu, sukaktį tektų 
švęsti Gruodžio 8 dieną.

Po ranka teturiu vos kelis šalti
nius: (a) Jurgio Gerullio redaguotą 
Mažvydo raštų fotostatinę reproduk
ciją, išleistą Kaime 1922 m.; (b) 
Mielcke’s papildytą Rūgio - Ruhig 
žodyną, Karaliaučiuje išleistą 1800 
metais; (c) Fr. Kuršaičio (Kurschat) 
vokiškai - lietuvišką žodyną, išleistą 
Hallėje 1883 m.; ir (d) M. Biržiškos 
paruoštą chrestomatiją, „Rinktiniai 
Mūsų Senovės Raštai“, išleistą Kau
ne 1927 m., kame sudėta ištraukų iš 
įvairių senovės raštų bei žodynų, jų 
tarpe Sirvydo ir Rūgio (1629 ir 1747 
metais išleistų) žodynų.

Paties Mažvydo veikaluose, be jau 
minėtos „VIII dena Meneses Sausia“, 
užtinkami dar šie mėnesių pavadini
mai: „3 diena menesis Kowa... 1549“ 
ir „XX diena... Balandza... 1549“. 
Deja, atitinkamų mėnesių lotyniški 
arba vokiški vardai ten nėra sumi
nėta

Sugretinus visus davinius, štai 
koksai vaizdas susidaro. (Patogumo 
— tikrumo sumetimais, mėnesių var
dus rašau angliškai ir pavaizduoju 
lietuviškais vardais iš nurodytų šal
tinių.)
JANUARY - — Wasiaris (Ruhig 

1747 m.), W a s s ar is Mėnuo 
(Mielcke 1800 m.), Pusczius, 
Wasaris,Januworijus,Ja- 
nuworija (Kuršaitis. 1883 m.), 
moderniškai — Sausis.

FEBRUARY — Sausi* (Ruhig 
1747), Ko winnl« Mėnuo 
(Mielcke 1800), Kowinis, Fė- 
berworija, Fėberworijus 
(Kuršaitis), moderniškai — Va
saris.

MARCH — Morcius (Mielcke 
1800), K ar welini s, Balan
dinis (Kuršaitis), moderniškai — 
Kovas. _

APRIL — Sultekis (Mielcke 1800 
vokiškai-lietuviškoje daly), Ber
želis, Birželis (tas pats lietu
viškai - vokiškoj e daly), Sulte
kis, Gegužinis, Aprilis 
(Kuršaitis), moderniškai — Ba
landis.

MAY — Karwelis (1794 m. Lie
tuvos Sukilėlių Atsišaukime), Ge- 
gužinnis Mėnuo („pirmoji pu
sė“ — Mielcke 1800), Geguži
nis, M e i j i s (Kuršaitis), moder
niškai — Gegužės Mėnuo.

JUNE — Kirmėlių Mėnesis 
(Sirvydas 1629 m.), Kirmėlin- 
oč, Kirmėlų Diena (Šv.Pau-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

reiškia musų

raštų kalboje

40. Ką iš tikrųjų 
būdvardis abuojas?

Dabartinėj mūsų
ils žodis yra vartojamas kiek kito
kia reikšme, negu gyvojoje žmonių 
kalboje, būtent „abejotino, abejingo“ 
reikšme,- pvz.: Jis yra labai abuojas 
(= abejingas) visuomenės reikalams 
Ir 1.1. Bet žmonių kalboje abuojas 
reiškia prastas, netinkamas, nepati
kimas, veidmainiškas, piktas, bjau
rus, nedoras, įžūlus, įkyrus, pvz.: 
sninga ir lyja drobliais — abuo- 
j a s oras. Jų šuva abuojas (labai 

• puola), gali dar įkąsti. Mūsų jautis 
abuojas — saugokis. Abuoja 
kiaulė — bjauri, pikta, įkyri. Šitas 
žmogus abuojas: nei su juo susi
kalbėsi, nei padarysi ką. Jo pati la
bai abuoja (keikiasi, muša vaikus) 
ir 1.1. Šitas būdvardis yra daugiau
sia tik rytiečių pažįstamas. Kaip K. 
Būga savo „Lietuvių kalbos žodyne“

Adv. Kostas R. Jurgita
liaus Atsivertimo Diena — Mielcke 
1800 m.), moderniškai — Birže
lis.

JULY — Lėpinnis (Ruhig 1747), 
Lėpinnis Mėnuo (Mielcke 
1800), Liepinis, Szienawi- 
mo, Julijaus mėn. (Kuršai
tis), moderniškai — Liepos Mė
nuo.

AUGUST — Piūmonės Mėne
si s (Sirvydas 1629), Deggėsis, 
Rugpjūtis (Mielcke ~ 1800), 
Rūk piu t i s ,. A u gu s t a s (Kur
šaitis), modemiškai — Rugpjū
tis. Biržiškos Chrestomatijoje dar 
telpa Pričkaus Viliaus „gromata", 
datuota „Berlyne devintoj dienoj 
rugpiūties mėnesies, tūkstan- 
čiame sekiname šimtame dvidešim
tame bei ketvirtame mete“, bet ne- 

_ pažymėta, ar tas mėnuo atitinka 
„Augustui“.

SEPTEMBER — Viržiu Mėne
si s (Sirvydas 1629), Ruddug- 
gys (Ruhig 1747), Rudduggys 
(Mielcke 1800), Rudugys, R u - 
jaus Mėnesis, Septembe
rs. (Kuršaitis), modemiškai — 
Rugsėjis.

OCTOBER — Lapkristys (Ruhig 
1747), Lapkritys, Lapkris
tys (Mielcke 1800), Lapkritys, 
Aktoberis (Kuršaitis), moder- 

.niškai — Spalių Mėnuo. (Ti
krai, lapkričio vardas geriausia, 
tinka šiam mėnesiui.)

NOVEMBER — Lapakritis (Sir
vydas 1629), Grodinnis Mėnuo 
(Mielcke 1800), Grūdinis, No
ro e m b e r is , (Kuršaitis), moder
niškai — Lapkritis.

DECEMBER — Siekis (1578 m. 
Prūsų valdiškam patvarkyme), 
Sausis (Daniel Klein 1653 m.), 
Sausis (Mielcke 1800), Sausis, 
Sausinis.Decemberis (Kur
šaitis), moderniškai — Gruodis.
Iš patiektųjų pavyzdžių matoma, 

kad mėnesių vardai Didžiojoje Lie
tuvos Kunigaikštystėje ir Prūsų Lie
tuvoje buvo skirtingi (nusistovėjo 
jau po „Aušros“ laikų), bent kiek ga
lima spręsti iš Biržiškos patiektų Sir
vydo žodyno vardų. Bendrai imant, 
kalboje užsilikę ir nusistovėję pava
dinimai vienu mėnesiu „suvėlino“.

Betgi viena galima teigti: prieš 
1800 metus „Sausis“ niekur nereiški 
„January". Pagal Rūgio 1747 m. žo
dyną, jei M. Biržiška tiksliai sugre
tino su dabartiniu pavadinimu, „Sau
siu" buvo vadinamas dabartinis Va
saris. Bet Biržiška galėjo suklysti: 
juk gi Mielcke faktinai naujai išlei
do papildytą Rūgio žodyną, ir jis 
„Sausiu" vadino Gruodį, kaip visi 
kiti prūsiški šaltiniai.

Tikrai, tie patys žodžiai ne visuo
met ir ne visur tą patį reiškia. Ne
seniai „Naujienų“ puslapiuose virė 
ilga polemika dėl „jaujos", „kloji
mo", „kluono“, „daržinės“ ir 1.1. Vo
kiški mokslininkai yra linkę mažinti 
lietuvių kalbos ryšį su pajūrio kur
šių kalba, kurią jie pakrikštijo „sen
prūsiška“, sekdami 16 amžiaus vi
durio klaidą. Pvz., jie nurodo, kad 
žodį „savaitė" lietuviai modemiškais 
laikais pasiskolino iš „prūsų“ kalbos 
paminklų. Taip pat, „prūsišką“ žodį 
„Klupstis" vokiečiai stato greta lie
tuviško „Kelio"; kai kurie lietuviai 
irgi nepažįsta žodžio „klupstis“ —

(11 psl.) yra pastebėjęs, jis veikiau
siai yra kildintinas iš įvardžio abu 
(iš dar senesnės abuo) ir priesa’gos 
-Jas, taigi iš pradžios galėjo būti 
„abišalis, abiem pusėm norįs būti 
geras“, vėliau niekam netinkamas, 
veidmainiškas ir kt. Dabartinėj mū-' 
sų raštų kalboj abuojas „abejotinas, 
abejingas“ galėjo vėliau atsirasti 
antriniu būdu, galbūt per nesuprati
mą ar dėl kitokių priežasčių. Bet 
turint abejojamas, abejotina „zwei- 
felhaft“ ir abejingas „gleichgūltig“, 
mums nereikėtų abuojas vartoti 
„abejojamo“ ar „abejingo“ reikšme: 
viena, gyvojoj kalboj vartojant šį 
būdvardį visai neigiama reikšme, 
gali kartais susidaryti nereikalingų 
dviprasmybių, ir antra, mes šiuos 
darinius bendrinėje kalboje savo 
vietoje galime gerai įvairiems reika
lams sunaudoti ir tuo būdu pratur
tinti savo kalbą.

tuo tarpu kai aš, vilniečių dzūkų sū
nus, tik „klupscį“ bežinojau prieš 
įstodamas į lietuvišką gimnaziją 
(„Pulkim ant kelių“ vaizdavausi kaip 
nusižeminusį kritimą ant kelio).

Kai kurie žodžiai išnyko iš gyvo
sios kalbos — pvz., avynas, vetušas, 
pekus, augyvė, raitis - raities - raičiai 
(a. a. Būga „Mūsų Senovėje“ gailėjo
si negalįs užgirti „raitijos“, vieton 
kavalerijos, nors jau Sirvydas turėjo 
žodį „raitis“ kavalerijai, ir galima 
infanteriją vadinti „pėstimi“), ir 1.1

Kiti žodžiai laiko eigoje įgijo ki
tokios prasmės. Pvz., imkime Mielc- 
ke’s žodyną: Nuomą — „eine Wech- 
selbank“, t. y., skolinimo bankas; 
Nuomas — „der Wucher, ueber- 
gebraeuchliche Interessen", t. y., pa
skola, per aukštos palūkanos; Nuo
mininkas — „ein Wucherer“, t. 
y., pinigų skolintojas aukštomis palū
kanomis; Tauta — reiškė „Ober-

Tautosaka
Nepriklausomoj Lietuvoj

PRATARTIS
' Tik dvasinės kultūros srityje yra 
sukuriamos tikrai pastovios vertybės, 
kurių nei laikas nei žmonių rankos 
negali taip veikiai sunaikinti. Seno
vės graikų ir romėnų mokslas, menas 
ir literatūra daugiau prisidėjo prie 
žmonijos pažangos ir šiandie mums 
vertingesni atrodo, negu jų pilių 
griuvėsiai ir kelių bei tiltų liekanos. 
Kultūrinių vertybių kūrime ir mažos 
tautos gali daugiau pasiekti, negu 
proporcingai imant arba lyginant su 
didelėmis tautomis joms išpultų, tuo 
tarpu materialinėj srity skaičiai turi 
lemiamos reikšmės. Tai vienintelė 
mažų tautų paguoda ir jų egzistenci
jos pateisinimas.

Materialiniai laimėjimai, kuriuos 
buvo pasiekus lietuvių tauta anais 
Didžiųjų Kunigaikščių laikais ir 
trumpos Nepriklausomybės metu, 
veik visi liko sunaikinti ir išplėšti. 
Karas ir okupantai negailestingai 
naikino ir naikina ir kultūrines ver
tybes, tačiau jų vis dėlto dar daugiau 
pasilieka. Šiandie mes visi gailimės, 
kad nebuvo atspausdinta daugiau 
gerų knygų, kad mūsų kultūros dar
bininkai nevisados turėjo visas rei
kalingas ’ sąlygas savo kūrybiniam 
darbui. Mūsų uždavinys dabar — 
neleisti sutrūnyti sunkiai išauklėtoms 
intelektualinėms pajėgoms, apsaugoti 
nuo pražūties sunkiai išgelbėtus ran
kraščius, tautosakos užrašymus, et
nografijos ir liaudies meno ekspona
tus bei jų nuotraukas ir piešinius, — 
reikia juos kuo greičiau atspausdinti 
ir parodyti kultūriniam pasauliui, 
kad esame savaiminga, gaji ir kūry
binga tauta, verta žmogaus teisių ir 
laisvės.

Mūsų senovės tyrėjas Tada Dau
girdas pasakė: „Lietuvis nieko ne
daro, jis kuria; daryti yra niekis, 
kurti yra viskas“. Šiuos žodžius sa
kydamas ji? turėjo galvoj liaudies 
meną. Kūryba yra tvėrimas iš nieko, 
dvasios viršenybė prieš medžiagą. 
Vokietis H. Schaederis prieš 30 
metų rašė: „Visa lietuvio kūryba su
daro vienumą, kuri yra įsišaknijusi 
jo sielos gelmėse“ („Das gesamte 
Schaffen dės Litauers 1st ein Ein- 
heitliches und in seinem tiefsten 
Seelengrunde .gewurzelt"). Savo tvė- 
rybai lietuvis naudojo paprastą me
džiagą: kasdienius žodžius, medį, li
no pluoštą ir pan., o tačiau žiūrėk, 
kokie nuostabūs gavosi kūriniai. Lie
tuviui pasisekė prasiskverbti į pa
čias kūrybinių® paslapčių gelmes. 
Kontrapunkto principas, pagal kurį 
rikiuojasi seniausių mūsų liaudies 
dainų arba sutartinių melodijos, mo
derninėje šių dienų muzikoje pasi
darė savotišku „atradimu“, naujove, 
kuri jau mūsų proseniams buvo ge
rai žinoma.

Mūsų liaudies audiniuose užtin
kame tokios sudėtingos technikos 
reiškinių, kuriais stebisi šių dienų 
šios srities specialistai. Žodžio mene 
visa paslaptis glūdi natūraliam pa
prastume ir mokėjime išreikšti savo 
pergyvenimus, mintis ir jausmus 
vaizdų pavidalu. Mūsų liaudies 
dainos yra nepaprastai turtingos

land, Deutschland“, t. y., Rytprūsių I 
vakarinę „Aukštaitiją“ arba Vokie-1 
tija; Tautininkas — „ein Ober- 
laender“, t y., reiškė vokietį arba 
Prūsijos aukštaitį.

Yra ir daugiau duomenų, kad 
Mažvydo Katekizmas vargiai galėjo 
išeiti 1547 m. sausio mėnesy (dabar- 
tiniąja prasme).

Jurgis Gerullis cituoja Karaliau
čiuje išsilaikiusius dokumentus: Prū
sų ercikis Albrechtas' 1546 m. birželio 
(Junii) 8 d. rašė Mažvydui laišką, 
kviesdamas jį atvykti į Karaliaučių 
— bene studijuoti naujajame univer
sitete, nes, tikrai, 1546 m. rugpiūčio 
mėnesy (A Calendis Augusti anni 
MDXLVI) studentų sąrašuose užtin
kamas Martinus Moswidius. 1548 m. 
balandžio 8 d. Mažvydas gavo baka
lauro laipsnį iš Karaliaučiaus uni
versiteto, kaip šeštas aštuonių kandi
datų tarpe. Anot Gerullio, „Taigi, po 
3’ semestrų mokslą pabaigė!“

Lietuvių kalba anais laikais dar 
buvo „neliteratūrinė“ kalba. Teko 
gyvos kalbos garsams pritaikinti rai
des, rašybą. Reikėjo krikščioniškos 
doktrinos terminams surasti atitin-

Asso. Prof. Dr. Jonas Balys 

vaizdingomis poetinėmis priemonė
mis. Garsusis Goethe jau prieš 
šimtmetį rašė apie mūsų dainas: „Ir 
taip į tas dainas reikia žiūrėti, kaip 
betarpiškai išėjusias iš liaudies, kuri 
yra daug artimesnė gamtai ir tuo pa
čiu poezijai, negu išsilavinęs pasau
lis“.

Tad verskime mūsų tautosakos 
istorijos lapą po lapo, džiaukimės at
liktais darbai* šioje srityje, o priėję 
iki šių dienų, ryžtingai tarkime: „Dar 
ne viską* padaryta, tęskime darbą 
toliau?“

Šiuo straipsneliu tenka man pri
siimti nelengvas uždavinys, suglaus
tai aptarti oficialių valstybinio 
būdžio įstaigų darbus tautosakos 
tyje per trumpą nepriklausomo 
venimo laikotarpį. Be to, teks 
liesti ir žymesnius naujųjų laikų tau
tosakininkus "bei charakterizuoti svar
besnius jų darbus.

po- 
sri- 
gy- 
pa-

Lietuval atgijus ir susikūrus Įvai
rioms naujoms mokslo įstaigoms, il
gesnį laiką į tautosaką ypatingo dė
mesio nebuvo atkreipta. Viskas dė
josi po senovei: kas dirbo, tai dirbo, 
turėjo geresnes rinkimo, tyrinėjimo 
ir spausdinimo sąlygas, bet ypatingo 
pažadinimo ar paramos nei iš val
džios nei iš mokslo įstaigų nebuvo 
susilaukta.

Provincijoje kūrėsi kraštotyros 
draugijos ir muziejai, kraštotyrinin
kų ir tautosakininkų būreliai, kurie 
veikė kas sau, be vieningo plano ir 
vadovybės. Buvo išleista gana plati 
P. Butėno paruošta „Lietuvių tau
totyros žinių ir senienų rinkimo pro
grama" („Vilties“ leidinys, Šiauliuo
se 1925 m., 208 p.), tačiau ji nebuvo 
pakankamai pritaikyta lietuviškoms 
sąlygoms, jos pagrindu buvo paimta

L. Rašytojų Tremt. Draugijos veikla
Valdyba pasiskirstė pareigomis. 

Savo pirmame posėdyje, įvykusiame 
š. m. rugpiūčio 7 d., naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininku ir 
toliau lieka Stasys Santvaras, 
vicepirmininkas — Bernardas Braz
džionis,. sekretorius — Henrikas 
Radauskas, iždininkas — Pulgis 
Andriušis ir valdybos narys — 
Alfonsas Nyka-Niliūnas.

Kultūros Fondas. Per rašytojų 
suvažiavimą Augsburge išrinktojo 
Kultūros Fondo organizacinio Komi
teto pirmininkas yra Liudas Dovy
dėnas, vicepirmininkas — prof. 
Stasys Yla, sekretorius — Stasys 
Leskaitis, iždininkas — prof. 
Vytautas Zemkainis ir narys Vy
tautas Alantas. Komitetas dirba 
kontakte su Rašytojų Draugijos val
dyba. Jis Kultūros Fondo reikalu pa
ruošė atsišaukimą į visuomenę, kuris 
netrukus bus paskelbtas spaudoje, ir 
baigia ruošti Fondo įstatus.

Naujas metraštis. Neseniai išėjęs 
iš spaudos rašytojų metraštis „Trem
ties metai“ leidyklos „Patria“ pradė
tas platinti. Kadangi dabartinėmis 
sąlygomis tiek medžiagos rinkimas, 
rašytojams esant išblaškytiems, tiek 

kamus lietuviškus pavadinimus, ku
rie, bent Didžiojoje Lietuvoje, turėjo 
būti jau nusistovėję. Spausdinimo 
teknika buvo primityvė — reikėjo 
nudrožti raides ir jas surinkti pusla
piais, įvairaus dydžio raides pritai
kant eilėmis.

Gavęs 1546 m. birželio 8 rašytąjį 
kvietimą ir Karaliaučiun atvykęs nė- 
vėliau 1546 m. rugpiūčio mėnesio, — 
ar Mažvydas galėjo, po pasitarimų 
su ercikio nurodytuoju Dr. Brett- 
schneideriu, susitarti su ercikio pati
kėtiniu, parašyti veikalą „neliteratū
rine“ kalba ir jį išleisti per keturis 
mėnesius, 1547 m. sausio dieną? Var
giai.

Betgi, jei Mažvydo „sausis" reiš
kia „Gruodį“, tai — 1547 m. gruodžio 
8 d. veikalas galėjo išeiti: "vienuolika 
mėnesių skirtumo, vienuolika mėne
sių papildomo laiko leidiniui paruošti 
ir išleisti.

Esu tikras šių samprotavimų tvir
tumu. Visvien, prašau mūsų biblio
grafijos ir žodyno augimo istorikus 
tarti galutiną žodį, kad istoriniu 
tikslumu atžymėtume šią reikšmingą 
sukaktį.

latviška P. Šmldtso programa, paga
liau jos niekas rinkėjams dovanai 
nedalino. Mano turimomis žiniomis, 
tiktai vienas rinkėjas, mokytojas E. 
Šneideris iš dzūkų krašto, sten
gėsi stropiai surinkti atsakymus į vi
sus šios programos klausimus ir pri
rašė tris storus tomus. Šiaip veik 
kiekviena tautosakininkų kuopelė 
leido savo instrukcijas ir klausimų 
lapus, kurių pagalba surinko daug 
vertingos medžiagos, pvz., to paties 
P. Butėno globojama Panevėžio Mo
kytojų Seminarijos auklėtinių kuo
pelė, leidusi ir savo šapirografuotą 
metraštį. Panaši kuopelė, globojama 
J. Elisono, veikė Dotnuvos Že
mės ūkio Akademijoj.

Ypač pažymėtina yra Šiaulių 
Kraštotyros Draugijos veikla. Ji, va
dovaujami P. Bugailiškio, įkū
rė turtingą etnografiniais ekspona
tais „Aušros“ muziejų Šiauliuose ir 
1934 m. pradėjo leisti žurnalą „Gim
tasai Kraštas“, kurio per dešimtį 
metų išėjo desėtkas nemažų tomų, 
o juose buvo paskelbta daug vertin
gos tautosakinės medžiagos ir ma
žesnių bei didesnių studijėlių, Tau
tosakos klausimais jame rašė: J. Ba
lys, J. Baldžius, J. Dovydaitis, M. Cil- 
vinaitė, A. Kriauzd, A. Mažiulis, V. 
Trinka, V. Vaitekūnas, A. Vitauska* 
ir kt. Tautosakos medžiaga čia pa
prastai būdavo, skelbiama jau nebe 
padrika, bet suformuota į straipsnius 
ar monografijėles. Draugija išleido 
visą eilę anketų tautosakos klausi
mais, pvz., Kalėdų ir N. Metų šven
čių apeigos (1933), Kaimo piemenys 
ir ganymas senovėje (1935), Senovės 
linų ūkis ir jo papročiai (1937) ir kt 
Gauti- atsakymai buvo apdorojus 
skelbiami minėtame žurnale.

(Bus daugiau)

spaudos darbai reikalauja daug lai
ko, valdyba, pritardama suvažiavime 
iškeltam sumanymui, nutarė tuojau 
pat pradėti rūpintis naujojo metraš
čio rengimu. Metraščio redaktorium 
valdybos išrinktas Henrikas Ra
dauskas, redakcinę kolegiją suda
ro visi valdybos nariai. Norint su
mažinti leidinio apimtį, nutarta, kad 
metraštis bus grynai literatūrinio po
būdžio.

Literatūros žurnalas. Valdybos po
sėdy buvo iškeltas būtinas reikalas 
turėti savo žurnalą, kuris galėtų duo
ti skaitytojams geros lektūros, o taip 
pat, esant sunkioms knygų leidimo 
sąlygoms, sudarytų galimumą rašy
tojams paskelbti turimus rankraš
čius. Žurnalo organizatorium išrink
tas Pulgis Andriušis.

Kontaktas su kitų tautų rašytojai*. 
Per suvažiavimą išrinkta komisij* 
ruošia pranešimą ir atsišaukimą į de
mokratinio pasaulio rašytojus. — Gu
dų Rašytoju Tremtinių Draugij* 
kreipėsi raštu į LRT Draugiją, norė
dama užmegzti glaudesnius santykiu* 
Ryšiams su kitų tautų rašytojų orga
nizacijomis palaikyti valdybos įgalio
tas Pulgis Andriušis-
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Amerika gyvai domisi
europiniais reikalais

Ameriklėčių spauda su dideliu dė
mesiu komentuoja dvi politines ke
liones: pirma, | Europą išvyksta 19- 
kos abiejų kongreso rūmų atstovų 
komisija vietoje susipažinti su Euro
pos ūkine padėtim; antra, l Paryžių 
jau atvyko valstybės departamento 
politikos planuotojas Kennanas. „New 
York Times“ ryšium su pirmąja — 
kongreso atstovų — kelione rašo, jog 
tai esąs Įrodymas, kad JV gyvai do
misi europiniais reikalais. 19 kon
greso atstovų grižą galės kongresui 
apibūdinti padėt}, kokią bus matą 
savo akimis, ir tada kongresas pama- 
tysiąs, kad Europos krizėje glūdi ir 
Amerikos bei viso pasaulio krizės 
pradai. Kongresui tada teksią apsi- 
sprąsti arba gydyti sergančią Europą, 
arba iš anksto sutikti su visuotine 
katastrofa. Apie Kennano kelioną 
„New York Herald Tribūne“ rašo, 
jog valstybės departamento politikos 
planuotojas pranešiąs Europos vy
riausybėms, su kuo JV kongresas gali 
sutikti ir kokių nuolaidą Europa turi 
padaryti, kad užsitarnautų kongreso 
palankumą. — Kennanas jau atvyko 
l Paryžių ir kalbėjosi su JV valsty
bės pasekretoriunj ūkio reikalams 
Claytonu. -E-'

LAIKAS DIRBA DEMOKRATIJŲ 
NAUDAI

Neseniai New York. Herald, Tri
bune Įsidėjo iš New York Times 
straipsneli „Laimėjimas ir pralaimė
jimas“. Jame rašoma:

„Jau daug vandens nubėgo Volga 
nuo to laiko, kai prezidentas Wilso- 
nas pagrasino tiems žmonėms, kurie 
1917 m. pagriebė Rusijoje valdžią. 
Jie niekada per 30 metų nesutiko 
įvykdyti laisvų, rinkimų, jie neįrodė;

Apgailestauja sąjūdžių 
dingimą

Moisson, Prancūzija, AP. Tarp
tautinėje skautų konferencijoje, jos 
uždarymo proga, delegatas su dideliu 
gailesčiu pažymėjo dingusius vienuo
likos kraštu skautų sąjūdžius. Iš jų 
buvo suminėti šių kraštų skautų są
jūdžiai: Ispanijos, Jugoslavijos, Bul
garijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos, 
Irako, Irano, Afganistano, Siamo ir 
Japonijos. Vokietijos prieš hitleriniai 
skautai niekad nebuvo pripažinti.

Lenkų skautų judėjimo konferen
cija taip pat nepripažino.

Buvusių trijų priešo kraštų — 
Italijos, Austrijos ir Vengrijos — 
skautai džiaugsmingai priimti i pa
saulinę broliją. Taip pat pripažinti 
skautai nepriklausomų kraštų: Ka- 
nadose Libano, ir Filipinų, be to, tri
jų Vidurinės Amerikos kraštų — Sal
vadoro, N. Caragua ir Haiti. •

Nutarta pirmąjį sekmadieni po 
rugpiūčio 22 d. vadinti tarptautine 
„B-P Diena“, nes tuo bus prisiminta 
Lordo Baden-Powell, pasaulio skau
tų įkūrėjo, gimimo diena.

Pasiangos stabilizuoti valiutas
(Atkelta iš 4 pusi.) 

vykti jas sutvarkyti ir normalinės 
sanacijos priemonėmis: šalinant in
fliacijos priežastis, didinant gamybą 

. ir eksportą, imant paprastas bei va
liutai stabilizuoti paskolas. Reikia 
dar pabrėžti, kad šiais laikais ūkinei 
stabilizacijai gali daug kur kenkti ir 
politinės priežastys. Mat, griežtas su
siskaldymas politinėmis partijomis ir 
tų partijų suradikalėjimas dažnai tu
ri tendencijų, kurios oficialiai nepa
sireiškia. Dažnai po atstatymo ir kū
rybos 'šūkiais slepiasi griovimo dar
bas.

Kalbant apie valiutų stabilizaciją, 
tenka nurodyti, kad valiutų pasto
vumas nėra jokia dognąatiška taisy
klė. Valiutos gali kitėti, kitėjo ir 
ateityje kites. Tik tas kitėjimas ne
turi būti palaidas ir kenksmingas. 
Tarptautinis Valiutų Fondas dar 
Bretton Wood£ yra gavęs teisę, rei
kalui esant, valiutų paritetus keisti, 
pagrindu imant auksą arba USA do
leri. Jau minėjau, kad Fondo nariai 
gali savo valiutos paritetą keisti 10% 
ribose aukštyn ar žemyn. Jie gali 
staigios krizės atvejais savo valiutas 
keisti dar sekančiais 10% arba iš
viso 20%, jei Fondas per 3 dienas 
duoda savo pritarimą. Pariteto keiti
mui per 20% reikia specialaus Fon
do leidimo. Fondas leidimą gali duo
ti, jei jis įsitikina, kad toji priemonė 
yra būtina pagrindiniams pusiausvy
ros suirzimams pašalinti. Pagaliau, 

jog jie turi mandatą iš kurios nors 
žmonių grupės. Prezidentas Wilsonas 
rado tai „netolerantiška“, kad ši 
žmonių grupė valdo Rusijos gyven
tojų likimą, Prez. Trumanas ir jo pa
tarėjai taip pat randa „netolerantiš
ka“, jog ši grupė siekia jėga išplėsti 
savo kontrolę 1 Vakarų kaimynus. 
Šie jsikišimo metai demokratiniam 
pasauliui buvo pralaimėjimo metai.

Tas pralaimėjimas turi būti per
tvarkytas 1 laimėjimą demokrati
nėms pajėgoms kituose frontuose.

Įvairios žinios
• Britų prekybos ministeris sir 
Stafford Cripps su sovietų atstovu 
Zarubinnu kalbėjosi apie galimas at
naujinti britų sovietų prekybos dery
bas. -E-
o Vatikane paskelbtas Popiežiaus 
Pijaus XII ir JV prez. Trumano susi
rašinėjimas. Prez. Trumanas pažy
mi, jog tik krikščionybė esąs patiki
mas teisingos ir pastovios visuotinės 
taikos pagrindas ir kad privalu su
stiprinti tikėjimą į žmogaus asmens 
vertingumą. -E-
• Pranešama, kad britų dominijų 
konferencijoje, kurioje buvo svarsto
mas taikos su Japonija klausimas, 
pasiekta visiško susitarimo pagrin
diniais klausimais:

Burmos atstovas pareiškė tikįs, 
kad jo kraštas gausiąs visišką nepri
klausomybę ^teinančių metų pirmo
joj pusėj. Burma norinti būti sava
ranki suvereninė valstybė už britų 
Commonwealtho ribų, tačiau ji pa
laikysianti su britiškosiomis šalimis 
ko glaudžiausius ir draugiškiausius 
santykius. -E-
• Lanischies mieste, tarp Triesto Ir 
Fiumės, Jugoslavų užimtoj buvusioj 
Italijos teritorijos srity, raudonųjų 
„kovotojų“ gauja užpuolė Vatikano 
atstovą mons. Ukmarą, kuris tuo me
tu teikė Sutvirtinimo Sakramentą ir 
sunkiai sužalojo: jam perskelta gal
va. Vietos klebonas don Miro Bule- 
sich, kuris isibriovėlius bandė atgin
ti, buvo nužudytas peiliu į nugarą.

Jugoslavų užimtoj Italijos srity 
pastaruoju metu yra buvę visa eilė 
smurto aktų prieš katalikus. -E-
• Pan - Amerikos gynybos paktas 
baigtas sutarti ir parengti ir antra
dieni iškilmingai pasirašytas Rio de 
Janeiro. Pasirašymo iškilmėse daly
vavo JV prez. Trumanas. -E-
• Kalifornijoj (steigta „nepriklauso
mų pažangiųjų“ partija, kuri ateinan
čiais metais ketina išstatyti garsiojo 
Wallace kandidatūrą l prezidentus. 
Partija skelbiasi atstovaujanti „vi
kriosioms Roosevelto tradicijom“. -E-
• Vos tik paliko rūmus tarpt, pre
kybos konferencija, j juos tuoj susi
rinko JTO ūkio maitinimo organiza
cijos m-ji sesija. Jos tikslas Įsteigti 
tarptuatinį parlamentą maitinimo 
klausimam pasauly reguliuoti. -E-

biudžetinė infliacija ir pasaulinio 
masto prekių kainų kritimas gali iš
šaukti reikalą valiutos paritetą nu
mušti. Tas pats gali Įvykti, jei kraš
te ilgai tęsiasi nedarbo padėtis. Ypa
tingas aukso trūkumas arba ypatin
gas jo perteklius taip pat gali suda
ryti sąlygas pakeisti aukso kainas ir 
drauge pakeisti valiutų paritetus vie
nu metu ir vienodu mastu visame 
pasaulyje. Tokia priemonė paleng
vintų stabilizuoti prekių kainas.

Naujai {kurto Fondo veikla tenka 
vertinti kaip pozityvų veiksnį atei
ties pasaulinės .ūkio santvarkos or
ganizacijoje. Jis neleis susikurti mo
kėjimų užtvaroms, šalins ne tik in
fliacijos, bet ir defliacijos priežastis, 
krašto eksportą bei importą palaikys 
sveikos ūkinės atmosferos sąlygose. 
Galimiems sutrikimams pašalinti, 
Fondas teiks savo nariams devizų, 
priimdamas nacionalinę krašto va
liutą. Tiesa, ši priemonė tėra laiki
na. Bet reikia gerai atsiminti, kad 
liga visada yra praeinanti ir labai 
retai ilga bei chroniška. Chroniški 
susirgimai turi ir savo specialius gy
dymo būdus. Palikdamas išimtis nuo
šaliai, baigdamas konstatuosiu, kad 
minėtos priemonės normalinėmis są
lygomis yra pakankamai sėkmingos 
kraštų valiutų kursams pastoviais iš
laikyti ir mokamiesiems išlyginti. So
cialiniai santykiai bei politinės prie
žastys jokiais atvejais Fondo veiklai 
negali turėti jokios įtakos.

Bet reikia atsiminti, kad diktatūrinė 
valstybė, kaip kad Rusija, gali ir 
dažnai keičia savo kursą staigiai, jei 
ji pamato, jog tai linksta { pavojų. 
Mes galime taip pat pasakyti, kad 
diktatoriai, nors ir galingi, nėra ne
mirtingi, o kai diktatoriai miršta, tai 
dvariškai nešaukia: „Karalius mirė, 
tegyvuoja karalius“. Bet priešingai, 
paprastai įvyksta sąmyšis, dažnai po
litinių priešingybių. Laikas, jei mes 
j{ teisingai panaudosime, bus demo
kratinių pajėgų pusėje. (NYHT)

• Valstybės departamentas paskel
bė oficialų pareiškimą, kuriame kon- 
stantuoja, jog iš Balkanų komisijos 
ir jos, pakomisės surinktų davinių 
yra neabejotinai aišku, jog graikų 
gaujas visaip remia Bulgarijos, Ju
goslavijos ir Albanijos vyriausybės. 
Visą medžiagą vaist. departamentas 
tuojau išleis Baltosios knygos pavi
dalu. Reikia spėti, kad Graikijos 
klausimą svarstant, JTO pilnaties po
sėdžiuose tarp rytų ir vakarų bus 
dramatiškų susirėmimų. -E-
• JTO posėdžiai prasideda rugsėjo 
16 d. Marshallis ir Bidault yra pasi
žadėję posėdžiuose dalyvauti. Bevl- 
nas dalyvausiąs su sąlyga, jeigu da
lyvaus ir kitų didžiųjų valstybių užs. 
reik, ministerial. Molotovas dar nie
ko tuo reikalu nepasakęs. -E-
• Fanamerikos gynimosi, konferen
cijoje komisijoje priimtas JV pasiū
lymas, kad vienos Amerikos valsty
bės užpuolimas yra visų užpuolimas, 
ir automatiškai pradeda veikti su
tartos gynybos priemonės. Tas auto- 
matiškumas taikomas ir tuo atveju, 
jeigu bus užpulti ir JV kariški dali
niai, esą už Amerikos kontinento ri
bų. Tą sutarimą dar turi patvirtinti 
plenumo posėdis. -E-
• Angių ūkinės krizės reikalu yra 
{domus pasisakymas prancūzų socia
listų vado Bliumo laikrašty „Popu- 
laire“. Iš jo straipsnio prašosi išva
da, kad staiga dideliu dramatiškumu 
skelbiama anglų ūkinė krizė nėra jau 
tokia dramatiška. Tai esąs daugiau 
drąsus ir ryžtingas manevras, negu 
faktina realybė. Jis ragina ta proga 
prancūzus pasimokyti iš anglų, kaip 
reikia tvarkyti savo reikalus. -E-
• Prez. Trumano specialus įgalioti
nis Kinijoje pareikalavo iš vyriausy
bės ne tik politines ir socialines re
formas pažadėti ateičiai, bet tuojau 
jas pradėti gyvenime vykdyti. Jis 
paskelbė atsišaukimą per radiją ir į 
Kinijos komunistus, jiems pareikšda
mas, jeigu jie nori savo tautai ką 
nors gera padaryti, tai to tegul siekia 
taikingom priemonėm, bet ne civiliu 
karu. -E-
• Iš Vokietijos sovietų zonoje pa
skelbtų įvairių dokumentų aiškėja, 
kad ūkininkai vis mažiau beduoda 
valstybei savo gaminių. Įvestos dra
stiškos priemonės padėties negerina. 
Ūkininkams per kelis mėnesius už
dėtos pabaudos siekia 7 mil. markių. 
-E-
• Rumunijos parlamentas ratifika
vo taikos sutartį su alijantais. Nu
siskųsta ta proga, kad Rumunijai at
sakyta teikti ką iš Vokietijos repa
racijų. Užs. reik, ministeris pasiža
dėjo dėti pastangų išgauti iš alijantų, 
kad sutarties nuostatai būtų paleng
vinti. -E-
• BBC skelbia, kad estų tautinis 
komitetas amerikiečių zonoje Vokie
tijoje įteikęs prez. Trumanui prašy
mą įsileisti į JV apie 20.000 ameri
kiečių zonoje gyvenančių estų, kurie 
negali sugrįžti į savo sovietų okupuo
tą tėvynę.
• Amerikiečiai atsisakė priimti į 
savo zoną iš Čekoslovakijos tremia
mus vokiečius. Čekoslovakijos vy
riausybė tą amerikiečių nusistatymo 
vadina kietu smūgiu Čekoslovakijos 
atžvilgiu. -E-
• Vengrų policija Budapešto apy
linkėse staiga areštavo apie 3.500 vo
kiečių ir sunkvežimiais išvežė neži
nia kur. Spėjama, kad į Vokietijos 
sovietų zoną. Nepriklausomybės par
tijos vadą Pfeiferį viename priešrin
kiminiame mitinge užpuolė smogikų 
būrys ir skaudžiai sužeidė. Vyriau
sybė jį dėl įvykio atsiprašė. -E-
• Bulgarijos parlamentas ratifikavo 
savo taikos sutartį su alijantais. -E-
• Australija visus savo maisto iš
teklius atiduos Anglijai, tik ši pasta
roji turi suorganizuoti transporto 
priemones, kurių Australijai šiam 
Jlkslui nepakankama. -E-

• „United Press" praneša apie bū
dingą nuotykį tarpt, jaunimo kon
greso Prahoje. Čekų Itn. Janicek 
areštavo jauną amerikietę Ekenor 
Roberts už tai, kad ji atsisakė jam 
duoti atsišaukimą, kurį amerikiečių 
delegacija buvo paruošusi išdalyti 
kongreso dalyviam. Jame amerikie
čių delegacija kaltino kongreso ko
munistinę vadovybę, kad ji visą kon
greso programą priderinusi kom. par
tijos reikalams. Buvo taip pat kalti
nama amerikiečių delegacija negalė
jusi būti pakankamai didelė, kad ga
lėtų padaryti įtakos kongreso eigai. 
Atsišaukimą išdalyti buvo jėga su
kliudyta. -E-
• „Exange“ praneša, kad JV auto
mobilių Chevrolet, Pontiac, Buick, 
Cadillac ir kt. gamyba bus labai su
siaurinta, nes trūksta plieno. Auto
mobilių gamyba iš viso nepatenkina 
pareikalavimo. Iš 12 mil. norinčių 
įsigyti automobilius, tegali būti pa
tenkinti tik 3 mil. -E-
• Prancūzijos žemės ūkio ministe
ris yra pakeliui į JV, kad išsiderėtų 
didesnius kviečių kiekius. Ligi šiol 
gauna mėn. 300.000 tonų. Duonos 
norma iš 250 gramų dabar numušta 
iki 200 gr. Duonos kaina dvigubai 
pakelta. Tačiau žadama vietoj ku
kurūzų duonai vartoti 98 % kviečių. 
-E-
• Britų delegacija, vedusi derybas 
su JV dėl kai kurių paskolos sutar
ties pakeitimų, grįžta namo. Forma
liai nesutarta pakeisti, nes tam rei
kėtų kongreso pritarimo, tačiau ame
rikiečiai „nematys“, jei anglai suma
žins savo užpirkimus Amerikoje ir 
juos padidins svaro valiutos kraštuo
se tam laikotarpiui, kol bus nugalėta 
dolerių trukumo krizė. -E-
• Savo laiku Saug. Taryba buvo Iš
dirbusi anketą, pagal kurią JTO na
riai turėjo pateikti žinias apie savo 
kariuomenių dydį ir apginklavimą. 
Sovietų S-ga dabar pranešė, kad ji 
pagal anketą žinių apie savo karines 
pajėgas nesuteiks, nes anketa yra 
nepilna — ten nesą klausimų apie 
atominį ginklą... -E-
• JTO Balkanų komisijos pakomisė 
išsiuntė kurjerius į Jugoslavijos ir 
Bulgarijos pasienius tų kraštų vy
riausybėm dokumentų įteikti. Bul
garijos pasieny kurjeriui pasisekė 
voką įteikti pasienio sargybos kari
ninkui, o Jugoslavijos pasienio sar
gybos voką iš kurjerio atsisakė pri
imti. Kurjeris grįžo tikslo nepasie
kęs. Atėnuose turima žinių, kad maiš
tininkai esą prievarta nuvarę į Ju
goslaviją nemažą skaičių civilių gy
ventojų. -E-
• Australijoje prasidėjo britų im
perijos konferencija Japonijos taikos 
sutarties klausimais. Posėdžiai slapti. 
Pirmame posėdy sutarta, kad būsi- 
mojoj taikos konferencijoj visi nu
tarimai daromi dviem trečdaliais bal
sų dauguma ir negali būti jokio ve
to; kad taikos konferencija turi būti 
sušaukta galimai skubiausiu laiku ir 
kad taikos sutartį su Japonija išdirba 
ne vien didžiosios valstybės, bet vi
sos prieš Japoniją kare dalyvavusios. 
-E-
• Anglų karių žmonos, neišleidžia
mos iš Soy. S-gos, vėl buvo prisi
mintos žem. rūmuose. Buvo pasiūlyta 
tuo reikalu paskelbti Baltąją knygą, 
o taip pat pasiūlyta: jei Sov. S-gai 
trūksta taip labai darbo jėgos, tai 
anglai sutinka už tas 15 Anglijos pi
liečių išsiųsti 30 rusių, tarnaujančių 
Sovietų pasiuntinybėj ir konsulatuo
se Britanijoj.

Sovietų aukščiausia Taryba galu
tinai anglams atsakė, jog anglų žmo
nos (rusės) iš Sovietų Sąjungos ne
bus išleistos. -E-
• Po kelių savaičių tąsymosi paga
liau sudaryta egzilinė ispanų vyriau
sybė. Premjeru pakviestas kairiųjų 
respublikonų politikas Alborno, ku
ris yra ir užs. reik, ministeris. Ko
munistai j vyriausybę neįeina. -E-

Graikijos reikalai rimtėja
JA VALSTYBES TĘSĖS SAVO PAŽADUS

HTB iš New Yorko praneša, kad 
Amerikas Legijono tautinis vadas 
Paul H. Griffith pareiškė, jog JA 
Valstybės siusiančios kariuomenę 1 
Graikiją, jeigu { kraštą įsibraus...“ 
Jis nežinąs, ar Amerikos dalinių 
siuntimas Graikijon reikštų forma
laus karo paskelbimą Sovietų Sąjun
gai, bet „invazija žinoma — prasidė- 
tų Būviu“.

Paklaustas dėl JTautų veiklos 
Graikijos krizėje, 50 metų amžiaus 
dviejų karų veteranas atsakė, kad 
JTautos esančios nepakankamai sti
prios veiklai.

„Jei' JTautos būtų pakankamai 
suaugusios, kad galėtų Įvykdyti savo

Mauras savo atliko - 
mauras nebereikalingas

Visa sovietų spauda skelbia ofi
cialų pasmerkimą,'' kurio auka yra 
sovietų komunistų partijos propagan
dos šefas Aleksandrovas. Jis parašė 
knygą „Vakarų Europos filosofija 
prieš Marksą“. Sov. S-gos politbiuro 
narys ir kompartijos centro komiteto 
sekretorius Ždanovas sušaukė kon
ferenciją, kurioje dalyvavo apie 80 
režimo filosofų ir kuri Aleksandrovą 
pasmerkė „pasidavus buržuazinės fi
losofijos tendencijoms“, nes jis savo 
veikale priešmarksinių laikų buržua
zinius filosofus traktuojąs „kaip savo 
kolegas“. Pasmerkime sakoma, kad 
jeigu tokios idėjos paplistų Sov. S- 
goj, tai tat reikštų pasijungimą ano 
meto buržuazinei filosofijai, ir komu
nistų filosofijos „agresingoji dvasia“ 
pranyktų. -E-

• Austrų vidaus reik, ministerija 
praneša, kad Ferdinandas Vizvary, 
austrų naftos ekspertas ir vieno žur
nalo leidėjas, „dingo paslaptingomis 
aplinkybėmis“. Panašiomis aplinky
bėmis 3 mėnesius dingo ir jo pirm
takas Kari Turyn, apie kurį nieko 
nebegirdėti. Vizvary paskutinį kartą 
buvo matomas prieš pakviečiamas i 
sovietų naftos administracijos patal
pas Vienoj. United Press pažymi, 
kad per pastaruosius 5 mėnesius so
vietai yra pagrobę nemažiau kaip 16 
asmenų. -E-
• Pietų Afrikos vyriausybė pasiūlė 
Anglijai 60 mil. svarų kreditą mais
tui Pietų Afrikoje pirktis. Anglija iš 
principo su pasiūlymu sutikusi. -E-
• JTO maitinimo ir žemės ūkio 
konferencijoje tos institucijos pirmi
ninkas, darydamas apyskaitą, pažy
mėjo, kad pasaulis stovi prieš du įvy
kius: badą ir ekonominę krizę, nes 
kai kurie kraštai gamintojai nebega
lės savo gamybos produktų parduoti, 
kadangi kiti, neturės už ką jų pirkti. 
Maitinimo ir žemės ūkio brg-jos nau
jais nariais priimti: Australija, Sia
mas Ir Suomija. Ispanijos prašymas 
nei atmestas nei priimtas — paliktas 
nesvarstytas. -E-
• Saug. Taryba nutarė kreiptis l 
ekspertų komisiją, kad ši'parengtų 
pranešimą apie galimumus apribot! 
veto teisę. Pasiūlymą iškėlė JV at
stovas Johnsonas, ir jis buvo priim
tas 7 balsais, 4 susilaikius. Sovietų 
atstovas Gromyko balsuojant susi
laikė, tačiau debatuose pareiškė, jog 
jeigu šis klausimas bus iškeltas vi
sumoj, Sov. S-ga visomis išgalėmis 
pasipriešinsianti bet kokiems bandy
mams veto teisę apriboti. -E-
• „Pravdos“ korespondentas iš Pa
ryžiaus praneša, jog ten turimomis 
žiniomis žymūs turkų kariuomenės 
kiekiai iš krašto gilumos gabenami | 
Graikijos ir Bulgarijos pasienį. So
vietų TASS agentūra praneša, kad 
3 ką tik suformuoti pulkai, tarp jų 
vienas artilerijos pulkas, ligi šiol sto
vėjęs centrinėj Turkijoj, atsiųsti l 
Dardanelų sritį. „Pravda“ praneša ir 
apie plataus masto įtvirtinimo darbus 
Turkijos pasienio srityse. -E-
• Sovietų radijo komentatorius Sa- 
tilovas, kalbėdamas per Maskvos ra
diją, pabrėžė, jog D. Britanijos finan
siniai sunkumai veda į gilią britų- 
amerikiečių krizę. Britams dabar 
tenką apsispręsti — arba priimti ūki
nes ir politines JV sąlygas, arba 
paimti nepriklausomą liniją. Bet toji 
nepriklausoma linija reikalaujanti 
visiškai naujos britų politinės orien
tacijos. JV ir D. Britanijos santykius 
Satilovas palygina su santykiu tarp 
moteriškės ir žąsies, kuri deda auksi
nius: JV lesinančios britiškąją žąsį 
kol pastaroji joms naudinga, bet jau 
nebetoli esąs tas metas, kada tai žą
siai būsiąs pakištas peilis po kaklu.
-E-

sprendimus, tai jos veiktų pasaulio 
reikalus, bet mes žinome, kad JTau
tos yra dar kūdikio vystykluose ir 
nepajėgia esamoje situacijoje veikti“, 
išdėstė jis.

Tautinis vadas kviečia kongresą 
tuojau susirinkti ir priimti visuotinio 
karinio paruošimo {statymą. Pareiš
kime sakoma, kad „kritiškoji padė
tis, kuri išsirutulioja Graikijoje per 
paskutines kelias valandas (tai buvo 
pasakyta rugpiūčio 25 d., red.) yra 
nukreipta ir pavojinga demokratijos 
ir komunizmo ideęlogijoms susidurti, 
nes komunizmas galėtų šiuo metu iš
šaukti gaisrą“. (NYHT)
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Dar vienas koncertas Dillingene SPORTO ŽINIOS
8. m. rugpiūčio 27 d. Dillingeno 

miesto teatro salėje įvyko vienas re
tesnių koncertų — čello rečitalis. Ne
priklausomoje Lietuvoje savų čelistų 
turėjome neper daugiausia, juom la
biau sumažėjo jų skaičius tremtyje. 
Taigi atskirų čello koncertų tremtyje 
kaip ir nebūta.

Mykolo Sauliaus čello koncertas 
sutraukė didoką klausytojų skaičių, 
tiėk savų, tiek svetimųjų. Koncerto 
programa parinkta skoningai: pirmo
je dalyje Brahmso sonata e moli ir 
Saint-Saenso koncertas a moli; an
troje — smulkesni, kiek lengviau 
prieinami dalykai, bet irgi atitinką 
rimtos programos lygmenį, būtent: 
E. Granados Intermezzo, G. Faurė 
Sicilienne, I. Albanez Malaųuena, 
Blas de Laserna Tonadilla, C. Saint- 
Baenso Allegro' Appasionato.

Jau Brahmso sonata nuteikė klau
sytojus prakilnia, Brahmsui tinkama 
nuotaika. Atskiros dalys išplėtotos 
nuosekliai, bendroji linija išlaikyta 
gana tiksliai. Pabrėžtinas darnus ir 
gana geras ansamblis tarp čello ir 
fortepijono. Gal kiek buvo pasigen
dama lengvesnės technikos, bet tatai 
nekliudė bendram veikalo stiliui.

Nuo š. m. rugsėjo 29 iki spalių 3 d. 
Seeshaupt’e (50 km nuo Muen- 
cheno, Kochtel kryptimi), Strandbad 
viešbutyje. įvyksta metinės kunigų 
rekolekcijos, kurias vesti sutiko J. E. 
Vyskupas P. BūCYS. Atvažiuoti iš 
vakaro. Dalyvavimas būtinas. Smul
kesnį pranešimą gaus kiekvienas as
meniškai.

HI-slos Popiežiaus Misijos 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj

Naujoji Lenkija
(Pradžia 3 pusi.)

sės. Nors ūkininkai yra daugiausia 
nusistatę prieš vyriausybę, bet jie, 
lygiai kaip ir kiti gyventojai, troško 
taikos ir ramybės. Nors vyriausybė 
nemėgiama, — iš tikrųjų ji nemėgia
ma daugumos ūkininkų, smulkių 
krautuvininkų ir tų sluogsnių, kurie 
neteko palikimo, — ji įgauna vis di
dėjantį respektą.

Kai kas pasakytų, kad Lęnkija 
atsigavo, išskyrus vyriausybės veiklą. 
Bet kiekvienas žino, kad vyriausybės 
organizuojamos galimybės ir planai 
yra taip pat svarbūs, kaip ir darbi
ninkų ir ūkininkų atliktas sunkusis 
darbas. Kitas ryškus bruožas yra re
liatyviai didelis vyriausybės biuro
kratijos efektingumas. Daug lenkų 
komunistų sako, jie esą nori tik kai 
kurių, bet nieku būdu ne visų sovie
tų ekonomikos bruožų. PPR (Lenkų 
darbininkų partija — komunistų) tu
ri daug pasekėjų, nes ji turi geriau
sia organizuojančias smegenis, gal
vose.

Lenkų vyriausybė nėra demokra
tinė Vakarų prasme. Su tuo nesu
tinka daug vyriausybės rėmėjų, nors 
ir jie mano, kad rinkimai buvo ne

C. Saint-Saensas — vienas gra
žiausiųjų čello solinės literatūros vei
kalų, pilnas elegancijos ir gražių dai
nuojančių motyvų. Šio koncerto bu
vo klausomasi su dideliu pasigėrėji
mu. Bene šis dalykas bus solistui la
biausiai pavykęs tiek savo technine, 
tiek interpretacine puse.

Antroji dalis, kurioje buvo dau
giau ispaniškų veikalų, sudarė lyg 
Savotišką, atskirą stilių. Čia solistas 
parodė savitą ispanišką veikalų in
terpretaciją, pasilikdamas griežtose 
klasikinės muzikos rėmuose, o tatai 
suteikė veikalams ypatingą akademi
nį charakterį. Gal kiek minkštesnis 
tonas ir lengvesnis štrichų pasikeiti
mas būtų dar. labiau išryškinę vieną

Nubausti gydytojai - karu nusikaltėliai
Karo nusikaltėlių teismas baigė 

svarstyti 23 nacių gydytojų ir moksli
ninkų bylą, kurie kacetuose ir kalė
jimuose darė mokslinius eksperimen
tus, operacijas gyviem, visai svei
kiems žmonėms. Daugumas kaltina
mųjų pripažinti nusikaltę prieš žmo
niškumą, įvykdė kitus karo nusikal
timus ar priklausė nusikaltėliškom 
organizacijom ir nuteisti mirti. Jų 
tarpe yra buvęs Hitlerio asmens gy
dytojas dr. Karl Brand, Himlerio as
mens gydytojas, keletas kacetų gydy
tojų. Kiti penki kaltinamieji nubau
sti kalėti iki gyvos galvos, o 7 ištei
sinti. Mirti nuteistieji kontrol. tary
bai yra įteikę malonės prašymus -E- 
• Britų vyriausybė paskelbė labai 
griežtus ūkinius apribojimus ryšium 
su dabartiniais sunkumais. Tais apri- 

visai tvarkoje. Bet jie naudoja ar
gumentą, esą, Lenkija turėjo pakilti 
iš griuvėsių. Ar jie turėjo palikti 
sprendimą keletui milijonų ignoran- 
tų, kunigų jojamų ūkininkų? Jie sa
ko, jei vyriausybė būtų sudaręs Mi- 
kolaičykas, kurią būtų pasekusi visai 
reakcinė vyriausybė, ji būtų neišven
giamai sukėlusi didelius vaidus kraš
to viduje. Nebūtų buvę jokio plana
vimo, anot jų, būtų kilęs chaosas, 
panašus į graikišką, ir, pagaliau, ru
sai savo interesų apsaugai būtų ėmę 
Lenkiją spausti, o gal būtų ją net 
okupavę.

Lenkijoje yra daug laisvės, daug 
daugiau negu Rusijoje, nors vakarie
tiškos demokratijos idėjų yra ma
žiau, negu Vakaruose. Lenkų spauda 
turi cenzūrą, bet jos nėra užsienio 
korespondentams. Yra opozicinė 
spauda — Mikolalčyko ir milžiniška 
klerikalinė spauda, kuri, nebūdama 
ofenzyvi vyriausybei, daug vietos 
skiria socializmo ir komunizmo de
nunciacijai.

Reikia atsiminti, baigia anglų ko
respondentas, kad lenkai nemėgsta 
rusų, bet jie be saiko nekenčia vo
kiečių. O tai daug ką paaiškina'.

V. S. 

kitą veikalų frazę, bet šie mažyčiai 
netobulumai, atsižvelgiant į puikią 
interpretaciją ir gyvą atlikimą, ne
buvo esminiai.

Koncertas buvo baigtas Saint- 
Saenso Allegro Appasionata, stilingu, 
gilaus turinio ir preciziškos formos 
romantiniu veikalu. Bissui solistas 
davė Denra’os Scherzo.

Bendras koncerto įspūdis labai 
teigiamas ir kultūringas. Tokios rū
šies koncertai supažindina klausyto
jus su turtinga styginės muzikos so
line literatūra ir leidžia svetimtau
čiams išgirsti mūsų solistus, kurių, 
deja, turime labai nedaug.

EI. Vasiliūnienė

bojimais per metus manoma sutau
pyti 228 mil. svarų. Be kitko, 15*/* 
sumažinamas mėsos davinys, visiškai 
uždraudžiamos kelionės po užsienius, 
pačioje Anglijoje važinėti automobi
liais tebus galima tik ypatingais 
svarbiais reikalais ir 1.1. -E-
• Prancūzų vyriausybė sutiko įsi
leisti 4.000 žydų DP, kuriuos britai 
buvo grąžinę nuo Palestinos pakraš
čių ir kurie jau atgabenti į Vokieti
ją. -E-
• Šveicarų studentų atstovybė nu
tarė išstoti iš tarptautinės studentų 
unijos, kurios centrinės tarybos bū
stinė yra Prahoje. Tarptaut. studentų 
unija, kaip ir visos tarpt, instituci
jos, kurių būstinės yra Prahoje, yra 
įgavusi aiškiai komunistinį atspalvi, 
kuris nesiderinąs su šveicarų neutra
lumu. -E-
• Amerikiečių spauda nurodo tokį 
dabartinį JV karo pajėgų dydį: armi
ja — 990.000 vyrų, jai skirtas biudže
tas 6.160 mil. dol. (1937 m. armijoj te
buvo 177.000 vyrų, biudžetas 435 mil. 
dol.) karo laivynas — 484.500 Vyrų, 
5.015 laivų, biudžetas 3.434 mil. dol. 
(1937 m. 111.485 vyrai, 555 laivai ir 
biudžetas 524,7 mil. dol.): karo avia
cija — 380.000 vyrų, 25.000 lėktuvų 
(1937 m. 18.572 vyrai ir 864 lėktuvai).

Skelbimas
Nauji mokslo metai Lietuvių Aukš

tesniojoj Technikos Mokykloj Augs
burge I ir II kurse prasideda 1947 m. 
rugsėjo 29 d., o III kurse 1947 m. 
gruodžio 1 d.

Į I kursą naujai priimami moki
niais asmenys, baigę 4 gimnazijos 
klases arba tolygias mokyklas.

Į H kursą naujai priimami moki
niais asmenys, baigę 8 gimnazijos 
klases ir išlaikę papildomus egzami
nus iš mechanikos, elektrotechnikos, 
technikinės braižybos ir braižomosios 
geometrijos.

Į HI kursą naujai priimami asme
nys iš tolygių technikos mokyklų tuo 
pagrindu, kad išeitas specialių daly
ku mokslas prilygtų dviejų kursų 
mokslui Lietuvių Aukštesniojoj Tech
nikos Mokykloj Augsburge.

Prašymai Mokyklos Direktoriaus 
vardu paduodami į I ir II kursą iki

1947 m. rugsėjo 25 d., o į III kursą 
iki 1947 m. lapkričio 20 d. Apsigyve
nimo galimumų Augsburge norin
tiems iš kitų kolonijų mokyklą lan
kyti mokyklos vadovybė suteikti ne
galės — visi suinteresuotieji dėl ap
sigyvenimo Augsburge turės eiti nor
maliu keliu, kreipdamiesi asmeniškai 
į atitinkamus PCIRO pareigūnus.

Prašymus siųsti: Aukštesniosios 
Technikos Mokyklos Direktoriui, 
Augsburg -Hochfeld, Litauisches 
Komittee.

MOKYKLOS DIREKTORIUS

S. m. gegužės 31 d. mirė Baltijos 
Universiteto studentas mišk. BRlC- 
KUS, Vaclovas, gimęs 1915 m. lapkri
čio 26 d. Kirkliuose. Gimines ar as
menis, turinčius teisėtus įgaliojimus 
į mirusiojo turtą, prašome atsiliepti.

Lietuvių Studentų Atstovybė, 
(24b) Pinneberg, Study Centre

Švabijos rinktinė nugalėta
KEMPTENAS. — Praėjusią žiemą 

Kempteno vokiečių stalo tenisininkai 
keletą kartų buvo stoję į kovą prieš 
lietuvius, bet kiekvieną kartą pra
laimėdavo „sausai“. Matydami, kad 
nieko kitaip neišeis, sudarė Svabijos 
stalo teniso rinktinę ir vėl stojo prieš 
kempteniečius lietuvius išbandyti 
naująsias jėgas. Bet ir šį kartą nieko 
„nepešė" — susitikimas baigėsi 8:1 
lietuvių naudai. Atrodo, kad šį kratą 
.vokiečiai buvo pasiryžę lietuvius „su
doroti“, nes jau prieš savaitę laiko 
nuo rungtynių dienos skelbė mieste 
dideliais plakatais apie „didžią kovos 
dieną stalo tenise“. Čia turėjom pro
gos pamatyti geriausias Svabijos sta
lo teniso jėgas.

Svabijos meisteris Weinberg pir
mą setą prieš Andrulį III pralaimi 
net „sausai“ 21:9, o antrąjį lošia at
sargiau. Atrodė, kad Andriuliui III 
teks padiduoti, bet netrukus jis iš
lygina, persveria savo naudai ir lai
mi — 21:18. Taigi, Andrulį III gali
ma laikyti Svabijos stalo teniso mei
steriu.

Duliūnui prieš Kempteno meisterį 
Pemer tenka gerokai pasitempti. 
Laimi Duliūnas pasėka — 21:18; 
21:14. Norkus II lengvai nugali Mem- 
mingeno stalo teniso meisterį Greif- 
ender (21:12, 21:17). Jager (Kottern’o 
meisteris), nors dar visai jaunas, bet 
žaidžiąs jau puikiai, ir Sventickui tik 
tik pasisekė iškovoti tašką lietuvių 
naudai (21:13; 20:22; 21:19). Osteikos 
priešininkas — Gurlikoff gan silpno
kas. Osteika laimi prieš jį be didelių 
pastangų — 21:6; 21:10. Andruliui H 
nesėkmės diena: truputį išsiblaškęs, 
o jo priešininkas Knie tai išnaudoja 
ir pelno vokiečiams vienintelį garbės 
tašką (21:16; 17:21; 21:18).-

Visus tris dvejetus laimi lietuviai: 
Andrulis III, Norkus II — Weinberg, 
Perner — (21:9; 21:14); Osteika, Du
liūnas — Greifender, Jager — (21:19; 
21:13) ir Andrulis H, Sventickas — 
Kpie, Gurlikoff — (21:6; 21:15).

L. V-kas

„LITUANICA“ — „PERKŪNAS" 
46:40 (13:15)

Rugpiūčio 23 „d. paskutinėse šio 
rato L klasės krepšinio pirmenybių 
rungtynėse „Lituanica" po įtempto 
kovos nugalėjo „Perkūną“ 46:40 (13: 
15). Pirmą ketvirtį gerai derindama-

si „Lituanica“ baigia 5:4 savo nau
dai, tačiau antrame pakrinka ir ha- 
naviškiai persveria. Trečiame, išlei
dus aikštėn jaunuosius, „Perkūnas" 
susiima ir sulipdo aukštą (33:22) krep
šių kapitalą. Žaidimas gyvėja, aikš
tėn išeina „Lituanicos“ didieji Var- 
kala ir Landsbergis I, kurie pasekmę 
sušvelnina iki 33:31. Ketvirto ket
virčio pradžia tampa atžymėta gau
sybėmis baudų, už kurias iškrinta 
abiejų komandų kapitonai — Paran- 
cevičius ir Ralkevičius. „Lituanica“ 
žūtbūt stengiasi laimėti ir po poros 
minučių veda 39:38, o toliau, išlaiky
dama žaidimą savo rankose, rungty
nes baigia 46:40. Taškai: „Lituani
cos“ — Varkala 16, K. Miškinis 10, 
Landsbergis I 6, Ralkąvičius 6, Afa- 
nasjevas 6, Mičiulis 2, V. Miškinis 0, 
Valaitis 0; „Perkūno" — Bagdonas 
22, Pilvelis 8, Paransevičius 7, Dra- 
gunevičius 2, Kalvaitis 1, Beresnevi
čius 0 ir Kuncaitis 0. Po šių rungty
nių išryškėjo šio pirmenybių rato vi- 
cemeisteris, kuriuo tapo Kassello 
„Lituanica“.

— Futbolo atsigriebimo rungtynė
se „Lituanica“ lengvai įveikė „Per
kūną“ net 5:0 (1:0). Pirmame kėli
nyje žaidimas buvo lygesnis, tačiau 
antrame hanaviškiai pakriko ir „Li
tuanica" nesunkiai sukalė „penketą''^ 
Įvarčius įmušė Sabaliauskas 2, Ado
mavičius 1, Sipavičius 1 ir patys sve
čiai 1.

— Rugp. 23 ir 24 d. d. YMCA-os 
suruoštose Hesseno srities lengv. at
letikos varžybose Hanave dalyvavo' 
ir keletas kaseliečių. Kasselio liet 
gim-jos mokinė Labanauskaitė iško
vojo net dvi pirmąsias vietas: disko 
metime (28,28) ir ieties metime (21,48) 
bei vieną antrąją, nustumdama rutulį 
8,88. Kita mokinė Milašiūtė šuolyje 
į aukštį užėmė trečiąją vietą (1,21).

Ed. Šulaitis

SVABŲ GMUENDO ŠACHMATI
NINKAI NUGALĖJO VOKIEČIUS

Rugpiūčio 24 d. stovyklos šach
matininkai turėjo draugiškas šach
matų rungtynes su vietos vokiečių 
Schach^Verein 1926 ant 18 lentų. 
Rungtynės baigėsi pelnyta lietuvių 
pergale 12:6. Pirmoji komanda (8 
lentos) laimėjo 5,5:2,5. Tokia pat pa
sekme baigė susitikimą ir antroji ko
manda (sekančios 8 lentos) ir pasku
tinieji 1:1. Taškus pelnė: Brazauskas, 
Kaunas, Anskolis, Mačiukas, Zenke
vičius, Žukas, Jurgulis, Oleknavičius, 
Lulnys ir Zujus. Lygiom baigė: Ži
lys, Stančius, Jazbutis ir .Striukas.

TAUTVAlSOS ir ARLAUSKO si
multanas, įvykęs VIII. 26. Svabų 
Gmuendo stovykloje turėjo 41 daly
vį, jų trape 18 vietos vokiečių šach
matininkų. Po kietų ir sunkių kovų, 
užtrukusių per 7 valandas, meiste
riams pavyko 32 partijas laimėti, = 2 
ir — 7. Iš lietuvių laimėjo: Kača- 
nauskas, Brazauskas, Antanaiti^ 
Oleknavičius; lygiomis baigė Marke
vičius. Iš vokiečių laimėjo 3, viena 
moteris Fisches pasiekė lygiųjų.

Tokio stipraus pasipriešinimo si
multane, kokį parodė Svabų Gmuen
do šachmatininkai meisteriams nete
ko dar turėti nė vienoje lietuvių sto
vykloje. Simultanas praėjo dideliu 
susidomėjimu, žiūrovų buvo pilnutė
lė svetainė iki pačių rungtynių už
baigos.

Mes ieškome savųjų
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieiko šių asmenų:

XXXIX
GIESCHAS Egon, 22 metų, kilęs iš 

Klaipėdos;
MATKEW1TSCH Leon, 35 metų, ki

lęs iš Vilniaus;
MATULAITIS Kostas, 1944 m. buvo 

Vokietijoj;
MUSKAT Henriette, 30 metų, 1944 m. 

buvo C. C. Gogolin’e, Prancūzijoj;
RAČIENE Elena, 40 metų, kilusi iš 

Kybartų;
RACYS Juozas, 12 metų, kilęs iš Al

vito; ,
KAČINSKAS Antanas, 42 metų;
KAČINSKIENE Jadvyga, 43 metų;
RADISCHAT-BECKER Marija, 36 

metų;
STANKUS Stepania Pavlovna, 24 . 

metų;
VAITIEKAITIS Juozas, 65 metų, iš 

Sintautų, 1944 m. buvo Vokietijoj; 
VALAITIS Juozas, 34 metų, buvo

Dresdene;
VAITKEVIČIUS Karolis, 36 metų, 

buvo Rytprūsiuose;

mėja. 34 metų, iš Kretingos 1944 
m. deportuota nežinomon vieton; 

VAITKEVIČIENE Ida, 24 metų, buvo 
Lauenburg, Pommem;

VIRKOVAITE Margareta, 26 metų, 
yra kurioj nors pabaltiečių stovy
kloje;

VIRŠILAS Kazys, 45 metų;
ŽILIONIS Vincas, iš Marijampolės, 

1944 m. buvo Vokietijoj;

ŽILIONYTE Marija, iš Marijampo
lės, 1944 m. buvo Vokietijoj;

ŽILIONYTE Jadvyga, iš Marijampo
lės, 1944 m. buvo Vokietijoj.

2805. Masaiiienė-Ilkevičiuiė Nijo
lė ([13b] Dillingen/Donau,'Litauisches 
Lager, Block IV, Zim. 29a) — Masai- 
čio Juozo, gim. 1917. 1. 19. ištuokos 
reikalu. Laike trijų mėnesių paieš
komajam neatsiliepus — laikysiu jį 
dingusiu. Žinantieji paieškomojo 
adresą, prašomi pranešti minėtu 
adresu.
2806. Rinkevičienė Matilda (Schwein

furt, Theodor-Fischer-Pl. 4-1) — Rin
kevičiaus Vytauto, Viltrakio Vytau
to, Viltrakytės Aldonos ir Picčilin- 
gaitės Magdelenos.

2807. Vaišnys Andrius, gyv. Ka
nadoje — brolio Vaišnio Jono, apie 
51 mt. amž., kil. iš Vilkaviškio apskr. 

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimą kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originaiinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
ktu. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimas ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numeti, pasilikdami sau !#•/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- und Wechael-Bank. Filiale Dillingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.

MŪSŲ KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Diliingen a. d. Donau, Kapuzinentr. 16

Vyr. Redaktorius D. Peni k as 
Redaktorius >AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division. 

Editor and publisher: Domas PENIKAS. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Douau.
Population to be served: 10.000.

Pilviškių vi., iki 1944 m. liepos mėn. 
gyv. Vilniaus m. Paieškomojo drau
gai ar pažįstamieji, turį apie jo liki
mą žinių, prašomi pranešti: P. Vil
kui, (13a) Bayreuth, St. Georgen, 
Bemeckerstr. 7/9, P.C.-IRO Hospital 
Polizei.

2808. Bytautas Alfonsas (Wurzach, 
Kr. Wangen/Allg., DP Camp) — By
tauto Vytauto ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

2809. Sripkus Vladas ([13a] Strau
bing, Stockergasse 9, US Zone) — 
Dobiiiausko Kazio gyv. anglų zonoje. 
Žinantieji apie jį prašomi pranešti 
minėtu adresu.

2810. Saulinskas Mykolas ([13b] 
Buchloe, Am Altensberg 9) — Sau- 
linsko Petro ar seserių Kurtinantyčių
— Albinos, Anelės, Marijonos bei 
Teresės.

2811. Baronienė - Lepšytė Aldona
— ([14b] Tettnang, Schulstr. 2, Fran- 
zosische Zone) — sesers Snieškienės- 
Lepšytės M., buv. Dorverden, Kr. 
Verden/Aller, Montgomerys Lagery.

Skubiai reikalingas teisininkas, 
turįs šiek tiek praktikos. Vokiečių 
kalbos mokėjimas būtinas. Darbas 
apmokamas pagal susitarimą. Pra
gyvenimas vokiečių normomis. Bu
tas bus parūpintas. Kreiptis žodžiu 
ar raštu.
International Būro filr Korrespon- 
denz, Vermittlungen und Inserate, 
(24b) Neumunster, Farberstr. 39 H.

Pranešimas
a) Lietuvos Antinacinės Rezisten

cijos buv. Politinių Kalinių S-gos š. 
m. rugpiūčio mėn. 21 d. išrinktoji 
Centro Valdyba pareigomis pasiskir
stė taip:

Kun. Vytautas Pikturna — pirmi
ninkas,

Vaclovas Alksninis — vice-pirmi- 
ninkas,

Juozas Kojelis — sekretorius,

Kun. Jurgis Paranevičius — iždi
ninkas,

Povilas Žičkus — Valdybos narys,
Jonas Rimašauskas — Tąutinėf 

martyrologijos skyr. vedėjas
b) Naujas Centro Valdybos adre

sas:
Muenc'hen 27, Lamontstr. 21

c) Tautinės martyrologijos sk. ve
dėjo adresas:

Jonas Rimašauskas, 
Bonn a. Rhein, Moltkestr. 3.

Branges colleges Birutę ir 
Gražiną CAPLIKAITES, mirus 
Jų brangiam tėveliui, širdingai 
užjaučia

P. Bučinskas ir 
J. Kučiauskas
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» MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

BALF metinis seimas lapkričio 5 - 6 d.
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Bendrasis Amerikos Lietuvių Fon
das, kaip praneša tos organizacijos 
pirmininkas kun. Končius, nutarė 
savo metini seimą šaukti lapkričio 
5-6 dienomis, Hotel New Yorker, 
New Yorke. Jau dabar raginami vi
si skyriai seimui gerai pasiruošti ir 
baigti vykdyti BALF reikalams nu
statytą vajų. Reikia manyti, kad sei
mas bus ypatingai gyvas, nes yra 
prisirinkę nepaprastai daug reikalų, 
kuriuos turės išspręsti susirinkę at
stovai. Į seimą turėtų visą dėmėsi 
nukreipti ir mūsų šalpos bei visuo
meninės institucijos, kad būtų pa
siekta ateityje geresnių rezultatų, 
negu jų iki šiol galėjome pasiekti. 
I BALF reikia žiūrėti, kaip j visų 
patriotiškai nusiteikusių Amerikos 
lietuvių suderintą darbą, kuris ne
laimės metu gali labai daug pasitar
nauti.
PRIE BALF ĮSTEIGTAS BENDRAS 

TREMTINIAIS RŪPINTIS 
KOMITETAS

Kaip jau buvo informuota, liepos 
mėn. 17 d. New Yorke, BALF inicia
tyva, buvo sukviestas visų Amerikos 
lietuvių organizaciių pasitarimas 
tremtinių reikalų gynimo klausi
mams apsvarstyti. Išdiskutavus 
klausimą, buvo prieita išvada, kad 
naujos organizacijos nereikia steigti, 
bet sudaryti prie BALF iš jau esan
čių organizacijų ir komitetų vieną 
bendrą tremtiniais rūpintis 
komitetą.

MAŽA KOLONIJA SUKĖLĖ 
10.000 DOLERIŲ

BALF vajus kai kuriose. vietose 
lauktų rezultatų neduoda, bet yra 
vietų, kur labai gražiai derinamos 
pastangos, BALFui sukelia tiek au
kų, kiek patys veikėjai nusistato. 
Toki pavyzdį yra davusi Rochesterio 
lietuvių kolonija, kur iš viso lietu
vių priskaltoma tik apie 300 šeimų. 
„Dirva“ apie tai rašo: „BALF vado

Jungtinės Tautos ir Graikija
„Saugumo Taryba, kuri prieš 16 

mėnesių buvo atsiekusi didžiausią 
laimėjimą, kada ji privertė Rusiją 
pasitraukti iš šiaurinio Irano, tai da
bar ji susilaukė didžiausio nepasi
sekimo, aiškiai nepajėgdama išsprę
sti Graikijos problemos. Indonezijos 
sutaikinimas vieną dieną galėjo būti 
Saugumo Tarybai priskirtas kreditu, 
dabar vėl palieka tik viltis, bet ne 
faktas. Abi pusės sutiko sustabdyti 
ginklų kovas, ir formaliai priešišku
mas buvo sustojęs, bet iš tikrųjų ka
ro veiksmai vyksta ir dabar.

Indonezijos konfliktas vyksta tarp 
mažos tautos ir kolonialių gyvento
jų. Didžiosios galybės tuo tarpu del
sia prisidėti. Iranas ir Graikija betgi 
yra tipiškas Didžiųjų Galybių kon
fliktas, kurio vienoje pusėje yra Bri
tanija ir JAValstybės ir antroje So
vietų Sąjunga. Kodėl gi pasisekė ta
da mums priversti Rusiją pasitraukti 
iš Irano, bet nepajėgiama priversti 
taikingo sprendimo Graikijos klausi
me? Juo labiau yra nuostabu, kad 
Rusijos užsispyrimas Irane buvo 
daug didesnis, o mūsų fizinis galėji-
mas apsaugoti šiaurinio Irano sieną 
daug mažesnis negu Graikijos rei
kale.

Graikija strateginiu požiūriu Ru
sijai esanti abejotinos vertės. Net 
jeigu ir galėtų banditai užimti visą 
Graikiją — nors tai aiškiai negali 
būti — ir įsteigti Atėnuose naują 
Sovietams draugišką koalicinę vy
riausybę, — Sovietų Sąjunga tačiau 
nedaug telaimėtų. Sovietinis blokas 
beveik turi išėjimą į Viduržemio jū
rą per Jugoslavijos-Dalmatijos kran
tus, bet kariškai tai būtų nevertin
ga, kaip ir Graikijos uostai, nes So
vietų ir Balkanų tautos neturi jūrų 
galybės ir negali tikėtis sukurti ją, 
kad pajėgtų pasipriešinti Amerikos 
— Britų jūrų galybei.

Daug kalbama, jog Turkija ne
tektų Dardanelų ir taptų Sovietų sa- 

‘ telitu, jei Graikijoj susidarytų kai
rioji vyriausybė. Bet karinis kelias 
l Istambulą ir l 'Dardanelus neina 
per Graikiją. Bet koks užpuolimas 
Turkijos greičiausiai eitų iš dviejų 
pusių: iš Bulgarijos ant Istambulo ir 

vybei paskelbus lietuvių šalpos vajų, 
Rochesterio lietuviai patys sau pa
skyrė kvotą, nelaukdami net nuro
dymo iš centro. Buvo nutarta lietu
viams tremtiniams šelpti sukelti 
10.000 dolerių. Tam reikalui buvo 
išrinkta speciali komisija, kuri dar
bą įvykdė labai gerai. Vajui buvo 
paskirta 10 dienų laikas. Per tą lai
ką, užsitęsus! nuo birželio 9 iki 19 
dienos, visa nusistatyta kvota ir bu
vo surinkta.

DIDŽIULIS AMERIKOS LIETUVIŲ 
BALSO RADIJO POBŪVIS

Detroite veikia Amerikos lietuvių 
balso radijo klubas, kuris nuolat 
transliuoja lietuvišką programą. Rug- 
piūčio 10 d. įvyko to radijo klubo 
suruoštas pobūvis, kuriame dalyvavo 
net 900 svečių. To radijo klubo val
dybą sudaro Vyt. A. Kerševičius — 
pirm., Ralph Valatka — sekr., Agota 
Juodsnukaitė, Helen Rauby ir Jonas 
Valiukas. Iš ankstyvesniųjų prane
šimų matyti, kad šis lietuvių radijo 
klubas, energingos ir sumanios val
dybos dėka, moka gerai tvarkytis ir 
vykusiai apie save jungti didelius 
visuomenės sluogsnius.

APSKRIDO PASAULI 
PER 73 VALANDAS

Oro susisiekimui tobulėjant, di
delių atstumų nugalėjimas darosi 
kasdieninėmis žiniomis. Jei prieš 
keliolika metų Atlanto perskridimas 
buvo labai didelis dalykas, tai šian
dien jau didesnio dėmesio nebesu
kelia ir apskridimas apie pasauli. 
Bet mėgėjų ir pagarsėti norinčių vi
sada atsiranda, štai praneša iš JAV, 
kad chicagietis lakūnas Wiliam P. 
Odom rugpiūčio 10, d. baigė savo 
trumpą kelionę aplink pasauli, kuri 
užsitęsė 73 valandas ir 5 minutes. Ta 
proga laikraščiai rado reikalo pa
duoti kai kurių žinių apie pirmuo
sius bandymus oro susisiekime, kaip 
paminėjimą, kad pirmas lėktuvas l 

iš Sovietų Armėnijos ant Mažosios 
Azijos rytinės dalies. Mes negalime 
tikėtis, kad Turkijai parama ateitų 
per Graikiją. Dėl to jau padaryta iš
vada, dėl kurios visi kariniai eksper
tai yra sutikę, būtent, kad Graikija 
būtų Sovietų kariuomenės okupuota 
per pirmąsias dvi naujo karo savai
tes, nežiūrint kokia ten bebūtų vy
riausybė.

Britai negalėjo išgelbėti Graiki
jos 1941 m. nuo Vokiečių okupacijos 
ir vargu mes galėtume apginti ją bū
simame kare. Mes galėtume ateiti i 
pagalbą Turkijai tiek iš jūros, tiek 
ir Artimųjų Rytų - Syrijos ir Irano.

Iranas buvo visai kitas reikalas. 
Pirmiausia, Iranas buvo Rusijos sfe
ros įtakoje iki pirmojo pasaulinio 
karo. Antra, tenai yra daug naftos. 
Ji Rusijai reikalinga ne mažiau 
kaip ir mums. Trečia, Rusijai būtų 
pasisekę išsilaikyti Azerbeidžane, jei 
būtų galutinai pertvarkę Teherano 
režimą į „draugišką vyriausybę“ ir 
tuo būdu laimėję išėjimą j Indijos 
vandenyną. 

Lietuvos Žurnalistų S-gos II-jo suvažiavimo tremtyje dalyviai ir svečiai. Foto Borjero

orą pakilo 1904 metais; 1909 metais 
pirmas lėktuvas iš Prancūzijos per
skrido l Angliją 31 mylios jūros ploti 
per 37 minutes, o 1927 metais lakū
nas Lindberghas pirmą kartą per
skrido Atlantą.

JAV DIDĖJA UŽDARBIAI
Visi daviniai rodo, kad JAV da

bar gyvena dideli ūkinio judrumo 
laikotarpi. Bedarbių skaičius suma
žėjęs iki minimumo, o ir tie patys 
bedarbiai nieko bendro neturi su ti
krais bedarbiais. Štai laikraščiai pa
duoda žinias, kurias skelbia Darbo 
Statistikos biuras, kad birželio mėn.

Kultūrinėms įstaigoms bei 
meno kolektyvams

Laikraščiui Mūsų Ke
lias jau suėjo dveji metai, 
kaip jis lanko savo skaitytojus. 
I rugsėjo mėnesio pabaigą jis 
išeis jau paženklintas šimtuoju 
numeriu. Tat dvi šalia viena 
kitos išpuolančios sukaktys, 
kurias norėdama tinkamai at
žymėti, M ū s ų K e 11 o Redak
cija yra pasiryžusi išleisti spe
cialų numerį. Tas sukaktuvinis 
numeris bus spausdinamas ant 
geresnio popieriaus ir bus gau
siau iliustruotas.

Suprasdama, jog šiuo metu 
daugelis mūsų tremtyje esan
čių kultūros ištaigų ir meninių 
kolektyvų švenčia savo veiklos 
dviejų metų sukakti Redakcija 
yra numačiusi tame sukaktu
viniame numeryje skirti vietos 
ir minėtų {staigų bei sambūrių 
veiklai apibūdinti. Kas minė
tu {staigų ir kolektyvų norėtų 
i minėtą numeri patekti, pra
šomi tuojau paruošti atitinka

Kodėl gi tada Sovietai evakuavo 
šiandienį Iraną, o dabar panaudoja 
savo veto bet kuriam Anglų-Ameri- 
kos sprendimui, kuris dabar yra žy
miai mažiau svarbus, Graikijos klau
simas Saugumo Taryboje?

Atsakymas toks. Rusija pasidavė 
viešajai opinijai, kuri buvo beveik 
vieninga Irano konflikte, bet kuri 
yra suskilusi Graikijos klausime. Dar 
toliau, rusai prieš 16 mėnesių pasi-

Ir vėl Tautos I
Daug, oi daug iškentėta, kraujo, 

prakaito ir ašarų mūsų tautos išlieta 
ją slėgusios vergijos ir svetimųjų 
primestos priespaudos metui Tačiau 
po kiekvienos ją ištikusios nelaimės, 
savo besiaukojančių sūnų ir dukterų 
dėka ji pakildavo naujam, dar skais- 
tcsniam ir didingesniam gyvenimui, 
nes nemari yra tauta, kol ji turi, kas 
dėl jos aukotųsi. Sudėtosios aukos, 
uždega viltį, įkvėpia ryžto ir užgrū
dina valią, vedant kovą, nors ir klai- 

vidutinis darbininko uždarbis dirb
tuvėje buvo po 1,22 dol. per valandą, 
arba 48,91 dol. savaitei. Tai uždar
bių srityje naujas rekordas, kuris 
pakilo per šių metų pirmąjį pusmetį. 
Ir atrodo, kad tokie uždarbiai turi 
tendenciją ilgesni laiką išsilaikyti. 
Įvairių išdirbinių pareikalavimas la
bai didelis ir dar daugelyje sričių ne
gali pasiekti rinkos reikalavimų ly
gio.

KAIP DIDĖJA JAV MIESTAI
JAV yra visokių įvairumų ir vi

sokių rekordų kraštas. Gyvenimas 
judrus, uždarbiai dideli, žmogus as
meniškų patogumų taip pat nesišykš- 
ti susikurti. Bet kaip ten bebūtų, ir 
JAV gyventojai iš kaimų traukia i 
miestus. Tai bendra pasaulinė liga, 
iššaukta naujo ir geresnio gyvenimo 
reikalavimų. Ton sąskaiton labai 
smarkiai didėja miestai. Imkim kad 
ir keletą JAV miestų. Štai laikraš
čiai skelbia, kad Chicago tarp 1940- 
1945 metų padaugėjo 500.000 gyven
tojų, Detroitas per tą laiką — 551.000 
gyventojais, o Los Angeles — 186.270 
gyventojų. B. Beržas 

mus straipsnius iš savo veiklos 
ir skubiai atsiųsti Mūsų Kelio 
Redakcijai. Sukaktuvininko 
veiklą pavaizduojančios foto
grafijos taip pat pageidauja
mos. Straipsniai ir fotografijos 
Redakciją privalo pasiekti nė 
vėliau kaip š. m. rugsėjo 18 d.

Norima apimti kuo didesnis 
skaičius tremtyje esančių kul
tūros įstaigų bei meno sambū
rių, todėl prašoma savo veiklą 
aprašyti trumpai, pateikiant 
tik pagrindinius faktus ir esmi
nius bruožus.

Manome, kad šia mūsų su
teikta galimybe pasinaudos 
LTB Švietimo Valdyba, nu
šviesdama savo dvejų metų 
darbuotę^ bei laimėjimus švie
timo srityje, muzikiniai ir vo
kaliniai ansambliai, scenos dar
buotojų kolektyvai Ir kitos kul
tūrinės įstaigos.

Redakcija

traukę iš Azerbeidžano dar vis ti
kėjosi pašalinti tam tikrus trinties 
taškus ir nugrjsti kelią j bendrą su-
sitaikymą tarp Rytų ir Vakarų. Šiuo 
metu reikalai stovi kitaip. Sovietai 
aiškiai jaučia, kad bet koks silpnu
mas, parodytas Graikijos klausimu, 
tiktai padidintų spaudimą iš Vakarų 
Į Jugoslaviją, Bulgariją, Rumuniją ir 
Vengriją.

Visai aišku, kad rusai mažiau už- 
interesuoti pačia Graikija negu iš
laikymu Sovietų įtakos visose Bal
kanų dalyse. (Daily Mail, am.)

liena tremtyje
klausią, ištverti ir laimėti. Tam pa
vyzdžių pakanka garbinguose mūsų 
istorijos amžiuose. Prisiminkime juos! 
Išmokime suprasti, ką byloja jie 
mums tuomet, kai Tautos šventės 
dieną, kur galėdamos, pakils į laisvą 
padangės mėlynę plevėsuoti mūsų 
trispalvės, reikšdamos buvusį džiaug
smą ir būsimą laimę. Kur tądien 
tautiečio kūną slėgs vergijos pančiai, 
jo dvasia vistiek bus su Tavim, o šir
dyse visų sutartinai skambės: „Lie
tuva, Tėvynė, mūsų!...“

Demokratija laimės tik 
tada,kai... '

KARINĖ PRIEVOLE BUTINA
Prez. Trumano, Dewey, Johnson 

pareiškimai
Prezidentas Trumanas ir New 

Yorko gubernatorius Thomas E. De
wey, Amerikos Legijono suvažiavimo 
atidarymo proga .pasisakė už visuo
tinį karinį paruošimą.

Prez. Trumanas pareiškė, kad 
„mes turime būti taip stiprūs, jog nė 
vienas agresorius negalėtų, ypač sku
biai, Įsitikinti, jog mes esame leng
vai užgrobiami“.

Gubernatorius Dewey, kuris nu
matomas kandidatu į prezidentus, 
pasakė:

„Taikai laimėti mes turime pasi
likti stiprūs ir būti stipresni. Aš 
kviečiu, kad tai yra mūsų pareiga iš
dirbti tokią programą, kuri įtrauktų 
visus tinkamus jaunus amerikiečius 
vyrus visuotiniam kariniam apmoky
mui“.

„Taikai apsaugoti mes turime lai
kyti nuolatinę ir pakankamą karinę 
pajėgą, kuri galėtų kraštą apginti 
kiekvienu metu ir taip pat kad ji pa
kankamai atliktų JTautoms įsiparei
gojimus“.

Panašiai pasisakė pasitraukiąs le
giono vadas p. Paul H. Griffith ir 
karo ministeris Kenneth C. Royall.

P. Johnson pasakė, kad „per daug 
kalbama apie kitą karą“, ir pridūrė, 
jog pasaulis nebus laisvas demokra
tijai tol, kol mes nenugalėsime So
vietų Rusijos“.

Jis buvo labai šiltai sutiktas, kai 
patvirtino tokią Legiono pozicija: 
„Mes esame pasipriešinę visa galia 
Amerikoje prieš komunizmą, mes 
neišreikšime jokio noro išgelbėti ru
sus nuo komunizmo, jei rusai pasi
rinks gyventi po jais“. Jis barė tuos, 
kurie „mano, kad mes griebsimės 
kardo kiekvienu metu, kada mes ne
susitariame dėl kitų kraštų politikos. 
Tačiau, tegu nė vienas klaidingai nei- 
liuzuoja, jog Amerika nesigriebs kar
do, kada pareikalaus aplinkybės".

Prezidentas Trumanas dar pasi
sakė, kad „prieš galimą totalinį karų 
mes turime turėti tikrą totalinį apsi
gynimą, panaudodami kiekvieną mū
sų pastangose esamą šaltini. Tiktai
universalinis karinis paruošimas gali 
užtikrinti pakankamas jėgas, kurios 
būtų galimos kritiškoje pradinėje ki
tos bėdos fazėje.

„Pasaulyje, kur vis dar yra chao
sas ir pasilieka baisi karo galimybė, 
mūsų saugumo išlaidos pasiliks per 
tam tikrą būsi r- ’ ls»n:ą didelės".

-m-

Romano ir dramos 
lionkursas

Švietimo Valdyba yra paskyrusi 
LRT Draugijai 10.000 markių roma
no ir dramos konkursui paskelbti 
Draugijos Valdyba šiuo metu rėngia 
konkurso sąlygas, kurios bus pa
skelbtos spaudoje.

<

Premjera Kasselyje
Lietuvių Dramos Studija Kassely

je š. m. rugsėjo 7 d. 20 vai. stato M. 
Rostand’o scenos veikalo „Žmogus, 
kurį užmušiau“ premjerą. Bus vai
dinama Kassel-Mattenberg lietuvių 
stovyklos salėje.
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