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WiSJ”1* Veto - uola J Tautų vandenyse
me pilnoj didybėj atšvęsti savo Tau- ' . .
tos šventės — Rugsėjo 8-sios — 
(jungėme ir šiuos. Tai jau aštuonerlų
skausmingų metų grandinė. Jei iš šių 
per pirmuosius penkeris metus, nors 
ir surakintomis burnomis; * bet užtat 
laisvi širdyse, savo Tautos Šventę 
švęsdami, jautėme savosios karžygių 
krauju aplaistytos žemės kvapą, tai 
paskutiniųjų trejų metų Rugsėjo 
8-sios minėjimai sukelia numyse tik 
skaudžius prisiminimus. Vietoje di
dingo susikaupimo skausmas suspau
džia mūsų širdis, ašaromis pasrūva 
akys, nes tuo momentu ryškiau kaip 
kada nors pajuntame, jog mūsų kojo
mis mindoma žemė nėra mūsų, dan
gaus mėlynė nesava, upės, ne mūsaip 
vadinamos, svetimomis vagomis vin- 

. giuoją.
Pabudęs tėvynės ilgesys sužadina 

mumyse ir tuos mūsų tautos nelai
mės vaizdus, kurie kaip haliucinaci
jos vis mus tebepersekioja ir dar la
biau sunkina mums vargingą trem
tinio naštą nešti ... O jei tai būtų tik 
haliucinacijos, bet ne anoje realy- 

' bėję patirti mūsų pergyvenimai, kai 
brolis rytuosna be kaltės buvo veža
mas arba kiek vėliau, kai ir pats, 
ugnies liežuviams glemžiant tavo 
sodybą, vakaruosna buvai pavarytas 
be duonos kąsnio. O ar dar labiau 
skausmas tau širdies nevarsto, gir
dint beviltišką savo brolių pasiliku- 
sių tėvynėje šauksmą? ...

Tik pažindamas skaudžią savo 
tautos istoriją, atgauni pusiausvyrą, 
(gyji pasiryžimo iškęsti visus vargus, 
nes tave užvaldo viltis, jog ateis die
na, kada visi išblaškytieji, susirink
sime vėl po tėvynės motinos sparnu, 
kur išsivadavę iš svetimųjų priespau
dos savo Tautos Šventes švęsime 
pilnoj didybėj. Šiandieną mums nie
ko daugiau ir nelieka, kaip tik nepa
liaujamai gaivinti savyje vilt}.

Nors didelė mūsų tautos dalis iš
blaškyta, o likusioji tėvynėje daugu
ma kenčia sunkią priespaudą, bet ga
lutinas žlugimas mūsų tautai ne
gresia, nes mūsų gausioji išeivija, ku
ri taip pat sunkiais priespaudos lai
kais surado prieglobstį humanizmo 
principų šalyje, bendradarbiaudama 
su tremtyje esančiais tautiečiais, ne
nuilstamai dirba dėl savo senosios tė
vynes laisvės. Nelaimių ir vargų už- 
grddinta, dar kartą pakils mūsų tau
ta naujam gyvenimui.

Tikėtasi vienybės ir bendradarbivimo - susilaukta priešingų vaisių
Skaitytojui jau ne tik žinomi, bet 

ir nusibodę gražieji JTO Chartos žo
džiai, kuriais pokario naujoji pasau
linį organizacija nusako savo pagrin
dinius siekius. Bendrybiniai tikslai 
poros metų Organizacijos praktikoje 
jau liko užtemdyti tų Chartos skyrių 
ir poskyrių, kurių nenumatytomis 
silpnybėmis šiandien naudojasi vals
tybės, savo „tradicinėje“ politikoje 
besivadovaujančios, toli gražu, ne

Gražių vilčių žadėjusiai mėnesie
nai temstant, simboliško Lake Suc
cess panorama pavirto dviejų gladia
torių kovos arena. „Žmonijos viltis, 
išreikšta JTOrganizacijoje, viltis, kad 
per šią Organizaciją taika ir saugu
mas bus pasaulyje atstovaujami, tu
rėjo dar trumpesnį gyvenmą, nei sa
vo laiku Tautų Sąjungos pažadinto
ji“ — sako Claude Boerdet prancūzų 
laikraštyje „Combat“.

tiems nuostatams pakeisti, kad jie 
nesudarytų* jokių kliūčių, būtina tai 
suderinti su bendraisiais saugumo 
reikalavimais, — tik tuomet galės 
žmonės pagaliau be baimės gyventi."

Dabar jau daug kam paaiškėjo, 
kad nepanaikinus „nuogų faktų“ po
litikos ir neradus tiesaus kelio į San 
Francisko dvasios įgyvendinimą JT 
Organizacijoje, nepadės jokie Saugu
mo Tarybos užsimojimai neišspręstus

Vaizdas iš Liet. Žurnalistų S-gos suvažiavimo. Pirmoje eilėjė sėdi iš kairės į dešinę: 1) K. V. Baltramaitis,
2) St. Santvaras, 3) EI. Devenienė ir 4) J. Kardelis. Foto Borjero

atstovui Saug. Taryboje Johnsonul, 
kad propozicija, neišspręstus ST 
klausimus perkelti pilnaties susirin- 
kiman, taip pat susilauks jo „įprasto“ 
— veto!...

Nors pasipiktinimas ST negalavi
mais tuo tarpu daugiausia pasireiš
kia tik mažųjų ir vidutiniųjų valsty
bių sferose, tačiau atrodo, kad į karš
tą veto geležį bus kimbama jau pa
ruoštomis pirštinėmis. Salia gausių 
spaudos balsų, pasisakančių už būtiną 
veto teisės reviziją, kas kart auga ir 
pasisakymai atsakingų valstybės vy
rų, kuriems ikišiolinis žaidimas atro
do vedąs į didesnius1 pavojus, nei 
problemos, kurias kaip tik JTO iki 
šiol turėjo progos išspręsti, bet vie
toj sprendimo išrašė sau „mažakrau
jystės“ liudijimą.

„JTO niekuomet savo darbų neį
vykdys, jei nebus panaikinta didžiųjų 
valstybių veto teisė“, sako Belgijos 
ministeris pirmininkas Henry Spaa- 
kas, buvęs JTO pilnaties susirinkimo 
Londone pirmininkas. "Statydamas 
Benelux muitų uniją pavyzdžiu vi
soms tautoms, Spaakas konstantuoja, 
kad tik gerų norų ir supratimo vedi
nos tautos sugeba nusigręžti nuo 
klaidų pilno senojo kelio, kad tarp-, 
tautiniam bendradarbiavimui suteik
ti naują formą ir praskinti kelią ge
resnei organizacijai, kurioje visi part
neriai jaustų tikresnį saugumą.

Bet gi šito kaip tik ir buvo siekta, 
gimdant San Francisko kūdikį! Kur 
gi tos Sirenos, išviliojusios galinguo
sius „tėvus“ iš kelio? Anglų „Obser
ver“ JTO krizei bando nustatyti to-

altruistiniais polinkiais. Beklaidžio
jant Chartos paragrafų labirintuose, 
priplaukiame tą pavojingą uolą, kuri 
pažymėta 27 § 3 p., ant kurios trum
pu laiku spėjo arti 20 kartų užplaukti 
laivas, privalėjęs pasaulio tautoms 
atvežti „tarptautinės taikos ir saugu
mo garantijas“.

Mažųjų tautų balsų persvaros bai
mė privedė prie to, kad didžiosios 
valstybės, pačios išsigando, pamačiu- 
sios, kur veda jų svorį besaugojanti 
veto teisė ir jau šalia galingojo „ve
to“ pasigirsta jų lūpose — „S.O.S.!“

Kad veto teisės panaudojimo ribos 
peržengtos, rodo ir prancūzų socia
listų liderio Leono Blumo susirūpini
mas, išreikštas „Populaire“ šiais žo
džiais: „Dabartinėse sąlygose užkietė
jimas veto teisės principuose graso 
visai JT Organizacijai ir tuo pačiu 
visoms veikimo galimybėms, kurios 
joje slypi. Kyla būtinas reikalas

klausimus perduoti JTO pilnaties su
sirinkimui. Esamose sąlygose JTO 
pilnaties susirinkimo Charta nelei
džia to susirinkimo vaizduotis ape
liacine instancija. Juk ir naujų JTO 
narių priėmimas, pagal Chartą, pri
klauso pilnaties susirinkmui, bet — 
„Saugumo Tarybai pristačius“... Gi 
Gromyko aiškiai davė suprasti JAV

kią diagnozę: „JTO siekimų pagrinde 
vyravo didesnės vienybės įgyvendi
nimo ir Sov. Sąjungos bendradarbia
vimo viltis. Si viltis nesusilaukė iš
sipildymo ir nėra jokių ženklų, kad 
artimiausioje ateityje ji išsipildytų. 
Iš ten ir gandai, šiandien jau besi
formuoją į tikrenybę, jog JTO atsi
dūrė krizės angoje. Jei jos veikla 

(Pabaiga 4 pusi.)

Popiežiaus ir Trumano bendra akcija
Toli.nuo tėvynės ką tik atšventę 

savo Tautos šventę, susimąstę ir su
stiprinę savyje trokštamas viltis, pri
valome dar labiau suglausti savo 
eiles, sukaupdami besenkančias jė
gas, ryžtis eiti pagalbon silpnesnės 
dvasios tautiečiams, kuriuos sunkioji 
tremties našta pernelyg prislėgė ir 
kurie, begęstant vilčiai greitesniu lai
ku grįžti savan kraštan, ryžtasi nu
tolti nuo jo dar labiau.

Vytauto Didžiojo laimėjimų prisi
minimas, kuriems : paminėti ir yra 
Švenčiama rugsėjo 8-ji, tegul mus vi
sus — tiek vergaujančius, tiek trem
tyje esančius, tiek pagaliau užjūryje 
laisvu oru kvėpuojančius — jungia 

— vienon kovojančion tauton dėl mūsų 
vyriausio idealo — laisvės.

P. Dovainis

Vien Sov. Sąjungai 18 kartų spė
jus pasinaudoti 5 didžiųjų „vieny
bės išlaikymo“ teise, pasaulis galuti
nai įsitikino, kad Saugumo Tarybos 
procedūroje vadovaujamasi ne tiek 
teisingumo ir bešališkumo sumeti
mais, kiek vien siaurais ideologiniais 
ir politiniais išskaičiavimais. Faktas, 
kad iš tų 18 veto pavartojimo kartų, 
16 buvo taikyta svarstant naujų JTO 
narių priėmimą, rodo, kad viltis pa
tekti pro tos organizacijos vartus įgy
vendinama tilj tuo. atveju, jei naujo 
nario priėmimas užtikrina vieno ži
nomo „bloko“ balsų skaičiaus paūgė- 
jimą ... Tokioje tat atmosferoje sie
kiama įgyvendinti „draugiški santy
kiai tautų tarpe, kurios vadovaujasi 
lygių teisių ir laisvo tautų ąpsispren 
dimo dėsniais“.

PASTOVI TAIKA GALIMA TIK KRIKŠČIONIŠKAIS PRINCIPAIS,

Spaudos kryžiaus keliai
INFORMACIJOS LAISVE YRA PAGRINDINE ŽMOGAUS TEISE

, Dabartiniai sunkumai, kurie už
gulė laikraščių ir spaudos agentūras 
Argentinljoje, yra simptSmingi pa
saulio sąlygoms. J. Tautų plenumas 
vienu balsu patvirtino rezoliuciją, 
tvirth'.ančlą, kad „Informacijos laisvė 
yra pagrindinė žmogaus teisė bei 
kertinis akmuo visų laisvių, kurioms 
JTautos yra pašvęstos“, bet geležinė 
cenzūros ranka net ir daugelyje kraš
tų, kurie yra JTautų nariais, atitrau
kia žmones nuo tiesos, kurios jie 
nori.

Praėjusių metų bėgyje meksikietis 
redaktorius buvo užmuštas po to, kai 
jis iškėlė korupcinius vyriausybės 
darbus. Argentinoje laikraščio re
daktorius uždarytas į kalėjimą už tai,

Prieš mėnesį prez. Trumanas pa
siuntė Popiežiui laišką, kurio san
trauka čia dedama, nes laiško turi
nys buvo neseniai paskelbtas:

„Aš trokštu padaryti visa, kas yra 
mano galioje, kad paremtume pas
tangas ir visomis jėgomis prisidėtu
me prie jų, darniai siekiant morali
nio pasaulio ... Moralinės aspiracijos- 
yra gerųjų žmonių širdyse visame 
pasaulyje. Jos yra visose bažnyčiose 
ir mokyklose. Karas yra parodęs, 
kad visi žmonės, nežiūrint jų religi
nių nukrypimų, gali sujungti savo 
pastangas laisvės, moralės ir teisin
gumo principų apsaugai ir paramai..

Dabartinis uždavinys, kuris stovi 
prieš mus, yra baisus. Sąlygos, ku
riose siekiama sutvarkyti sunkias 
karo ir naujai iškilusias neišpręstas 
problemas, — yra lydimos nuogąsta
vimų. Jei dabar pasaulinės morali
nės jėgos nesujungs savo pajėgų, at
grasinimas neišvengiamai turės di
dėti ir jėga bei efektyvumas, atsiek
tas šių moralinių progų, būtų pra
rastas. Jas laimėtų tos jėgos, kurios 
priešinasi ir ieško jų sunaikinimo. 
Žmonijos viltis ir idealai dažnai stu
miami jėgų į pavojų. Jiems šiandien 
grėstų nepasisekimas, jei moralinės 
pasaulio jėgos susiskaldytų arba jos 
atsisakytų paremti ir sustiprinti vi
sos žmonijos viltį ir idealus.

Kaip rinktasis JAValstybių žmo
nių vadas, aš turiu teisę pilnam tikė
jimui pasižadėti Jums dar kartą dirb
ti su Jūsų Šventenybe ir su visomis 
gerojo pasaulio institucijomis pasto
vios taikos labui.

Pastovioji taika gali būti sukurta

savo šaltinius, tiek dvasinius, tiek 
medžiaginius, visada atsimindami, 
kad jie dirba, išskyrus Viešpaties pa
statytą rūmą, veltui, norėdami jį su
kurti ...

Mūsų, kaip krikščioniškosios tau
tos, rimčiausias troškimas yra dirbti 
su geros valios žmonėms, kur jie be
būtų, kad pašalintume karą ir karo 
priežastis iš pasaulio, kurio Kūrėjas 
troško, kad visų kraštų žmonės gy
ventų kartu taikoje, geroje valioje ir 
tarpusavio pagalboje...

SAKO PRĘZ. TRUMANAS

Aš manau, kad pasaulyje šiandien 
didžiausias troškimas, pagrindinis vi
siems, yra tikėjimo atnaujinimas. 
Mūsų bendras - tikslas yra pakilti ir 
atgaivinti žmonijos tikėjimą, kad at
siektume amžinas vertybės mūsų ge
neracijoje — visai nežiūrėdami, kokie 
trukdymai būtų ar galėtų iškilti ke
lyje“.

Kaip žinome, prezidentas Truma
nas yra iš naujo pas Popiežių pasiun
tęs savo asmeninį pasiuntinį p. Tay- 
lorą. — am.

Bažnyčia nedarys kompromisu Dievo priešams

kad jis paskelbė straipsnį, įžeidžiantį 
5 senatorius. Libane du laikraščiai 
buvo suspenduoti. Kinija įsivedė 
naujus suvaržymus ir areštavo dau
gelį redaktorių ir reporterių. Rusija, 
atpalaidavusi cenzūrą užsienių rei
kalų ministerių konferencijos metu, 
po jos tuojau atnaujino vėl ją.

Cenzūra ir suvaržymai yra gin
klai valdovų, kurie bijosi leisti žinoti 
žmonėms tiesą. Jei kur nors vieša 
įstaiga ketina suvaržyti laisvą pa
reiškimą, laikas esąs pradėti žiūrėti, 
kas norima ten paslėpti. Laisva vy
riausybė viešpatauja tiktai tol, kol 
žmonėms leista jo veiksmus kri
tikuoti ir pakeisti ją, jei dauguma 
reikalauja pakeitimo. (The Dalias tiktai krikščioniškais principais. Tik 
Morning News) tokiam siekimui mes skiriame visus

„mylEk artimą

Į prez. Trumano laišką Šv. Sostas 
taip pat atsakė labai nuoširdžiu laiš
ku, kurio santrauką čia dedame.

„Pastovi taik? tarp tautų gali tęs
tis tik tada, kai jos pagrindai bus 
padėti ne ant slenkančio smėlio, bet 
ant tvirtos tikėjimo uolos, viename 
tikrajame Dieve, visų žmonių Kūrė
juje“. Žmogui esą leista gintis ir 
įstatymų ribose naudoti Dievo duotas 
teises. „Jei kartais valstybė išskiria 
Dievą, tada ji pati tampa žmogaus 
teisių šaltiniu. Žmogus nuvertina
mas į vergo sąlygas...“

Socialinis ir rasinis neteisingumas 
bei religinė neapykanta egzistuojanti 
tarp žmonių ir. grupių, kimios išsiža
da krikščioniškos civilizacijos, bet ši 
civilizacija būna labai naudinga ir 
dažnai efektyvus ginklas tųjų ranko
se, kurie linkę sunaikinti vsa, kas 
gera, ką civilizacija suteikė žmogui. 
Visi širdingi mylėtojai didžiosios hu
maniškosios šeimos turi susijungti.

KAIP PATS SAVE“

kad išmuštų iš priešo rankų tuos 
ginklus. Su tąja Sąjunga galėsime 
tikėtis, kad Dievo ir laisvųjų žmonių 
priešai neįsigalės“.

Šiandieninė stori j a pasižyminti 
pikto jėgomis, kurios vienintelė jėga 
yra jų fizinėje ir brutalioje dvasioje. 
„Bet Bažnyčia nesibijo. Ji negali 
kompromisų daryti su žinomu Dievo 
priešu. Ji turi tęsti savo mokymą 
kiekvienam žmogui: „Mylėk"'Viešpati 
Dievą visa savo širdimi, visa siela ir 
visa savo galia“ ir be to dar taip: 
„Mylėk savo ąrtimą, kaip pats save“. 
Šituo pareiškimu Popiežius išreiškia, 
kad kiekvienas žmogus, siekiąs tal
kos, pirmiausia turi siekti Dievo ir 
artimo meilės. ■ /

„Mes džiaugiamės, kad Jūsų Eks
celencijos laiškas teikia mums progos 
pasakyti padrąsinimo žodį visiems 
tiems, kurie rimtai pasiryžę paremti 
silpną taikos struktūrą, iki pagrindai 
galės būti daug stipriau ir- protingiau 
sukurti“* -am.
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Du amerikiečiai lietuviai tremtinių Gražioji Nemuno šalis
(43) PASIKALBĖJIMAS SU DOVILlSKIU

'Lietuviai tremtiniai, gyvenantieji 
Vakarų Vokietijoje, paskutiniu metu 
pajuto ypatingai šiltą rūpestingumą 
iš brolių amerikiečių pusės. Neseniai 
mus jaudino J. E. Lietuvos Nepapra
sto Pasiuntinio ir Įgalioto Ministerio 
JAValstybėse Povilo Zadeikio trum
pas. lankymasis kelios? lietuvių sto
vyklose ir jo pareikšti užuojautos žo
džiai dėl mūsų paįių ir mūsų tėvynės 
skaudaus likimo, štai dabar turimą 
džiaugsmo, patirdami apie lankymąsi 
po lietuvių stovyklas dviejų ameri
kiečių lietuvių, čia atvykusių ilges
niam laikui tam tikrų ištaigų parei
gūnais tremtinių reikalams. Tai yra 
ponia E. Devenienė ir K. V. Baltra- 
maitis, abu atvykę, kaip buvo pra
nešta, jau kiek anksčiau ir esą labai 
nuoširdūs lietuviai, susisieloję visų 
tremtinių be tautybių skirtumo ne
aiškia ir sunkia padėtimi. Kiek ati
trūkdami nuo savo tiesioginių parei
gų, jie abu lanko tremtinių stovyklas, 
guodžia bepuolančius į nevilti, aiš
kina susidariusią dabartinę padėtį, 
tiria reikalingumą ir galimybes trem
tiniams padėti. Šie du lietuviai jau 
aplankė visą eilę tremtinių stovyklų, 
o štai š. m. rugpjūčio 30 ir 31 dieno
mis lankėsi Schweinfurto stovykloje, 
kartu dalyvaudami ir L. Žurnalistų 
čia vykusiame visuotiniame suvažia
vime, kur sveikino žurnalistus ir lin
kėjo jiems sėkmingo darbo.

Ponia E. Devenienė, Jono Vileišio 
duktė, visą laiką gyvenusi Lietuvoje 
ir tik 1940 metų rudeni iš ten išvy
kusi kaip JAV pilietė, labai gerai su
pranta visos lietuvių tautos, kuriai ir 
ji pati priklauso, ir mūsų tremtinių 
sunkią dabartinę padėt). Į Europa ji 
atvyko kaip International Rescue and 
Relief Committee (IRRC), kurios 
tikslas organizuoti pagelbą tremti
niams, išvykstantiems i JAV arba ki
tur, atstovė. Drauge ji atstovauja 
Amerikos Lietuvių Tarybą (ALT) ir 
Amerikos Lietuvių Susivienijimą 
(SLA). Būdama kartu europietė, be 
to, kaip veikli ir energinga moteris, 
p. E. Devenienė savo pasiimtas pa
reigas atlieka uoliai, važinėdama po 
tremtinių stovyklas ir ramindama 
bedalius tremtinius bei aiškindama 
emigracines galimybes. Šias atsakin
gas pareigas atlikti jai padeda turė
jimas geros kalbėtojos privalumų. 
Jos simpatiškumas ir nuoširdumas 
suteikia tremtiniams daugiau drąsos 
pasiteirauti įvairiais jiems rūpimais 
klausimais, o ji i patiektus klausi
mus pagrįstai ir išsamiai atsako.

Nors p. E. Devenienė neseniai Eu
ropon teatvyko, bet jau suspėjo ap
lankyti daugeli lietuvių stovyklų. O 
štai rugplūčio 30 - 31 d. d., kartu su 
amerikiečiu lietuviu V. K. Baltramai- 
čiu, ji lankėsi ir Schweinfurto lietu
vių stovykloje, kur abu pasikeisdami 
gausiai susirinkusiems stovyklos 
tremtiniams aiškino dabartinę susi
dariusią tarptautinę padėti, ameri
kiečių visuomenės pažiūras i tremti
nius ir Amerikos lietuvių organiza-

Pirmoji darbo auka 
f- Anglijoje
Gauta žinia, kad š. m. rugplūčio 

26 d. Anglijoje, Sleafordo kapinėse, 
palaidojo nelauktai žuvusi lietuvį VI 
Žilinską. Jis dirbo žemės ūkyje. Be
minant žirnių vežimą, arklys trukte
lėjo ir Žilinskas nukrito galva žemyn. 
Nors tuojau buvo nuvežtas i vieną 
geriausių Anglijos ligoninių Lincol- 
ne, bet po pusantros paros mirė.

Laidotuvėse dalyvavo- Sleafordo, 
Blankney, Ewesby Ir Wigsley vieto
vėse gyveną lietuviai, buvo daug gė
lių ir vainikų. Laidojimo apeigas at
liko kun. J. Kuzmickis.- „Tai pirma
sis lietuvio kapas šaltai svetingoje 
Anglijos žemėje“, baigia laišką pra
nešėjas. (p)

STUDENT!] KONFERENCIJA
Užsieniečių katalikų studentų Fe

deracija „Unitas“ praeitą šeštadieni, 
rugsėjo 6 d., 16 vai Muenchene, mie
sto valdybos patalpose, turėjo savo 
konferenciją. Vakarei vai. studen
tų patalpose, Poschinger Str. 5, įvy
ko susiartinimo vakaras su menine 
programa. (p)

V. JONUSKAITES - ZAUNIENES
DAINŲ VAKARAS

Šiandien, rugsėjo 11 d., Dillingeno 
lietuvių stovyklos salėje įvyksta Lie
tuvos Valst. Operos solistės V. Jo- 
nuškaitės-Zaunienės dainų vakaras. 
Programoje — lietuvių ir kt. kompo- 
aitorių kūriniai.

Antrąją dieną, po pamaldų, ku
rias ta proga bažnyčioje atlaikė kun. 
P. Vainauskas, ir pietų pertraukos, 
kaip ir buvo iš anksto numatyta, su
važiavimas įžengė į savo paskutinią
ją dalį — baigiamąjį posėdį. Buvu
sieji valdomieji organai čia pateikė 
savo darbų apyskaitas, čia pat iš
rinkti nauji valdomieji organai atei
nantiems metams ir pagaliau sufor
muluoti nutarimai bei pageidavimai, 
kurie buvo apsvarstyti per abi po
sėdžių dienas.

Prieš imantis svarstyti kitus nu
matytus darbus, čia pat už didelius 
nuopelnus lietuvių tautai ir jos spau
dai, suvažiavimas entuziastingai iš
rinko Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
garbės nariais: Dr. K. Grinių, rašyto
ją ir filosofą Vydūną, Prof. M. Bir
žišką ir Kun. Prof. M. Krupavičių.

Savo ataskaitiniame pranešime 
Sąjungos pirmininkas A. Merkelis iš
dėstė žymesnius S-gos valdybos dar
bus, nuveiktus pereitais metais. Tie
sa, pranešimas išėjo kiek trumpokas, 
tačiau tai buvo labai nepalankių val
dybos darbo sąlygų pasėka. Esant 
palankesnėms sąlygoms ir galint vi
sai valdybai in corpore dažniau su
sirinkti, gal būtų buvę galima ir dau
giau padaryti, ypačiai labiau išplėsti 
taip aktualią darbo sritį — savos ir 
svetimos spaudos informaciją. Perei
taisiais metais, renkant pirmąją val
dybą, nebuvo pakankamas dėmesys 
atkreiptas į jos branduolio sudary
mą bet kurioje vienoje zonoje. Pagal 
tai, o dar jos pirmajam pirmininkui 
išvykus, valdybos nariams buvo sun
koka susisiekti. Vadovaujantis per
nykščių metų praktika, suvažiavimas 
šiemet pasiryžo naujos valdybos 
branduolį rinkti iš vienoje zonoje gy
venančių žurnalistų, būtent, ameri
kiečių.

Papildydamas S-gos pirmininko 
pranešimą, kasininkas S. Urbonas 
painformavo apie S-gos piniginę 
būklę.

Revizijos komisijos vardu dary
damas pranešimą, tos komisijos se
kretorius V. Kasniūnas perskaitė 
paskutiniosios revizijos aktą, konsta
tuojantį, jog susirašinėjimas vestas 
tiksliai ir atskaitomybė tvarkinga.

stovyklose
cijų pastangas padėti išvietintiems 
lietuviams.

Schweinfurte E. Devenienė kalbė
josi ir su tremtinių spaudos atsto
vais. Čia ji paaiškino savo misijos 
Europoje tikslą, atsakė į iškeltus 
klausimus emigracijos reikalais ir 
nušvietė gyvenino sąlygas Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse. Jos nuomo
ne, kol nėra imigracijos reikalai į 
JAV galutinai išspręsti, lietuviams 
tremtiniams nereikėtų pasiduoti pa
nikai ir neemigruoti į Braziliją, Ar
gentiną ir panašius kraštus. Taip pat 
pabrėžė, kad tie asmens, kurie yra 
gavę affidavitus iš giminių JAVals
tybėse, turėtų paskubėti juos užregi
struoti kosulatuose, nes po 6 mėne
sių neužregistruoti affidavitai nustoja 
galios.

Iš Schweinfurtp p. E. Devenienė, 
rugpjūčio 31 dienos pavakariais iš-| 
vyko į Wurzburgo lietuvių stovyklą.

K. V. Baltramaitis, atvykęs Euro
pon kaip War Relief Services — N. 
C.W.C., mūsiškai tariant, Katalikų 
Misijos, atstovas, yra aukštos erudi
cijos žmogus ir turi aiškų supratimą 
apie dabartinę Europos padėtį. Prie
žastys, kodėl tiek daug lietuvių at
sirado Vakarų Vokietijoje, jam yra 
aiškios, nes iš Lietuvos jis išvyko tik 
1940 metais rugpiūčio menės}. Mat, 
1938 - 1940 m. jis, kaip Lietuvos Švie
timo Ministerijos stipendininkas, stu
dijavo lituanistiką Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Bestudijuojantį jį 
užklupo ir tragiškieji Lietuvos įvy
kiai. Žurnalistų suvažiavime Schwein
furte jis jautėsi kaip savas tarp sa
vųjų: čia sutiko daug bičiulių, nes 
Lietuvoje gyvendamas buvo tampriai 
susirišęs su žurnalistais.

K. V. Baltramaitis be aukščiau 
minėtos Katalikų Misijos dar atsto
vauja ir BALFo reikalus. Kalbėda
mas kitais klausimais, jis visada pa
liečia ir tremtinių šalpos reikalą, iš
aiškindamas BALFo pastangas leng
vinti skurdžią mūsų padėtį.

Grįždamas iš Schweinfurto, K. V. 
Baltramaitis aplankė tipingą DP sto
vykla Seligenstadte. Čia gausiai su
sirinkusiai vietinei lietuvių bendruo
menei išsajniai nušvietė amerikiečių

K. V. t aitraui-.iiis kalbasi su savo 
tautiečiais Seligenstadte

i’įf,. Foto Borjero

lietuvių veiklą tautos laisvei atkovoti 
„Aš atvykau jums padėti, ir tol iš čia 
neišvyksiu, ko! jūsų vargai nebus 
baigti“, užbaigė savo įdctnią ir nuo
širdžią kalbą amerikietis lietuvis K. 
V. Baltramaitis. Toliau atsakinėjo į 
įvairius tremtinių iškeltus klausimus. 
Turintiems affidavitus emigruoti į 
JAV paaiškino, kaip reikia bylas 
tvarkyti konsulatuose.

Seligenstadto lietuvių stovykla iš 
išorės atrodo labai skurdžiai. Sve
čias iš Amerikos labai domėjosi 
čia gyvenančių lietuvių sąlygomis, 
vaikščiojo po stovyklos rajoną, kal
bėjosi su gyventojais, juos guodė, 
jiems patarinėjo. J) labai sudomino 
žilagalviai aštuoniasdešimtmečiai se
nukai, su kuriais' ilgokai kalbėjosi. 
Jam išvykstant, prie jo mašinos su
sirinko gausus būrys seligenstadtiš- 
kių lietuvių ir jį palydėjo triukšmin
gomis ovacijomis. D. P-kas

Į mano kambarį įėjo žmogus su 
pundu laikraščių.

— Tamsta, ponas Pruteni, — sako 
jis, man, — rašai apie Mažąją Lietu
vą ir Klaipėdos kraštą. Aš esu iš 
Dovilų, ten gimęs ir augęs. Atnešiau 
jums kai kuriuos laikraščius, kurie 
buvo spausdinami Klaipėdoje. Gal 
pravers. O be to, galiu jums papa
sakoti ir apie savo gimtąjį kraštą bei 
kitas apylinkes.

Mudu vartome senus laikraščius, 
žurnalus ir kalbamės.

— Paklausyk, — sako jis, •— apie 
tikrąją išminti krašto žmonių pasa
kose, ir žinosi, ko aš iš tavęs noriu.

„Mažojoje Lietuvoje senelių yra 
sekama pasaka apie karalių, siuntusi 
tris-savo sūnus užkariauti pasaulio 
kraštų. Pirmasis žmones pavergęs 
kardu. Antrasis žmones suklaidinęs 
ir pagaliau juos pavergęs savo me
lais ir neteisybėmis. Šiem dviem bro
liam užkariavus pasaulio kraštus, ny
ku ir graudu buvo žiūrėti pačių, pa
vergtųjų.

Tolmu pasaka mini sukilimus, pa
vergtųjų pasipriešinimą. Sukilėliai 
smurtininką užmušę jo paties kardu. 
Melagiui ir pataikautojui žmonės te
tikėję neilgą laiką. Kai pasijuto esą 
tik gražia kalba tuščiai suvyliotl, pa
sipriešinę ir žiauriai atkeršiję me
lagiui.

Po to karaliaus jauniausias sūnus 
išėjęs pasižiūrėti, kaip gyveną žmo
nės. Šis karalaitis buvęs meilingas. 
Jo veidas švietęs meilumu. Savo 
rankose turėjęs kankles, šių stygos 
skambėjusios tiesos ir meilės garsais. 
Taip besilankydamas žmonių gyve
namose vietose, jauniausias karalaitis 
meilingu veidu sveikinęsis su visais, 
kuriuos tik sutikęs kelyje. Jo rankos 
dažnai liesdavusios kanklių stygas. 
Žmonės klausęsi, ir iš lengvo kara
laitis laimėjęs visų žmonių širdis. 
Tiesos ir meilės garsai gydę sielas. 
Žmonės pamiršę jiems padarytąsias 
skriaudas. Pamiršę kerštą bei rūstu
mą, ėmęsi sąžiningu darbu puošti ir 
gražinti savo tėviškės šal|...

Paminėtoji senųjų mūsų lietuvi
ninkų pasaka nuostabiai atitinka mū
sų tautos gyvenimą. Mūsų protėviai 
yra daug kentėję nuo svetimų smur
tininkų, jėgos ir prievartos garbin
tojų. Šių pėdų žymės į senovės Lie
tuvą buvo krauju ir pelenais nužy
mėtos. O Lietuvos istorijos eilė lapų 
yra ašaromis rašyta apie gėdingus 
melagių ir tiesos kraipytojų darbus. 
Skaudūs priekaištai dažnai yra pri
metami garbingam lietuvininkui, būk

Lietuvos Žurnalistų S-gos metinis suvažiavimas
sius straipsnius savojoje spaudoje;
4) užmegzti glaudesnius ir tampres
nius ryšius su kitų tautų tremtiniais 
žurnalistais, esančiais čia pat Vokie
tijoje, pirmoje eilėje su pabaltiečiais;
5) aktyviau reikštis Amerikos lietu
vių ir kitoje spaudoję. Sle ir visi kiti 
nutarimai siektini tiek pačios naujo
sios S-gos valdybos, tiek paskirų na
rių, ypačiai išnaudojant asmeniškus 
kontaktus.

Pačiais antrosios dienos pavaka
riais, baigus aktualiuosius klausimus, 
suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.

Prieš išslskirstant iki sekančio 
karto...

Suvažiavimo aprašymas būtų ne
pilnas, jeigu nebūtų pastebėtas ir 
pabrėžtas tiek jo organizatorių, tiek 
vykdytojų parodytas iš anksto rū
pestingas apdairumas ir pačių 
Schweinfurto. lietuvių svetingumas. 
Naujoji S-gOs valdyba, be abejo, ras 
progos su dėkingumu atžymėti tuos 
asmenis, kurių dėka šis antrasis 
tremtyje žurnalistų suvažiavimas ga
lėjo prabėgti nejučiomis, tačiau pa
likdamas gražiausius prisiminimus 
— trumpą tremties dienų ūkanų 
praskaidrinimą. Palikdamas tatai 
tuo tarpu nuošaly, tačiau negaliu ne
prisiminti to malonaus koncerto, ku

Kl. Prialgauskui padarius dar 
mandatų komisijos vardu pranešimą, 
prieita prie valdomųjų organų rin
kimų. Taip slaptu balsavimu nau- 
jojon valdybon nariais išrinkti: 1) A. 
Merkelis, 2) S. Urbonas, 3) V. Trum
pa, 4) D. Penikas, 5) H. Blazas, 6) J. 
Cicėnas, 7) J. Butėnas, 8) P. Gaučys 
ir 9) J. Kardelis, kandidatais: 1) Ged. 
Galvanauskas, 2) Al. Laikūnas, 3) K. 
Obolėnas ir 4) Mikaliukas.

Revizijos komisijon tuo pačiu iš
rinkti: 1) A. Klimas, 2) V. Kasniūnas, 
3) H. Žemelis, jos kandidatais: 1) 
Mačys ir 2) Pr. Alšėnas.

Sąjungos garbės teismas ir atei
nantiems metams, paliktas tas pats: 
1) Prof. kun. Yla, 2) V. Oškinis ir 
3) V. Alseika.

Suvesdamas suvažiavime iškeltus 
pageidavimus pasveikinti visus tuos, 
kurie savo darbu ir autoritetu prisi
deda prie lietuvių tautos ir L. Z. fi
gos tikslų siekimo, redakcinės komi
sijos vardu Ged. Galvanauskas per
skaitė paruoštų sveikinimų tekstus. 
Tuo suvažiavimas entuziastingai 
sveikina Vadovaujančius Veiksnius, 
Amerikos lietuvius, atskirai dar jų 
žurnalistus ir BALFą, Sv. Sosto De- 
legatą Vokietijai ir Austrijai ir kt. 
Sveikinimas Amerikos -spaudai, vis 
daugiau ginančiai mūsų reikalus 
bendroje pasaulinės politikos plot
mėje, pasiųstas tuoj pat telegrama.

Einamuosiuose reikaluose suva
žiavimas padarė keletą svarbių nu- Į 
tarimų: 1) visomis išgalėmis prisidėti i 
prie L. Rašytojų Tremtinių Draugi- j 
jos metiniąme suvažiavime įsteigto 
Kultūros Fondo realizavimo, 2) 
įsteigti Žurnalistu Savišalpos Fondą 
(jo pradžiai suvažiavimo dalyviai 
tuojau sumetė per 1500 RM ir 5 dol.; 
šio fondo uždavinys bus ypačiai pa
remti sveikatos netekusius savo pro
fesijos draugus, kurių jau trys šiuo 
metu gydosi sanatorijose); 3) -sten
giantis plėsti ir aktyvinti paskirų 
žurnalistų veiklą, valdyba įgaliota 
ieškoti būdų premijuoti keletą žur
nalistų, aktyviausiai savo straipsniais 
dalyvaujančių svetimojoje spaudoje, 
gvildenant Lietuvos ir lietuvių pro
blemas, kitos premijos turėtų būti 
paskirtos žurnalistams už jų geriau

jis čia, Mažojoje Lietuvoje, yra tik 
svetimas, apsigyvenęs dėka svetimų
jų malonės. Tokia kalba bandoma 
užnuodyti lietuvininko sielą, pakreip
ti jo tėviškės jausmus.

Bet dėl to visa nėra reikalo per
dėtai sielvartauti ir aimanuoti. Jau
niausiojo karalaičio kanklės, skam
bėjusios tiesos ir meilės garsais, gydė 
ir atitaisė žmonių širdyse visa tai, 
ką buvo sunaikinęs kardas, sužalo
jęs piktas melas ir biauri klasta. Tie
sos ir meilės garsai pavergtąsias sie
las vadavo lyg iš užkerėtų burtų..,

Ir taip per, palyginti, trumpą lai
ką, kai Klaipėdos kraštas grjžo prie 
savo tautos kamieno, dieną iš dienos 
šimtai buvusių suklydusiu žmonių, su 
svetimais nuėjusių, vėl būrėsi prie 
lietuvininkų ir džiaugėsi suradę ti
krąjį kelią.

Smurtą ir klastą turėjo pernešti 
tik tie lietuvininkai, kurie gyveno 
Mažoje Lietuvoje ir negalėjo girdėti 
tų švelniųjų stygų balso.

Taip buvo seniau. Dabar daug 
lietuvininkų tiek iš Klaipėdos krašto 
kilusių, tiek iš Mažosios Lietuvos, 
gyvena Vakarų Vokietijoj, kvėpuoja 
laisvos demokratijos oru. Mūsų visų 
bendra pareiga — kad lietuviškos 
tiesos ir meilės garsai gydytų visų 
sielas. Mes neturime atstumti nė vie
no lietuvio, nors jis nuo tautos ka
mieno ir buvo atskirtas ir pergyveno 
klastos bei melo laikus, bet turime 
ji paimti j savo būrj ir, jei jis dar 
serga, jei jo sieloje dar ir yra kenk
smingų bacilų, mes turime jį gydyti.

Tie švelnūs' garsai juos vėl grą
žins i mus — išnyks bet kokia nea
pykanta.“

Doviliškis senukas, baigęs pasa
koti, nusišluostė ašaras.

— Aš, — sako jis, — nepabūgau 
melo ir klastos, bet mano sūnus bu
vo suklydęs. Jį buvo pavergę pik
tieji. Dabar jis grjžo | mūsų tarpą, 
bet negirdi švelnių kanklių garsų.- t 
j| rodoma pirštais, jis pajuokiamas. 
O ar taip turėtų būti...

Senuką nuranąinau ir jo prašo
mas pasižadėjau, kad prieš rašyda
mas apie Dovilų bažnytkaimi, para
šyčiau ir ši pasikalbėjimą su dovi- 
liškiu.

Aš jį supratau. Ir ankščiau daug 
kas tai suprato. Bet jei dar yra to
kių, kurie kitą pirštais nubado, ar 
nebūtų geriau, jei jis tuo pačiu pirš
tu užgautų kanklės stygas, kurios 
praskambėtų meilės garsais...

rį pirmosios suvažiavimo dienos van 
kare, fortepijonu palydint muz. A. 
Kučiūnui, atliko Lietuvos Operos so* 
Ilsta! — J. Augaitytė ir Ip. Nauragls 
bei Lietuvos Baleto artistė O. Nau- 
ragienė. Koncerto programą lydėjo 
gausios ir nenutrūkstamos katutės.

Antrosios gi dienos vakare, baigų* 
visus darbotvarklnlue dalykus, sįiva- 
žiavimo rengėjai sudarė kiekvienam 
suvažiavimo dalyviui galimybes jau
kiame pobūvyje, girkšnojant alifc 
praleisti keletą malonių valandų, sa
vo ašmenių bičiulių ir bendro likimo 
bei darbo draugų ratelyje išsišnekėti 
savais džiaugsmais bei rūpesčiais.

Suvažiavimas pasibaigė. Jo gau
sus dalyvių būrys po poros dienų pa
kilios nuotaikos vėl pabiro tremtinių 
masėje tęsti savo kruopštaus darbo, 
kurio taip nemėgsta visi tie, kurie ir 
patiems tremtiniams nieko gera ne
linki. Štai ši aplinkybė ir atskleidžia, 
kiek didis darbas bendrajam lietuvių 
reikalui dirbamas šių tyliųjų darbi
ninkų. Tačiau pilnai jį įvertinti teįs
tengsime tik tada, kai, anot šiame 
pat suvažiavime pareikšto amerikie
čio svečio linkėjimo, į panaši} suva
žiavimą susirinksime savoj laisvoj 
aplinkumoj. O duok, Dieve, sulaukti 
tos laimingosios dienos! M. Z„" rys'
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Skirtingi pasauliai - skirtingos ir taktikos
REALIZMAS

Treti metai pasaulis lipa įvairių 
gamų suktais laiptais. Pirmosios pa
kopos aidėjo skambiu optimizmu, ku
ris virto karčiu pesimizmu. Dūsau
jama: nėra taikos, teisingumo ir pa
sitikėjimo. Gausybėje pakopų trūko 
įsijautimo tikrovėje. Visa tai net pa
veldėto optimizmo krašte JAV verčia 
krūptelti. Daugelis tarptautinės po
litikos problemų, krašte esančių neiš
spręstų klausimų, verčia naują var
žovą, siekiantį pasaulį valdyti, stab
telti ir paklausti: kur atsidūrėme?

Toks pat klausimas kyla ne vie
nam tremtiniui, įrėmusiafn žvilgsnį į 
tarptautinės politikos raidą. Kai tūli 
tarptautinės politikos apžvalgininkai 
pradeda šaukti: Europos nėra, niekas 
ja nesirūpina ir ateityje dėmėsio ne
kreips, išvada prašosi: „Vyrai bėki
me — dangus griūva“. Šio persunkto 
pesimizmo išdavoje tremtiniai prade
da dūmoti į bet kurią ekvatorinę ša
lį, Defet>stinis pesimizmas apkrečia 
daugelį tremtinių. Nustojama pasi
tikėti, ne vien Nepriklausomos Lietu
vos ateitimi, bet ir savimi. Buržua
zinis nusiteikimas virsta neviltimi.

Tarptautinės politikos kraštutinis 
įsisiūbavimas sukelia aitrius atskam
bius tremtinių tarpe. Jų vienintelė 
viltis — grįžti į tėvynę gali būti įgy
vendinama tik tėvynę išlaisvinus. Di
plomatinis kelias pasirodė esąs ne
veiksmingas. Optimistinės ir pesimis
tinės nuotaikos nubloškiamos. Tikro
vė tampa veiklos mastu. Jai apval
dyti šiandieną rikiuojamos jėgos. Dvi 
skirtingos politikos, diplomatijos mo
kyklos, svarbiausia, dvi taktikos jė
goms rikiuoti atsiduria dėmesio cen
tre.

Iliuzijos nublokštos į šalį. Trem
tiniui ir sunkiausiose sąlygose išpuola 
ne tiek dejuoti, o laikinai pakęsti pa
žeminimą ir skriaudą, jcurie daromi 
gražių idealų sąskaiton. Mes priva
lome būti tvirtais kovotojais, o ne 
dienos nykštukais, kurie ieškodami 
užuomaršties galvą iriausia giliai į 
smėlį. Dėl geresnio kąsnio užmiršta 
tėvynės nelaimę, ryt ją pačią palydės 
Užuomarštin. „Skanesnio kąsnio“ po
litikos įsiūbuojami, kaip spalis van
denino berybėje.

’t svetimo vieškelio atsidūrę, 
mes turime nenukrypti nuo tikrovės, 
vedančios į savąsias sodybas, savuo
sius laukus. Nūdienė tikrovė užtikri
na, kad slenką, .mėnesiai mūsų tautos 
karčią dalią dildo.

KONFERENCIJŲ ANTPLŪDIS
Rytinėje stovykloje sudarant „san

tarvės“, vakaruose vyksta gausybė 
konferencijų: Londone vakarinės Vo
kietijos pramonės atkūrimo, Wa- 
Shingtone vokiškos anglies, britų- 
amerikiečių pasitarimai dėl dolerinio 
atsiskaitymo ir Paryžiuje europinės 
Sąjungos kūrimas. Tos konferencijos 

įsiremla į padalytą Vokietiją. Jos ne
galima atstatyti, bet negalima palikti 
netvarkius, nes iš vidaus lengviausia 
galima įjautrinti badaujančius.

Tos konferencijos yra . šalutinės. 
Svarbiausia yra vykstanti Petropoly- 
je, 70 km nuo Rio de Janeiro. Joje 
dalyvauja abiejų Amerikos kontinen
tų valstybės. Neabejotinai svarbiau
sias vaidmuo išpuola JAV. Jų atsto
vas G. Marshall, kuris rugpiūčio 20 d. 
nurodė, kad Amerikos valstybės turi 
sutelkti visa dėmesį gelbėti Europai. 
Pavergtos tautos turi laisve naudo
tis: asmuo ir tautos turi būti lygūs 
tarp lygių. Bet kurie varžymai turi 
būti panaikinti, priespauda už
gniaužta. s

Derinamoji komisija ten yra nu
tarusi siūlyti priemonių imtis kovoti 
prieš komunizmą. Žiniomis iš-rimtų 
šaltinių, tie klausimai bus slaptai 
svarstyti atskiroje komisijoje. Bra
zilija ir Cili taip pat yra paruošusios 
savo planus kovoti prieš bolševikinį 
sąjūdį. Brazilijos prezidentas Dutra 
ir Cili — Videla praėjusį mėnesį su
tarė dėl kovos metodų: pašalinti ko
munistus iš vyriausybės, uždaryti ko
munistų partijas, uždrausti komunis
tinę veiklą bet kuria priedanga.

Petropolio konferencija numatė 
darbus baigti rugsėjo 5 d. Nemaža 
dalis posėdžių vyksta slaptai. Žemų
jų rūmų narys Henry Usbome rug
piūčio 20 d. „Carrefour“ numeryje 
įdėtame straipsnyje apie JTO nuro
do: „Dabartinė JTO, veikianti pagal 
dabartinius nuostatus, karui negali 
užkirsti kelio“. Pasaulis jau perdaug 
toli yra nužygiavęs, o Saugumo Ta
ryba įrodė visą nepajėgumą, kad tai
kiu būdu būtų galima išspręsti da
barties painiavas.

Tarptautinės organizacijos parei
gas įmasi JAV. Kokie jų planai?

FANAMERIKINIS SĄJŪDIS
Baltieji rūmai sukviečia konferen

cijai Amerikos kontinentų 300 mil. 
gyventojų atstovus. Pagrindinis klau
simas — vakarinio pusrutulio gyny
ba. Tas reikalas numatytas Chapul- 
tepec sutartyje. Konferencija turėjo 
įvykti Sagotoje 1948 m. pradžioje. 
Tačiau ji sušaukta žymiai anksčiau, 
nes įvykiai prirėmė.

Amerikiečių tarpusavis bendravi
mas, nežiūrint garsiosios Monroe dok
trinos, anksčiau buvo nesklandus. 
Amerikos kontinentų valstybės 1826 
m. Panamoje sukuria „seserų“ sam
būrį, kuris sutartinai turi gintis nuo 
bet kurio užpuoliko. 1889 m. sušau
kiama pirmoji panamerikinė konfe
rencija. Tos konferencijos ir bendra
vimas įgijo tik vėliau tam tikrus rė
mus, kai amerikiečiai vis labiau įsi
jungė į pasaulio reikalus. O tai įvy
ko jau XX amž. Panamerikinės kon-

Rašo Ged. Galvanauskas

ferencijos įvyksta apytikriai kas pen- 
keri metai: Meksikos mieste 1902 m., 
Rio de Janeiro 1906 m., Buenos Ai
res 1910 m., Santiago" 1923 m., Hava
noje 1928 m., Montevideo 1933 m., 
Buenos Aires 1936 m., Limoje 1938 
m., Rio de Janeiro 1942 m. ir Meksi
kos' mieste 1945 m. Prisimintinas 
1933 ni. Roosevelto šauksmas apie 
„gerus santykius“, Cordel Hull tar
pusavio „teisių nepažeidimą“, o 1939 
m. Limoje apsaugos tarybos sudary
mas.

Kai kurios Amerikos kontinentų 
valstybės tarpusavyje rungtyniauja. 
Argentina prie Chapultepec sutarties 
prisidėjo labai vėlai-— 1945. II. 21 d. 
Tas rungtyniavimas ir- dabar yra ži
nomas tarp ambicingo Perono ir Wa- 
shingtono. Bet abiejų kraštų galvos 
šioje konferencijoje sėda už stalo. O 
čia prez. Trumano kortos svoris, ro
dosi, bus žymiai didesnis už Perono.

JAV PLANAI
JAV ne vien gyventojais, o ypač 

ūkišku svoriu, pralenkia kitas ame
rikiečių valstybes. Jos turi aiškius 
tikslus, kurias čia patieksiu tezėmis:

1) Sudaryti gynybos ir bazių si
stemą.

2) Sukurti nuolatinį karinį orga
ną, kuriame dalyvautų kiekvienos 
valstybės generalinio štabo atstovai.

3) Turėti vieną generalinį štabą, 
įsakinėjantį įvairių rūšių ginklų da
liniams.

4) 21 valstybės ūkinį bendravimą 
derinti.

Sį planą įgyvendinus, JAV nepa
prastai daug laimėtų. Pietų Ameri
kos valstybių ištekliai būtų JAV pa
naudojami ne vitįp karo, bet ir taikos 
metu ūkiniam ir kariniam arsenalui 
papildyti.

GYNYBOS PROBLEMA
Praėjusio karo ritėtu už 50 pase

nusių naikintuvų britai išnuomavo 
Atlanto: Naująją Žemę, Bermudus, 
Bahamą ir Antilų: Jamaiką, Antiųua, 
Trejybės, Jurgiamiesčio (Georgetown) 
bazes. JAV bandė įsigyti kai kurias 
bazes Pietų Amerikos kontinente, bet 
maža kas tepavyko. Tik vėliau, pra
dėjus karą su Japonija, daugelis Pie
tų Amerikos valstybių prisišliejo prie 
JAV. Karinėje ir ūkio srityse prade
dama glaudžiai bendradarbiauti. 
Ankstyvesnis karinio bendravimo 
planas nūnai nėra pamėkla, bet ti
krovės reiškinys. Bolševizmo kolonos 
yra pavojingesnės už hitlerines. Prieš 
pirmąsias telkiamos jėgos ir jos deri
namos. Brazilija ir Meksika tampa 
geriausiais bendrininkais.

JAV gynybos problema vis labiau 
komplikuojasi. Anksčiau buvęs nu
siteikimas ginti tik savo žemę dabar 
peržiūrimas. Gausybė bazių, įtakos 
sričių, amerikiečius verčia apimti žy

miai didesnis gynybos barą. JAV ne
gali tenkintis vien tik savo sienų ap
sauga. Walter Lippmann 1943 m. iš
leistoje knygelėje „U.S. Foreign Po
licy“ dėsto: „JAV strateginė gynyba 
negali remtis vien savo sienomis, nes 
jos liečia visus vandenynus ir konti
nentus, kurie gali būti pulti iš jūrų 
ir oro. Amerikiečių saugumo linija 
jūrose, jau M.' Jėfferson ir Madison 
suprato, siekia Europą, Afriką ir Azi
ją. Oro laivyno laikotarpyje toji li
nija yra nukeliama žymiai toliau — 
kiekvieno aerodromo, iš kurio gali 
būti darytas antpuolis prieš JAV.“

Tas pats Lippmann, tame pat lei
dinyje, anuomet įrodinėjo, jog sovie
tai ir JAV gali pasaulį pasidalyt 
įtakos sritimis ir sugyventi. Vėliau 
jis tą nuomonę pakeitė ir įsirikiavo į 
kitą frontą, kuris artimesnis William’ 
Built — preventyvinio karo būtinu
mo įrodinėjimams. Šios pastabos lei
džia suprasti JAV įsiterpimą Euro
poje, o ypač Artimuosiuose ir Toli
muose Rytuose bei Ramiajame van
denyne. Tuo tikslu Washingtonas tel
kia aplink save visas galybes, kurios 
nėra patekusios sovietų įtakon. Čia 
kartais susikerta interesai ir ambici
jos, bet ir tuo metu svarbesni moty
vai nulemia šalutinius veiksnius, ku
rių netrūksta ir dabartinėje Petro
polio konferencijoje. ,

ANTROJI TAKTIKA
.George Kennan, JAValstybės de

partamento užsienio politikos planuo
tojas, š. ni. liepos mėn. „Foreign Af
fairs“ plačiai analizuoja sovietinę 
taktiką. Sovietai, užsienio politikoje 
yra nepaprasta paslankūs, neatviri, 
užsidarę, dviveidžiai, įtąrinėją ir turį 
nedraugingų tikslų. Jie veikia nau- 
dodamesi įvairiais būdais: karine pa
jėga, politinėmis priemonėmis ir su
kurdami neramumų židinių. Tiesa — 
priemonė valdantiems, kurie laikomi 
tneklaidingaią ir reikalauja visuotinio 
paklusnumo. ’ Pavaldiniai — automa
tai. Tikslas rikiuoja visus. JAV pre
kybos ministeris Averell Harriman 
skelbia sovietus siekiant pasaulyje 
sukurti chaosą, o vėliau revoliuciją.

Numanu, jog sovietai dar nėra pa
siruošę karui. Jie laiko milžinišką 
kariuomenę-didžiuliuose plotuose, bet 
yra apsupti. Ankstesnė azartinio žai
dimo politika susiduria su kumščiu. 
Užkulisinė kurstymo politika apval- 
doma viešai teikiamais amerikiečių 
ginklais. Anglosaksų sukurtos naujos 
sąjungos Maskvoje sukelia nuogąsta
vimų. Britų Agentūra Reuteris skel
bia rugpiūčio 23 d.: „Niekuomet 
anksčiau sovietų spauda ir radijas 
nebuvo taip įbaimintas dėl augančio 
nedraugingumo Maskvai. Ne vien 
vakarų, bet "taip pat rytų, Viduržemio 
jūros ir lotynų blokai sudaro jiems

grėsmę. Tass nurodo, kad Artimuo
siuose Rytuose tokio bloko branduo
lys jau sudarytas Sirijoje. Italų ko
munistų laikraštis „Unitą“ praneša, 
kad C. Sforza ir C. Tsaldaris, italų 
ir graikų užsienio reikalų ministerial, 
kuria Viduržemio jūros bloką, kuria 
turėtų įeiti ir Arabų sąjunga. Pran
cūzų komunistų laikraščio „Terhps 
Nouveaux“ žiniomis lotynų bloką 
sudaro ispanų ir portugalų valsty
bės Amerikoje ir Europoje. Tą bloką 
bandė sukurti ponia Peron ir besi
lankydama Europos sostinėse“.

Blokų - stovyklų sudarymas rodo 
aiškų tiksią — pasiruošti nelemtiems 
atvejams, kurie gali paliesti prieš 
pustrečių metų buvusius santarvi
ninkus.

United Press žiniomis, išplaukian
čiomis iš bulgarų diplomatinių, 
sluoksnių, sovietai esą paruošę Bal
kanų gynybos planą nuo turkų ir 
graikų. Žiniomis užsienio diplomatų, 
esančių Sofijoje, sovietai įspėjo Bul
gariją, jog invazijos atveju sovietų 
kariuomenė iš to krašto pasitrauk
sianti. Tie patys šaltiniai informūo- 
ja, jog sovietams įvarė nuogąstį JAV 
pasiruošimas siųsti kariuomenę į 
Graikiją. Toji baimė vertė sovietus 
atidėti Bulgarijos sutarties ratifika
vimą, kad tuo tarpu išlaikius savus 
karinius dalinius, kurių oficialus 
skaičius 35.000.

JAV vis labiau pereinant įvairiuo
se srityse į ofenzyvą, sovietai prade
da nuogąstauti dėl ateities galimybių. 
Sovietinė chaoso kūrimo taktika iki 
šio meto davė jiems norimų išdavų. 
Patarlės žodžiais, „velnias surado 
darbo pagedusioms rankoms“. Tačiau 
žmogus ieško būęlų iškopti iš chaoso 
bedugnės, kurion per didelį neapdai
rumą yra patekęs.
' Herzen teorija, skelbta daugiau 
kaip 100 metų, Rytams ir Vakarams 
galinti rasti kompromisą^ šiandieną 
yra peržiūrima. Kultūringas pasau
lis gali džiūgauti, vakarinėms galy
bėms pagaliau suvokus, jog laisvė ir 
vergija nėra suderinamos. Apie lais
vę rašė V. A. Kravčenko, Koriakov, 
Koestler. Ją prirpename savu buvi
mu svetur. Ją skelbia G. Marshall 
Petropolyje. Asmens ir tautų išlais
vinimas yra ruošiamas rikiuojant jė
gas, kurių uždavinys užgniaužti kitų 
taktiką — nešančią vergiją.

Amerikiečių Legionas pradeda 
kovą prieš komunizmą, kurį ypač 
pasmarkėsianti per ateinančią prezi
dento rinkimų kampanija. Legionas 
yra paskyręs tam reikalui dideles su
mas pinigų. Pirmoji kovos priemonė 
— knygos ir brošiūros. Rengiama vi
sa eilė knygų ir brošiūrių, kuriose su
lyginamos amerikietiškoji ir sovie
tinė sistema ir parodomas tikrasis ko
munizmo veidas. Šių leidinių bus iš
leista milijonai egzempliorių ir jie 
bus išplatinti visoj "Amerikoje. -E-

J. Švaistas

Apžiūrėk iq skynimą
(Pabaiga)

„O kas gi yra, mielieji mano, jūsų siela? 
Tai nelyginant tas gražusis kraštas, tasai ka
rališkas sodas, kur auga ir klesti puikiausios 
gėlės — dvasios dorybės. Dėl žmogaus, dėl jo 
sielos išvadavimo iš šėtono vergijos pats Kri
stus, mūsų Dievas ir Išganytoja's, nužengė že
mėn, kentėjo ir mirė. Jis praliejo švenčiau
siąjį savo kraują. Visą atidavė r— ligi pasku
tinio lašo, kad tik meilė ir išganymas su- 
liepsnuotų tavo sieloj“.

„Mano brolau, sesuo! Ar dažnai atsimeni 
/. tu brangią savo sielą? Ar lytingai gini ją 

nuo šėtono ir piktosios dvasios įvairių pagun
dų? Ar neleidi užkeroti joje visokioms pikt
žolėms ir kitoms nedorybėms?“

„Žmogus be meilės, nuolaidumo, pasiauko
jimo Dievui ir naudos savo kraštui, savo žmo
nėms' — tai kaip nudžiuvusi nevaisinga vais
medžio šaka.“

„Įspėju jus, broliai ir sesės, šventos Evan
gelijos žodžiais: Ir ateis laikas ir palieps Dan
gaus Valdovas, kaip tas sodo ponas savo tar
nams: nukirskit sausąsias šakas, surinkit jas 
Ir sudeginkit!"

Po pamokslo pirmieji išgriuvo tie, kurie 
buvo sudarę kamštį pačiam prieangyje. Reta 
kuri mergina, tuo labiau moteris, drįso pasi
rodyti už bažnyčios be mišparų. Kostas nesi
varžydamas šnekėjosi pašventorėj ir rūkė. Jis 
laikė save vyru, o daugelio vyrų buvo jau 
tokia pažiūra, gal ir nusistatymas. Kiekvienas 
jų turėjo savų reikalų išlaikė, kad Čia geriau
siai, daug negaištant, galima viskas atlikti. 
Daugumas laukė savo namiškių. Kostas irgi 
laukė. Jam labai svarbu buvo dar kartą iš
siaiškinti su Danute.

Netrukus patvino iš bažnyčios marga švie
si klegančių moterų minia. Jaunokos, smar
kesnės iškelta galva veržėsi pirmyn, veikiai 
pralenkdamos senąsias, kurios stovinavo ties 
dabartimi ir mielai pažvelgdavo praeitin.

Danutė buvo pačiam avangarde. Žvitriai 
apsidairė keletą kartų ir tuojau pastebėjo Ko
stą. Ji sulėtino savo skubotumą. Kostas irgi 
buvo pastebėjęs ją. Negaišdamas tiesiog priė
jo. Susitikęs nedrąsus, paniuręs atrodė. Ji, 
priešingai, gyvai nuoširdžiai prašnekino:

— Kostai, tu vis susikrimtęs dar? Argi 
verta? Atsisakyk ir tiek!

— Negaliu taip staigiai.,. Aš norėjau dar 
su tavim pasikalbėti...

— Pirmą nusistatyk: taip ar ne? Nors man 
sunku bus, bet aš niekad nežengsiu iš savo 
žemės. Griežtai pasakau tau, Kostai!

Danutė pagavo už rankų šiek tiek atokiau 
sustojusias savo drauges ir nuėjo. Ėjo ji ryž
tingai ir be jokio svyravimo. Iš pradžių Ko
stas pasipūtė ir šaipėsi: „Irgi, mat, kas aš! 
Koks įsivaizdavimas! Ar tik nepasigailėsi tu 
man...“

Bematant jam pačiam pasidarė gaila ir 
praradimo nuoskaudas gniaužė širdį. Prieš 
akis stangriai grakščiai judėjo Danutė ir tolo. 
Tolo, rodos, negrąžinamai, amžinai. Meiliai 
plazdėjo šviesi suknelė ant jauno sultingai 
prinokusio jos kūno. Šilko skarelė, nusmukusi 
ant pečių, atskleidė dvi storas kaštaninių kasų 
pynes.

Skaudulys padidėjo Kosto sieloj. Staiga 
pasivaideno jam linksmi, jaunystės ir armo
nikos triukšmo sklidini vakarai Danutės tėvo 
seklyčioj. Jautriai apglėbė ir naktys — tylio
sios, ramios, dangaus palaima ir darželio gai
vumu alsuojančios, kai ji pasitikėdama karš

tai glaudėsi prie jo ir saldžiai svaigo tvirtam 
nebaigto džiaugsmo glėby...

Kostas neištūrėjo ir vos garsiai nešūktelė
jo: „Velniai žln, kas čia dabar darosi! Kodėl 
ji taip pasielgė: ar karštai mylėdama, ar tik 
abejinga būdama? Net neatsigręžė, driežlo 
kiaušinis!...“

— Cha!. Ch! Cha!... Chi! Chi!...
Raitėsi Ignaška Pijokėlis, šlykščiai besi

juokdamas ir šalimais staiga atsiradęs. Jis 
atidžiai sekė visą tą sceną ir dabar sumojo, 
kad tinkamiausia valandėlė jam prieiti.

— Marga brūkštelėjo per nosį sijono pa- 
dalka ir — ištižo mus vyras...

— Atstok, Ignaška! Nekliūvu aš tavęs — 
nekliudyk ir man. Keliauk sau sveikas!

— Aš — visada sveikas, bet man tavęs 
gaila...

— Neprašau tavo gailesčio!
— Tu neprašai, užtat aš prašau... Nepyk, 

Kostai. Užeikim pas Trainį .., pasikalbėsim 
... Ten daugiau susirinks. Šiandie ąš statau, 
nesirūpink! Tu žinai? Vakar pasisekė man 
bent trejetą desėtkų išlupti iš tų titnagų.

Kostas tylėjo, mąstė, pagaliau pakluso. To
kia nepakenčiamai biauri šiuo metu jo savi
jauta buvo, kad jam pasirodė vistiek.

Trainlo traktieriuje besilinksminančių ti
krai netrūko. Juodu -nebuvo čia vieni. Tiek 
Kostas, tiek kiti pamiršo ir savo arklius ir 
apmaudingai belaukiančius silpnuosius namiš
kius. Žodis po žodžio, burnelė po burnelės, 
rodos, ir pats laikas nebeteko jokios reikšmės. 
Todėl labai keista ir nesuprantama pasirodė, 
kai visa perpykusi, įsikarščiavusi staiga įšoko 
Viktutė.

— Kostai! Bijok,tu Dievo! Kaip prašiau, 
kaip gražiai sakiau, o jis ... Matai gi! Ir ra
do gi su kuo?.... Kiek visur prilaksčiau, kol 
tave su...

— Gana jau, gana! Užteks tos meliodljos!
Kostas perpykęs nusitvėrė skrybėlę ir mo

vė durų link. _

— Pala... Palauki — prisivijo Ignaškos 
šauksmas.

— Aš tuoj grįšiu. Tik Aitvarą pakinkysiu. 
Tegu sau prasmenga nuo mano galvos!

Sesuo nusiminė ir taip pat sustojo tarpdu
ryje. Susigraudinusi, beveik su ašaromis žiū
rėjo į brolį.

— O kaip gi su tavim, Kostai?
— Nesirūpink tu, niurza. Tik tėvams pa

sakyk, jei ryt negrįšiu, kad išvykau 4 Kauną. 
Atsirado nenumatyti ir skubūs* reikalai...

. VII.
Kostas pernakvojo pas tą patį Trainį. Ry

tą anksti sėdo į pirmąjį autobusą, praeinantį 
pro miestelį. Vakar, beveik praradus Danutę, 
šovė jam į galvą keista mintis. Ji staiga įsi
liepsnojo ir pavergė visą jo valią. Juo dau
giau pasyvėjo jis tos minties veikiamas, juo 
labiau rodėsi jam realesnė ji ir net likimiškal 
lemtinga.

Nebuvo čia kas nors nauja ar jo sieloj ne
pajusta dar. Tik dabar gaja viltimi ir ryš
kesne šviesa viskas nušvito. Daug -tikėjosi, o 
tuo tarpu kuo mažiausiai galvojo dabar jis 
apie tai, ką sakys Audronei ir kaip įvyks tas 
daug žadąs susitikimas su ja.

Kosto nuotaika buvo pakili ir budri. Jo 
sielą jaudino šiltai atgiję vasaros žaismų bur
tai ir, rodos, sakyte sakė, kad viskas savaime 
susidarys.

„Tik kodėl taip vėlai? Kodėl pirma aš taip 
nejaučiau ir rimtai nepagalvojau? Kvailas bu
vau — štai kas! O juk nieko nežino dar ji, 
kad aš metu ūkį ir pasirengęs į Braziliją..^ 
Kažin, ką ji į tai pasakys: patiks jai ar ne?“

Jaudinosi Kostas ir gyvai pergyveno pa
skutinių dienų savo būseną.

Lertgvai vienodu migdančiu burbimu rie
dėjo autobusas. Kai kurie keleiviai visai pa
togiai snaudė. Kiti rimtai šnekėjosi arba karš
tai ginčijosi.

Kostas laikėsi nuošaliai.' Jis sėdėjo prie 
plataus lango, kaip atviram ore, ir nuolat žval-

3
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Pasiruošimas Marshallio planui
SPRENDŽIAMOJI FAZĖ

Pereitą savaitę 16-kos Europos 
valstybių atstovai, š. m. liepos 12 d. 
susirinkę konferencijon Paryžiaus 
Grand Palais, buvo suredagavę Mar
shallio plano projektą. Tie atstovai 
atstovauja valstybėms, kartu turin
čioms 218.575.000 gyventojų. Bet, kai 
su šiuo projektu susipažino JAV at
stovai, plano projektas pripažintas 
dar taisytinu.

Paryžiuje ruošiamas planas apims 
16-kos Europos kraštų išteklių ir 
pramonės pajėgumo balansą, savišal
pos programą, milžinišką iš JAV gau
tinų prekių sąrašą, kurios įgalintų 
•Europą atsistoti ant savo kojų. Sis 
planas greičiausia bus adresuotas 
George C. Marshaliiui, kaip to plano 
tėvui.

To plano įgyvendinimas bus. le
miamas JAV pastangų žingsnis Eu
ropai išjudinti iš ūkinės stagnacijos 
ir Vakarų vyriausybėms sustiprinti 
prieš komunizmo jėgas. To plano 
ruošėjus iki šiol veikė netikrumo at
mosfera, kuri pasireiškė dvejopai. 
Pirma, jie nežinojo, koki vaidmenį 
Marshallio plane vaidins Vokietija 
su savo Ruhro kraštu — Europos eko
nomijos raktu. Antra, nebuvo žino
ma taip pat ir rolė, kurią šiame pla
ne vaidins ir JAValstybės.

Šie neaiškumai praeitą savaitę iš 
dalies buvo prašalinti. Amerikiečiai 
ir anglai Londone susitarė padidinti 
nugalėtosios Vokietijos pramonės pa
jėgumą, o' Paryžiuje JAV pareigūnai 
nurodė sumas, kurias Europa galėtų

Antroji naujosios Lenkijos pusė
- . CENZORIUS SĖDI REDAKCIJOJE

Šiandieninė Lenkija yra pavyz
džiu tokių įvykių, kada žmonės pasi
renka ne laisvę, bet saugumą. Len
kai, įvykdę daug narsių kovų dėl 
laisvės, sugniužo antrajam vergystės 
laikotarpiui. Materialiai kraštas pa
darė didelį progresą, atsistatydamas 
karo griuvėsiuose. Ji išplėtė pieno ir 
mėsos gamybą. Jos žmonės mažiau 
alkani, negu daugelis kituose Euro
pos kraštuose. Jų geležinkeliai dau
giau perveža, negu tai buvo prieš ka
rą. Atsistatydama Lenkija betgi pra
rado savo- laisvę. Iš Varšuvos rašo 
James Reston, „New York Times", 
taip:

„Fiziškai jie daro puikų žingsnį į 
geresnę ateitį, bet dvasiškai jie eina 
atgal į kitą totalitarizmo formą“.

Pasak kai kurių Varšuvos parei
gūnų, dabartiniai Lenkijos rinkimai 
nedavę balsuotojams laisvo pasirin
kimo. Lenkijos laikraščiai nėra lai
svi, jie negali spausdinti nešališkų 
žinių ar viešai skelbti tokias pažiū
ras, kurios prieštarautų komunistų 
dominuojamam režimui. Vyriausy
bės cenzorius sė<Ji kiekvienoje redak
cijoje ir žiūri, kad nebūtų spausdi-

tikėtis gauti iš JAValstybių. Tuo bū
du. savaitės gale Marshallio plano 
apibraižos ėmė ryškėti. Konferenci
jos dalyviai nustatė, kad 16 Europos 
kraštų iš JAV norėtų gauti 30 bili
jonų dolerių paramos ketverių se
kančių metų būvyje. Žinoma, kyla 
klausimas, ar JAV Kongresas ras ga
lima tokią milžinišką paramą duoti. 
Galutinis atsakymas į šį klausimą 
bus duotas tik po išsamių studijų, 
kurios užtruks keletą mėnesių.

KO EUROPAI REIKIA?
Ko Europai reikės iš JAV, pareis 

nuo to, ką Europa pati galės pasiga
minti. Sprendžiamasis Europos ga
mybos faktorius yra Vokietija su 
Ruhro anglimis. Lygiagrečiai su pa
sitarimais Paryžiuje, Londone vyko 
amerikiečių — anglų pasitarimai dėl 
Vokietijos gamybos . pakėlimo. Nors 
vaizdas dar nepilnas, bet jo apibrai
žos jau ryškėja. Marshallis, siūly
damas paramą Europai, pasakė, kad 
iniciatyvą turi išeiti iš Europos.

Devynios valstybės, būtent: Rusi
ją ir jos satelitai — Lenkija, Rumu
nija, Bulgarija, Jugoslavija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija ir Albanija, 
Paryžiaus konferenciją boikotavo. 
Europos skilimas į Rytus ir Vakarus 
— įvykęs faktas.

Europos konferencija dirbo ramiai 
ir apsvarstė kiekvieną Europos eko
nominės krizės aspektą. Nedalyvavo 
šioje konferencijoje iš pradžios ir JA 
Valstybės, nes norėjo patirti, ko Eu
ropa iš jų nori. Bet po penkių savai-

nama, kas nepalanku komunizmui ar 
Rusijai. Laikraščiai skelbia propa
gandą vietoje žinių, ir yra pilni pa
niekos JValstybėms, nors jų vyriau
sybė Marshallio planu siūlusius Len
kijai padėti.

Daugumai lenkų ir kai kuriom 
Varšuvos vyriausybės lėlėms buvo 
karti piliulė, kada j'ie užgirdo Iš 
Maskvos, jog Lenkija negalės daly
vauti Marshallio plane. Galimas 
daiktas, kad lenkai turės pakanka
mai pavalgyti- ir geresnius butus, 
daugiau kuro nuo žiemos šalčių ap
sisaugoti. Tačiau jie pasiliks tokiais 
pat pavaldiniais, kokiais jie buvo vo
kiečių okupacijos metu. Jeigu jie esą 
savo tėvų ir senelių liekanos, jie ne
pakęs tai ir ruošis atsiskaitymo su 
Rusijos ponais dienai.

(Dallas Morning News/NYHT)
„Vodka arba nięjco!", sako So

vietų paskutinis ultimatumas bri
tams, kuriuo uždraudžiama impor
tuoti likerį britų ambasadai Maskvo
je. Maskvoje esą sunku gauti maisto 
ambasados tarnautojams. Siųstas 100 
tonų maistas iš Anglijos buvęs su
laikytas 5 mėnesius. 

čių į konferenciją atvyko ir Washing- 
tono atstovai.

Konferencijos nutarimus sudarys 
šie svarbiausieji elementai:

Pačios Europos atstatymo progra-, 
ma. Bus paruoštas Europos ekono
minio bendradarbiavimo planas, api
mąs infliacijos išvengimą, valiutų 
stabilizaciją, anglių bei plieno gamy
bos padidinimą bei garvežių, vagonų 
ir kitokių transporto priemonių ga
mybos pakėlimą. Bus aptarta taip 
pat ir muitų unijos galimybė. Šį prie
monė, jei. būtų įgyvendinta, panai
kintų barjerus, kurie ištisus amžius 
Europą „balkanizavo“.

Užpirkimų sąrašas. Čia turi būti 
nurodytos amerikinių kreditų sumos, 
reikalingos atstatymo programai. Pu
sė tų sumų eitų maisto iš JAV už
pirkimui 16-kąi daugiausiai pramo
ningų Europos kraštų, kurie dabar 
visai mažai teprekiauja su Sovietų 
sritimis Rytų Europoje.

Kas bebūtų numatyta Paryžiaus 
protokoluose, JAV tiki galėsiančios 
apriboti .savo išlaidas sąryšy su Mar
shallio planu, jei gamyba Vokietijoje, 
o ypačiai Ruhro krašte, padidėtų.

Vokietijos gamyba. 1936 metai 
Vokietijai buvo laimingi, nes nebuvo 
nei boom’o (staigaus ir dirbtinio kon
junktūros kilimo, kuris dažnai yra 
apgaulingas biržų bandymas. — red.) 
nei depresijos. Tais metais reichas 
pagamino 162.680.000 bušelių kviečių, 
290.788.000 bušelių rugių, turėjo gerą 
ir kitų javų derlių. Jis pagamino 
15.306.000 t ketaus, 18.852.000 t neiš
dirbto plieno, 13.389.000 t vale, gami
nių, 240.292 keleivinius automobilius, 
57.243 sunkvežimius ir autobusus. Jo 
importas ir eksportas puikiai balan- 
savosi. *

Tai buvo metai, kada Hitleris iš
plėtojo savo karo mašiną. Dauguma 
?emės ūkio gamirfų ateidavo iŠ Rytų 
Vokietijos — dabartinės Sovietų zo
nos, o daugumą pramonės giminių 
duodavo Ruhro kraštas ir kitos -Va
karų Vokietijos sritys — dabartinė 
bizoną.

ANKSTYVESNES SUTARTYS
1945 metų Potsdamo ir vėlyves- 

niais 4 didžiųjų susitarimais einant, 
Vokietijos gamyba buvo griežtai apri
bota, kad nugalėto krašto potencia
las negalėtų būti paverstas karo ma
šina. Skaičiais išreiškiant, pokarinė 
Vokietijos gamyba neturėjo prašokti 
70 - 75’/o jos 1938 metų gamybos.

Pereitą savaitę JAV ir D. Britani
ja paskelbė savo nutarimą Vokiečių 
gamybos kapacitetą bizonoje suly
ginti su 1936 metų lygių. Tiė kraštai 
sako, kad Europos ūkinės depresijos 
priežastį sudaro nepakankama Vo
kietijos gamyba, todėl sprendžiamąja 
priemone depresijai pašalinti esąs 
Vokietijos gamybos pakėlimas.

PRANCŪZU PAŽIŪRA
Vokietijos pramonė dukart įgalino 

ją sukurti karo mašiną, kuri nuterio-

jo Europą. Prancūzai sako, kad Vo
kietijos pramonės lygis turi pasilikti 
žemesnis už Prancūzijos pramonės 
lygį, o Ruhro koksas turi tekti Pran
cūzijos plieno fabrikams. Londono 
konferencijoje šių skirtingų pažiūrų 
nepavyko suderinti.- Amerikiečiai 
pareiškė, esą, prancūzų pažiūros to
liau bus diskutuojamos Berlyne.

Bet amerikiečių ir anglų delega
cijos negalėjo atidėti pranešimo apie 
pramonės lygio pakėlimą Vokietijoje. 
Šio plano paskelbimas davė rusų pro
testą. Sovietų komendantas Berlyne 
pareiškė, jog tai esąs aiškus Potsda
mo susitarimo pažeidimas ir „kieto
sios taikos“ galas Vokietijai.

Esmėje, lygio pakėlimas popieriu
je negali turėti didelės įtakos realy
bėje, kol Ruhro anglių gamyba nebus 
pakelta. Dabar anglių ten iškasama 
240.000 t per dieną, o prieš karą die
ninė gamyba siekdavo daugiau negu 
440.000 t. Būdo anglių gamybai pa
kelti ieškojo amerikiečiai ir anglai, 
3 savaites posėdžiavę Washingtone.

AMERIKOS VAIDMUO
Pereitą trečiadienį laivų Queen 

Mary į Europą išplaukė 18 Kongreso 
atstovų (anksčiau buvo pranešta: 19). 
Nuo to, ką jie, grįžę iš Europos, pra
neš Kongresui ir amerikiečių tautai, 
pareis tai, kokiose, ribose bus' įgy
vendintas Marshallio planas. Jie Eu
ropoje praleis 45 dienas, aplankys 15 
kraštų, pradėdami nuo Ruhro. Ką šis 
kongreso komitetas ras teiktina už
sieniui paremti ir ką vėliau nuspręs 
pats Kongresas dėl Marshallio pla
no, — bus tatai tarptautinės politinės 
bei ekonominės padėties išdava.

Tarptautiniu požiūriu sprendimas 
išplaukia iš Marshallio plano funkci
jos, kaip prezidento Trumano pas
tangų dalies — sulaikyti sovietų ko
munizmo plitimą.

Politiniu požiūriu sprendimas iš
plaukia iš dalinio įtempimo, kuris 
kyla, artėjant 1948 m. prezidento rin
kimams. Respublikonai, gal būt, 
priešinsis patvirtinti išlaidas, kitiems 
kraštams remti, nes jos kliudytų tau
tos ūkį pagyvinti ir pajamų mokes
čius sumažinti, ko siekia mokėtojai.

Ekonominiu gi požiūriu sprendi
mas išplaukia iš karo meto įtempimo 
ir pokarinių jo pasėkų 'JAV ūkyje. 
Respublikonai nori būti įtikinti, kad 
nauja parama užsieniui to įtempimo 
nepadidins iki pavojingos ribos. Dau
gelis tad mano, kad šis ekonominis 
argumentas nulems Kongreso spren
dimą. __ .

Kai kurie vyriausybės ekonomistai 
yra nuomonės, jog jei JAV per atei
nančius 4-5 metus duotų užsienio 
kraštams po 5 bilijonus dolerių pa
ramos kasmet, tai susidarytų tinka
ma rinka JAV prekėms.

Atlikus pasiruošimą, numatoma, 
prezidentas Trumanas sušauks spe
cialią Kongreso sesiją dar prieš metų 
galą Marshallio plano svarstyti. Jei
gu tai neįvyktų, šis planas būtų svar
stomas ateinančių metų sausio mė
nesį. . S. V.

Veto - oola...
(Pradžia 1 pusi.) 

bus tęsiama tuo pat būdu, kaip iki 
šiolei, bus prieita prie tų pačių, veto 
teisės sudarytų, siaurtakių“. Tas pats 
laikraštis mano, kad JAV atstovo 
Johnsono pareiškimas S. Taryboje, 
kad Graikijos klausimu JAV imsis 
tinkamų priemonių, neatsižvelgiant 
Sov. Sąjungos nusistatymo, — rodo 
pirmuosius ženklus lauktino ryškes
nio nusisukimo nuo JTO pagrindų 
didžiųjų valstybių politikoje. Tačiau 
ir taip jau aišku, kad toks persiorien
tavimas nereiškia nieko kito, kaip, 
švelniai tariant, aiškią kritiką pačios 
JT Organizacijos.

Nors JTO ir neturėjo pašaukimo 
taikai sukurti, bet ir jos tiesioginis 
uždavinys — taiką išlaikyti, pasirodė 
jos organizmui nepakeliama našta, ir 
kiekvienas jau mato, kad taika JT O- 
jos negali būti užtikrintą. JTO vei
kimo galimybės per trumpą jos gy
vavimo laikotarpį pasirodė tokios ri
botos, kad net Graikijoje vykstąs 
kraujoplūdis turi likti pripažintas de 
facto, nesuradus kelio po Gromyko 
nepalaužiamą veto uolą. Į tą pačią 
uolą negailestingai dužia tokių Eu
ropos tautų, kaip italų, portugalų, ai
rių ir kt. senų ir garbingų senojo 
kontinento narių viltys, kada nors 
patekti prie bendro pasaulinės tai
kos ir saugumo kūrimo ir išlaikymo 
darbo. „Vieno vienintelio neigiamo 
žodžio kurios nors didžiųjų valstybių 
atstovo lūpose gana, kad pavertus 
niekais šią tarptautinę organizaciją 
arba kad užpultai valstybei, kuri į 
ją kreipiasi pagalbos, galėjus suteikti 
paramos,“ sako Claude Bourdet pran
cūzų spaudoje. „Kuris tuo būdu sto
ja už nebaustinumą užpuoliko, gali 
gi pats juo būti! Ar neinama gi per 
toli?“ šaukia prancūzų publicistas. ...

Tragiškas žmonijos likimas tokio
se apystovose vis dėlto dar neužtem
do kai kur ir humoro, kuris šiuo at
veju gal tektų pavadinti tiksliau — 
politiniu sarkazmu. — Tuo metu, kai 
AP praneša iš Turkijos ir Irano pa
sienių apie nervinančius rytų kai
myno kariuomenės judėjimus ir tel
kimus tų valstybių pasieniuose ir 
apie kaskart didėjantį Balkanų sate
litų diplomatinį spaudimą Ankaroje, 
tuo tarpu dar tesireiškiantį protestais 
už tų kraštų pabėgėlių priglaudimą 
Turkijoje, — JAV Baltimorės. miesto 
parko administracija kreipiasi į Sta
liną, prašydama prisiųsti rusišką lo
kį, kuris, kartu su jau ten esančiais 
Kanados ir Aliaskos padovanotais lo
kiais, sudarytų trijulę, kuri, parko 
administracijos manymu, gražiai ga
lėtų sugyventi ir — prisidėti prie 
tarptautinės taikos ugdymo!...

Baltimorės parko administracijos 
užsimojimas galėtų turėti pasisekimo, 
bet tik su viena sąlyga: kad Stalino 
padovanotas lokys atvyktų be pavel
dėtos veto teisės. Bet gyvenimas ro
do, kad dėl šios galimybės tenka la
bai suabejoti... J. Mšk.

gėsi. Jam prieš akis bėgo plati tolimo kelio 
juostą. Miela, įdomi ir graži pasirodė jam. 
Vis tai buvo Lietuva — savasai kraštas, savi 
žmonės, artimi vargai ir džiaugsmas. Prasmin
gai atsiliepė pasąmonėj kunigo žodžiai: „Žiū
rėk, kąip tikrasai savanoris karys brangina tą 
gražųjį mūsų kraštą, dėl kurio laisvės ir atsi
gavimo nei savo kraujo nei gyvybės nepasi
gailėjo!" Pirmą kartą dabar pajuto ir smar
kiai paveiktus stebėjosi: kokia vis dėlto plati, 
didelė ir įvairi ta šalis. Visko joje yra, viskas 
gausiai naudojama — vadinasi, turtinga. Pa- 

■ kelėj kreipė jo dėmesį tankiu pluoštu nutysu- 
sios telefono, telegrafo vielos, stuksėjo dirbtu
vės, zvimbdami sukėsi elektros jėgainių ratai, 
rūko aukšti, kai vėliavų stiebai, fabrikų kami
nai. Visur radijo antenų priraizygta. Žaibo
laidžių kartys pro stogus stiepiasi. Ir stogai 
daugelyje vietų visai nauji, ilgamečiai, — ar 
raudonų čerpių ar pilkos cinko skardos. Ne
retai laukuose traktoriai pukši ir kitos naujo
viškos ūkio mašinos pasirodo.

Įdomiai besižvalgydamas Kostas nė hepa- 
juto ilgos kelionės varginačio nuobodulio. Bu
vo kaip ir gaila, kad jau paskutinė autobuso 
stotis ir tenka išlipti. Čia tuojau pasigedo to 
jaukumo ir budrios nuotaikos. Dvasią prislė
gė skubą abejingi žmonės ir šalti didžiuliai 
namų mūrai. Buvę kelionės bendrininkai be
matant išsiskirstė ir dingo. Likosi jis vienas, 
tuščiai besižvalgąs. Pasijuto visai svetimas ir 
niekam nereikalingas.

Vistiek nusistatė pasiekti savo tikslą. Il
gai klausinėjo ir klaidžiojo gatvėmis. Užėjęs 
nurodytą gatvę, niekaip negalėjo reikiamo nu
merio namų atrasti. Ėjo į vieną į antrą gat
vės galą, raižė skersai, pasitikrindgmas šo
nuose. Kiek linksmiau pasidarė, kai sustojo 
prie ieškomo namo. Apžiūrėjo jį visą, aukštai 
užriesdamas galvą. Patiko: „Šaunus namas, 
kad tau perkūnėliai!... —nejučiomis pradžiu
go: — „Tai ne mūsų šuns budelės,.

Įkopė į antrąjį aukštą. Ant dvilypių tam- 

I sios spalvos durų tuojau pamatė baltą kortelę 
ir patenkintas perskaitė: „AUDRONE AISKU- 
TE. Valstybinės Kauno Operos solistė“.

Nieko nelaukdamas paspaudė gelsvą myg
tuką. Prieš jį atsirado švariai apsivilkusi po
niško veido išdidi, kaip klebono akmistrinė, 
moteris. Truputį nustebusi apmetė visą jį nuo 
kojų ligi galvos ir paklausė:

— Gal tamsta ne čia pataikei?
Kosto drąsumas iš karto suzmeko. Pasiju

tęs menkutis, nelaukiamas, iš lėto teisinosi:
— Argi ne čia gyvena panelė Aiskutė?

• — Čia. Bet ko gi tamsta nori? Giminė gal 
koks esi, ar šiaip su svarbiu reikalu?

Kostas dar labiau sumišo,
< — Ne, ne giminė... Turiu reikalą...
— Gaila! Vargu ar šiandie tamsta su

lauksi ...
— Išvykusi kur?
— Ne. Dabar teatre. Pietų, sakė, nebū

sianti namie.
Aiskutės šeimininkei tikrai pagailo bevil

tiškai nusiminusio jauno, sveikos kaimo iš
vaizdos vaikino. Ji nuoširdžiai patarė:

— Pamėgink tamsta J teatrą nueiti. Jei 
laimingas būsi, gal ten pasiseks.

Plačios nušvitusio buto durys automatiškai 
užsitrenkė. Kostas vėl gerokai pravaikščiojo, 
kol surado teatrą. Mėginimas patekti į vidų 
niekais nuėjo. Pareigingas kurjeris griežtai 
pastojo kelią ir be jokios apeliacijos atrėžė, 
kad jam šiuo metu uždrausta, bet kas iš paša
linių įleisti.

Kostas pasiliko lauke. Vistiek nusprendė 
palaukti. Jis žvalgėsi po gražiai sutvarkytą 
sodą ir stebėjosi, kad čia gana daug dykinė
jančių žmonių. Būreliai vaikų, matyt, poniš
kų, kapstėsi prie smėlio dėžių, kepėstavosi. 
krykštavo. Jaunos žvitrios auklės vienos pri
bėgdavo prie tų vaikų, patvarkydavo juos, o 
kitos, palikusios vežimėlius, linksmai čiauškė
jo su puošniai besikraipančiais vyrukais. Iš
didžios ponios vedžiojos! šuniukus, meiliai juos

šnekino ir atsisėdusios suoluose pasiimdavo 
sau ant kelių. Viskas taip keista, nesupran
tama atrodė Kostui

Ilgokai laukė jis.- Pagaliau pro tas dūris, 
kur jo neįleido, pradėjo rodytis žmonės. Iš 
pradžių skubėjo pavieniui, paskum būriais 
ėmė virtti. Viename tokių būrių išvydo Au
dronę. Pasuko priešais. Suprato, kad ir ji 
pastebėjo, nes atsiskyrė nuo būrio. Jisai pa
greitino savo- žingsnius. z

— Aa!... Kostas! Sveikas! Seniai bema
tytas ... Kaip gi čia atsiradai?

— Pakeliui. Buvau mieste ir sakau užei
siu.

Instinktyviai prisiderino Kostas prie gautų 
įspūdžių ir naujų aplinkybių, kurių visiškai 
nesitikėjo. Audronė šnekėjo meiliai, įprastu 
sceniniu būdu. ’ .

— Malonu, Kostai. Labai gražu iš tavo 
pusės, kad nepamiršti gerų savo pažįstamų... 
Bet koks tu sveikas, įdegęs! O mes — kaip 
daigai rūsy... Vargstam, Kostai. Nežinau, 
kas ir beliks iš mūsų. Kai tyčia pavasarį už
krauk tu man tiek daug darbo! Kasdien repe
ticijos. - Rengiam naują pastatymą. Būtinai 
prieš sezono pabaigą įsigeidė premjeros.

— Bet greit vasara — užteks poilsio... Aš 
kaip tik tuo reikalu ir norėjau paklausti. Ar 
palikti pernykštį tamstos kambarį? Jis, regis, 
labai patiko. Mat, daugelis vasarotojų šiemet 
atsiranda.

— Koks tu geras ir rūpestingas, Kostai. 
Dėkui! Nuoširdžiai tau dėkinga... Tik šiemet 
nebereikės jau man... Aš vykstu į Capri. Tu 
žinai, kur tas Cąpri? Ten amžinai žydras sau
lėtas dangus, visada šilta, rami, begalinė jū
ra... Na ką aš čia dabar užsiplepėjau tai? 
Juk manęs laukia!

Tas pats būrys tebesilaikė ant tako. Vie
nas kitas vyrų net ženklais pradėjo rodyti.

— Užsuk, Kostai, kai būsi... Būtinai už
suk! Plačiau pasikalbėsim... Ligi pasima
tymo!

Audronė skubėjo prie savųjų. Grakščiai 
atsisukdama spaudė prie dažytų lūpų tokio 
pat raudonumo pirštų galus ir siuntė oro buč
kius. Kostas be jėgų, be ypatingos valios, au
tomatiškai sekė atstu! ir girdėjo tokį pat traš
kų, juoku patruksiantį jos balsą, kai kalbėjo 
būry. „Vadinasi, ji visada ir su visais tokia“, 
— smilktelėjo Kosto pasąmonėj.

Priėjo jis ligi teatro sodo vartų ir sustojo. 
Nebebuvo jam nei kur daugiau beeiti nei sku
bėti Pro jį pagreitintais žingsniais ėjo žmo
nės. Daug' žmonių. Visu plačiu šaligatviu 
sruvo. Kaip jūra bangavo ir vis j vieną pusę. 
Laisvės Alėja laikinai nebuvo laisva.

Pašto rūmų laikrodis — beveik priešais — 
rodė antrą valandą.

Kostas, pasyviai stovėdama^, atsiminė už
rašą netoli •miestinės autobusų stoties: „Ka-^ 
nada“ Nakvynės namai“. Grįžo prie to užrašo! ’ 
Gavo nedidelį apmusijusį, kito namo siena už
temdytą kambariuką. Be galo trošku ir nyku 
čia jam pasirodė, palyginus su savo kiemu, 
sodu, ežeru ir kalvotais plačiai atvertais lau
kais. Taip jis panūdo gimtojo savo kampelio, 
taip jam čia ilgu ir nuobodu pasidarė, jog, 
rodos, seniai jau nutolo nuo to viso. Kad iš
manytų, būt tučtuojau lėktuvą užsisakęs ir 
kažin kiek už kelionę sumokėjęs.

VIII.
Antradieni vakarienę bevalgant Kostas 

pargrįžo. Visi namiškiai, kaip stabo ištikti, 
sustingo apie stalą. Viktutės žinia buvo smar
kiai sukrėtusi juos. Tėvai per tą laiką, kiek
vienas skyrium, tyliai karštai meldėsi, kad jų 
sūnus nenuklystų šunkeliais.

Kostas atrodė rimtas, ramus ir blaivios 
nuotaikos. Visus nekantrumas troškino: kaip 
jis prabils ir ką pasakys?

Sūnus priėjo prie tėvo ir draugiškai padėjo 
ranką ant jo peties.

— Zinai, tėve, ir man patinka tas skyni
mas. Imsim jį! Rudeniop gal ir kelnus načiu-

1 pinėsim* jau! Aš manau, kad apsimokės.
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Technikos pažanga drauge su 
žmonijos kultūra

Nagrinėdamas tokią pagrindinę mint(, š. m. liepos 31 — 
rugpiūčio 9 d. Darmstadte įvyko tarptautinis inžinierių paren
gimo kongresas. Jame dalyvavo daugelis įžymiųjų užsienio sve
čių, technikos mokslo autoritetų, šia proga mums džiugu paste
bėti, jog aktyvus šio kongreso dalyvis buvo ir mūsų Prof. S. Ko
lupaila, kongrese skaitęs net keletą referatų, atkreipusių kon
greso dalyvių dėmesį ir pareikštų minčių gilumu ir pagaliau 
paties referento, kaip benamio tremtinio, būtimi. Šio kongreso 
aprašymą pateikiame skaitytojams iš pasikalbėjimo su Gerb.

i

Prof. S. Kolupaila. — Red.

Dažnai girdėti kaltinimų mokslui 
ir ypač technikai dėl katastrofos, ku
rią atnešė žmonijai antrasis pasauli
nis karas. Karą kurstė ne technikai, 
ne jie jam vadovavo, bet karui jie 
daug padėjo savo darbais; tiesą sa
kant, technika nauju išradimu pri
baigė karą.

Mokslininkai jaučia save atsako
mybę dėl praeities ir nujaučia baisią 
ateitį, jei ir toliau jų darbai bus nau
dojami piktam, žmonijos nelaimei. 
Todėl jie susirūpino busimųjų tech
nikų parengimu, kad tie nepražudytų 
mūsų kultūros.

Iniciatyvą parodė Darmstadto 
aukštosios technikos' mokyklos vado
vybė su rektorium prof. R. V i e w e g 
priešakyje, imdama drąsos šaukti 
pirmąjį po karo tarptautinį kongresą 
beveik visai sugriautame mieste.

Kongresas tarp griuvėsių įvyko: 
susirinko 150 užsienio svečių, kurie 
atsiliepė į svarbius šūkius, suvažiavo 
dar trigubai tiek vokiečių; jų tarpe 
buvo daug žmonių su žinomais var
dais. Kongresas pareiškė savo vie
ningą nusistatymą dėl inžinierių 
vaidmens ir pareigų.

Pagrindiniai Kongreso uždaviniai 
buvo: 
* 1) Technika, kaip etikos ir kultū
ros problema, 2) Inžinierių parengi
mo pasaulyje dabartis ir pažangos 
linkmė, 3) Studentų atranka ir so
cialiniai klausimai, 4) Inžinierių pa-
tyrimai savo specialybių srityje.

Kongresas turėjo 13 pilnaties po
sėdžių, kuriuose perskaityti 37 pra
nešimai, ir po keletą posėdžių 9 sek
cijose, kurios veikė lygiagrečiai ir 
ansvarstė apie £00 referatų. Didžiu
ma pranešimų buvo ideologinio po
būdžio; dėl jų buvo diskutuota tiek 
posėdžiuose, tiek pobūviuose.

Sveicarietis F. Kesselring pirma- 
s’s svarstė technikos atsakomybės 
klausimą; kaip kilnų pavyzdį jis nu
rodė vieną žymų mokslininką, kuris 
savo gyvenimo tikslą mato kvarcinės 
lempos gamybos papiginime, kad ji 
būtų lengvai prieinama kiekvienam 
ir pakeltų žmonių sveikatingumą.

Prof. D. Brinkmann iš Zuericho, 
„Technikos filosofijos“ autorius, sa
vo pranešime „Žmogus ir technika“ 
nurodė technikos- vietą įvairiose filo
sofuos sistemose.

H. Staudinger iš Freiburgo/Br. 
paskaitoje „Technikos amžius“ at
vaizdavo technikos pažangos istoriją.

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

Visa eilė prelegentų svarstė mok
slo santykius su religija:

Gamtos mokslai, technika ir re
ligija (K. W. Wagner iš Friedrichs- 
dorfo),

Mokslas, kaip krikščioniškoje mo
kymo priemonė (A. Gameron iš Cam
bridge, Anglijos).

Bendrąsias etikos problemas lietė 
pranešimai:

Inžinieriai — geresnio pasaulio 
Statytojai (F. Munziger iš Berlyno),

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

41. Kaip reikėtų rašyti — gryčia 
ar grįčia ?

Dabar šis žodis yra įvairiai rašo
mas : gryčia, grįčia ir kartais net 
grinčia,eo senovėje, Sirvydo žo
dyne, buvo net ir grinyčia arba gry- 
nyčia. Si pastaroji lytis yra visų se
niausia — kilusi iš slavų kalbos. Il
gainiui grinyčia buvo paversta į grin- 
čia, grįčia arba gryčia. Dabartinė) 
raštų kalboj reikėtų rašyti tik gry- 
čto, nes jos kilmė iš vienos mūsų kal
bos dabar yra tikrai nebeaiški. Bet 
bendrinėj kalboj gryčios vietoj gali
ma puikiausiai vartoti savo seną žodį 
pirkto; tik liaudies būties vaizduoja
mojo) kalboj daug kur būtų sunku 
apsieiti be gryčios.

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

Tikrovė ir idėjos inžinieriaus pa
saulėžiūroje (G. W. Waffenschmidt 
iš Heidelbergo).

Labai turiningą pranešimą „Spe
cializacija ir bendrasis lavinimas 
skaitė prof. R. PĮank iš Karlsruhės; 
jis yra šalininkas universitetų ir kitų 
aukštųjų mokyklų sujungimo ir arti
mo bendradarbiavimo. Diskusijose 
prof. Plank ypatingai gražiai atsilie
pė apie religijos reikšmę mokslui, pri
minęs B. Paskalį — filosofą ir mate
matiką — ir kitus žymius mokslinin
kus.

Prof. S. Kolupaila pranešime 
„Technika ir jos priešai“ aštriai pasi
sakė prieš technikos panaudojimą 
karo reikalams, prieš „slaptomaniją“, 
kuri alina mokslą, prieš materialisti
nę pasaulėžiūrą apskritai.

Kito S. Kolupailos pranešimo 
„Keliai visų šalių inžinierių bendra
darbiavimui atstatyti“ tezės buvo iš
tisai panaudotos kongreso rezoliuci
jose.

Tremtinių — inžinierių atstovo 
dalyvavimas kongrese nepraėjo ne

Tautosaka Nepriklausomoj Lietuvoj
Asso. Prof. Dr. Jonas Balys / (Pradžia pr. nr.)

Tautosakos darbams plačiu mastu 
organizuoti ir jiems vadovauti Ne
priklausomoj Lietuvoj ilgą laiką ne
buvo nei vieno tik šiai sričiai atsi- 
dėjusio ir turinčio atitinkamą pasi
ruošimą specialisto. Vos įsisteigus 
Lietuvos Universitetui, buvo planuo
tas pradėti leisti „Tautosakos" žur
nalas, bet" neatsirado jam redakto
riaus. Humanitarinių Mokslų Fakul
tetui pradėjus leisti mėtraštį „Tauta 
ir Žodis“, redaguojamą K. Būgos, 
vėliau V. Krėvės-Mickevi
čiaus, tautosakai teko ten prisi
glausti. Šiame leidinyje (1923 - 31 m. 
išėjo 7 stori tomai) randame nemaža 
tautosakinės medžiagos ir straipsnių, 
kurių svarbesnius čia suminėsiu. 
Tautosakos rinkiniai: Keli tautotyros 
mažmožiai iš kun. A. Kosarzevskio 
rinkinio (I, 101 -123, yra visų tauto
sakos rūšių nuotrupų); Dainos iš 
įvairių vietų ir daugelio rinkėjų (I, 
123-128; II, 239-263); K. Būga, Sei
nų parapijos dainos (I, 144 -153 Nr. 
1-27); J. Lelešius, Slabados pa
rapijos laidotuvių raudos (I, 275 - 307, 
ilgi 43 raudų tekstai); J. Vaičkus, 
Sėdos parapijos žemaičių patarlės 
(I, 312-315 Nr. 1-153); A. Saba
liauskas, Pušaloto minios, minu
tes (I, 317-322 Nr. 1-188); S. Dau
kanto rinkimo patarlės, iš „Abecie- 
la“, 1842, p. 47-56 (I, 322-327 Nr. 
1-300); A Sabaliauskas, Žai
dimai (I, 328 - 331 Nr. 1 - 10); A. J a - 
nulaitis, Iš Lietuvos folkloro (I, 
333 - 334, burtai ir prietarai, 220 nr- 
ių); P. Šmitas, Senovės latvių žir
gas ir Latvių dainos lietuviai (II, 
60- 66 ir 111 - 114, atitinkamų latviš
kų dainų vertimai su aiškinimais); 
P. Butėnas Vestuvių apeigos (II, 
164-189); Burtai, Panevėžio apskr. 
J. Elisono surinkti (III, 341 - 363); 
Burtai, surinkti Sėdos ir Pasvalio 
par. (III, 363-372); A. Vireliū- 
n a s , Kupiškėnų dainos (III, 390 - 480 
ir IV, 518 - 563, viso 399 dainos); J. 
Z i u r 1 y s, Kupiškėnų dainos (IV, 
564 - 572 Nr. 1 - Ui; A. K o n c ė,' Pa
nevėžio ir Paystrės parapijų dainos 
(IV, 573-606 ir 1-50); J. Miški
nis, Trys šimtai dzūkų burtų ir 
prietarų (IV, 463-475); J. Eliso
nas, Keletas folkloro dalykų apie 
mūsų krašto varles (IV, 476-485); 
St. DidžiuliS^ Senųjų kalbos (IV, 
509 - 517,. daugiausia patarlės ir prie
žodžiai, 381 nr-is); Priežodžiai ir pa-, 
taries (V, 594 - 628, iš Alytaus aps. 
505 ir iš Pasvalio aps. 1451); J. B a -

pastebėtas. Kai atėjo pirmojo prof. 
Š. Kolupailos pranešimo eilė, tuo me
tu pirmininkavęs anglas C. Carty pa
sakė keletą malonių žodžių, skirtų 
Lietuvai ir lietuviams. Panaudoda
mas tą progą prelegentas pareiškę 
atstovaująs tiems mokslininkams ir 
inžinieriams, kurie, be jokios kaltės 
už karą, neteko sąvo tėvynės ir da
bar neranda pasaulyje vietos, kur 
galėtų pritaikyti savo žinias ir paty
rimą. Kongreso dalyviai parodė pre
legentui daug palankumo.

Kongreso metu, be posėdžių, bu
vo daug progų susitikti su vokiečių 
ir užsienio mokslininkais. Dalyviams 
buvo surengta eilė pobūvių: Aukšto
sios technikos mokyklos, Hesseho 
valstybės prezidento, Darmstadto 
miesto, Wiesbadeno miesto; aplan
kyti du koncertai — Wiesbadeno or
kestro dr Bacho „Fugų menas“ Darm
stadte, modemiška Orffo opera „Der 
Mond“. Tai pat buvo lankomos mok
slo įstaigos ir laboratorijos sugriau
toje technikos mokykloje. Viena iš 
kongreso sensacijų buvo naujoji ma
tematinė mašina (ylenintėlė pasau
lyje), kurioje kreivės automatiškai 
integruojamos ir diferencijuojamos; 
pagal prof. A. Waltherio mintį ją rea
lizavo firma A. Ott, Kemptene.

Kongreso rengėjai atliko tiesiog 
neįsivaizduojamą darbą, kai teko apie 
500 svečių patalpinti miesto griuvė
siuose, kur beveik nebeliko viešbu
čių,'ir juos aprūpinti maistu dabar
ties ubagiškose aplinkybėse. ’ Daug 
padėjo organizacijai amerikiečių ka
rinė valdžia; pobūviai’vyko karinin
kų kantinoje.

lys, Prietarai ir burtai, legendos 
(V, 629 - 645) ir Jaunosios verkavi- 
m'ai iš Kupiškio apyl. (V, 646 - 649). 
Pats redaktorius _V. Krėvė-Micr 
kevičius gausiai paskelbė dzūkiš
kos tautosakos: Dainos (I, 154 - 274 
ir II, 263 - 437; buvo atmušta ir at
skira knyga: „Dainavos krašto liau
dies dainos“, Kaune 1924, 298 p.); 
Padavimai apie Raigrodo miestą (I, 
129 - 135 Nr. I-VII); Padavimai apie 
Liškevą ir Merkinę (IH, 322 - 333 Nr. 
I - XVI); _ Apie Laumes, Perkūną, 
Aitvarą (III, 333 - 340); Patarlės, prie
žodžiai ir išsireiškimai (III, 375 - 389 
Nr. 1 - 858); Apie karalių Zvaigždikį 
padavimai (IV,' 444 - 449 Nr. I-XI); 
Padavimai apie bites (IV, 450 - 460 
Nr.’I-XVlII); Burtai ir prietarai 
(IV, 486-503); Kerai (IV, 504 - 508); 
Mįslės (V, 572-593 Nr. 1-823). Ta
čiau apie V. Krėvės užrašytą ar fak- 
tinai redaguotą tautosaką, visu rim
tumu ją panagrinėjęs, aš susidariau 
nuomonę, kad naudotis ja tautosaki
nėms studijoms reikia labai atsargiai 
ir kritiškai. Pavyzdžiui, po nuodug
nių tyrimų aš priėjau išvadą, kad 
visos dainos ir padavimai, kur mini
mas Šarūnas, yra neliaudiškos kil
mės. Čia aiškiai junti poeto roman
tiko įtaką. — Iš tautosakos tyrinėji- 

/

Kas dabar mums svarbiausia
Mūsų tremtinių gyvenime nauja 

dabar yra tai, kad žymi dalis dirbti 
pajėgiančios masės iš britų zonos ve
žami į Angliją. Tokiu būdu suirs vei
kę chorai, išsiskirstys meninių sambū
rių vienetai. Pati lietuvių tremtinių 
bendruomenė išskyla į dvi, net tris 
dalis: išvažiuojančiųjų, stovyklose 
liekančiųjų ir išskryninguotųjų. Ki
tą dalį sudaro tie, kurie privačiai gy
vena. Išvažiuoja pats judriausias, 
sveikiausias elementas. Stovyklose 
liks senesnio amžiaus ir gyvenime 
labiau patyrę tautiečiai. Išskrynin- 
guotieji šiandien sunkiai vargsta, kol 
įstengia užsitikrinti minimaliausi 
pragyvenimą. IRO , dėl jų teisinio 
statuso tars paskutinį žodį. Ligi šiol 
dėl įvairių priežasčių privačiai gy
venusieji daugiausia nenorėtų Jiktis 
čia gyventi. Ko anksčiau prisibijo
ta, tas dabar įvyksta: tremtinių ben
druomenė išsklaidoma. Tuo pačiu iš
kyla daug naujų problemų. Jos ne
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Balys Auginąs

RYTAS
Saulė dideles šviesias akis atmerkia. 
Lyg nubudęs linksmas kūdikis lopšy 
Ir giedriu žvilgsniu į mano skurdžią pirkią 
Žvelgia. O naktis sutirpsta pamaži------

Rytas — užmiegotais skruostais piemenėlis — 
Tingiai gena lankon būrį debesų — — 
Ir po mano langu čeža gelsvas smėlis — 
Aidi tylūs žingsniai kojų jo basų------

Ir girdžiu, kai pro vartus dainuodamas jis 
Eina ir ant kelio groja lumzdeliu — 
O migla nuo pievų, tartum baltos žąsys, 
Klusniai seka paskui dulkėtu keliu------
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Kongreso darbai ir pranešimų 
santraukos žada būti išspausdinti ir. 
tuo būdu paskleisti plačiau. Bendra 
kongreso mintis: technikos pažanga 
turi eiti drauge su žmonijos kultūros 
pažanga — rado visuotiną pritarimą; 
ji dabar turi būti įskiepyta visuo
menei.

„Darmstaedter Echo“ (VIII. 2) pa
skelbė pasikalbėjimą su prof. S. Ko
lupaila, įvardintą: „Jaunimas visa
dos nori dirbti“, kuriame profesorius 
įdomiai prisipažįsta esąs DP ir pasi
sako įvairiom techninėm problemom. 
Be to, laikraštis įsidėjo prof. S. Kolu
pailos, besikalbančio su prof. Ankel 
iš Darmstadto, atvaizdą. (DN) 

mų, atspausdintų šiamf metrašty, 
pažymėtinas stambus B. Sruogos 
darbas: „Lietuvių dainų poetinės 
priemonės“ (III kn. 1 - 75 p. ir IV kn. 
187 - 231 p.), vėliau atmuštas atskira 
knyga: „Dainų poetikos etiudai“ 
(Kaune 1927 m.). Čia pirmą kartą 
taip plačiu mastu buvo nagrinėjama 
mūsų liaudies dainų poetika. Auto
rius tačiau į dainas per daug žiūri iš 
formaliosios pusės, nekreipdamas pa
kankamo dėmesio į jų turinį, kaip į 
siužetinį vienetą, kuriam visos tos 
poetinės formulės yra tik išraiškos 
priemonės, bet ne pats sau tikslas. 
Vėliau ta pačia tema B. Sruoga pa
rašė apžvalginį straipsnį žinomame 
anglų žurnale „Folk-Lore“ (1932, 
XLIII, 301 - 324 p.): „Lithuanian Folk 
Sopgs“, ten pat davė ir dainų litera
tūros apžvalgą: „Lithuanian Folk 
Song Literature". Dainų melodijas 
nagrinėję T. Brazio darbai, atspaus
dinti „Tautoj ir Žody“, bus vėliau. 
Apie dainų metriką didesnį darbą 
parašė E. Radzikauskas: „Lie
tuviškos eilėdaros kūrimosi raida“, 
kuris buvo atspausdintas kitame to 
paties fakulteto leidiny („Darbai ir 
Dienos“ III kn. 130 - 213 p.).

Pagaliau 1930 Vytauto Didžiojo 
metais, vyriausybei paskatinus ir 

tik svarstytinos, bet dėl savo svar
bumo ir skubiai spręstinos.

Britų zonoje reikalinga sudaryti 
Centrinė Kultūros Vadovybė, kuri 
išvažiavimo įkarštyje esantiems tau
tiečiams nurodytų, kaip pasielgti kad 
ir su menkais, bet mums taip neį
kainojamai vertingais, kultūros lo
biais ar tų lobių trupiniais — kuriuos 
pasiimti su savimi, kuriuos palikti 
saugoti patikimoms, rankoms. Gim
nazijoms priklausančios knygos tu
rėtų koncentruotis J vieną vienetą. 
Neleistina, kad paskiri mokytojai iš
sirinktų sau patinkamas knygas. Jos 
turėtų būti visų lietuvių turtas. Nors 
Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos atstovai ligi šiol negalėjo pasa
kyti, ar Anglijoj bus galima steigti 
ir laikyti savas mokyklas, bet vis dėl 
to reikėtų žymią dalį mūsų knygų 
pervežti J Angliją ir jas ten saugoti.

Kol kas stovyklose būtų tęsiamos 
mūsų kultūrinės tradicijos. Bet po 
pusės metų jau daugiau kaip 50.000
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Iš „Tėviškės idilių*

paskyrus tam reikalui lėšų, prie Hu
manitarinių Mokslų Fakulteto Kau
ne buvo sudaryta Lietuvių Tautosa
kos Komisija. Visą Komisijos veiki
mo laiką (1930 - 1935) jai vadovavo 
prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
sekretoriumi buvo rašytojas Petras 
Vaičiūnas. Komisijoje kaip na
riai dalyvavo profesoriai’: M. B i r - 
žišk-a, V. Myk o 1 a it i s, B.Sruo- 
ga, P. Skardžius ir paskutiniais 
metais J. Balys. Tuo būdu, kad ir 
pavėluotai, buvo sukurta centrinė 
įstaiga, kurios pareiga buvo rinkti, 
tyarkyti ir spausdint} tautosaką. Ko
misija tuojau pradėjo leisti savo žur
nalą „Mūsų Tautosaka*!, kurio išėjo 
10 knygų. Svarbesni šiame leidiny 
paskelbti tautosakiniai darbai yra: 
J. Balys, Kalėdų papročiai ir bur
tai (1930, I kn. 124-153 p.j; Vacį. 
Biržiška Lietuvių dainų literatū
ros bibliografija (1931, III kn. 187- 
229 p.); M. Katkus, Balanos ga-
dynė (1931, visa IV kn., kaimo gyve
nimo ir papročių aprašymai); V. 
Krėvė-Mickevičius, Dzūkiį 
vestuvės (1930. II kn. 17-93 p.); tas 
pats, Krikštynų apeigos Dzūkijoje 
(1933. VII kn. . 30-46 p.); Juozas 
Mickevičius, Žemaičių vestuvės 
(t. p. 47- 125 p.); J. Petrulis, Ru- 
giapiūtės papročiai (1934, Vin kn. 
87-135 p.). Visa'VI knyga (1932) 
paskirta A. R. N i e m i veikalo „Lie
tuvių liaudies dainų tyrinėjimai“ 
vertimui (išvertė A. Sabaliau
skas), kurio suomiška laida išėjo 
Helsinkyje 1913 m. Tai labai svar
bus mūsų dainų tyrimo darbas. Visą 
IX knygą (1935) užima J. Elisono 
pasakų rinkinys „Dievai senelis". 
Platus apimtimi, bet silpnas turiniu 
yra Baldausko darbas „Pirktinės 
vestuvės", atspaustas X kn. (1935).

Komisijai pradėjus veikti tautosa
kos rinkimas irgi pagyvėjo, nors rin
kėjai nebuvo pakankamai gerai in
struktuojami. Komisija išleido ir 
daugiau knygų:' J. Dovydaičio 
„Dainas" (1930), pagaliau 1934 m. 
pradėjo leisti didelį „Patarlių ir prie
žodžių“ rinkinį: I kn. 1934 m., 560 p. 
7.766 nr-iai; II kn. 1935 m., 320 p. 
7.767-11.630 nr-iai; III kn. 1937 m., 
205 p. 11.651 -14.177, baigiant raide 
„i“ (II ir III kn. jau nebe Komisijos 
išleisti). ' (Bus daugiau) 

pabaltiečių bus perkelti į Angliją. 
Per tą laiką stovyklos bus glaudi
namos. Jose kurį laiką veiks mūsų 
mokyklos. Jau dabar reikia paruošti 
planus, kaip ir kuriuo laiku baigti 
mokyklų darbą. Dabar daug kur at
sitinka taip, kad vyresnių klasių mo
kiniai išvyksta nepasiėmę mokyklų 
pažymėjimų, .lyg jie jiems niekada 
nebebūti reikalingi. Į švietimo dar
bą buvo dėta daug vilčių, daug dirb
ta, o dabar kartais taip padaroma, 
lyg tas darbas būtų buvęs nereika
lingas. Niekada negalime išsižadėti 
minties, visur ir visokiose sąlygose 
tęsti mūsų mokslinimosi pastangas. 
Tebus kartais ir taip, kad vienoj ir 
toj pačioj įmonėje dirbs tą patį dar
bą mokytojas ir jo buvęs mokinys, 
bet abu turi atminti, kad ir išsklai
dytai lietuvių bendruomenei Išeivi
joje bus reikalinga daug moksle-iš
silavinusių žmonių. Būti geru darbi
ninku ar amatininku šiandien labai

(Nukelta' į 6 pusi.)
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Vėliavos plevėsuoja 
ties Klaipėdos kraštu 

1938 m. preliudas Lietuvoje
(Pradžia 35 nr.)

Lapkričio 1 d. krašto seimelis su
sirenka savo istorinio posėdžio. Nie
kas neabejoja, kad Klaipėdos „na
ciai“ darys atitinkamą demonstraci
ją, savo naujam laimėjimui atžymėti. 
Tikriausiai neatsiliks ir provokiškoji 
seimelio dauguma. Įžengimo korte
les šiam seimelio posėdžiui gauti la
bai sunku. Šiaip taip pasisięka gauti 
bene paskutinę. Ne tik seimelio po
sėdžių salė magistrate, bet ir visi jo 
kuluarai pilni publikos. Pats posėdis 
praeina vokietininkų daugumai aiš
kiai demonstruojant, lietuvių frak
cijos pasiūlymai ignoruojami, į lie
tuvių atstovų kalbas nekreipiama 
dėmesio. Posėdžiui baigiantis, prie 
magistrato rūmų susirenka didžiulė 
minia. Atstovams skirstantis, pasi
girsta šūkiai:

- „Heil Sieg!“ (Tegvuoja laimėji
mas!) „Wir wollen heim ins Reich!“ 
(Mes norime atgal į Reichą!) „Ein 
Volk, ein Reich, ein Fūhrer!“ (Viena 
tauta, viena valstybė, vienas vadas!)

Užsidega fakelai, formuojasi ma
sinės eitynės. Fakelams šviečiant, 
nelyginant didžiulis slibinas vingiuo
ja ji Klaipėdos gatvėmis. Lietuviai 
tyli ir susirūpinę žiūri { atgautų de
mokratinių laisvių „įšventinimą“. 
Norėdamas patirti įvairių liaudies 
sluoksnių nuotaikas, užeinu su pa
žįstamais į vieną kitą paprastesnį 
restoraną. Visur jaučiasi pakelta, 
beveik revoliucinė vokiečių nuotaika.

„Heil Sieg! Pagaliau galime ir 
mes laisvai svekintls su ,Heil Hit
ler* “7 šaukia Klaipėdos „naciai“.

Tamsi rudeninė ‘ naktis. Kažkur 
toli užmiesty aidi „Deutschland, 
Deutschland ūber alles“, pereidama 
į nacionalsocialistinį himną „Dię 
Fahne hoch“... ,

Gruodžio 11-oji. Šiandien klaipė
diškiai dar kartą eina prie urnų, pa
skutinį kartą renka savo krašto sei
melį laisvai ir demokratiškai! Norė
damas pamatyti rinkimų vaizdą įvai
riose krašto vietose, nuvykęs iki Pa- 
gėgių-Panemunės (ties Tilže), nuta
riau pervažiuoti automobiliu „išilgai“ 
Klaipėdos krašto, paliečiant pakeliui 
svarbesnes jo vietoves.

Naudodamosi visomis demokra
tiškomis laisvėmis, Klaipėdos vokiš
kosios partijos (tikriau, dabar tik 
viena „Einheitspartei“, • kuri pirmą 
kartą krašto rinkimų istorijoje ne
sislepia už kandidatų su aiškiai lietu
viškomis pavardėmis,-bet atvirai pa
sisako esanti grynai vokiška) išple
čia iki šiol nematytą propagandą ir 
agitaciją, mesdami iššūkį: „Kas ne 
su mumis, tas prieš mus!“

„Vėliavos plevėsuoja ties Klaipė
dos kraštu“, rašau savo bloknotam 
Tai bene charakteringiausia šios die
nos reportažui antraštė. Vėliavos 
plevėsuoja! Tiesa, dar tik — žaliai 

.baltąi — raudonos Mažosios Lietuvos 
vėliavos, bet jos yra tik graži deko
racija visur kišančiai „Hakenkreuz’o“ 

^dvasiai užmaskuoti! Tačiau leiskime 
kalbėti mano užrašų knygelei:

Panemunė. 1938 m. XII. 11. Vi
durdienis, Judėjimas mažas. Matosi 
vienas kitas tilžiškis. Šiaip ramu ir

Suomiai butiį gavę 
pagalbos

Daily Mail spec, korespondentas 
iš Stąckholmo praneša, kad D. Brita
nija ir Prancūzija būtų visa galia ir 
50.000 pradinės kariuomenės pradė
jusios karą prieš Sovietų Sąjungą, 
jei rusų — suomių karas būtų tęsę- 
»is dar dvi dienas, rodo paimti doku
mentai iš Švedijos baltosios knygos. 
Pagal tuos dokumentus, anglų-pran- 
cūzų ekspedicinės pajėgos būtų pra
dėjusios 1940 m. kovo 15 d., kai būtų 
peržengusios šiaurinę Norvegiją, bet 
tų pat metų kovo 13 d. buvusi pasi
rašyta taika tarp rusų ir suomių.

Švedijos gen. konsulas Paryžiuje, 
S. M. Nording„ kovo 2 d. buvo pa

tintąs iš p. M. Daladier specialų 
pranešimą karaliui Gustavui. Jame 
buvo tvirtinama, kad Suomijai skirti 
daliniai esą dalis generalinės ofen
zyvos plano prieš Sovietų Sąjungą 
Baku srityje, įvyksiančio kovo 15 d., 
rašo baltoji knyga.

Numatyta invazija būtų apsaugo
jusi šiaurės vandenyną nuo vokiečių 
veiklos, neleidusi vokiečiams gabenti 
Švedijos geležies rūdos ir būtų įgali-. 
Susi geriau pulti Vokietiją iš Šiaurės. 

tuščia. Beveik ant visų namų iškel
tos žaliai — baltai — raudonos vėlia
vos. Per gatvę pertęsti du transpa- 
rentai. Vienas: „Męmelland wahlt 
deutsch!“ (Klaipėdos kr. renka vokiš
kai!). Antras: „Es gibt nur eine Sūn- 
de — Feigheit!“ (Tėra tik viena nuo
dėmė — tai bailumas!).

Pagėgiai. Priešingai Panemunei, 
čia gyvumas, didelis judėjimas. Daug 
namų papuošta girliandomis ir vė
liavomis. Languose daug dr. Neu
mano paveikslų. Transparentai: „Wir 
werden’s ihnen beweisen!“ (Mes jiems 
įrodysim!). „Was wir smd, ist nichts; 
was wir suchen, ist alles!“ (Kas mes 
esame, tai niekas; ko mes ieškome 
—» tai viskas). Žmonės vaikščioja di
deliais būriais, ties rinkimų būstine 
daug „Winterhilfe“ rinkėjų.

Rūkai. Vėl plakatai, transparen
tai, girliandos, vėliavos. Nemažai uni
formuotų „Ordnungsdiensto“ narių. 
„Heil Sieg!“ sveikina mums prava
žiuojant, pakeldami rankas! Pamažu 
visai sutemo.

Stoniškiai. Girliandos skersai plen
to, transparentai, Neumano paveiks
lai. Kai kurių namų langai iliumi
nuoti žvakėmis.

Kūgeliai. Vėl iliuminuoti ir pa
puošti namai, skersai kelio transpa
rentai, plakatai. Nors-jau visai tam
su, bet vėliavos visur dar plevėsuoja.

Juknaičiai labai iliuminuoti. Žva
kės, visur žvakės languose. Papuošti 

Įvairios žinios
• AFN publicistas Randolph Chur
chill, Winstono sūnus, atvyko į Aus
traliją skaityti paskaitų ir tuoj pa
reiškė, kad pasaulis eina į naują vi
suotinį karą, kurį sukelsianti Sovietų 
Sąjunga. -E-
• Trieste komunistų partijos stei
giamajame susirinkime pirmininka
vęs Babičas pareiškė, kad britai ir 
amerikiečiai Triestą rengiąsi paversti 
baze karui prieš tikrąją demokratiją. 
-E-
• Žinomasis Wallace Detroite 50.000 
žmonių pasakė kalbą, puldamas nau
jąjį darbo įstatymą ir „reakcinę" JV 
užsienių politiką, kuri esanti pa
smerkta bankrotuoti. Jis užsiminė 
steigsiąs naują partiją, jeigu demo
kratai nepasitaisys, ir statysiąs savo 
kandidatūrą į prezidentus. -E-
• Belgijos agentas su min. pirm. 
Spaąku spalių 29 d. vyks oficialaus 
vizito J Paryžių. -E-
• Angliakasių streikas Anglijoje
plečiasi. Nepaisant jų prof, sąjungos 
atsišaukimo grįžti prie darbo, strei
kuoja apie 50,000 darbininkų. Apie 40 
kasyklų neveikia, anglies produkcijos 
nuostolis jau siekiąs daugiau kaip 
200.000 tonų. -E- ’ ,
• Ryšium su reisinėmis ir rasi
nėmis riaušėmis Indijoje yra at
siradę per du milijonus naujų 
DP. Vien per pastarąsias dvi savai
tės per pusę milijono žmonių pa
bėgo nuo persekiojimų-iš Rytų Pun- 
džabo į Vakarų Pundžabą ir atvirkš
čiai. Indų valdžios organai neturi fon
dų nelaimingiesiems padėti. Kalkutoj 
neramumai atslūgsta; Gandhi, kuris 
protestuodamas prieš kraujo pralie
jimą badavo, nutraukė savo pas
ninką.
• Buv. Vengrijos laisvės partijos 
lideris Sulyok yra atbėgęs su savo 
žmona į Vieną. Jis paneigia Vengri
jos vidaus reikalų ministerio paskelb
tą žinią, kad jam buvęs duotas už
sienio pasas: jokio paso jis nesąs ga
vęs ir sieną perėjęs naktį slaptai. 
(AP)
• Gen. pik. V. Ulrich kreipiasi į 
Sovietų piliečius, prašydamas juos 
saugotis svetimųjų žvalgybos agentų. 
Svetimi kraštai darą viską, kad susi
suktų Rusijoje žvalgybos lizdą ir su
sidarytų tinklą. Pik. Ulrichas buvo 
gerai žinomas teisėjas Maskvoje iš
davikų bylose Karo metu. (AP)
• JAV kariuomenės vadovybė pra
neša, kad dabar esą paruošta jau 27 
atsarginiai vienetai, galį bet kuriuo 
metu iš civilinio gyvenimo pereiti į 
karinį. Toki vienetai esą visų specia
lybių, pradedant geležinkeliečių di
vizijomis, baigiant kapų registracija. 
(AP)
• Graikijos ministeriu kabinetas 
po taip ilgo vargo sudarytas. Pirmi
ninku yra liberalų partijos Thcmista- 
ches Sophoulis. (AP)
• Graikijoj atšaukta spaudos laisvė 
ir įvesta cenzūra. -E-

ir apšviesti Neumano paveikslai. 
Transparentai ir girliandos skersai 
kelio nuo čia nepaprastai padaugėjo. 
Kas 200-300 metrų kabo jie, vėjo ju
dinami ties plentu.

„Einigkeit macht stark!“ (Vieny
bėje — galybė!). „Vergiss nicht, dass 
Du ein Deutscher bist!“ (Neužmiršk, 
fcad esi vokietis!). Štai tik dar kele
tas iš jų.

Šilutė visa šviečia ir žiba! Ji dau
giausiai Išsipuošusi ir savo žibėjimu 
ir puošnumu pralenkė net pačią 
Klaipėdą. Daugybė namų iliuminuo
ta; kone visų krautuvių languose 
juodame ar raudoname fone apšviesti 
šūkiai:

„Einigkeit und Recht und Frei
heit!“ (Vienybė, teisė ir laisvė!).

Priekulėje irgi panašus vaizdas: 
iliuminacija, plakatai, per gatvę per
tęsti transparentai, plevėsuojančios 
vėliavos, Neumano paveikslai.

Klaipėdos miestas šviečia iš tolo, 
šiandien daugiau negu bet kada. 
Iliuminuoti Neumano paveiks’ - ' Pri
vačių būtų languose, iliunlt ir 
papuošti krautuvių langai, kukiai 
ant plakatų, šūkiai languose, šūkiai 
skersai kelio ant siūbuojančių trans
parantų. Rinkimų valandos baigiasi, 
netrukus prasidės balsų skaičiavi
mas. Klaipėdos kraštas išrinko savo 
paskutinį seimelį...

Rinkimus laimėjo Klaipėdos „na
ciai“. Kitaip ir nebuvo galima laukti.

• V-2 bus bandomas iššauti nuo 
JAV lėktuvnešio Mitway. — Jis jau 
išvyko su raketomis į Atlantą, kur 
apie Asorų salas vykdys bandymus. 
(DM).
• Maily Mail spec, korespondento 
pranešimu, Ekvadore vėl grąžinta ra
mybė, o prezid. Dr. Ibarra sugrįžo į 
sostinę, kur gyventojų masės šaukė: 
„Tegyvuoja konstitucija! Tegyvuoja 
kariuomenė!"
• Prezidentas Trumanas pirmą kar
tą paskelbė, kad JAValstybės suteiks 
kai kurių mokslinių atominės energi
jos atradimų pasauliui 'medicinos rei
kalams. Esą padaryta pažanga radijo 
izotopų srityje. Kartu buvę pastebė
ta, jog šie išradimai, ir pasauliui su
teikiami, nepalies atominių bombų 
paslapties, taip pat nebus paliestas 
nei plutonas nei U. 235. (DM).
• JAValstybės kviečia trijų Didžių
jų (JAV, DB ir SSSR) konferenciją 
Bulgarijos politinei padėčiai išaiškin
ti, nes ten politinė laisvė esanti pa
žeista. JAV notoje kaltinama Rusija 
dėl Jaltos įsipareigojimų pažeidimo, 
nes ji atsisakė veikti Nikola Petkov 
byloje. Amerika paskutinę protesto 
notą dėl Bulgarijoje esamos padėties 
įteikė Maskvoje rūpinčio 20 d. Britai 
taip pat palaiko Amerikos užimtą po
zicija. Reikalaujama visų trijų ak
cijos Petkovo byloje. (DM).
• Turkijos ministeriu kabinete įvy
ko kai kurių pakeitimų. Sis naujasis 
kabinetas būsiąs labiau demokratinis, 
nes į kabinetą įeina 4 nauji nariai. 
(AP).
• JAV kariuomenės įstaigos diplo
matiniu keliu (teikė protesto notą Ju
goslavijai dėl dviejų amerikiečių ka
rininkų ir 4 karių „nelegalaus arėsta- 
vlmo ir sulaikymo“. Jie buvę pa
grobti ir kalinami nuo praėjusios sa
vaitės. Savaitę pakalinųs, 6 ameri
kiečiai buvo sugrąžinti. Suėmimą! 
(vykę prie Morgano linijos. (UP).
• Vietoje dingusio Turingijos mini
sterio primininko Dr. Paulo esąs pa
skirtas, anot NYHT, Turingijos fi
nansų ministeris Luther Moog. Ponas 
Kochas Weimare paaiškinęs^ kad esą 
gandų, jog dr. Paul esąs pabėgęs, nes 
rusai nemėgę jo domėjimosi Vakarų 
Vokietijos politika, bet spėliojama ir 
tai, kad jis esąs politinė pagrobimo 
auka. Trečia versija nusakanti, jog 
dr. Paul dingęs mėgindamas išvengti 
nuolatinio policijos lydėjimo ir sau
giau pasiekęs amerikiečių ar britų 
zonas. (NYHT).
• IRO parengiamosios komisijos ge
neralinis sekretorius Tuck pareiškė, 
kad DP įkurdinimo klausimas (mano
mas išspręsti per 2-3 metus. -E-
• Turkijos parlamentas ratifikavo 
turkų-amerikiečių sutartį dėl para
mos teikimo Turkijai 100 mil. dol. su
moje. -E-
• Argentina, Cili, Meksika Ir Gua-' 
ter .-'a pareis!.ė pretenzijų į D. Brita
nijos kolonijas vakarų pusrutumyje. 

Jų skelbiami šūkiai mases vilioja, 
juos remia didysis Reichas, Propa
gandai nesigailima nei pinigų nei 
darbo. Jei Neumano „Einheitspartei“ 
čia dar viešai ir nesivadįpa nacional
socialistine, bet visiems aišku, kad 
tai tik Reicho partijos (NSDAP) už
sienio filiale. Visi tų partijų sieki
mai, visa jų vidaus struktūra — tie 
patys. Jos suor, nizuota „Tvarkos 
tarnyba“ (Ordnungsdienst) — SA ir 
SS dalinių kopija. Mažoji Klaipėdos 
krašto demokratija gyvena savo pa
skutines dienas. Tai aišku. Kad ji 
naujus metus dar sulauks — yra taip 
pat aišku, bet ar ji juos pergyvens? 
... Tuo tenka labai abejoti.

Gruodžio mėnuo eina prie galo. 
Kalėdos ateina ir praeina. Dar tylios 
taikos Kalėdos. Stalai pilni valgių ir 
gėrimų. Žmonės vaišinasi vienas pas 
kitą svečiuose. Gyvenimas eina pil
nu tempu. Tyliai baigėsi ir senieji 
1938 metai. Šiaip jau pilni karo gan
dų ir neramumo, ginklų žvangėjimo 
ir slegiančio įtempimo visame pasau
lyje.. Ką atneš naujeji 1939 metai?...

Pirmojo skirsnio pabaiga.

N.B. Išleidimo teises užsienyje 
(už Vokietijos ribų), taip pat ir ver
timo teises į svetimas kalbos auto
rius pasilaiko.

• JAV karinis teismas Berlyne pri
pažino nekaltu vokiečių policininką, 
kuris eidamas pareigas ir gindama
sis, sunkiai sužeidė rusų karininką. 
(AP)
• Bulgarų vyriausybė pasiuntė JTO 
gen. sekretoriui skundą, kad graikai 
Bulgarijos pasieny teikią tankus ir 
artileriją bei statą {tvirtinimus ir tuo 
būdu grasiną Bulgarijos saugumui. 
-E-
• Kompetetingi JV sluoksniai skel
bia, kad JV vyriausybė paprašė Ang
lijos vyriausybę savo kariuomenės iš
traukimą iš Graikijos atidėti neribo
tam laikui. Londone ši žinia nei pa
tvirtinama nei paneigiama. Sakoma 
tik, kad tuo reikalu vyksta tarp abie
jų vyriausybių reikalingi pasitarimai. 
-E- - '
• Lenkijos vyriausybės kalbėtojas 
pareiškė didelį lenkų susirūpinimą, 
dėl naujo Vokietijos pramonės lygio 
nustatymo. Lenkų vyriausybė šiuo 
momentu svarstanti, kokių žygių im
tis naujai padėčiai susidarius. Jai at
rodo, kad dabar Vokietijos ūkis bus 
pirmiau atstatytas, negu kitų karo 
sugriautų, kraštų ir tuo būdu visai 
laužomas Potsdame tuo reikalu pa
darytas susitarimas. -E-
• Prancūzijoje vėl prasidėjo streikų 
banga. Streikuoja Lyono ir Ruano 
sričių tekstilės pramonės darbininkai 
dėl duonos davinio sumažinimo. Min. 
pirm-kas Ramadier pareiškė, kad 
200 gr dieniniam daviniui pačios 
Prancūzijos derliaus išteklių užteks 
tik pusei metų. Parlamentas nutarė 
leisti aukso rezervus panaudoti mai
sto produktams pirkti kraštuose su 
dolerio valiuta. Medvilnę pirkti nu
tarta Indijoje ir Egiptė, t. y. kraštuose 
su sterlingo valiuta, vietoje iki šiol 
darytų užpirkimų JV valstybėse. -E-

Kas dabar mums svarbiausia
(Pradžia 5 pusi.

svarbu, nes tai užtikrina duoną. Bet 
tautos jėgoms palaikyti svarbu kul
tūriškai subrendę, gilios tautinės kul
tūros dvasios žmonės. Mūsų laukia 
sunkūs bandymai. Labiau išsisklai
džius, dirbant darbus, kurie ati
trauks daug dėmesio ir energijos, 
teks budėti, kad negęstų šventoji 
ugnis, palaikanti mūsų tautos gyva
tą. Mūsų tremtinių spaudai čia teks 
pats pirmasis vaidmuo. Lietuviškąją 
knygą turėtų atitinkamai centrai 
leisti. Juk neįmanoma, kad paskiri 
kultūrininkai, patys sunkiai grum
damiesi gyvenime, be tam tikros or
ganizacijos ar centrų pagalbos, galė
tų savo kūryba pakankamai maitinti 
tretntinių dvasią, kiek tai būtų rei
kalinga plačiuose kraštuose išskai
dytai tautiečių masei, kad ją apgintų 
nuo svetimų įtakų ir nutautėjimo pa
vojų.

Amerikiečių zonoje tremtinių ma
sės užsiliks dar ilgesnį laiką, kol iš
važinės į įvairius kraštus. Čia dar 
pagal nustatytą planą būtų galima 
vykdyti mūsų tautinei kultūrai svar
besnių daiktų atrinkimą ir jų per
vežimą į sutartas vietas. Nedelsiant 
reikėtų organizuoti sustiprintą iš- 
skryninguotųjų šalpą abiejose zono
se. Tarp esamų įvairių išvažiavimo 
ir kilnojimosi rūpesčių galima pa
miršti šiuos vargstančius tautiečius. 
Taip jie, priversti visas jėgas skirti 
sau išlaikyti, ilgainiui gali nutolti

Vengrijos parlamento 
rinkimai

Rugpiučio 31 d. Vengrijoje įvyku
siuose parlamento rinkimuose komu
nistų partija gavo 93 vietas, arba 21,6 
%. Smulkieji ūkininkai, anksčiau 
turėję daugiausi atstovų, dabar tesu
rinko vos 65 vietas. Pagal oficialų 
pranešimą, vyriausybės komunistinis 
blokas sudarė 60,1 %, o opozicija — 
39,9%. Kitos partijos daugiau kaip 
15% balsų negavo.

Dėl Vengrijoje įvykusių rinkimų 
britų užsienių ministerijos kalbėto
jas, DPD gautomis informacijomis, 
pareiškęs, jog rinkimų klastojimai, 
ypač komunistinėse srityse, buvę 
gausūs. Tose srityse turėję daugiau 
balsų gauti socialdemokratai.

UP iš Washingtono praneša, anot 
NZ, jog JAV vyriausybė rengiantis 
Vengrijos rinkimų klausimą perduoti 
JTautoms, kad Vengrijos parlamen
tos rinkimus patikrintų. Esą užsie
nių reikalų ministerija jau pavargusi 
nuo „nenaudingų protestų notų“ siun
tinėjimo Maskvai.

Generolas V. P. Sviridov pasikvie
tęs socialdemokratų ministerius ir 
kvietęs nepasitraukti iš vyriausybės. 
Socialdemokratai reikalauja vidaus 
reikalų ministerijos —„ svarbiausio 
posto, bet iki šiol ten sėdi komunistai.

• Prancūzijos prezidentas turėjo pa
sikalbėjimą su Portugalijos užs. reik, 
ministeriu. Jo lankymosi Paryžiuje 
tikslai nekomentuojami. -E-
• Prasidėjo britų profesinių s-gų 
metinė konferencija, kurios visas dė
mesys sutelktas į tai, kaip profesinės 
s-gos įsijungs { naują vyriausybės 
ūkio atstatymo programą. Jau pirmą 
dieną angliakasių s-ga, kurios genera
linis sekretorius yra komunistas, at
siėmė savo anksčiau pateiktą rezolu- 
ciją, reikalaujančią didelių lengvatų 
angliakasiams. Vietoje tos rezoliuci
jos konferencija priėmė profesin ų 
s-gų vadovybės deklaraciją, kurioje 
angliakasiai raginami pirmoje vių? 
toje padidinti pastangas anglies ga
mybai pakelti ir tik tada, kai tas 
tikslas bus pasiektas, reikalauti įvai
rių pagerinimų ir trumpesnio darbo 
laiko. -E-
• Iš Atėnų pranešama, kad Graiki
jos, Jugoslavijos ir Bulgarijos sienų 
susidūrime vykstančibs didelės kovos 
tarp maršalo Tito kariuomenės ir Ju
goslavų partizanų. Pranešama, kad 
didžiųjų pabūklų garsas aiškiai gir
dimas Graikijos pusėje ir kad Grai
kų partizanai Jugoslavijoje esą ver
čiami kovoti prieš Jugoslavijos suki
lėlius. (AP)

Reikalauja sovietinę zoną 
sujungti su Rusija

Kaip APA iš Frankfurto rugsėjo 
8 d., praneša, SĖD partijos susirihki- 
me Sonderhausene (Tiuringijoje) pri
imta ir tos partijos vadams pateikta 
rezoliucija, kuria reikalaujama tuo
jau sujungti sovietinę Vokietijos zo
ną su Rusija.. Berlyniškis „Abend“ 
pastebi, kad ši rezoliucija buvusi pri
imta didžiule balsų dauguma.

nuo didžiosios* tremtinių masės. Ta
tai tik silpnintų mūsų pačių jėgas.'

Bet ypač rimtą dėmesį reikėtų 
atkreipti į ligi šiol privačiai gyvenu
sius mūsų tautiečius, ypač britų zo
noje. Daugelis jų yra kilę Iš Mažo
sios Lietuvos. Į stovyklas jie nepa
teko dėl įvairių priežasčių. Būdami 
plačiai išsklaidyti, jie ne visada ga
lėjo palaikyti ryšius su stovyklose 
gyvenusiais tautiečiais. Pats laikas, 
kad jie pajustų, jog kiti tautiečiai 
jais domisi, juos laiko savais. Ka1. 
kurie bandė juos ūkiškais interesais 
patraukti, teikė jiems naudingas in
formacijas, bet tuo pačiu mėgino juos 
tampriai su vokiškuoju interesu su
rišti. Tam betgi lietuvininkai nepa
siduoda. Jie laukia. Laukia, gal savi 
pratars jiems nuoširdų žodį, gal pa
sakys: jūs mūsiškiai, mes ir išvykę 
į svetimus kraštus vistlek liksime su 
jumis sujungti, padėsime jums, kuo 
galėsime. Tai būtų tik žodžiai jų 
sunkioje būklėje. Bet jie vieno ir 
kito pajūrio lietuvininko krūtinėje 
žadintų viltį, prisirišimą aprie savo 
tautos. Geriau, žinoma, būtų minė
tiems tautiečiams padėti paramai 
juos suorganizuoti ir pagal išgale* 
pašelpti. Tuomet išvykdama į sveti
mus kraštus ar juose jau gyvendami, 
galėtume pasakyti: mes padarėme, 
ką galėjome, kad nė vienas mūsų 
bendruomenės narių neliktų užmirš
tas, neatitoltų "nuo mūsų kenčiančio* 
tautos. Jonas Pauperas
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Amatininkams bei darbininkams SPORTO ŽINIOS
organizuojantis

Šia proga norėtųsi pasidalinti ke- 
kta minėtų su šios naujai (kiek pa
vėluotai) Įsisteigusios, labai naudin
gos ir reikalingos profesinės Sąjun
gos skyriaus valdybomis, nariais ir, 
apskritai, amatininkais ir darbinin-

butų apyvokos reikmenų dirbtuves. 
Dabar gi ypatingai daug pinigo iš
metama svetimiesienąs už tuos kas
dien reikalingus niekniekius. O, at
rodo, visai būtų nesunku organizuo
tai tai patiems pasigaminti: vaikams 
įvairiausių žaislų, virtuvės ir buto 
reikmenų mediniais padais vyriškų 
ir moteriškų klumpaičių, tekstilės 
smulkių papuošalų, kaklaraiščių, 
juostų ir pan.

6. Derinti ir paskirstyti atskirų 
amato sričių darbą specialistams pa
gal paskirtį.

7. Skatinti darbo ’meilę, iniciaty
vą, prižiūrėti darbo atlikimo tinka
mumą, siekti gaminių skoningumo, 
patvarumo bei lietuviško stiliaus.

8. Šalinti darbo spekuliacinį po
būdį, uždrausti gaminių pirkėjų iš
naudojimą.

Nuo suvažiavimo dienos praėjo 4 
mėnesiai ir steigiant skyrius iš dau
gybės gyvenančių stovyklose įvairių 
specialybių amatininkų bei darbinin
kų tik labai maža dalis įstoja nariais. 
O kur visi kiti? Vieni dar iki šiol ne
suprato savo profesijos organizacijos 
reikšmės ir reikalingumo, kiti iš viso 
nemėgsta organizuoto, darbo, treti 
nemato jokios iš to naudos. Tuo 
tarpu tikslas ir uždaviniai visai aiš
kūs ir kiek daug dėkingo ir reikalingo 
darbo laukia šios naujos organizaci
jos Vadovybę ir narius:

1. Suburti visus iki vieno kvalifi- j 
kuotus darbininkus ir amatininkus į' 
reikšmingą ir pajėgią profesinę or
ganizaciją.

.2. Pritraukti ir įjungti visus na
rius į daugybės sričių profesinį ir 
bendruomeninį darbą.

3. Organizuoti ir steigti trumpa
laikius amatų ir modernios darbo or
ganizacijos kursus ir juos remti.

4. Tobulintis savo specialybėje: 
pasimokyti teoriškai naujų darbo 
metodų, susipažinti su naujomis ir 
įvairiomis medžiagomis ir jų savybė
mis; darbo brėžinių bei projektų 
skaitymu, sugebant juos tinkamai iš
pildyti ir įvykdyti; išmoktiztechniš- 
kai apseiti ir dirbti su įvairiausiais, 
o taip pat ir naujausiais, darbo įran
kiais ir mašinomis.

5. Steigti įvairių amatų dirbtuvė
les Ir arteles. Ypatingai atkreipti dė
mesį į užmirštas juostų bei rūbų au
dimo, siūlų ir medžiagų dažymo įmo
nes, valkams žaislų ir virtuvės bei

Kempteniečiu padėkos laiškas Amerikos lietuviams

TĖVYNĖ VISAD PIRM MUS
Latvių vyrų choras „Dziedonis“. 

diriguojamas p. Roberts Balodžio, š. 
m. rugpiūčio 25 d. aplankė Eschbor- 
ne gyvenančias pabaltiečių inž. kuo
pas. Chorą sudaro 34 vyrai.

■ Koncerto programą sudarė latvių 
kompozitorių kūriniai, k. a.: V. Raš- 
tiks „Latvijai“, A. Skultė „Dievo že
melė“, E. Waržins „Aš žinau kaip ro
žės sprogsta“ ir kit Ypatingo publi
kos pritarimo, plojimų audros susi
laukė: J. Praubinš „Bitė“ ir lietuvių 
liaudies daina „Sutems tamsi naktu
žėlė“. Choras vakaro programą bai
gė latvių daina „Tėvynė visad pirm 
mus“.

„Dziedonis“ savo dainos menu 
moka užvaldyti klausytojų sielas, pa
traukti širdis. Jul.

— Jūs padėjote atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę po, pirmojo Didžio
jo Karo, šelpėte mus pirmomis mūsų 
nepriklausomos gyvenimo dienomis 
1918 - 20 metais, nepaprasto nuošir
dumo ir mūsų vargų supratimo paro
dote ir šiandien lietuviams tremti
niams savo, aukomis: rūbais, maisto 
produktais ir pinigais, gaunamomis 
per LRK iš BALF’o, o taip pat pil
nai esame įsitikinę, kad Jūs mums 
padėsite vėl atgauti Lietuvai nepri
klausomybę, — panašiais žodžiais 
LRK Kempteno skyriaus nariai, visos 
Kemptene esančios lietuviškosios vi
suomenės vardu, dėkojo broliams 
Amerikos lietuviams už materialinę 
ir moralinę paramą, šiais sunkiais 
lietuviams metais. Minimas padėkos 
laiškas buvo priimtas LRK Kemp
teno skyriaus visuotiniam narių su
sirinkime, kuris įvyko rugpiūčio 29 
d., ir buvo pasiųstas BALF’o centri
nei vadovybei. Kiek teko patirti, jau 
per 2000 tautiečių buvo sušelpti rū
bais, gautais iš BALF’o vien tik LRK 
Kempteno skyriaus. Nemažos paspir
ties susilaukė ir mūsų broliai trem
tiniai maisto produktais, kuriems ne
buvo lemta iki šiol išlaikyti DP tei
sių. Turim nepamiršti, kad broliams 
Amerikos lietuviams niekas iš Dan
gaus nekrinta, o viską turi per savo 
prakaitą uždirbti. Jiems tenka už tai 
nepaprastai nuoširdi tremtinių lietu
vių padėka.

— Kempteno lietuvių mokyklas, 
dėl pasireiškusios vaikų paralyžiaus 
ir kitų epidemijų, nuo rugpiūčio 27 
d. dviem savaitėm nutraukė darbą.

— Rugpiūčio 31 d. kempteniečiai 
išrinko atstovus į visuotiną tremti
nių ir į apygardos suvažiavimą.

9. Skiepyti narių tarpe profesinę 
etiką, sąžiningumą ir tinkamoj aukš
tumoj išlaikyti amatininkų bei dar
bininkų vardą.

10. Organizuoti ir rengti projektų, 
modelių Ir dirbinių parodas, skelbti 
konkursus ir premijuoti išradimus, 
patobulinimus, geriausius gaminius, 
projektus bei modelius.

11. Ruošti ir leisti specialius ama
tų vadovėlius ir žurnalus.

12. Rengti ekskursijas į fabrikus, 
įmones bei amatų mokymo įstaigas.

13. Gabius ir sumanius amatinin
kus siųsti tobulintis į globėjų ren
giamus kursus ir mokyklas.

Iš dalies arba viską čia išvardin
ta įvykdžius, atsiras organizacijos ir 
darbo prasmė ir visokeriopa nauda 
amatininkams ir mūsų bendruome
nei. Dipl. inž. K. Krulikas

Kempteno lietuvių kolonijai apygar
dos suvažiavime, atstovaus pik. N. 
Tautvilas ir gen. V. Mieželis, o vi
suotiniame tremtinių suvažiavime — 
Dr. J. Kaškelis.

— Rugpjūčio 27 d. Kempteno Mie
sto Teatro salėj koncertavo Kaimo 
konservatorijos prof. V. Ružickis. 
Vietinė vokiečių spauda apie minimą 
koncertą labai palankiai atsiliepė.

— Rugpiūčio 31 d. sukako jau 
dveji metai, kai buvo oficialiai ati
daryta Kempteno „Maironio“ vardo 
lietuvių gimnazija ir Kempteno „Dr. 
V. Kudirkos“ vardo padžios mokykla. 
Faktinai, minimų mokyklų pirmosios 
darbo dienos siekia žymiai tolimesnę

Iš darbo vyru gyvenimo
Frankfurtas. — Čia yra susispietę 

kelios lietuvių darbo vyrų kuopos. 
Tai vyrai parodę, kad lietuviai trem
tiniai, jauni ir sveiki vyrai, nenori 
būti nuolat šelpiami, bet gali ir su 
.noru atlieka pagalbinius darbus prie 
amer. okupacinės kariuomenės.

Gyvenama pusiau kariškas gyve
nimas. Darbo dienos praleidžiamos 
darbovietėse prie statybos, transpor
to ir auto mašinų remonto.

Darbo laikui pasibaigus mašino
mis grįžtama į savo gyven. vietas. 
Vakarais įvairiai praleidžiamas laisva
laikis. Vieni jį praleidžia pašneke
siais, pasikalbėjimais, kiti ruošiasi 
įvairiose sporto šakose, kad šeštadie
nį ar sekmadienį galėtų su kitoms 
tautinėmis grupėmis varžytis pirme
nybėse. Čia visų, tuo pačiu ir lietu
vių labiausiai mėgiamas dalykas yra 
krepšinis.

Kęst. Cerkeliūnas išvyksta į Ameriką
*■ i •

Nuolatinis Mūsų Kelio ir kitų 
laikraščių bendradarbis p. Kęstutis 
Cerkeliūnas pereitą savaitę iš Stutt- 
garto išvyko Bremenan, į pereina
mąją Stovyklą pakeliui į Ameriką. 
Jeigu bus suspėjęs į' pirmąjį trans
portą, iš Bremeno išplaukiantį 10 d., 
šiuo metu jis1 turėtų būti jau laive.

K. Cerkeliūnas, bendradarbiauda
mas spaudoje, buvo vienas iš nedau
gelio sporto srities bendradarbių. Jis, 
be to, ir pats pasireiškė kaip akty
vus sportininkas — krepšininkas. Jo 
plunksnos nepaliestas nepraėjo be
veik nė vienas žymesnių įvykių tiek 
tremtinių, tiek iš viso pasauliniame 
sporto gyvenime. Nesvetima sritis 
buvo jam ir kultūrinis bei organiza
cinis veikimas, kur surasdavo taip 
pat aktualių temų savo straipsniams. 
Jo išvykimas, be abejo, atsilieps 
tremties spaudos puslapiams.

Linkint p. K. Cerkeliūnui geriau
sios sėkmės tolesniame jo darbe už-

praeitį. Pradžios mokykla darbą -yra 
pradėjusi jau 1945 metų gegužės pra
džioj, o gimnazija — 1945 metų bir
želio 18 d. Tai pirmieji mūsų trem
ties mokslo žiburiai! L. V-kas

JAV kviečia keturių konferenciją 
Korėjos nepriklausomybės atstaty
mui pagreitinti. Sis kvietimas pada
rytas pagal naują Maskvos notą, nes 
esamas „mirties taškas“ nebegalis il
giau tęstis. Konferencijoje dalyvau
tų D. Britanija, JAV, Rusija ir Kini
ja. JAV yra numačiuosios pasiūlyti 
visuotinius rinkimus visoje Korėjoje. 
Šitokių rinkimų projektą Sovietai 
buvo atmetę. (AP)

Temstant, tyliais vakarais, iš vyrų 
galingų krūtinių išsiveržia ir sklinda 
po platų rajoną skambi ir pilna skun
do, nevilties ir ilgesio lietuviška dai
na ... >

Labai pageidaujamas ir mielai bū
tų sutinkamas mūsų Liet, tremtinių 
tautinių ansamblių, dramos ar ope
ros apsilankymas, duodant po vieną 
kitą stektaklį. Tatai ne tik mūsų die
nas praskaidrintų, bet ir amerikiečių 
bei kitų čia esančių tautybių tarpe 
galėtų reprezentuoti lietuvių tautos 
meną ir vardą.

Taip pat pasigendąma ir dvasios 
vadovo — kunigo. Čia esančios kitos 
tautybės (pvz. lenkai) yra aptarnau
jamos.

Pastebimas gražus tautybių sugy
venimas. Jos skiriasi ženklais, tarp 
kurių yra ir mūsų tautinės spalvos,.

Pvt. Petras J.

■mz-

jūf-yje, tenka pastebėti, kad su jo at
vykimu amerikiečių lietuvių spauda 
susilauks pajėgaus bendradarbio, o 
visuomeninės organizacijos — nuo
širdaus ir veiklaus talkininko.

PAJĖGIAUSI STALO 
TENISININKAI

Rugpiūčio 30-31 d. Hanau sto- ■ 
vykioje buvo suruoštas pajėgiausiųjų 
stalo tenisininkų turnyras, kuriame 
dalyvavo šeši str o tenisininkai ir pa- . 
siskirstė vietom s šiaip: 1) Meilus —• 
4 taškai, 2) Adomavičius — 3, 3) Zda
navičius — 3, 4) Januškis — 3, B) 
Žėglys — 1 ir 6) Ignatavičius — 1 t.

Dr.
PERKŪNAS — FANKFURTO- 
DARMSTADTO APYGARDOS 
KREPŠINIO NUGALĖTOJAS

YMCĄ suruoštose Frankfurt-Darm
stadt apygardos krepšinio pirmeny
bėse Hanau Perkūnas laimėjo pirmą 
vietą, finale nugalėjęs Hanau latvių 
YMCA 59:29 (25:9).

Žaidimo ir metimų, kokius parodė 
Perkūnas, hanavlečiai jau seniai ne
matė. Latviai, pradžioje dar mėginę 
priešintis, pamatę betikslį savo verž
lumą, perėjo į gynimąsi, stengėsi pa
sekmės lyginti ilgais metimais ir tik ’ 
retkarčiais gražiais prasiveržimais.

Žade ir taškus pelnė: Perkūnas — 
Paransevičius (19), Bagdonas. (13), 
Kepalas (8), Kalvaitis (7), Supronas 
(6), Pilvelis (4), Grudzinskas (2), Dra- 
gunevičius (0).

Latvių YMCA — Hops (8), Stals 
(6), Berzinš (6), Daukš (5), Jančevs- 
kis (4), Raiskum (0). Dr.
ZONOS ŠACHMATŲ PIRMENYBES

Kempteno stovykla rengia pas sa
ve rugsėjo 12 - 19 d. d. amerikiečių 
zonos lietuvių- šachmatų pirmenybes. 
Į jas suvažiuoja 14 šachmatininkų: . 
meisteriai Tautvaišas ir Arlauskas 
(Dillingen), Skibniauskas (Dinkels
buehl), Kazakevičius (Memmingen), 
Šilingas (Scheinfeld), Brazauskas ir 
Markevičius (Schw. Gmuend), Matu
sevičius (Dili.), Valančius (Kirch
heim), Mataitis (Hanau), Liūgą (Augs- ■ 
burg), Vosylius (Ingolstadt), Paškevi
čius, Guobis ir Sirutis (Kempten).

Šachmatininkai, surinkę šiose pir
menybėse 50 %, įgaus teisę dalyvauti 
Vokietijos lietuvių šachmatų pirme
nybėse, kurios bus surengtos amer. 
zonoje po poros mėnesių.

Zonos pirmenybes Kemptene ap
siėmė globoti vietos lietuvių koloni
jos pirmininkas dr. Kaškelis.

TAUTVAIŠAS IR ARLAUSKAS . 
Į HANAU TURNYRĄ

Mūsų meisteriai Tautvaišas ir Ar
lauskas pakviesti į latvių rengiamą 
didelį šachmatų turnyrą Hanau nuo 
rugsėjo 27 iki spalių 8 d. Pakviesta 
16 dalyvių, būtent: Bogoliubov, Bo- 
gatyrčiuk, Seleznev, dr., Rtidl, Un- ’ 
zicker, Niephaus, Troger, Kieninger 
(tik ką Jaimėjęs Vokietijos p-bes 
Weidenau), mūsų meisteriai Tautvai
šas ir Arlauskas, estas Heinla, it lat
viai: Zemgals, Endzelinš, Rankis, , 
Ozols ir Lidums.

Mes ieškome savųjų
P.C.LR.O. PAIEŠKOJIMŲ

* ĮSTAIGA. AROLSEN prie KASSELlo,
ieško šių asmenų:

XXXX
ADOMAVIČIŪTĖ Jadvyga, 21 metų, 

iš Zarasų, 1944 mi buvo Rytprū
siuose;

ANDRIEKUS Pranas, 67 metų, išKe- 
bersčlų;

ANDRUŠKIENE Stefanija, 26 metų;
BAJALIS Alfonsas, 36 metų, iš Lin

kuvos, 1945 m. pradžioje buvo 
Guestrow/Mecklenburg;

BAJALIS Algis, 1945 m. pradžioje 
buvo Guestrow/Mecklenburg;

BAJALYTE Danutė, 1945 m. pradžio
je buvo Guestrow/Mecklenburg;

BAJALYTE Ženė, 1945 m. pradžioje 
buvo Guestrow/Mecklenburg;

BENEVlClUS Matas, iš Bitiuzų km., 
Skaisgiris, Šiaulių apskr.;

BEZLINGIS Jonas su šeima, 1944. 10. 
10. buvo Ebenrode, Rytprūs.;

BURNELAITIS. Kasparas, t?2 metų, 
iš Užbalių, Tilžės apskr.;

BURNELAITIS Anna-Maja, 52 metų, 
iš Užbalių, Tilžės apskr.

• ClPLIENE Jadviga, 45 metų, buvo
Luebeck ar Hamburge;

BOBKIVAITE Sara, 26 metų;
DORFERTAITE Ona, 17 metų, iš Mi- 

kalajevo, 1945 m. pradžioje buvo 
Coburge;

DULSKIS Jonas, 20 metų, iš Vilka
viškio buvo Insterburge;

DUNDIENĖ Marija, 30 metų, 1945 m. 
pradžioje buvo Wahlitz/Magdeb.;

8AKBALTAUSKAS Leonardas, 20 
wteftl. Ig Kauno;

GAUBAS Ignas, 60 metų, iš Mekių 
km. Meškuičių vi., Šiaulių apskr.;

GAUBAS Juozas, 60 metų, iš Kazo
kų kirų Gaščiūnų vi., Šiaulių 
apskr.; ,

GIEDRAITYTE Marytė, 19 metų, bu
vo Pomeranijoj.

2812. Končiutė Adelė ([14b] Bibe- 
rach/Riss, Waghausstr. 7) — Smul- 
gienės Marijos, Urbonaitės Emilijos, 
Balvočių Antano ir Jono ir kitų gi
minių bei pažįstamų.

2813. Mikalauskienė Bronislava 
(Geesthacht-Spakenberg I bei Ham
burg, DP Camp) — Dr. Norkaus Me
čislovo ir Svambarienės Michalinos. 
Kas žino apie juos, prašomi pranešti.

2814. Lopeta Aleksas ([13a] Al
tenhofen 12 (Georg Hosl) bei Strau
bing) — žmonos Lopetienės-Liutky- 
tės Vandos ir pažįstamų.

2815. Zimavičienė Ona (USA, Phi
ladelphia 34, Pa 3228 Gaul str.) kilu
si iš Lietuvos, Alytaus apskr., Butri
monių valsč., Greikonių km. — savo 
giminių Vokietijoje.

Pranešimas
Iš dalies pakeisdama, iš dalies pa

pildydama savo pranešimą kūno kul
tūros vadovų paruošimo reikalu (žiūr. 
Mūsų Kelio Nr. 35/95) Muencheno 
sporto apygarda praneša:

Lietuvių tremtinių fizinio auklėji
mo mokytojų ir sporto instruktorių 

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu au rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbirms pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti 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 skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, o Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/, 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", 
Baycrische Hypotheken- und VVechsel-Bank, Filiale Dillingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16
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Redaktorius Al. Laikūnas.
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paruošimo kursai įvyksta G r a fen
as c h a u prie Mumau (Pietų Bava
rijoje) nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki.spa
lių 15 d. Kursai vykdomi su LTB 
Švietimo Valdybos pritarimu. Kur
santų maksimaliais skaičius 100 asm. 
(60 vyrų ir,40 moterų). Kursantais prii
mami žmonės iš visų trijų okupaci
nių zonų. Mokytojai, neturį fizinio 
lavinimo mokytojo cenzo, kursuose 
privalo dalyvauti. Mokytoj ais-kan- 
didatais priimami ir kiti, baigę ne 
mažiau kaip 8 kl. gimnazijos ir turį 
pedagoginių gabumų bei vietinių ko
mitetų rekomendacijų. Sporto in
struktoriais — kandidatais priimami 
sportininkai, iš kurių tikimasi, kad 
gautas žinias sunaudos savo indivi
dualinei klasei pakelti, o taip pat 
mokės jas perduoti ir kitiems. Mok
slo cenzas jiems — ne mažiau kaip 
4 kl. gimnazijos. Jų, kaip ir kūno 
kultūros mokytojų — kandidatų, są
rašus paruošia vietos apylinkės ko
mitetai.

Kursų programa palieka nepaki
tusi, kaip anksčiau buvo skelbta, 
skirtumas tik tas, kad specialam 
pasitobulinimui bus įvesti atskirų 
šakų papildomi kursai.

Kelionės išlaidas padengia patys 
kursantai. Leidimą zonų sienoms 
pervažiuoti pasirūpina kiekvienas in
dividualiai.

Maistas bus išduodamas vietoje. 
Vykstą į šiuos kursus asmenys būti
nai privalo atsivežti iš maisto išsi- 
registravimo (savo apylinkės stovy
kloje) pažymėjimą. Neturį šio pažy
mėjimo į kursus nebus priimami.

Be to, būtina pasiimti: asmens ir 
mokslo pažymėjimus, sporto, tualeto 
bei raš. reikmenis ir vieną antklodę.

Vietos apylinkių komitetų patvir
tintus kandidatų sąrašus siųsti iki 'š. 
m. rugsėjo 15 d. šiuo adresu: VI. Si
mutis, (13b) Augsburg-Hochfeld, 
Litauisches Lager 9/32.

Kandidatai, iki š. m. rugsėjo 20 d. 
negavę neigiamo atsakymo, laikomi 
į kursus priimtais.

Muencheno Sporto Apygarda

POGRINDŽIO SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1947. 9. ,28 dieną Muenchen’e- 
Freimann,. SS-Kaserne, Lit. Lager, 
Block A — Zim. 25, Stock 3, yra šau
kiamas vokiečių okupacijos metu Lie
tuvoje dalyvavusių pogrindiniame 
skautų judėjime — „Brolijoje“ — 
narių suvažiavimas. Buvę „Brolijos" 
nariai, turį raštiškų arba žodžiu galį 
duoti parodymų apie okupacijos me
tu Lietuvoje pogrindžio skautų vei
klą, prašomi dalyvauti.

Šaukia? Buvusieji „Brolijos“ 
Vadijos nariai.

NAUJI LEIDINIAI
Sv. Sosto Delegatūra išleido šiuos 

naujus leidinius:
Sv. ISTORIJOS N. ĮSTATYMĄ (bro- 

šiuruota) kaina Rm. 8,-
Sv. ISTORIJOS N. ĮSTATYMĄ (įriš

ta, atspausta labai gerame popie
riuje) kaina Rm. 12.-
Abi šio leidinio laidos atspaustos 

dviem spalvom ir gausiai iliustruo- • 
tos.
Stasio Ylos MEILE kaina Rm. 3,50

Be to, dar yra likęs mažas kiekis:
S. Sužiedėlio SV. KAZIMIERO kaina 

Rm. 2,-
Maldeikio - Maceinos LYČIŲ PRO

BLEMŲ kaina Rm. 2,50.
Užsakymus siųsti Šv. Sosto Deleį 

gatūros Leidinių Administratoriui 
(14a) Kirchheim /T., Alleestr. 128.

Pavieniai užsakant reikia iš ank
sto atsiųsti pinigus ir pašto išlaidas. 
Užsakant paskiro .leidinio daugiau 
kaip 10 egz., teikiama nuolaida.

Prašau skubiai atsiliepti
Alfonsą AUGUSTINĄ

Paieško dail. K. Varnelis, 
(14a) Schwabisch Gmūnd, Li- 
tauisches Lager, Block 9, Z. 36. ?

7
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Rūpinasi paminklu Dr. J. Šliupui
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDUS PUSLAPIUOSE

Paskutiniuoju metu Amerikos lie
tuvių spaudoje pastebima vis dau
giau raginimų, kad reikia nedelsiant 
palaidoti į. JAV atvežtus Dr. J. Šliu
po palaikus ir pastatyti jo atminimui 
paminklą. Bet kai kilo klausimas 
statyti paminklą, atsirado ir ginčai, 
kur toks paminklas turėtų būti pa
statytas. Daugiausia iniciatorių pasi
sako už Chicago, kur yra paties Dr. 
J. Šliupo iniciatyva sukurtos tautinės 
kapinės. Bet nelabai nori nusileisti 
ir Pennsylvanijos veikėjai argumen
tuodami, kad iš šio miesto Dr. J. Šliu
pas pradėjo savo kultūrinį darbą. Iš 
paskutiniųjų žinių matyti, kad toks 
paminklas tikrai bus statomas Chi- 
cagoje, nes už tą vietą pasisakė Dr. 
J". Šliupo našlė, neseniai su sūnumi 
nuvykusi į JAV ir nuvežusi velionies 
palaikus. Taip pat jau atsirado ir 
paminklui statyti iniciatoriai, kurie 
visus' darbus finansuosią.

ĮSISTEIGĖ TREMTINIŲ 
DRAUGIJA

Iš Detroito pranešamą, kad ten 
atvykus .daugiau tremtinių buvo 
įsteigta Detroito Tremtinių Draugija. 
Minėtos draugijos valdybą sudaro: 
Agr. Tomas Dambrauskas'— pirmi
ninkas, Jonas Dunčia — vicepirmi
ninkas, adv. Jonas Gliaudys — sekre
torius, Povilas Cečkauskas — iždi- 
jiinkas. Draugijos tikslas, kaip patys 
inciatoriai skelbia — padėti likusiems 
Europoje tremtiniams parūpinti affi
davits ir kitaip jiems pagelbėti. Ne
seniai draugijos valdyba buvo susi
šaukusi Detroite esančių visų organi
zacijų atstovus ir pakvietė, kad jie, 
kaip senieji veikėjai, naujai draugi
jai talkininkautų. Draugija iš senų
jų veikėjų gavo pritarimą.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Paskutiniuoju metu ir Amerikos 

HetuviiĮ komunistų laikraščiai pra
dėjo žymiai mažiau spausdinti žinių 
Iš Lietuvos, kurias jie imdavo iš atė
jusių laikraščių. Bet štai paskutiniuo
se „Vilnies“ numeriuose rašoma, kad 
po ilgų nepasisekimų vėl atstatytas 
Klaipėdos faneros fabrikas. Jis jau 
išleido pirmąjį faneros kiekį. Užpla
nuota esą, kad per metus pagamins 
5.000 kūb. metrų faneros. Taip pat 
skelbia, kad pradėti statybiniai dar
bai cemento ir kalkių fabrikui pasta
tyti Akmenėje. Iš laikraščio aiškėja, 
kad šis fabrikas, jei neįvyks kokių 
susitrukdymų, į darbą galės būti pa
leistas tik 1950 metais.

Iš prof. Balčikonio laiško, kuria
me jis priverstinai dėkoja už apdo
vanojimą ordenu, matyti, kad Lietu
vių Kalbos žodyno antrasis tomas jau 
visas yra spaustuvės darbe. Pradė-

■ ■ ė r ———1

Sudaryta rusų egzilinė vyriausybė
JAI VADOVAUJA BUVĘS RUSIJOS LAIVYNO KARININKAS

United Press iš Havanos, Kuboje, 
praneša, kad tenai esanti sudaryta 
„Rusijos egzilinė vyriausybė“, kurios 
tikslas esąs „išstumti Maskvoje esan
čius uzurpatorius“ ir įsteigti Rusijoje
„demokratiškai tautinę vyriausybę 
pagal Amerikos pavyzdį“.

Kuboje gyveną apie 150 baltarusių 
emigrantų, kurių Andrėj P. Golovčen- 
ko, buvęs .Rusijos imperijos laivypo 
kapitonas, ir esąs naujosios vyriau
sybės prezidentu. '

Golovčenko Kuboje gyvena jau 
21 metus ir yra 57 m. amžiaus. Jis 
pareiškė, kad legaliai Rusijos vyriau
sybei sudaryti judėjimas vykęs jau 
prieš karo pradžią, bet karas šį dar
bą sutrukdęs. Dabar jie savo darbą 
intensyviną, ir Maskvos uzurpatoriai 
netrukus išgirsią apie tai. Si veikla 
būsianti maskviškiams panaši į ato
minę bombą.

■ Egzilinės vyriausybės sudarymą 
paskatinusi sukurtoji organizacija, 
kuriai vadovauja prieš komunizmą 
nusistatęs Kubos laivyno leitenantas 
Rafael Reyna. Jis yra sudaręs komi
tetą „Rusijai išvaduoti“ ir pažadėjo 
visokeriopą paramą naujajai „egzili- 
nei vyriausybei".

Golovčenko pasisakė kovojęs kar
tu su admirolu Kolčenko prieš bolše
vikus Rusijoj revoliucijos metu. Jis 
pareiškė, jog jį remią baltieji rusai 
Visos* pasaulio dalyse, ir pridūrė, 

tas esąs redaguoti ir trečiasis tomas, 
kuris turįs būti baigtas 1948 metais.

RUOŠIASI PANAIKINTI ELLIS
SALOS IMIGRACIJOS PUNKTĄ

Pirmieji mūsų tautiečiai JAV pa
sekė per Castle Garden imigracijos 
punktą. Vėliau tas imigracijos punk
tas buvo perkeltas į Ellis salą, kurią 
lietuviai vistiek vadino „Kaslegar- 
ne“. Dabar skelbiama, kad Amerikos 
vyriausybė ruošiasi imigracijos punk-

Taip gyvena K. V. Baltramaičio aplankyti lietuviai Selige.nstadte
Foto Borjero

Taikai įgyvendinti reikalinga jėga
PAREIŠKĖ PREZIDENTAS TRUMANAS

Amerikos kontinento konferenci
jos, kuri įvyko Brazilijos Petropolio 
Quitandinha viešbutyje, uždarymo 
proga JAV prezidentas Trumanas pa
sakė reikšmingą kalbą, kuria jis pat
virtino jau anksčiau duotus pareiški
mus dėl pasaulio taikos įgyvendini
mo ir dėl Europos atstatymo.

Prezidentas Trumanas savo kal
boje pareiškė, kad JAV tauta bu
vusi įtraukta į šį karą su giliu tikė
jimu, kad „mes atidarome kelią lais
vam pasauliui ir kad karo iššauktas 
baisus kentėjimas sukurs pasaulį ge
resnį negu mes prieš tai pažinome“.

„Bet mes matome dar daug tautų, 
kurios yra svetimų dominiuojamos. 
Užtat mes ir kovojome, kad šį domi-, 
navimą panaikintume. Daugelis pa
silikusių Europos ir Azijos tautų gy
vena ginkluotos agresijos paunksnė
je".

kad jo organizacija nekovosianti dėl 
imperijos atstatymo, nes „rusų tauta 
nenorinti jos“. Jis tesieksiąs sudaryti 
demokratinį režimą Kremliuje. (NY 
HT)

JAV LEGIONIERIAI PRIES 
KOMUNIZMĄ

Iš įvykusio Amerikos legionierių 
suvažiavimo įsidėmėtina du faktai. 
Vienas yra tai, kad legionierių dau
guma pritarė Marshallio planui, ir 
antras — kad,jie pasisakė prieš ko
munistus.

Legiono delegatai pflėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama Amerikoje 
visai uždrausti komunistų partiją, 
paskelbiant ją nejstatymiška. Rezo
liucijoje taip pat pasisakoma už uni
versali karinio apmokymo įstatymą, 
už Amerikos atomo paslapties saugo
jimą ne tik nuo priešiškų, bet ir nuo 
draugiškų tautų. Be to, jie reikalauja 
iš vyriausybės rūmų, pašalinti de
struktyvius narius.

Savo tautiniu vadu legljonierlai 
išsirinko O’Neil, per šį karą buvusį 
laivyno ministerio pavaduotoju adju
tantu. Išrinktasis legionierių vadas 
pasižadėjo kovoti su komunizmu ir 
kitais „izmais“. Legiono pirmiausias 
rūpestis, anot jo, būsiąs visuotinio 
karinio paruošimo įstatymo priėmi
mas. (HTB, am.)

X •“
tą, esantį Ellis saloje, panaikinti. Tas 
punktas Ellis saloje buvo įsteigtas 
1892 metais. Geriausiais. imigracijos 
laikais per tą imigracijos punktą į 
JAV įvažiuodavo per dieną iki 5.000 
asmenų, o per metus imigracijos da
viniai rodė net 790.000 asmenų. Ap
skritai, per visą savo veiklos laiką 
Ellis sala į JAV įleido per 16 milijo
nų imigrantų. Naujasis imigrantų 
punktas būsiąs pačiame New Yorko 
uoste. B. Beržas

Prezidentas, kalbėdamas apie ka
rines pajėgas ir taikos išsaugojimą 
bei duotus Jungtinėms Tautoms įsi
pareigojimus, pareiškė:

„Nė viena didelė tauta taip ne
nori, kaip mes, nenaudoti ginkluotų 
pajėgų, bet tai neturi būti suprasta 
mūsų silpnumu, įgyvendinant įsipa
reigojimus Jungtinių Tautų chartai".

„Mūsų karinis pajėgumas bus pa
laikomas įrodyti, su kokių rimtumu 
mes siejame savo įsipareigojimus“.

Pagaliau JAV užsienių politiką 
Prez. Trumanas sutraukė J šiuos 4 pa
grindinius punktus:

1. Pagal Marshallio planą, Ameri
ka pasiryžusi atlikti visa, kas yra ge
riausia, kad suteiktų ekonominę pa
galbą tiems, kurie yra pasiruošę gel
bėtis tarpusavyje. JAV yra pasiruo
šusios daryti visa, ką jos gali savo 
santaupų ribose.

2. JTautoms išreikšta ištikimybė, 
būtent: „Mes neužmiršime savo įsi
pareigojimų, numatytų Chartoje, bet 
mes neleisime ir kitiems užmiršti sa
vo pasižadėjimus. .

3. Vykdydamos savo įsipareigoji
mus siekti pasaulio stabilumo JA 
Valstybės yra nusprendusios pasilikti 
karinį pajėgumą.

Tautos Šventės minėjimas Dillingene
Gilaus liūdesio, susikaupimo ir 

pasiryžimo ženkle buvo atšvęsta Tau
tos Diena — Rugsėjo 8-ji — Dillin- 
geno lietuvių stovykloje. 9 vai. ryto, 
giesmę „Marija, Marija“ sugiedojus, 
iš gausiai susirinkusių lietuvių krū
tinių aidint, Lietuvos Himno garsams 
pakilo aukštyn mūsų trispalvė. Po to 
10 vai. nuvykome didžiulėn gražion 
studentų bažnyčion pasimelsti ir pa
prašyti Aukščiausiąjį malonių mums, 
tremtiniams, ir visai lietuvių tautai. 
Pamaldas atlaikė ir gražų patriotinį 
pamokslą pasakė progimnazijos ka
pelionas kun. Račaitls.

Vakare. vėliavą nuleidus, 30 vai. 
didžiojoj stovyklos salėj, susirinkus 
gausiai Dillingeno visuomenei, įvy- 
kos iškilmingas tos dienos pagerbimo 
aktas. Į garbės prezidiumą pakvietęs 
stovyklų administratorę Miss Levy, 
vietos karinės valdžios komendantą 
1-st. Lt. Hugh Fenzel, estų, ukrainie
čių ir vietos lietuvių visuomenės at
stovus, iškilmingąjį aktą pritaikinta

Reikalauja skubios pagalbos Europai
Washingtonas. — JV valstybės se

kretoriaus pareigas einąs pasekreto- 
ris Robertas Lovett spaudos kon
ferencijoj pareiškė, jog Europos ūkinė 
padėtis blogėja taip sparčiai, kad 
Amerikos pagalba bus reikalinga jau 
artimiausiais šių metų mėnesiais. 
Marshallio planu numatytosios pagal
bos Europa nebegalinti laukti, nes ji 
tebūsianti realizuota ateinantį pava
sarį, o Europos krizė ateinanti grei-' 
čiau, negu buvo numatyta.

BBC Washingtono korespondentas 
praneša, jog Lovetto pareiškimas 
skambėjęs kaip aliarminis įspėjimas. 
Washingtono laikraščiai rašą, kad ir 
JV valstybės pasekretoris ūkio reika
lams Claytonas, kuris pastaruo
ju laiku tarėsi Paryžiuj su Europos 
ūkio ekspertais, visą laiką siuntęs

Korėja laukia laisvės
SOVIETAI NEVYKDO MASKVOS SUSITARIMO

New York Herald Tribune veda
mojo vietoje rašo apie Korėją. Ame
rikiečiai gali didžiuotis veikiančio 
Valstybės sekretoriaus Robert A. Lo
vett padarytu pasiūlymu, kad galėtų 
atsiekti to tikslo, kuris Maskvos nu
tarime buvo priimtas — Korėjai duo
ti nepriklausomybę. Siame pasiūly
me nėsą nė mažiausio pėdsako, mė
ginančio pasilikti specialią JAV po
ziciją Korėjoje. Atidus skaitytojas 
nerastų nieko kito kaip planą, kuriuo 
Korėja grąžinama korėječiams, pasi
renkant jiems' patiems norimą vy
riausybę.

Jei Sovietai turėtų tikrą tikslą, 
kad Azijos žmonės valdytųsi patys, 
kaip kad jie dažnai skelbiasi to sie
kią, rusai patvirtintų p. Lovett planą 
neatidėliodami. Bet dabar jie nerodo 
tam jokių vilčių, nes šis pasiūlymas 
visai priešingas Sovietų norams Ko
rėjoje. Rusai iš tikrųjų nerodo jokio 
noro atitraukti savo kariuomenę iš 
Korėjos, nebent jie tai padarytų tik 
tuo atvejų, jei Korėja taptų tikra So-

Prezidento Trumarib pareikšti pa
tikinimai, kad bus padėta visiems 
tiems, kurie patys nori gelbėtis, ir 
kad Amerikos tauta kovojusi tam, 
jog svetimieji kraštai nedominuotų 
ant kitų, — teikia vilties ir prispaus
toms tautoms. -am.

IRANAS VĖL NERVINASI
AP pranešimu, iraniečiai ir diplo

matinių sluoksnių atstovai pareiškia, 
jog jie turį žinių, kad 10.000 kurdų, 
kuriuos remia Sovietų kariuomenė, 
koncentruojasi Sovietų Azerbeidža- 
ne, prie šiaurės vakarų Irano sienos. 
Kai kurie stebėtojai nurodo, jog tuo 
daromas spaudimas . į Irano parla
mento narius, dabar svarstančius 
Irano-Sovletų pasirašytą 1946 m. naf
tos prekybos sutartį, kurią Irano par
lamentas turi ratifikuoti.

Sprendžiant pabiri neoficialius 
duomenis, Sovietų kariuomenės tenai 
prlskaitoma iki 30 divizijų. Jos ma
nevruojančios prie Irano sienos. Ira
no kaimuose pasirodę rusų „pabėgė
lių“ ir sovietinės kariuomenės dezer
tyrų. Kaip toliau pranešama, Irane, 
kur iš viso nervinamas! dėl galimos 
invazijos iš šiaurės, aktyviai veikią 
sovietiniai agentai ir Barzani kurdai. 
(NYHT) 

tai dienai.kalba pradėjo LTB Dil
lingeno Apylinkės Komiteto pirmi
ninkas A. Dagilis. Po jo prasmingos 
ir turiningos kalbos lietuvius Tautos 
Dienos proga sveikino ir pareiškė 
linkėjimus vietos komendantas 1-st. 
Lt. Hugh Fenzel, Miss Levy ir ukrai
niečių bei estų atstovai. „Tik sun
kiais laikais pažįstama tikrieji drau
gai. Ypatingai dabar patyrėme, kaip 
tampriai esame mes su Jumis susi
rišę: Jūsų skausmai yra mūsų skau
smai ir Jūsų džiaugsmai — mūsų 
džiaugsmai“, pareiškė savo sveikina

Lietuviai menininkai per radiją
Rugsėjo mėn. 8 d. 20,30 vai., Tautos 

šventei atžymėti, per Muencheno ra
diją buvo surengtas lietuvių muzikos 
pusvalandis. Programą atliko Vineė 
Jonuškaitė-Zaunlenė,, padainuodama 
tris Stasio Šimkaus („Vai nekukuok“ 
ir kt.), Juozo Gruodžio („Ulijona“) ir 
Vlado Jakubėno („Plauki antela“) 

valstybės departamentui aliarminius 
pranešimus apie Europos padėtį,

Vienas valstybės departamento 
pareigūnas vaizdingai prasitarės, jog 
Europa turinti gauti JV pagalbą ligi 
lapkričio 30 d., nes kitaip gruodžio 
1 d. joje šeimininkausią komunistai. 
— Lovettas atsisakė spaudos atsto
vams ką nors pasakyti apie perspek
tyvas lapkričio m. sušaukti specialią 
kongreso sesiją Marshallio planui 
svarstyti; jis kalbėjo apie „laikint 
planą“ Europai paremti jau šį rudenį, 
kol Marshallio planas dar netapęs 
kūnu. Greičiausia jis būsiąs turėjęs 
galvoje Tarptautinio banko arba 
Eksporto-Importo banko paskolą, sie
kiančią apie 2,5 milijardų dolerių ir 
išmokėtiną Europos valstybėms dar 
prieš ateinančių metų sausio mėn. -E- 

vietų Sąjungos sienų provincija. Jie 
vis atsisako ir atsisako kalbėtis su 
bet kuriais korėječiais, kurių nepa
tvirtina patikėtiniai, kitaip tariant, 
jie nenori kalbėti su nekomunistais.

Kadangi, atrodo, nėra jokių per
spektyvų Sovietų laikysenai pakeisti, 
P. Lovett buvo paprašęs 4 didžiuo
sius, buvusius Maskvos susitarimo 
nariais, įskaitant D. Britaniją ir Ki
niją, susitikti Washingtone rugsėjo 8 
d., ir aptarti pažadėtos Korėjai nepri
klausomybės reikalą. Toks susitiki
mas negalės įvykti dėl Rusijos laiky
senos. Tačiau tas parodys, jog Ame
rika viską darė, kas buvo galima pa
daryti, kad Korėja būtų grąžinta ko- 
reječiams.

Pagal paskutines žinias, Korėjoi 
problemą JAValstybės perduos JTau- 
tų plenumui spręsti.

LZS-gos valdyba 
pasiskirstė pareigomis

Naujoji Lietuvos Žurnalistų Są
jungos Valdyba, tuojau po S-gos me
tinio suvažiavimo susirinkusi pirmo
jo posėdžio, pasiskirstė pareigom!* 
šiaip:

Sąjungos Pirmininkas — Al. Mer
kelis,

Vicepirmininkai — H. Blazas ir J. 
Būtėnas,

Sekretorius — P. Gaučys, 
Kasininkas — S. Urbonas, 
Nariai — V. Trumpa, D. Penikaa, 

J. Cicėnas ir J. Kardelis.
Sąjungos Valdybos būstinė — Ha

nau lietuvių stovykloje.

JAV DIDINA A. BOMBŲ ATSARGĄ
Dem. sen. Brien McMahon kon

greso atominės energijos komitete 
pareiškė, kad Amerika didinanti ato
minių bombų gamybą, nes tai iššau
kusi Sovietų Sąjungos laikysena.

„Mes dabar tikrai darome progre
są tobulindami atominės energijos 
gaminimo metodus, įskaitant ir pačią • 
bombų gamybą", pasakė jis. „Mes. 
nedarytume šių bombų, jeigu Ame
rikos pasiūlytą tarptautinę atominės 
energijos kontrolę būtų priėmusi Ru
sija“, pridūrė senatorius.

Anksčiau senatorius McMahon 
buvo pareiškęs, kad Rusija už Uralo 
statanti slaptą atominės energijos fa
briką. (Reuter) , 

mame žodyje estų visuomenės atsto
vas p. Kreek.

Po iškilmingojo akto sekė koncer
tinė dalis, kurią atliko chormeisterio 
J. Starkos vedami mišrasis ir vyrų 
chorai, solistė E. Rūkštelienė, smui
kininkai Pr.' Matiukas ir Gabrijolas 
ir violončelistas M. Saulis. Paste
bėtina, kad po ilgesnės pertraukos 
šia proga visai tvirtai pasirodė Jul. 
Štarkos vedami chorai.

Tautos Himnu baigtos šios mums 
brangios iškilmės. (dp) 

harmonizuotas liaudies dainas; vio
lončelistas Kurt Engertas pagrojo 
„Idilijas“ iš Kazio Viktoro Banaičio 
violončelinės. sonatos ir smuikininkas 
Izdorius Vasyliūnas — Broniaus Bu- 
driūno „Raudą“ ir Antano Račiūno 
„Nesileisk!, saulele“.

8


	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1947-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008

