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Senosios problemos naujoje šviesoje
JAValstybės siekia JTauių veiksmingumo - Marshallio istorinės reikšmės kalba

Lauktoji JTautų pilnaties sesija 
prasidėjo audringo oro reiškiniais. 
Atmosfera pilna ozono. Vasaros kars
čius lydi griaustinis ir žaibai, o lie
taus vis dar nėra. Tikimasi, kad de
besys bus išsklaidyti be didelės žalos.

JAV užsienių reikalų ministeris G. 
Marshallis JT pilnaties suvažiavimo 
proga pasakė dvi reikšmingas kal
bas: vieną išvakarėse, o antrąją —•' 
JT pilnaties susirinkime.

Pirmąja savo kalba G. Marshallis 
palietė skaudžius tarptautinius klau
simus, apgailestavo, kad nepasisekė 
sutvardyti Graikijos - Balkanų klau
simo, ir pareiškė: „Būtų skaudus ir 
tragiškas nusivylimas, jei praktika 
parodytų, jog San Franciske atsiek
toji harmonija būtų tik laikina. Mums 
sunku suprasti, kad šios organizaci
jos nariai apgalvotai siektų jos Struk
tūros sunaikinimo, panaudodami 
nuolatinius agresyvinius veiksmus, 
arba abstrukciją, kad paralyžuotų 
pagrindinius organizacijos organus“.

Jei šiame p. Marshallio pareiškime 
ir nebuvo paminėtas agresorius, tai, 
anot NYHT, visi suprato, jog tai bu
vo taikoma Sovietų Sąjungai ir jos 
Balkanų satelitams.

VIETOJE TAIKOS — GRĖSMĖ
JT pilnaties suvažiavime JAV užs. 

reikalų ministeris G. Marshallis pa- 
sakė istorinės reikšmės kalbą. Pa
sveikinęs Prezidento vardu suvažia
vimą. jis pareiškė, jog praslinko-dau
giau kaip dveji metai nuo karo pa
baigos, o talkos ir laimėjimo baisių' 
mes dar nepasiekiemė. Žmonės susi
rūpinę žvelgia į ateitį ir stebi, ar 
kartais nekils naujas ir dar baisesnis 
konfliktas, kuris galįs juos pasmaugti. 
Mums nepasisekė sudaryti Vokietijos 
ir Japonijos taikos pagrindų, nei mes 
atstatemė nepriklausomos Austrijos 
valstybės. Vietoje talkos, laisvės ir 
ekonominio saugumo, mes randame 
grėsmę, priespaudą ir baisius nepri
teklius. Aukščiausios pastangos rei
kalauja iš mūsų visų sėkmės prasi
laužti pro blogio užtvaras, kurios gi
lina politinę ir ekonominę krizę. Štai 
kodėl JAValstybės įtraukė į pilnaties 
darbotvarkę Graikijos teritoriniam 
Integralumui ir politinei nepriklauso
mybei grėsmės klausimą.“

Toliau Graikijos klausimu Mar
shallis šitaip pasisakė: „Vienas nuo
latinis Saugumo Tarybos narys tris 
kartus vetavo Tarybos pastangas 
klausimui sutvarkyti. Sis suvažiavi
mas negali nuošaliai stovėti kaip 
koks žiūrovas, kai JTautų nariui gre
sia puolimas iš užsienio.

Jei JTautos neapgins mažos tautos 
Integralumo, tai visų mažųjų valsty
bių saugumas bus išstatytas pavojui. 
Saugumo Tarybos nepajėgumas efek
tyviai veikti šiuo klausimu, krenta 
rimta atsakomybe pilnaties suvažia
vimui.“ Todėl JAV delegacija įtei
kianti pilnačiai rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad „Albanija, Bulga
rija ir Jugoslavija liautųsi tiekusios 
tolimesnę paramą partizanams Grai
kijoje, sudaryki komisiją kuri padėtų 
Įgyvendinti pasiūlymus ir tyrinėtų 
taktoąs, kurie su tuo siejasi...“

Palestinos klausimu Marshallis 
pasisakė, kad JAV ketinančios viską 
daryti, kad dar šioje sesijoje būtų

Tarptautinės Moterų Tarybos posėdy
P. LOZORAITIENĖS LAIŠKAS TRAUKIA ASARAS.

„New York Times“ rugs. 6 d. nr. 
IB Philadelphijos praneša, kad pir
mame po karo tarptautinės moterų 
tarybos posėdy buvo perskaitytas 
buv. Lietuvos Moerų Tarybos pir
mininkės p. Lozoraitienės laiškas, ku
riame prašoma reikalauti JTO sustab
dyti teroro režimą Baltijos valsty
bėse. „New York Times“ laišką pla
čiai cituoja ir rašo, kad „jo klausy
damos daugelis delegačių šluostėsi 
ašaras“. P. Lozoraitienės laiške buvę 
penki punktai: 1) prašyti JTO sustab
dyti Baltijos kraštuose terorą bei de-

išspręsta ši sunki problema. JAV daug 
vilčių dedančios į spec, komiteto dau
gumos pasiūlymą.

korėja dar okupuota '
„Jau beveik dveji metai, kaip 

JAV vyriausybė mėgina susitarti su 
Sovietų vyriausybe per bendrą komi
siją ir kitais būdais Maskvos susita-

rimui įgyvendinti, kad Korėja taptų 
nepriklausoma... Šiandien Korėjos 
nepriklausomybė nėra toliau pažen
gusi, negu ji buvo prieš 2 metus... 
Korejiėčiai, nebuvę priešai, bet iš
vaduoti iš 40 metų Japonijos prie
spaudos, — vis dar ne laisvi.“

„Tokia padėtis negali tąątis be

galo". JAV esančios pasiūliusios pro
jektą Maskvos susitarimui atsiekti, 
bet Sovietų vyriausybė ji atmetusi, 
nors D. Britanija ir Kinija su juo su
tikusios. Kadangi tarpusaviu keliu 
negalima buvo pasiekti susitarimo, o 
tik vis nudelsiama, tai „JAValstybių 
vyriausybė įteikia Korėjos nepri
klausomybės problemą šiam pilnaties 
suvažiavimui“.

ATOMINIAI GINKLAI IR VETO
P. Marshallis palietė atominės 

energijos kontrolę ir kitus masinio 
naikinimo ginklus. Jis nurodė, kad 
iki šiol pasisekę detaliai išdirbti kon
trolės funkcijas, kuri efektyviai at
liktų atominės energijos kontrolę, 
bet „dvi tautos nenorinčios prisidėti 
prie daugumos atsiektų sprendimų. 
Tai trukdantis ir blogą pranašaująs 
faktas".

„Veto teisės panaudojimas Sau
gumo Taryboje yra ankštai siejamas 
su JTautų gyvavimu ir sėkme...“ 
San Franciske JAV pasisakiusios už 
veto, „t. y., už vienbalsiškumą, bet 
dabar... panaudojimas vieningumo 
teisės Saugumo Tarybai suvaržo at

JAV užsienių politikos pagrindinių sprendimų trys svarbiausieji vyrai. 
Iš kairės l dešinę: JAV delegacijos prie JT šefas Warren R. Austin, 
JAV užsienių reikalų ministeris George C. Marshallis ir resp. senato

rius Arthur H. Vandenberg.

Rytų ir vakarų kryžkelėje
Eilėje konferencijų, kuriose visu 

pokario diplomatijos įmatrumu buvo 
siekiama šiokio tokio Europos padė
ties stabilizavimo, bent kompromi
sais buvo atsiekta formalaus taikos 
sutarčių su Vokietijos satelitais rati
fikavimo. Viso to pasėkoje, britų ir 
amerikiečių okupacinės pajėgos jau 
traukiasi iš Italijos. To paties tiki
masi iš Sov. Sąjungos karinių pajė
gų Bulgarijoje. Gi Vengrijoje ir Ru
munijoje jos lieka — susisiekimo ke
lių su okupuota Austrija saugoti.

Tuo būdu kraštas, kuriam tuoj po 
karo buvo žadėta paruošti ir suteikti 
,nepriklausomos ir demokratinės re
spublikos“ statusą, lieka tolimesnėje 
nežinioje. Puoselėta viltis, ne kartą 
jau išreikšta Austrijos valstybės vyrų 
lūpomis, būti Rytų ir Vakarų pasau
lius jungiančiu savarankišku tiltu, 
tenka pakeisti tuo vaidmeniu,, kuris 
šiandien, ir nežinia dar kiek laiko, 
Austrijai tenka vaidinti — kryžkele, 
kurioje judėjimą verčiasi tvarkyti 
svetimi policininkai.

Ilgas ir kartais jau beprasmiu at
rodąs Austrijos sutarčiai ruošti kelias

portacijas, 2) padaryti įtakos, kad 
Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą 
nebūtų pripažintas, 3) Padaryti žygių 
tremtiniams grąžinti namo, 4) pada
ryti žygių, kad išvežtaisiais į Sibirą 
rūpintųsi tarptautinės šalpos organi
zacijos, 5) kad Baltijos kraštų pabė
gėliais Vakaruose būtų rūpinamasi ir 
kad jų moterys būtų astovaujamos 
IRO.

Posėdžio pirmininkė lady Nunburn- 
holm pareiškė, kad organizacija ga
lės imtis akcijos tik paskutiniuoju 
punktu. — E — 

privedė pastarosiomis dienomis bent 
prie visiškai „aiškių“ rezultatų, bū
tent, amerikiečių delegacijos nario 
Ginsbergo žodžiais, — „aiškiausių 
nuomonių skirtumų“...

Esamoje derybų dėl Austrijos sta
tuso stadijoje Sov. Sąjunga jau 59 % 
to krašto pramonės turi savo kontro
lėje. Tendencija užtikrinti ateičiai 
laisvas rankas to krašto visame ūki
niame gyvenime, reikalaujant sau 
blanko čekio, rodo toli siekiančius 
Sov. Sąjungos interesus Vid. Eropoje, 
kurie susiduria su Vak. Alijantų nuo
mone, jog tokiu atveju negali būti ir 
kalbos apie Austrijos suverenumą, 
nekalbant jau apie tai, kad tiltas į 
Vak. Europą būtų paliktas vienos 
Sov. Sąjungos rankose su visomis, 
gerai žinomomis, tolimesnėmis pasė
komis.

Anot „Daily Mail“, Austrija esąs 
raktas į Europos užvaldymą ir Sov. 
Sąjunga privalanti to rakto siekti, 
jei jos „Drang nach Westen“ viliasi 
pasisekimo.

Trumano šuolis į Bosforą susilau
kė reakcijos „reakcionieriškos“ opo
zicijos Balkanuose likvidavimu ir 
slaviškųjų čekų bei lenkų žygiais 
prieš tų kraštų opozicijų likučius. Li
ko dar Austrijos „Volkspartei“, ku
rios padėtį išlaiko skirtinga Austri
jos situacija. — „Austrija yra mažas 
laivelis su keturiais drambliais ant 
denio“, kaip kartą yra išsireiškęs jos 
prezidentas dr. Renner, tačiau įvykiai 
parodė, kad ta austrams „nusibodusi“ 
padėtis turi ir savų... kliusų. Ka
rinių uniformų įvairumas Vienos 
aikštėse leidžia tos sostinės politi
kams išdidžiai byloti — „Mes nesame 
Vengrijoje!“

Yra ir kitų aplinkybių, neleidžian
čių Austrijos įvykiams riedėti Bal- 
kaniškon pakalnėn. Viena jų, tai 
austrų socialistų dabartinis nusista
tymas kairiojo „vienybės fronto“ at
žvilgiu. Tiesą pasakius, „austromark-

Nihilistinis Višinskio pareiškimas
Taikingus JAV užsienių reikalų 

ministerio p. Marshallio pareiškimus 
Sovietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministerio pavaduotojas p. Višinskis 
apipylė ne kontra argumentais, bet 
neigiamais pareiškimais. Jis pir
miausia kaltino JAV ir DB už JTau- 
tų pastangų universalaus atominio 
nusiginklavimo sabotavimo. (Reikia 
priminti, kad Sovietų Sąjunga nusi
ginklavimą supranta tokį: atominių 
bombų sunaikinimą, atominių ginklų 
gamybos uždraudimą ir suorganiza- 

sistų“ radikalizmas ir menka distan
cija nuo komunizmo buvo žinomi 
tiek prieš, tiek po 1918 metų. Tačiau 
šiuo metu austrų socialistų liderių 
pasisakymai, kiek jie nuoširdūs, rodo 
posūkį, išreikštą žodžiais „vienybė 
nesuderinamųjų“. Anot jų, šiuo me
tu Austrijoje darbo klasė esanti fak
tinę vienybę įgyvendinusi, išskyrus 
10% tokių, kurie save dar vadiną 
komunistais. Atitraukus Sov. Sąjun
gos karines pajėgas, jų skaičius žy
miai sumažėsiąs... Bet gi ir šiaip 
10% „atskalūnų“ darbo žmonių są
jūdžiai yra turėję. Šiandien jie vadi
nasi komunistais, vakar galėjo būti 
katalikiškais „darbo fronto" nariais, 
rytoj anarchistais ir t. t. Socialistų 
manymu, jei šiandien iš viso kalbama 
apie tokius dalykus, kaip Austrijos 
dviejų proletariato partijų susijungi
mo reikalingumą, tai tik todėl, kad 
esama vienos didelės galybės šešė
lyje. Suglaustai tariant, austrų socia
listai siekią tarptautinės socialistinės

(Nukelta į 6 pusi.)

Sprendžiamoji sesija
Negali būti abejonės, rašo NYHT 

vedamojo vietoje, kad ši pilnaties 
sesija bus sprendžiamoji pasaulinės 
organizacijos būsimai istorijai. De
legacijų priešakyje dalyvavimas užs. 
reikalų ministerio Marshallio ir užs. 
reik, pavad. Višinskio (vėliau Molo
tovo) rodo šio suvažiavimo svarbu
mą.

Rusijos boikotavimas Marshallio 
plano reiškia ekonominėje srityje ka
ro paskelbimą. Rusų veto dėl Bal
kanų pirminės rezoliuciją yra Krem
liaus deklaracija, jog jis nenori ar 
negali bendradarbiauti politinėje sri
tyje, jei tik tai siejasi su JTautomls. 
Pakartotinas procedūros ir esminio 
pagrindo rezoliucijos vetavimas, ku
ria norėta Balkanų klausimą per- 

likti savo tikras funkcijas“... Todėl 
JAValstybės priėjusios išvadą, kad 
šiuo klausimu būtų palikta daugiau 
laisvės ir JAV norėtų veto panaikin
ti, jei jis liestų Chartos VI punktą 
dėl narių priėmimo. Marshallis siūlo 
sudaryti specialią komisiją kuri pa
ruoštų veto klausimu pasiūlymą iki 
būsimos 1948 m. rugsėjo pilnaties se
sijos.

Salia to buvo pasiūlyta sudaryti 
specialų komitetą. „Aš todėl šian
dien siūlau pilnačiai dar šioje sesi
joje iš pilnaties suvažiavimo suda
ryti nuolatinį komitetą — tarpžiny
binį Taikos Saugumo komitetą, kuris 
veiktų iki kitų metų reguliarios rug
sėjo mėn. sesijos ...“

„Sis komitetas galėtų rekomen
duoti nariams sušaukti specialią pil
naties sesiją, jei iškiltų reikalas...“

Baigdamas savo kalbą, jis pasakė, 
kad: „JAV vyriausybė mano, jog 
nuolatinės taikos tikriausias pagrin
das glūdi visų vyriausybių ir visų 
tautu įstatymu vykdyme ir palaiky
me. Tai yra JTautų struktūros ir 
Chartos širdis. Tai yra geriausią, 
žmonijos viltis“.

vimą tokios tarptautinės kontrolės, 
kuri negalėtų kontroliuoti Sovietų 
Sąjungos pramonės, nes - tai būtų, 
anot Višinskio, špionažo darbas).

Jis kaltino prezidentą Trumaną, 
kuris Pietinėje Amerikoje, Petropoly- 
je, pareiškė, jog JAV pasilaikysian
čios karines pajėgas. Priekaištavo 
JAV ir DB už tai, kad šios nebojan- 
čios mažųjų grupių intersų ir nesie
kiančios tarptautinio bendradarbia
vimo. Toks siekimas esąs savimeilus 
ir nuvertinąs JT organizaciją. Vi
šinskis priekaištavo JAV už Trumano 
doktriną ir Marshallio planą Euro
pai atstatyti, nes tai pažeidžią JT 
Chartą. Marshallio planas sudarą! 
priešišką bloką, nukreiptą prieš Eu
ropos rytus ir Sovietų Sąjungą.

' Jam nepatiko Marshallio pasiūly
mas sudaryti komisiją, kuri šalia 
Saugumo Tarybos galėtų spręsti iš
kilusius klausimus, lygiai taip pat t 
puolė p. Marshallį už tai, kad Jis pa
siūlė Korėjos klausimą perduoti JT 
pilnačiai spręsti. Višinskis pareiškė, 
kad Rusija negalinti priimti Mar
shallio pasiūlymų.

Pikčiausias priekaištas JAValsty- 
bėms ir D. Britanijai buvo tas, kad 
šios neva vedančios karo propagan
dą prieš Rusiją per spaudą ir radiją, 
rašo NYHT.

Višinskio pareiškimą JAV spauda 
sutiko gana šaltai. NYHTlmes pava
dino ją neigiama. JAV atstovas prie 
Saugumo Tarybos p. Austin pasakė, 
kad Višinskis iškreipės JAV politiką. 
Prancūzijos užsienių reikalų ministe
ris Bidault, kalbėdamas pilnaties po
sėdyje, pareiškė, kad po tokių dviejų 
Didžiųjų Galybių atstovų pareiškimų 
JT darbas pasidarysiąs nebeįmano
mas. A. Audronis 

duoti JT pilnačiai „dvigubai užknie- 
dino“ Sovietų poziciją, rašo laikraštis. 
Tai esąs galutinis pareiškimas, kad 
Charta tokia, kokia yra dabar, yra 
neveiksminga ir vargu galima būsią 
suartinti šias dvi — sovietų Ir ne- 
sovietų — sistemas paprasta pasita
rimų tvarka.

Tokia tai esanti dilemos esanclja, 
kuri dabar pastatyta prieš JT pil
natį. Ji negali būti Išsprendžiama 
paprastai „pašalinant veto". Veto 
teisė esanti visai aiškns ir vienintė- 
lis Chartos struktūroje elementas, 
kurį Sovietai randa naudingu; jo pa
naikinimas (jei, ta galima būtų lega
liai įvykdyti), žinoma, reikštų Rusi
jos išskyrimą iš JT ir, konsekventiš
kai, pasaulinės organizacijos galą..,*
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„Vakarų tradicija"
TARPTAUTINIS STUDENTŲ SAMBŪRIS — NEPAVYKUSI OFENZYVA

Britų karinės valdžios iniciatyva, 
prie Bonnos universiteto buvo su
organizuoti tarptautiniai atostogų 
kursai, trukę beveik 3 savaites — 
nuo š. m. rugpjūčio iki 22 d. Šie kur
sai buvo pavadinti „Abendlaendi- 
sche Tradition“. Jų tikslas — suda
ryti progą susitikti vokiečių ir už
sienio studentams, išklausyti eilės 
paskaitų, išdiskutuoti jose iškeltas 
mintis, susipažinti ir suartėti.

Šio tarptautinio akademikų susi
būrimo titulas — „Abendlaendische 
Tradition“ — buvo ne tik vedamoji 
paskaitų mintis ir visų kursų motto, 
bet lygiai ir tendencija, — pozityvi 
tendencija, siekianti atgaivinti kul
tūrinį Vakarų bendravimą ir jam su
teikti tradicinį pobūdį. Ir reikia pa
sakyti, iniciatorių ir rengėjų viltys 
pasitesino šimtu procentų, nes diso
nansu nuskambėjęs pronacinės gal
vosenos balsas, nukreiptas pieš DP, 
sukėlė tik savininkams nemalonią 
reakciją.

Šiuose kursuose iš viso dalyvavo 
apie 300 studentų: anglai, australie- 
čiai, kanadiečiai, pietų afrikiečiai, 
vokiečiai, norvegai, švedai, olandai, 
prancūzai, šveicarai, po vieną lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių atsto
vą ir du lenkai. Lietuviams atsto
vavo stud. A. Paulaitis, nuo praėju
sio semestro pradžios einąs tarptau
tinės studentų sąjungos Bonnoje (jai 
priklauso apie 350 DP studentų) pre
zidiumo pirmininko pareigas.

Kursų atidarymo dieną sveikini
mo kalbas pasakė Bonnos u-to rek
torius ir švietimo ministeris prof. Dr. 
Konen ir britų zonos švietimo globė
jas (educational adviser) Mr. Birley. 
Paskaitos anglų ir vokiečių kalbomis 
buvo skaitomas Aloysiuskolleg’e, Bad 
Godesberge. Jas skaitė 6 anglai ir 8 
vokiečiai profesoriai ir docentai. 
Anglų paskaitos buvo sociologinio 
bobūdžio, o vokiečių paskaitų bran
duolį sudarė Reino srities kultūra ir 
menas.

Po paskaitų būdavo diskusijos, o 
laisvalaikis buvo panaudojamas kon
certams, pobūviams ir ekskursijoms. 
Diskusijose politinėmis temomis 
griežtai pasisakyta prieš priespaudos 
režimus: tiek prieš žlugusią rudąją, 
tiek prieš tebeegzistuojančią rytietiš
ką diktatūras.

* Gyvų diskusijų metu buvo ne kar
tą akcentuojamas tarptautinio soli
darumo ir susipratimo momentas. 
Betgi būta ir šiokio tokio disonanso. 
Jis pasireiškė DP klausimui iškilus. 
Iš daugelio vokiečių studentų atsi
rado pora jaunuolių, kurie vis dar, 
gal ir patys to nenuvokdami, gyvena 
nacių dvasia ir pasigenda tuometinių 
metodų santykiuose su kitų tautų 
žmonėmis. Vienas vokietis studentas, 

i pavyzdžiui, sielojosi, kad vokiečiai 
per maža turį teisių, nes negali tvar
kyti DP stovyklų, daryti ten kratų ir 
apskritai taip patvarkyti, kaip jie iš
mano. O leisti vokiečiams patvar
kyti tremtinius, jaunuolio nuomone, 
būtinai reikėtų, nes tremtiniai esą 
nedirba, spekuliuoją, naktimis plėšia 
ūkininkus ir gerai gyvena vokiečių 
sąskaiton. Savo žodžiams patvirtinti 
jis suminėjo Paderborno lenkų sto
vyklą. Į šiuos skaudžius priekaištus 
tremtiniams reagavo lietuvių atsto

Senas lietuvio kapas svetur

Neseniai patekau į Bad Woeris- 
hofeną, j kur mane atvedė visame 
pasaulyje žinomas vardas klebono 
Sebastijono Kneipp, kurs čia gyve
no, gydė žmones natūralinėmis prie
monėmis — vandeniu ir žolelėmis ir 
mirė lygiai prieš 50 metų.

Toji pati garsenybė atvedė iš Lie- 

vas. Jis sutiko, kad dalis tremtinių 
nedirba, bet nedirba kaip tik todėl, 
kad vokiečiai jiems darbo neduoda. 
Jau nekalbant apie kitus specialistus 
ir inteligentus, vokiečiai nenori įsi
leisti į ligonines ir nesutinka leisti 
verstis gydytojo praktika netgi Vo
kietijos universitetus baigusiems me
dikams. Jie vis dar mieliau ir da
bar, kaip kad nacių laikais, matytų 
juos gridvėsius valant ir griovius 
kasant. Dėl spekuliacijos buvo nu
rodyta, kad juodosios prekybos šal
tiniai ir objektai yra vokiečių, o ne 
DP rankose; vokiečiai yra urminin
kai, o DP tegali būti tik detalistai. 
Dėl apiplėšimų lietuvių atstovas pa
brėžė, kad su tokiais tvirtinimais rei
kia būti atsargiam, nes čia pat pašo
nėje, pvz., Duisdorfe, turime daug 
sakantį faktą, kai lenkų uniformo
mis apsirengę plėšikai, patekę į rei
kiamas rankas, pasirodė esą ne kas 
kitas, o vokiečiai, prisidengę sveti
momis plunksnomis. Tai nustatė po
licija.

Šios rudojo atspalvio sentencijos 
ne tik kas nesusilaukė pritarimo, bet, 
priešingai, sukėlė tiek tremtinių stu
dentų, tiek objektyvių vokiečių, tiek 
ir užsienio svečių pasipiktinimą. Miss

P. E. Devenienė Kempiene
Rugsėjo, 12 d. po pietų į Kemp- 

teno lietuvių koloniją atvyko ponia 
DEVENIENĖ, kuri mūsų tautiečiams 
padarė pranešimą ir išklausė pagei
davimų bei nusiskundimų.

Šalpa — kilnus dalykas, — kal
bėjo brangioji viešnia, — bet ji tėra 
pradžia ir žmonių likimo neišspren
džia. Norime atimti jums DP vardą 
ir grąžinti žmogiškąsias teises. Esu 
tikra, kad sulauksime gražesnių die
nų ir šviesesnės ateities, — šiais žo
džiais baigė ponia Devenienė savo 
pranešimą.

— Yra gandų, kad IRO ruošiasi 
įvairiems skryningams ir dalies 
tremtinių pervedimo Į vokiečių ūkį, 
— kalbėjo kolonijos gyventojas Tijū
nėlis, — per Jus mes prašome ame
rikiečius lietuvius, kad užbėgtų šiems 
žalingiems mūsų atžvilgiu planams 
už akių ir paveiktų atitinkamas įstai
gas taip, kad mums jau daugiau ne
betektų nukentėti.

Padėka
Haslach o lietuvių kolonija su

prasdama sunkią lietuvių studentų 
materialinę padėtį, parodė gražų lie
tuvių visuomenei pavyzdį, paauko
dama Akademiniam Šalpų Fondui 
RM. 1.000.—.

Lietuvių Studentų Centrinė At
stovybė Vokietijoje studentų tremti
nių vardu visiems aukavusiems reiš
kia nuoširdžią padėką.

Taip pat dėkojame Darm
stadt o Aukštosios Technikos Mo
kyklos klausytojams ir studentų 
technikų akademinių darbų parodos 
Rebdorfe organizatoriams, kurie iš 
parodos pajamų paskyrė RM. 741,75 
lietuvių studentų šelpimui. Linkėti
na, kad ir kiti kolegos pasektų šiuo 
pavyzdžiu, kuris yra ne tik materia
linės, bet žymiai didesnės moralinės 
vertės.

Lietuvių Studentų Centrinės At
stovybė Vokietijoje.

į tuvos kadaise čion kun. Kleopą Koz- 
j miną, kad čia pasigydytų, grįžtų na
mo ir baigtų įrengti ką tik savo triū
su pastatytąją Kupiškio bažnyčią. 
Tačiau jam nebebuvo lemta grįžti į 
Lietuvą — čia jį priglaudė svetimųjų 
statybos bažnyčios pamatai.

Išorinėj Bad Woerishofeno para
pijinės bažnyčios sienoje įmūryta 
marmuro lenta, kurios įrašą atnau
jino Kupiškėnas K. (arosas). Kiek
vienas praeivis greit pastebi lotyniš
ką įrašą: „Čia ilsisi Žemaičių vysku
pijos Kunigas, Utenos dekanas, Ku
piškio bažnyčios klebonas kanaunin
kas Kleopas Kozminas, gyvenęs 52 
m., palaidotas 1893 m. rugpiūčio 15 d.“

Minėtojo kupiškėno dėka š. m. 
rugpiūčio 16 d. vietinių lietuvių bū
relis pasimeldė už a. a. kanauninko 
vėlę, kad būtii gailestingas V. Dievas, 
kurio garbei pastatė didžiulę Kupiš
kio bažnyčią — antrąją dydžio atžvil
giu Lietuvoje.

Jis sugebėjo ją pastatyti per, pa
lyginti, labai trumpą laiką, o ir per 
pusšimtį tuo tarpu metų niekas ne
sugebėjo įrengti vidaus: pastatyti to
kiai bažnyčiai pritinkančius altorius, 
vargonus, sakyklą, reikiamą suolų 
skaičių. Kun. Jonas

Goodbody, Anglijos atstovė (ji rūpi
nosi medžiaginiu kursų aprūpinimu, 
be to, ji turėjusi pateikti Anglijos 
švietimo ministerijai pranešimą apie 
šiuos kursus), po diskusijų DP klau
simu lietuvių atstovui pareiškė savo 
pasitenkinimą, kad nepagrįsti kai ku
rių vokiečių priekaištai buvo ener
gingai atremti. Be to, ji pažadėjo 
daryti įtakos, kad į žiemos semestro 
metu Anglijoje numatomas panašaus 
pobūdžio tarptautines stovyklas būtų 
pakviesti ir Vokietijoje studijuoją 
DP.

Iš užsienio atvykę studentai labai 
domėjosi tremtinių studentų ir, ap
skritai, tremtinių gyvenimu.

Visas šis įvairių kraštų studentų 
susibūrimas, apskritai paėmus, pasi
žymėjo nuoširdumu ir tarptautiniu 
vakariečių solidarumu. Si dvasia 
reiškėsi ne tik paskaitų auditorijose, 
koncertų ir pobūvių salėse, bet ir... 
virtuvėje. Čia labai gražų mostą pa
rodė kįjpsų iniciatoriai anglai, visus 
kursų dalyvius aprūpinę, palyginti, 
sočių anglišku daviniu, nors vokie
čiai bendro katilo fondui tebuvo ati
davę tik savo liesas kortelės, o DP 
studentai — savo skurdžią maisto 
normą. J. Paplėnas

Prof. kan. J. Meškauskas kreipėsi 
į gerbiamą viešnią ir prašė visų lie
tuvių vardu, kad broliai amerikiečiai 
užkirstų kelią visoms toms neigia

Studentų atranka ir pašalpos
Liepos mėn. 17 d. LRKryžiaus 

Vyr. Valdybos pirmininkas Dr. D. Ja
saitis paskelbė „Studentams, dokto
rantams ir moksleiviams pašalpoms 
duoti taisykles“. Jomis nustatoma 
pašalpoms gauti tvarka ir reikalavi
mai pažangumui moksle skatinti.

Naujovę sudaro taisyklių nuosta
tai, kad pašalpas gali gauti studentai 
ir doktorantai ne senesni kaip 30 
metų amžiaus. Normaliais laikais 
Lietuvoje studijavo daug senesnio 
amžiaus asmenų, kurie tarnaudami 
baigę suaugusiųjų gimnazijas ir uni
versitetą, vėliau dažnai užėmė atsa
kingas vietas. Tuo labiau būnant 
tremty daugelis norėtų baigti dėl ka
ro aplinkybių nutrauktą aukštąjį 
mokslą, o baigę universitetus pagi
linti savo studijas garsiose užsienio 
aukštosiose mokyklose. Čia nėra jo
kia prabanga, bet paties gyvenimo 
iššauktas reikalas, nes kas neina pir
myn, tas žengia atgal.

Net pats BALF’o pirmininkas 
kun. Dr. Končius, lankydamas lietu
vių tremtinių kolonijas Vokietijoj, 
pareiškė, kad sunkiose tremties są
lygose išimties keliu pašalpos turėtų 
būti mokamos ir senesio amžiaus stu
dentams bei doktorantams.

Be to, atrodo keistokas nuostatas, 
kad doktorantams pašalpa duodama 
tik 2 semestrų ir kad norį ilgiau gau
ti pašalpą turi pristatyti dekano pa
žymėjimą, kad dirba mokslo darbą. 
Doktoratą padaryti — tai ne blyną 
iškepti. Ir patys vokiečių profeso
riai stebisi, kai po išklausytų 1-2 
semestrų iš jų prašome temų dokto
ratui. Prieškariniais laikais daug 
laiko atimdavo svetimos kalbos iš
mokimas, nes ruošiant doktoratą 
reikia gerai žodžiu ir raštu mokėti 
vok. kalbą, o kur terminologija etc. 
(Čia turime galvoje teisės mokslas.)

Pati pašalpų skirstymo procedūra 
taip pat labai komplikuota. Pagal 
nuostatus prašymus pašalpoms gauti 
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Gražioji Nemuno šalis
(44) GARGŽDAI

Rašydami apie Gargždus, se
nąjį Istorini miestą, mes rašysime 
kaip apie buvusi, ne3 prasidėjus vo
kiečių — rusų kariui, jis buvo nu
šluotas nuo žemės paviršiaus. Jį su
naikino vokiečiai tada, kada pro šią 
vietovę frontas jau buvo praūžęs.

Miestelyje pasilikę trys bolševikai, 
vienas karininkas ir du eiliniai, per
sirengę civiliai iš pasalų užpuldinėjo 
vokiečių karius ir kelis jų nušovė 
arba sunkiai sužeidė. Už tai vokie
čiai keršydami, padegė iš visų pusių 
miestelį, atskyrė vyrus nuo moterų 
ir vaikų, suvarė ant šventoriaus ir 
neleido gaisro gesinti. Jei kas jų įsa
kymo nepaklausė ir mėgino bėgti, 
tuos vietoje sušaudė. Kai miesto pa
statai baigė degti, tik-tada gyvento
jai galėjo išsikirsyti, nebetekę pasto
gės ir viso savo turimo kilnojamo 
turto.

Dar pirmomis karo dienomis tik 
frontui perėjus per Gargždus, naciai 
pasirodė su savo tikruoju kraugeriš
ku veidu ir išžudė daug nekaltų žmo
nių, nekaltųjų krauju stiprindamiesi 
dvasią ir nacinį fanatizmą.

Per gaisrą sudegė ir medinė kata
likų bažnyčia, pastatyta 1597 m., o 
1793 m. atnaujinta. Jos vietoje vokie
čių okupacijos metu buvo sukalta lai
kina medinė (iš lentų) bažnytėlė.

Senąją bažnyčią supo šventoriuje 
augą dideli medžiai, kurių šešėliuose 
paskendusios rymojo šventųjų statu
los, išsirikiavusios aplink maldos 
namus.

Netoli šventoriaus stovėjo dideli 
natnai, pastatyti iš akmenų. Gyven

mybėms, kurios šiuo metu pasireiš
kia konsulatuose, — apie 80 % išva
žiuoja į JAV pasinaudodami Lietu
vos kvota tokių asmenų, kurie visai 
nemoka lietuviškai ir nėra niekad 
Lietuvoj buvę. '

Pasilikusieji tėvynėj ir Sibiro 
tremtiniai yra kelis, o gal net ir ke
liolika kartų blogesnėj ir žiauresnėj 
padėtyje negu mes, — per Jus mes 
prašome brolius amerikiečius, kad jie 
dėtų visas pastangas ir trumpintų 
jųjų vargo ir kančių dienas. Šiais 
žodžiais baigė savo pageidavimą Di
džiai Gerbiamas prof. kan. J. Meš
kauskas.

P6nia Devenienė dėkojo už taip 
brangias informacijas ir pageidavi
mus ir pažadėjo juos visus perduoti 
amerikiečiams lietuviams, kurie kiek 
galėdami stengsis padėti pasiliku- 
siems tėvynėj, Sibiro tremtiniams, o 
taip pat ir mums. L.V-kas

svarsto studentų Atstovybė, kuri su 
savo raštu pareikšta nuomone prašy
mus perduoda naujai įsteigtai Pašal
poms skirti komisijai (buv. tarpžiny
binė komisija). Jai pirmininkauja 
BALF’o atstovas. Studentams Šelpti 
Komisiją sudaro: a) BALF’o atstovas, 
b) LRK atstovas, c) profesūros Atsto
vas, d) studentų Atstovybės atstovas. 
Studentų šelpti komisijos nutarimus 
perduoda LRK. Vyr. Valdybai stud, 
atstovybė. Čia kyla klausimas, ar 
ne tikslingiau būtų vietose viską 
pavesti studentų Atstovybėms, kurios 
geriau pažįsta studentus, jų studijų 
ir gyvenimo sąlygas, o galutinai 
spręsti galėtų prie LRK Vyr. Valdy
bos nuostatais numatytoji Stud. Šelp
ti Komisija. Šiaip ar taip atrodo pa
radoksas, kad dėl 100 RM. (’/a dol. 
mėnesinės pašaipėlės, lenkai stud, 
gauna po 300 RM.) sudaroma tiek 
daug biurokratizmo.

F. K. V. Baltramaitis kalbasi su tremtinių vaikučiais Seligenstadto lietu
vių stovykloje * Foto Borjero

tojai pasakoja, jog jie yra pasilikę 11 
baudžiavos laikų. Rusų laikais šiame 
name buvo alaus bravoras, o vėliau 
■buvo įrengta kepykla. Siame name 
buvo daug rūsių, paslaptingų skylių 
ir duobių.

Miesto sode dar yra išlikusios žy
mės senovėje buvusio dvaro rūmų 
pastato.

Gargždų miestelio istorija sena. 
1600 m. karalius Zigmantas III 
Gargždams suteikė laisvojo miesto 
teises ir leido jame daryti mugės bei 
turgus. 1792 m. paralius Stanislovas 
Augustas Gargždams padovanojo 
herbą su laurų vainiku raudoname 
fone ir kardu viduryje, o tuo pačiu 
ir pilnas Magdeburgo miesto teises. 
Kai Lietuvą užėmė rusai, gražiai 
augančiam miesteliui laisvojo miesto 
teisės buvo atimtos, ir jis paliko pa
prastu, apleistu bažnytkaimiu. ,

Sis miestelis vėl pradėjo augti, 
gražiai tvarkytis ir atkuto jame gy
venimas tik Nepriklausomos Lietu
vos laikais. Paskutiniais metais jame 
buvo apie 3.000 gyventojų.

Prie Gargždų, kalne netoli plento, 
yra senas ir istorinis paminklas su 
musulmonų ženklu. Raganinės lauke 
(vietos gyventojai tą vietą dar Ra
gane vadina) senovėje buvo alkavietė.

Šio miestelio vardas yra kilęs nuo 
senovėje buvusios pilies Gargždės, 
kuri stovėjo ant Minijos upės kranto.

Toliau vyksime į Melnragę, Giru
lius, Kalotę, Karklininkus, Nimer- 
zatę, Palangą, Šventąją, Darbėnus-

— vk-r

Literatūros konkursas 
atidedamas

„Minties“ Redakcija prieš kiek 
laiko buvo paskelbusi („Mintis“ Nr. 
63/300 — 1947. VI. 12 d.) ‘ 1 ;

LITERATŪROS KONKURSĄ 
PARAŠYTI GERIAUSIAI NOVELEI.

Rankraščius reikėjo pristatyti iki ' 
š. m- rugsėjo 15 dienos.

Daug kam pageidaujant ir norint, . 
kad literatūros konkursu pasinaudo
tų didesnis mūsų rašytojų skaičius, 
šių rankraščių pristatymo terminas 
pakeičiamas ir atidedamas IKI S. M. 
SPALIŲ 15 D.

Rankraščius siųsti: „Mintis“, Li
teratūros Konkursui, (13b) Memmin
gen, Postfach 110.

„Minties“ Redakcija

Taisyklės negali eiti prieš realam 
gyvenimo reikalavimus, ypač trem
ties sąlygose, kai neaiškus rytojus, 
chroniškas nedavalgymas, įvairios 
darbo prievolės intensingai studijuo
jant neigiamai atsiliepia į sveikatą 
ir darbingumą. Todėl pagirtinas LRK 
Vyr. Valdybos nutarimas, kad stu
dentų Atstovybės kiekvieno semestro 
pradžioje turi jai pranešti apie savo 
studentų sveikatos bei medžiaginę 
būklę ir pažangumą moksle. Reikia 
pripažinti, kad ligšiolinis liet, stu
dentų aprūpinimas visą laiką šlubuo
ja, nes CARE pakietus arba jų dalis 
gauna tik keli laimingieji, nors stu
dentų dauguma pusbadžiai gyvena ir 
dirba. Mūsų jaunime glūdi tautos 
ateitis ir todėl reikėtų visomis' išga
lėmis rūpintis, kad jie gr’žtų i iš
laisvintą Lietuvą ne paliesimai 
(nors ir diplomuoti), bet sveiko kūno 
ir dvasios. Homo novus
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JAV ir SSSR pajėgumo balansavimas
Konfliktas tarp jų yra dar tolimas - Abiejų kraštų žmonės tikisi pastovios taikos

Hanson W. Baldwin
Ar yra karo pavojus tarp Rusijos 

Ir JAValstybių? Griežtas politinis, 
ekonominis ir ideologinis konfliktas 
tarp abiejų kraštų ir konsekventiš
kas pasaulio padalijimas 1 du pasau
liu iššaukė baimę, jog dabartinis 
„šaltas karas“ galįs tapti „karštu ka
ru“. Keletas mūsų karinių vadų yra 
viešai pareiškę ir daugiau privačiai 
kalbėję, kad karas su Rusija yra 
„netolimas“, „galimas“ vienerių, dve
jų, trejų ar 5 metų būvyje. Daugelis 
šių kalbų paremta fantazija, bet kai 
kurios jų turi įleidusios šaknis j da
bartinio pasaulio rūkščios žemės są
lygas. Yra stiprių pajėgų, kurios sie
kia ginkluoto karo, bet netrūksta ir 
kitų įtakų, siekiančių taikos.

Šios už ir prieš karą jėgos nėra 
lengvai klasifikuojamos ir nurodo
mos, bet jos gali būti bendrai apra
šomos.

Bijantieji karo savo įsitikinimus 
grindžia ekonominiu, politiniu ir 
ideologiniu priešingumu tarp Rusi
jos bei Vakarų ir pasaulio padaliji
mu i „du pasauliu“. Prie tos baimės 
ir argumentų prisideda buvimas 
„skaudžių taškų“ ar abiejų didžiųjų 
jėgų abipusio intereso zonų, per ku
rias siekiama pasaulio interesų, ir 
baimė „incidentų“, kaip degalo ki
birkščių.

Faktai prieš karą
Prieš karą kalba rusų silpnumas, 

amerikiečių biaurė j imąsis karu, abi- 
, pusė baimė atominės bombos ir kitų 
naujų katastrofinio efekto ginklų, be 
to, netikėjimas, jog galėtų kilti pa
kankamai rimtas incidentas, kuris 
Iššauktų pasaulini gaisrą.

Pamėginkime patyrinėti pirmojo 
pavojaus buvimą bet kokiame pa
saulio priešingume.

Žiūrint t ilgatermlninl ekonomini, 
politini ir ideologini plyšį, kuris yra 
tarp Rusijos ir Vakarų, atrodo, jog 
jis beveik nebeperžengiamas. Čia yra 
greičiau ekonominis konfliktas — 
konfliktas tarp kapitalistinio ir ko
munistinio ūkio, o taip pat ideolęgi- 
nis konfliktas su tarptautiniu komu
nizmu. kuris laiko, jog' kiekvieną 
priemonę pateisina galutinis tikslas, 
Ir mėgina vakarų struktūrą nu
vertinti, špionažą varydamas, ardo
mąjį darbą vykdydamas ir šalinin
kus verbuodamas. Tai yra kova tarp 
pusiau feodolistinės totalitarinės dik
tatūros ir pramoningos demokratijos 
■u aukščiausiu pasaulyje medžiagi
niu gyvenimo standartu.

Tačiau konfliktas visada yra žmo
nių ir tautų gyvenimo būtinybė ir 
todėl ekonominių, politinių ir ideo
loginiu skirtumų buvimas nebūtinai 
Veda prie ginkluoto karo.

Nė vienas nenori karo
Juk nė viena tauta nenori karo. 

Pasau'yje jaučiamas karo nuovargis. 
Tiek Sovietų, tiek Amerikos darbi
ninkai nori duonos ir taikos. Net ir 
vyriausybės nenori šiuo metu karo. 
JAV vyriausybė siekia karo išvengti, 
bet ne jo ieškoti; bet mūsų vadai ne
tiki, kad tas galima padaryti gražu
mu ar silpnumu. Kremliaus žmonės 
taip pat tikisi karo išvengti, nors 
Skirtingomis priemonėmis.

miausius 5 ar 10 metų vargu ar gali 
kilti karas tarp Rusijos ir JAValsty
bių. Sis kraštas neabejotinai trium
fuotų, nebent mes užmirštume visus 
istorinius įvykius ir pakartotume 
Napoleono ir Hitlerio klaidas.

Rusija karo atveju per pirmą
sias savaites ar mėnesius peržygiuo- 
tų didžiąją Europos dali, o gal net ir 
ją visą, tuo tenka mažai abejoti. Bet 
sprendžiant iš aukšto karinio mūsų 
vyrų pasiruošimo, ji negalėtų išlai
kyti šių sričių. Jos armijos riedėtų 
per sukilimų ir neramumų vulkaną. 
Jos pramonės, transporto ir susisie
kimo sistemos' būtų per silpnos pa
tenkinamai paremti plataus masto 
karines pastangas.

Pažeidžiamoji pramonė
JAV pirmaujanti jėga glūdi jos 

sumobilizuotoje oro ir jūrų galybėje. 
Sovietai-su savo augančia jėga yra 
pririšti įvairiuose skirtinguose taš
kuose. Dar daugiau. Rusijos pramo
ne, priešingai populiariam įspūdžiui, 
yra žymiai labiau sukoncentruota ir 
daugiau pažeidžiama negu Amerikos 
pramonė. Ji gali būti priešo bom
bomis sunaikinta iš oro iki nepajė
gumo.

Visa tai būtų nelengva padaryti. 
Bet koks karas su Rusija būtų kietas 
ir kruvinas, nes Rusijos masės ir jos 
atsparumas padarytų ją pavojingu 
priešu. Tačiau karo su Rusija išdava 
mažiausiai per 5 metus būtų tikra, 
kaip kad yra tikras žmogus — Rusija 
karą pralaimėtų.

Taigi, šis faktorius galingai kalba 
prieš karą, bet yra ir kitas, dar svar
besnis.

Rusija karo nenori, nes ji nema
no, — o gal taip „partijos linija“ rei
kalauja, — kad jai karas būtų rei
kalingas. Komunistų apaštalai skel
bia, jog kapitalistinė sistema savyje 
turinti save naikinančių pradų. Jau 
nuo pat karo pradžios jie kalkuliuo
ja, jog Amerikoje ir vakarų pasau
lyje neišvengiamai iškils ekonominė 
depresija. Šiomis mintimis, tipiš
komis Rytams, Rusija jau buvo nu-į

Rusijoje per daug kalbama apie 
Amerikos „silpnumą“. Kariniu po
žiūriu mes vis dar esame didžiausia 
pasaulyje jėga — potencialiai ir kai 
kuriais atvejais faktiškai. Mūsų ka
riuomenė yra mažesnė negu rusų, 
bet ji geriau apginkluota ir turi di
delius rezervus karo veteranų ir me
džiagų už savo pečių. Mūsų aviacija 
laiko mažiau kovos lėktuvų eskadri
lių, bet turi daugiau lėktuvų atsar
goje ir sandėliuose, be to, mes turi
me, palyginti, geresnius lakūnus, lėk
tuvus ir techniką; rusai neturi jokios 
savo vardo vertos strateginės bom
bonešių pajėgos, o jų aviacija tech
niškai ir taktiškai yra pasenusi. 4

Didžiausias laivynas
Mūsų laivynas yra didesnis negu 

viso likusio pasaulio laivynas. Mes 
užtat galime panaudoti jūras savo 
tikslams ir neįleisti į jas Rusijos. 
Mes turime atominių bombų, gal būt, 
skaičiuojamų su dviem ar trims skai
čiais — Rusija neturi nė vienos. Mū
sų pramonė yra nepalyginamai aukš
tesnio laipsnio negu Rusijos, jmonės 
ir susisiekimo sistema nesunaikinta 
per karą, tyrimų srityje mes esame 
toli juos palikę.

Priešingai mūsų galybei, Rusija 
rodo tikrą silpnumą. Ji laiko di
džiausią pasaulyje kariuomenę — tai 
yra jos pirmumas masėje. Bet ji yra 
skirtingai apginkluota. Daugelis jos 
kariuomenės karių karo metu susi
pažino su svetimais kraštais Ir pa
matė, kad Sovietų respublikos kariš
kai atsilikusios, lyginant su daugeliu 
kaimyninių kraštų; dezertyravimas 
yra didelis.

Rusija turi taip pat Ir svarbių vi
daus problemų. Šių metų derlius, 
atrodo, bus geras Ir padės išgyventi 
arti bado buvusias praėjusios žiemos 
sąlygas, bet pokarinis penkmečio 
planas Sovietų pramonei ir transpor
tui išplėsti Ir atstatyti yra toli atsi
likęs.

Rusija per karą buvo smarkiai 
sunaikinta, tie sunaikinimai dar ir 
dabar neatitaisyta. Kai kurie jų žmo
nės yra pavargę nuo nepriteklių, o 
Ukrainoje, Krime ir kitose srityse 
nesvetimas nepasitenkinęs elemen
tas.

Net Sovietų satelitų sistemoje 
jaučiama silpnumo. Jeigu Sovietai 
atmeta Marshallio planą, kaip nuro
do kai kurios įstaigos, tai pasitvirti
na, jog rusus ir jų kaimyninius kraš
tus sieją saitai yra labai silpni.

Jei Stalinas numirtų...
Rusijoje, be to, rūgsta politinė 

audra. Stalino mirtis iššauktų ne 
populiarią revoliuciją, bet tikrą „pa- ■ 
locių“ kovą, kuri galėtų pagimdyti’ 
kitą Trockį su kita panašia komu
nistų partija ar likviduotų ją, ne
sėkmingai siekiančią valdžios. Šių 
abiejų svarbių įvykių nereikia per
dėti. Yra visai aišku, kad, Rusijos 
politika, ar Stalinas bus ar jo nebus, 
daugiausia pasiliks nepakitusi, bet 
faktinoji kova ją silpnina ir ardo. 
Todėl šiandien Rusija savyje slepia 
beveik rimtas silpnumo sėklas.

Sis silpnumas, palyginti su mūsų 
pajėgumu, ir tikina, kad per arti

jei, apskritai, iškiltų karas, ta! Jis 
nesiribotų dabartinėse vietose pa
trankomis, lėktuvais ir tankais, bet 
būtų panaudota atominės bombos, be- 
žmogės raketos, biologiniai ginklai, 
radijo aktyvini.; dujos ir kiti masi
nio naikinimo ginklai, ar jie jau iš
bandyti kaip karo ginklai ar dar bū
tų laboratorijose, kur greitai juos 
plėtotų ir mėgintų kovos lauke. Ka
ro išdavų baimė niekad neapsaugos 
nuo paties karo, bet nežiūrint šio 
atominio amžiaus ir technologinės 
revoliucijos, baimė pasauliui gali tu
rėti reikšmės — karo kilimas šiaip 
ar taip yra galingas psichologinis 
efektas.

Šios dvi jėgų grupės prieš ir už 
karą, atrodo, nelengvai balansuoja
mos. Ilgatermininės karo priežastys 
tarp Rusijos ir AmerlkĮps tikrai eg
zistuoja, bet artimoje "ateityje karas 
tarp šių didžiųjų galybių yra negali
mas.

Visa tai nueina į mūsų Istorini at
sakingumą. Mūsų pačių namų ūkis 
turi būti sutvarkytas. Mes turime 
padėti Europai, kad ji galėtų pati 
sau pasigelbėti. Amerikos balsas turi 
kalbėti — raidiškai Ir vaizdžiai — 
visam pasauliui. Neturi būti jokių 
paskatinimų naujam izoliaclnizmul 
augti ir jokiam kariniam imperializ
mui plisti.

JAValstybės yra pasaulio ga
lybė ir mes todėl šioje ir būsimose 
generacijose turime nešti jėgos at
sakomybę. Mes galime išvengti to, 
bet jeigu mes tai padarytume, tai 
pastebėtume nuo to pat momento 
Amerikos įtakos kritimą ir, kas būtų 
blogiausia, — mes taptume atsakingi 
už pasaulio nusikaltimą.

(New York Times, O. W./am.)

stačiusi ir datą, kada toji depresija 
turi prasidėti.

Jų nelaimei ir mūsų laimei, par
tijos linijos kalendorius buvo pri
verstas terminą net du kartu atidėti: 
pirmiausia, didžioji Amerikos depre
sija turėjo kilti praėjusį pavasarį, 
dabar komunistai mėgina save, o taip 
pat ir mus įtikinti, kad didžioji de
presija nušluos kraštą netrukus.

Rusai vis tikisi ir todėl mano, kad 
karo pagalba jiems nereikalinga jų 
tikslams atsiekti; nekintamas Mas
kvos ekonomikos įstatymas, pridėjus 
dar tarptautinę subversinę komuni
stų partiją, gali atlikti jiems tą darbą.

Svarbieji pasaulio taškai
Tai tiek apie faktus, kurie kalba 

už ir prieš karą. Apskritai, jie bent 
netolimai ateičiai yra balansuojami.

Bet yra antroji grupė priešingų 
jėgų, t. y., svarbiųjų pasaulio taškų, 
kurie kelia baimės, jog lokalizuotos 
kovos gali įsižiebti karu.

Šie svarbieji pasaulio taškai yra 
išdava ne tiktai ideologinio ir poli
tinio skirtumo, bet jie iš dalies atsto
vauja ir pasaulio prigimties kitimą. 
Tokių taškų randama Korėjoje, Ki
nijoje, Mandžūrijoje, Turkijoje, Grai
kijoje, Trieste, Vengrijoje, Austri
joje ir, be to, Vokietijoje. Bet ka
dangi šie taškai sudaro „neutralų 
pagrindą“, t. y., nėra Amerikos ir 
Rusijos tautinės sienos, tai abf galy
bės veikia per tarpininkus. Tai yra 
juo svarbiau, nors ir nesveika, nes 
tai reiškia, jog nė viena galybė negali 
įmaneveruoti į tą sritį taip giliai, jog 
negalėtų iš ten pasitraukti.

'Šie svarbūs punktai turi būti ty
rinėjami ir, jei galima, pagydomi. 
Jie tuojau negydomi, ir dėl to tarp
tautinis įtempimas ir krizė tebesi
tęsia.

Galingasis suiaikimas
Lokalizuojant vietinę infekciją 

nuo persimetimo J bendrą ginkluotą 
karą yra galingas karo sulaikymas. 
Pasaulio žmonės supranta, taip pat 
Maskva ir Washingtonas žino, kad

ITALIJOS KOMUNISTAI PRIES 
DEMOKRATUS

Paskutiniu metu Italijoje prasidė
jo smarki kova tarp komunistų ir 
krikščionių. Italijos komunistų vadas 
Togllatt pareiškė partizanų susirin
kime Madenoje, kad jie kviesią italų 
tautą kovoti dėl laisvės kuriai gra
sinanti vyriausybė. Jo pareiškimu, 
krikščionys demokratai, komunistui 
išstūmę iš vyriausybės gegužės mėm, 
esą nepajėgūs išspręsti krašto ekono
minės krizės.

Sąryšy su komunistų akcija, de Ga- 
speri buvo sušaukęs demokratų par
tiją, kuri turi nuspręsti, kas daryti, 
norint nekairlųjų vyriausybei apsi
saugoti nuo komunistinės grėsmės.

Šiaurėje streikavo vienas milijo
nas žemės ūkio darbininkų. Kairysil 
sparnas demonstruoja prieš aukštą 
pragyvenimo lygį ir surengia tautos 
dieną, nukreiptą prieš de Gasperi 
kabinetą. Komunistai priekaištauja 
dėl JAV finansinės paramos. Ypatin
gai laukiama stiprios kovos dėl spa
lių 12 d. Romoje būsimų administra
cinių rinkimų. Komunistų pasiry
žimas atgauti prarastas pozicijas yra 
didelis ir jie, atrodo, nesigailės nieko, 
kad atgriebtų tai, kas pradėjo slysti 
iš jų rankų, nors dar geras ginklas 
yra palikęs jų rankose, būtent — or
ganizuotumas, disciplina ir propa
ganda. (UP).

Pranys Alšėnas

Su nutruksiančia styga
Vokietijos žemėje vos buvo nustojusi pra

gariška patrankų muzika. Bombų išraustos 
duobės ir miestė griuvėsiai dar tebealsavo 
žmonių ašaromis ir krauju. Tačiau atgimstan
tis pavasaris ir prasiplėšę iš sustingimo me
džių lapai, plasdėdami/ir skleisdami įvairiai 
blizgančias varsas, tarytum stengėsi užslėpti 
praūžusios karo audros padarinius ir siaubin
gą praeitį...

Vienoj Vokietijos provincijoj, lygiu asfal
tuotu vieškeliu, tartum šešėlis, sunykęs ir iš
badėjęs, keliavo nežinomas žmogus.

Jis, retkarčiais sustodamas ir prisėsdamas 
ant žaliuojančio plento griovio, sukaupęs beiš
sekančias jėgas, vis slinko pirmyn

Nežinomo keleivio drabužiai buvo suplyšę 
Ir sudulkėję. Jo atsikišusiuose, vos oda pri
dengtuose žandikauliuose, buvo galima išskai
tyti sunkius išgyvenimus ir kančias. Iš po jo 
tamsių antakių žiūrėjo prigesusios, bet kartu 
ir viltingos mėlynos akys...

Ant pečių jis nešėsi mažą, apskretusį ry
šulėlį, kuriame, matyt, buvo sudėtas jo visas 
turimr.3 turtas. Kojos buvo apautos medinė

mis klumpėmis, pro kurių kiaurus užkulnius 
matėsi išsekusios kulnys ...

Iš pažiūros tai buvo daugiau vaiduoklis, 
nei žmogus. Kur jis ėjo, kas jis buvo ir ko jis 
siekė — niekas nežinojo. Tačiau, pasiklaus- 
damas sutiktų žmonių, jis keliavo vis tolyn.

Buvo vėlyvas popietis, ir saulė slinko va
karop. Pro šalį skriejo daugybė mąšinų, bet 
nė viena nesustojo ir nepaklausė, kur šis keis
tasis keleivis norėtų būti pavėžintas...

Nepažįstamasis vis dėlto priėjo Hoffnungo 
lietuvių stovyklos vartus ir, sunkiai atsidusęs, 
sustojo. Iš jo veido matėsi, kad jis jautėsi pa
siekęs tikslą.

Sargybinis abejingai pasitiko atvykusįjį ir, 
nieko netardamas, lyg klausdamas žiūrėjo į jį.

— Ar čia lietuviai gyvena? — išvargusiu ir 
prislopintu balsu pagaliau paklausė keleivis.

— Taip, čia... O ko tamsta norėjot? — 
pasiteiravo sargybinis.

— Aš norėjau matyti stovyklos vedėją ...
— pratarė šis.

Sargybinio palydėtas, nepažįstamasis atsi
dūrė stovyklos raštinėje. Gerą pusvalandį pa
sikalbėjus, kadangi Hoffnungo stovykla jau 

Į buvo perpildyta ir laisvų kambarių nebebuvo, 
' stovyklos vedėjas jį nuvedė ir „laikinai“ ap- 
' gyvendino trečiojo bloko palėpėj, bloko valy

mo įrankių sandėliuke.
Gavus UNRRA-os sutikimą jam apsigyven

ti, stovyklos gyventojų sąraše atsirado dar 
toks papildymas: „Jonas Bertašius, gimęs 
1909 m.“.

Ir taip Hoffnungo lietuvių stovykla padi
dėjo dar vienu nauju gyventoju. Deja, nors 
kažin kaip buvo stengtasi, kažin kiek teirau
tasi, niekam vis dėlto nepavyko sužinoti, kas 
per vienas naujasis palėpės gyventojas. Nie
kas nesužinojo nei kas jis buvo nei kokia jo 
praeitis... .

Bertašius vengė rodytis viešumon ir dienų 
dienas pratūnodavo savo mažytėj buveinėj. 
Tik retkarčiais praslinkdavo rajonu, tačiau 
visuomet vengdavo su kuo nors kalbėtis. Jis 
visą laiką buvo paniuręs ir užsisvajojęs.

Nors prabėgo keletas mėnesių, bet Berta
šius stovykloje neturėjo jokių pažinčių. Žmo
nėms itin krito į akis tai, kad jo išvaizda, ir 
gyvenant stovykloje, ne tik negerėjo, bet kas
kart nyko...

Kada ne kada Bertašius išeidavo l lauką. 
Ypatingai susidomėjęs jis stebėdavo vaikučius. 
Jis visuomet jais pasidžiaugdavo, kada šie iš 
mokyklos skubėdavo namo...

. Vieni iš to darydavo išvadas, kad jis buvęi 
mokytojas, kiti — kad karo metu šeimą pra
radęs, o treti — spėliodavo, kad iš viso jis 
neaiškios praeities žmogus, nes taip vengiąs 
kitų žmonių. Gal net koks koloborantas, kuris 
bijo su žmonėmis susitikti ir kuris apgai
lestauja savo praeities nuodėmes...

Stovykloje begyvenant visiems slinko pil
kokos dienos. Kiti jos gyventojai nueidavo ir 
į susirinkimus, dalyvaudavo įvairiuose minė
jimuose, retkarčiais ir padainuodavo, tik nie
kas niekur nematė Bertašiaus ...

Jis vis lindėdavo savo apgailėtinam kam
barėly ir kažką rašė. Tai buvo nustatę smal
sesnieji stovyklos gyventojai, kurie, užlipę t 
palėpę, neva kitais reikalais, pro durų plyšį 
slapta stebėdavo, ką veikia Bertašius.

Pagaliau prasidėjo stovyklose skryningų 
banga. Ji, žinoma, neaplenkė ir Hoffnungo 
stovyklos gyventojų.

Ypač buvo griežta paskutiniojo skryningo 
komisija. Be užpildytose anketose pateiktų 
žinių, ji kiekvieną dar daug kamantinėdavo 
žodžiu. Bertašiui taip pat teko daug aiškinti! 
dėl darbo pažymėjimo ir kitų dokumentų ne
turėjimo. Sutinkant su kitų gyventojų anksty
vesniais spėliojimais, jam net buvo primesta 
kad jo visi paaiškinimai yra melas, o jis gal 
buvęs koks nacių koloborantas ir turėtus do-

3



4 pusi. Nr. 39 (99) Musų Kelias 1947. IX. 25.

Didžiosios Britanijos krizė
Dr. J. Bndzeika

Pietų Afrikos ministeris pirminin
kas maršalas Smuts karo metu besi
lankydamas Londone 1943 m. lapkri
čio 26 d. yra pasakęs savo garsiąją 
kalbą, kurioje nagrinėjo pokarinio 
pasaulio santvarką ir būsimąjį di
džiųjų valstybių vaidmenį. Kaip ka
ro nugalėtojai ir didžiosios politikos 
svarbiausieji aktoriai išeisiančios 
Amerika, Anglija ir Rusija. Amerika 
išeis iš šio karo galinga ir kupina 
energjos; Rusija padidins savo teri
toriją Europoje, bet karą pabaigsianti 
nusilpnėjusį; Anglija gi baigsianti ka
rą laimėjimo aureolėje, būsianti ta
čiau neapsakomai nusilpnėjusį ir tai 
turėsią lemiančios įtakos į jos vaid
menį pasaulinėje politikoje.

Iš tikro, Anglija antrą sykį lai
mėjo lemiantį karą prieš Vokietiją, 
tačiau pasiekė tai neapsakomų aukų 
iš savo dominuojančios pozicijos pa
saulinėje jėgų pusiausvyroje sąskai
tom Didžioji Britanija anno 1914 ir 
ta pati Britanija anho 1947 — tai dvi 
skirtingos sąvokos. Karalienės Vik
torijos era liks Anglijos istorijoje 
kaip kovos', progreso ir nepaliaujamo 
galybės ugdymo laikotarpis; tų laikų 
Anglija — tai */« pasaulio ploto ir 
žmonių valdovas, pirmoji jūrų galy
bė pasaulyje, svarbiausias ir didžiau
sias faktorius pasaulinėje politikoje. 
Šių dienų Didžioji Britanija teikia 
visai kitokį vaizdą. Ji yra jau toli 
užpakaly palikusi savo galybės kul
minacinį punktą. Jūrose ją pralenkė 
naujoji galybė — Amerika, kadaise 
buvusi jos kolonija, sausumoje rim
tai jai graso jos šimtametis konku
rentas Europoje ir Azijoje — konti- 
nentalinė Rusija, imperijos valdyme 
lygias teises įgauna jos dominijos, di
džiosios ir turtingos kolonijos — pa
sakiškų turtų Indija, Burma, Egiptas 
— nebenori likti imperijos ribose ir 
po ilgų kovų išsikovojo sau laisvę, 
pati gi Anglija — to didžiulio „Com
monwealth of nations“ centras — 
pergyvena didelius ekonominius sun
kumus ir sunkiai kovoja dėl savo to- 

. limesnės ūkinės egzistencijos.
Anglų tauta jau apsiprato ir suti

ko su mintimi, kad ji jau nebėra pir
moji pasaulio galybė ir kad jos im
perija mažėja ir nustoja savo tur
tingiausių narių. Realumo jausmu 
pasižyminti tauta laiku tai pastebėjo 
Ir neveda žūtbūtinės povos dėl senų 
idealų, nes toji kova, kaip atkakli ji 
bebūtų, nepakeis istorijos dėsnių ir 
nepakreips istorijos rato kita linkme. 
Tą patį procesą pergyveno kadaise 
Graikija, Kartagina, Roma, Bizanti
ja, Ispanija. Juk kiekviena imperija 
turi savo augimo, žydėjimo ir miri
mo laikotarpius. Didžioji Britanija 
pergyveno jau savo imperijos klestė
jimo laikotarpį ir pamažu pereina J 
nykimo stadiją. Tai tačiau nereiš
kia, kad jau visiškai nustojusi reikš- 

labai 
gali

ilgamečiai pasireiškimai. Jas spren
džiant reikia tad atsižvelgti į pakitė
jusią Didžiosios Britanijos padėtį pa
saulyje.

Iš šių svarbiausių ūkinių sunku
mų yra paminėtinos trys didžiosios 
problemos: mokėjimų balanso defici
tas, darbo jėgos trūkumas ir mažė
janti anglių produkcija.

KAPITALO SUBSTANCIJOS 
NAIKINIMAS

Didžioji Britanija yra pramonės ir 
prekybos kraštas par excellence. 50 
procentų jos maisto suvartojimo ir 
80 procentų žaliavos įvežama iš užsie
nio. Tai skatina labai gyvą mainų 
prekybą su užsieniu. Prekybos ba
lansas prieš karą buvb pastoviai pa
syvus, importas viršijo eksportą vi
dutiniškai 400 milij. sv. Steel, per me
tus (387,6 milij. sv. sterl. 1938 me
tais). Sį didelį deficitą dengė „pa
slėptosios" eksporto pozicijos, kaip pa
jamos iš laivininkystės (apie 100 mi-

lij. svarų), procentai nuo užsienyje 
investuotų kapitalų (apie 200 milij. 
svarų) ir finansų bei draudimo firmų 
transakcijos (apie 40 milij. svarų). 
Tačiau tos pajamos pilnai neišlygin
davo balanso trūkumo, taip, kad li
kusį deficitą (1938 m. 70 milij. svarų) 
tekdavo dengti iš pačios kapitalo sub
stancijos.

Anglijos mokėjimų balansas buvo 
tad jau prieš šį karą nuolat pasyvus. 
Rimtų problemų tai tačiau tada dar 
nekėlė. 6 metų ekonominis karas pa
dėtį pakeitė radikaliai. Jis pareika
lavo milžiniškų ūkinių atikų. Karo 
medžiagų neribota produkcija vertė 
iki minimumo siaurinti asmeninį su
vartojimą, investicijos ir būtinus re- 
paratūros darbus. Būtino pareikala
vimo produktų importui apmokėti 
neužteko tad eksporto; teko tam pa
aukoti užsienio kapitalo investicijas 
ir stambius kreditus iš USA (lend- 
lease sistema). Tai pavertė stambų 
ligšiolinį kreditorių Angliją aiškiu

debitorium. Sį procesą pavaizduoja 
šie skaičiai:

Užsienio kapitalo vertybių likvi
dacija ir gauti kreditai

Metai milij. 
sv. sterl. Metai milij. 

sv. sterl.
1938 70 1942 663
1939 250 1943 680
1940 804 1944 659
1941 816 1945 819

Palūkanų, pelnų ir dividendų su
ma, kuri 1938 metais siekė dar 175 
milij. svarų, sumažėjo 1946 metais 
iki 60 milij. svarų sumos. Prekybos 
laivynas, kuris prieš karą buvo vie
nas svarbiųjų devizų šaltinių, karo 
metu sumažėjo iš 17,4 milij. t iki 13,5 
milij. t ir to pasėkoje užima nežymią 
poziciją bendrame mokėjimų balan
se. Šią nepalankią padėtį stiprina 
dar pakitėjusios mainų sąlygos ir pa
sikeitęs eksporto ir importo prekių 
kainų santykis. Iki 1947 m. vasario 
mėn. importo prekių kainos pakilo 
26 ’/o, lyginant su 1938 metais, gi eks
porto kainos pakilo tik 15’/o. Tuo 
būdu dabar reikia daugiau ekspor
tuoti, negu prieš karą, kad gavus tą 
patį importo prekių kiekį.

(Nukelta į 7 pusi.)

Socialinis klausimas
Dr. S. Tomas

mės. Istorijos procesai vyksta 
pamažu, ir imperijos nykimas 
užsitęsti porą šimtmečių.

EKONOMINE KRIZE
Didžiausias šių dienų Anglijos rū

pestis, tai jos ekonominė krizė. Ji 
nėra vien tik antrojo pasaulinio karo 
padarinys. Karas daugelyje atvejų 
tik sustiprino ir pagreitino tas ten
dencijas, kurios buvo pastebimos jau 
prieš pirmąjį pasaulinį karą ir ypa
tingai laikotarpyje tarp dviejų pa
saulinių karų. Dabartinės problemos 
nėra tad pereinamo pobūdžio, jos yra

Apie socialinius reikalus ir socia
lines problemas šiais laikais labai 
daug kalbama ir spaudoje plačiai ra
šoma. Mielus skaitytojus iš anksto 
noriu įspėti, kad šiais klausimais 
nuomonės yra gana skirtingos ir to
dėl tas pats žodis vartojamas dažnai 
visiškai kita prasme. Pažiūrų skir
tumai plaukia aplamai ii susidariu
sios politinės painiavos, kai ne tik 
socialinius klausimus, bet ir visas gy
venimo problemas siekiama išspręsti 
vienos ar antros politinės doktrinos 
rėmuose. Juk žinome, kad demokra
tijos sąvoka šiandien labai nevieno
dai suprantama. Panašiai yra ir so
cialinių problemų srityje. Vakarų 
Europoje iki šiol dar vartojamos žo
džių sąvokos senąja, įprasta arba 
klasine prasme, tuo tarpu Rytai tiems 
žodžiams suteikia visiškai kitas reik
šmes. Nesileisdamas į skirtingus aiš
kinimus, aš grįšiu prie socialinio 
klausimo mums įprasta prasme.

Socialinis klausimas yra sociali
nės politikos objektas. O kas gi yra 
socialinė politika? Kai kas mano, 
kad socialinė politika yra žmonių 
tarpusavio sugyvenimo organizacijos 
menas. Taip pastatytas klausimas 
yra per platus. Kiti mano, kad so
cialinė politika tėra tos kolektyvinės 
ir viešos priemonės, kurios skirtos 
kapitalistinio ūkio sudaromiems ne
lygumams išlyginti ir nelaimių pasė
koms šalinti. Toks supratimas nėra 
pilnas ir todėl siauras. Teisingas 
apibrėžimas turėtų**būti toks, kuris 
socialine politika supranta visas pas
tangas, siekiančias viešomis ir kolek
tyvinėmis priemonėmis šalinti skur
dą ir vargą, drauge keliant bendrąją 
visuomeninę gerovę. Taip supratę 
socialinę politiką, mes jų lengvai at
skirsime nuo politikos aplamai ir 
nuo ūkio politikos specialiai. Tenka 
pabrėžti, kad bet kuri paskira pa
stanga ar priemonė socialpolitinėje 
srityje dar nėra socialinė politika. 
Tokie reiškiniai tėra tik socialinės 
politikos paskiri elementai, nuotru
pos. Socialinė politika yra 
vienetas, <ietodų ir prie-

monių visumą, tam tikra 
sistemavalstybėje.

Vakarų pasaulyje vyraujanti po
litinė ir ūkinė sistema vad. privatine 
ar kapitalistine, rytuose, sakoma, 
prigijęs socializmas, griežčiau vad. 
dar komunizmo vardu. Taigi, ir so
cialinė politika yra visa eilė perei
namųjų laipsnių. Vakaruose sociali
nė politika apima neturtingąjį žmo
nių sluoksnį, darbininkų masę, savo 
pragyvenimo šaltinį turinčią savo 
darbo pajamuose. Stambesnias paja
mas turį valstybės ir privatinių įstai
gų ir įmonių tarnautojai, paprastai, 
neįtraukiami į sociališkai rūpinamą 
žmonių kategoriją. Tas pats tinka 
tikriesiems ūkininkams, tačiau ne 
žemės ūkio darbininkams. Pagrindi
nė socialinės politikos priemonė čia 
yra platus visų rūšių socialinis drau
dimas: draudimas ligos atveju, ne
darbo atveju; nelaimingų atsitikimų 
atveju, senatvės atveju. Kai kurie 
iš tų draudimų yra privalomi, kiti 
laisvi. Žodžiu, metodai įvairuoja kas 
kraštas. Be to, yra nemaža ir kitų 
priemonių, tiesiog ar netiesiog lie
čiančių žmonių gyvenimo lygį. Sa
kysime, atlyginimai, jų dydžio nu
statymas, diferenciacija, aplamai, 
tautos pajamų paskirstymo principai 
ir metodai. Toliau, dirbančiųjų-svei
katos reikalais, tinkamos darbo są
lygos, higienos taisyklės, o taip pat 
ir dirbančiojo šeima, butas, maitini
mas. Čia gali įeiti ir darbininkų pro
fesiniai reikalai, turį įtakos jo gyve
nimo lygiui: tinkamas profesijai pa
siruošimas laiduoja geresnį uždarbį, 
saugo nuo kenksmingos konkurenci
jos, pakelia gaminių kokybę. Kultū
riniai reikalai irgi nėra be reikšmės. 
Dirbančiųjų masės privalo pajėgti 
naudotis- tais kultūros laimėjimais, 
kuriais naudojasi krašto gyventojai 
ir kitų kraštų dirbantieji.

Turint galvoje, kad laisvame ūky
je veikia pagrindinis pasiūlų Ir pa
klausų dėsnis, dirbančiojo pragyve
nimo lygini ypatingos reikšmės turi 
santykis tarp darbo pajamų ir būti
nųjų pragyvenimo išlaidų. Tiesa, šis 
santykis daugiau pareina nuo krašto

social-ūkinio pajėgumo, negu nuo 
politinių priemonių tikslingumo. Ta
čiau ir šių pastarųjų reikšmės nega
lima nuneigti. Kad ir neturtingas, 
bet gerai susitvarkęs kraštas socia
liškai yra laimingesnis už turtingą 
ir netvarkingą kraštą. Kiekviename 
krašte yra tam tikras egzistenemini- 
mumo lygis. Juo jis yra platesnis ir 
pilnesnis, juo tokį uždarbį gaunąs 
žmogus turi aukštesnį pragyvenimo 
standartą. Bet normaliai pragyveni
mo išlaidos yra aukštesnės už egzi- 
Stencminimumą. Kai šeimos paja
mos atitinka būtinas išlaidas, tai 
bendrai pragyvenimo lygis atitinka 
bendrą vidurkį. Bet jei pajamos yra 
mažesnės už būtinas išlaidas, tada 
pragyvenimas yra sunkus ir skurdas 
persekioja žmones. Didesnės paja
mos laiduoja pragyvenimą ir leidžia 
atidėti sutaupų.

Emigruojantieji į kitus kraštus tu
rėtų šiuos klausimus ypatingai įsidė
mėti. Uždarbio ir pragyvenimo san
tykis yra esminis klausimas. Antras 
svarbus klausimas yra krašto valiu
ta. Žinome, kad yra brangių ir pigių 
valiutų. Jų vertė nusistato pagal 
esantį piniginiame vienete aukso kie
kį arba kiek mokama už atitinkamą 
aukso svorį. Pvz., anglų svaras kai
nuoja maždaug 4,68 doleriai, vienas 
doleris apie 4 šveicarų frankai, arba 
120 prancūzų frankų, 6 litai ir 1.1. 
Uždarbiai ir kainos kas kraštas ski
riasi. Gali būti taip, kad vietoje pra
gyvenimas bus neblogas, tačiau su
taupęs nesudarys didesnės vertės,

ypač išvykstant j kitą kraštą ir kei
čiant valiutą. Pagal taisyklę, didžiau
sias sutaupąs galima susidaryti tik 
brangios valiutos kraštuose, kai toji 
valiuta išvežama ir keičiame į pi
gesnę valiutą. Čia nurodyti dėsniai 
nėra absoliutiniai, bet atitinkamose 
ribose teisingi. >

Dabar pažiūrėsime socialistinę si- . 
stemą. Ji charakterizuojama socia
lizmu, kurio supratimas taip pat 
įvairuoja. Šiais laikais socializmą . 
daug kas supranta kaip praeinantį 
mados žodį, nieko bendra neturintį su 
tikrąja jo reikšme. Socializmas pa
prastai statomas prieš kapitalizmą, 
kai privatinės nuosavybės vietoje, 
gamybos priemonių savininkų pri
pažįstama patys dirbantieji arba 
valstybė. Sakoma, kad toje sistemoje 
nesą vergavimo asmenų asmenims, 

I nesą išnaudojimo algų srityje ir nesą 
socialinių žmonių klasių. Sąryšyje 
su socializmu nuolat kartojami žo
džiai: nacionalizacija, šu
va 1 st y bi n ima s, socializa- 
c i j a. Ką tai reiškia? Sąvokos daž
nai supainiojamos. Nacionalizacija 
neturi nieko bendra su socializacija, 
nes pirmoji yra privatinės nuosavy
bės pakeitimas į tautos nuosavybę 
bet nieko nepasakant apie tai, kaip 
toji nuosavybė bus tvarkoma ateity
je. Suvalstybinimas yra irgi nesieja
mas su socializacija, nes jis tėra tik 
labai netobula forma, kur išnaudoji
mas uždarbio srityje palieka visiškai 
laisvas.' Čia vietoje privatinio kapi
talizmo atsistoja valstybinis kapita
lizmas. Socializacija bus tada, kai 
gamybos priemonių nuosavybė per
duodama miestui, apskričiai, ben
druomenei, kur dirbantieji stovi arti 
įmonės ir gali turėti įtakos jos tvar
kymui. Socializacijos tobula forma 
yra kooperatinė įmonė, kai dirban
tysis drauge yra ir dalies savininkas.

Asmuo socialpolitikas niekada 
negali susirišti su kurią nors forma, 
doktrina ar dogma. Jis visada 
privalo žiūrėti bendrosios 
gerovės. Kokia bebūtų socializa
cija, jis statys klausimą, kaip toji 
priemonė paveiks į skurdo ir trūku
mų pašalinimą. Gamybos pakėlimas 
ir teisingas uždarbio paskirstymas 
jam bus A ir O, sprendžiant apie 
kiekvieną socialpolitinės priemonės 
panaudojimą. Ypač šiandien svarbu 
teisingai sąvokas vartoti ir jas tai
kyti, nes priešingu atveju jų pasėkos 
gali būti labai nuostolingos. Social
politikas gali būti tiek socialistas, 
tiek kapitalistas. Socialpolitiniu po
žiūriu jų abiejų tikslai sutampa. 
Klausimas: socializmas ar kapitaliz
mas — yra klausimas kitoje plotmėje 
ir su socialpolitine srimtimi nesieti- 
nas. Geras pavyzdys yra vokiečių 
valiutos reforma. Čia ne technikos 
reikalas pakeisti vąliutą, bet social
politine problemą — kaip toji prie
monė palies žmonių masę ir kas neš 
nuostolius, o kas gaus pelną? Bet 
konkrečiais klausimais pakalbėsime, 
kitą kartą.

JAV politikos posūkis?
Amerikiečiai kariai skatinami respektuoti vokiečius

Amarfldečių okupacinės kariuo
menės Vokietijoj karių tarpe susti
printa propaganda už didesnę ato
dairą ir respektą vokiečiams. Pla
katuose ir dalinių biuleteniuose kal
bama apie „vokiečių, konstitucines 
teises“, kurias amerikiečių kariai 
turi gerbti: tai kalbos, tikėjimo,

spaudos, susirinkimų, susisiekimo, 
balsavimo laisvė, be to, „laisvė nuo 
nepagrįstų kratų, suėmimų ir vergi
jos“. JV kariams liepiama gerbti tas 
vokiečių teises ir žinoti, kur pasi
baigi? okupacinio saugumo ribos ir 
prasideda vokiečių politinės laisvė*. 
Si kampanija vertinama kaip JV po
litikos Vokietijoj posūkis. -E-

kumentus tyčia sunaikinęs. Taip pasikalbė
jus, komisijos pirmininkas Bertašiaus anke
toje pastatė didelį klaustuką...

Po to vėl slinko dienos. Žmonės laukė 
skryningo, rezultatų. Kada |buvo gautas iš- 
skryninguotųjų sąrašas, jame stovėjo įrašyta 
ir Bertašiaus pavardė. Sužinoję apie tai žmo
nės tarpusavy šnibždėjosi: „Matot, ar ne taip 
yra, kaip kalbėjom... paslaptingasis Berta- 
šius tikrai yra neaiškus žmogus, ar net kolo- 
borantas“...

Pagaliau, priėjo terminas išskryninguotuo- 
sius išskirti iš UNRRA-os globos. Seniūnams 
buvo pavesta paskelbti, kad jie paliktų sto
vyklą ...

Bloko seniūnas, gavęs įsakymą, o kartu 
degdamas smalsumu pamatyti, kaip gyvena 
Bertašius, lipo laiptais į pašiūrę, j jo „butą“...

Prisiartinęs prie paslaptingojo stovyklos 
gyventojo durų, seniūnas tyliai pasibeldė, bet 
viduj niekas nieko neatsakė. Žvilgterėjo pro 
duryse esantį plyšį ir nustebo, pamatęs Ber- 
tašių sėdintį prie staliuko, o dar daugiau jam 
buvo nuostabu, kad kambarėlio palubėje 
spinksėjo deganti elektros lemputė, nors buvo 
pats vidurdienis. Dar kartą pasibeldė, bet ir 
vėl niekas jo nekvietė vidun. Tuomet ryžosi 
įeiti neprašytas. Juk reikėjo įvykdyti uždėtą 
pareigą...

Atsiradęs viduj, seniūnas visai apstulbo. 

Nors aiškiai matė, kad Bertašius sėdi prie at
versto sąsiuvinio, kur buvo kažką rašęs, bet 
jam įėjus — jis nė nežvilgterėjo atgal...

— Gal užmigo berašydamas.... — topte
rėjo seniūnui mintis ir priėjęs ėmė judinti 
miegantį už peties, bet... lyg žaibo trenktas 
atšoko atgal... Bertašius sėdėjo sustingęs — 
negyvas...

Kai buvo sujudinta stovykla ir atvyko val
džios pareigūnai su gydytoju, padarius skro
dimą, buvo konstatuota, kad Bertašius miręs 
nuo širdies paralyžiaus ...

Prie jo rastame apglamžytame sąsiuvinyje, 
paskutiniuoju įrašu buvo parašytas žmonai ir 
dviems dukrelėms laiškas į Sibirą:

„Mano brangioji Stase ir mažieji Angelė
liai, Vidute ir Janyte, Nebežinau nė kur adre
suoti šį laišką: ar į Sibirą, nors ir ten smul
kesnio adreso nežinau, o gal... gal, neduok 
Dieve, Jūsų ir visai gyvų nebėra...

Dėl Jūsų likimo mano širdį kasdien drasko 
sunkus sielvartas. Todėl, nors nesitikiu, kad 
kada šis laiškas pasieks Jus, bet rašau, kad 
nors laikinai apraminčiau savo išvargintą sie
lą...

Nors keliais sakiniais noriu aprašyti savo 
gyvenimą nuo to laiko, kada beširdžiai žmo
nės išardė jaukų mūsų šeimos židinį.

Baisųjį birželį, penkioliktąją to mėnesio, 
grįžęs iš Šiaulių, Jūsų neberadau. Aš roviaus 

plaukus nuo galvos ir kaltinau save. Tuomet 
balsus kaltinimas užgulė mano krūtinę: kodėl 
aš jus vienus palikau. Ach, Viešpatie, kaip 
tada norėjosi būti drauge su Jumis1 ir žiūrėti 
bendram likimui į akis... Deja, Jūs buvote 
jau Dievas žino kur...

Išplėšdami Jus, jie kartu išplėšė ir mano 
širdį...

Prasidėjo karas...
Pagaliau mūsų žemėje kovos pasibaigė. 

Pirmieji okupantai buvo jau toli nustumti. 
Susidarė "mūsų vyriausybė ir maniau, kad 
savosios žemės laisvė bent kiek prablaivins 
nuotaikas. Bet... kur tau. Antrieji okupan
tai ėmė siausti mūsų krašte. Lietuvos vyriau
sybę panaikino, mūsų tėvų žemę ėmė koloni
zuoti, o jos žmones gaudyti ir vežti į Vokietiją 
katorginiams darbams... Neišlaikė mano ner
vai. Stojau į pogrindinę kovą prieš ruduosius 
okupantus... Deja, mes buvome išaiškinti, ir 
aš pakliuvau į Vokietijos konclagerius. Daug 
teko iškentėti per aštuonis konclageriuose ka
linimo ir kankinimo mėnesius, bet atėjo laikas 
— galingoji Vakarų armija sumušė ruduosius 
priešus ir mus iš konclagerio išlaisvino. Nors 
iš ten išėjau vos gyvas, bet pradėjau gyventi 
skaidresnėmis viltimis. Galvojau: — gal gi 
ilgainiui Vakarai išlaisvins kankinamus žmo
nes... Gal gi dar ateis tas laikas, kad pama

tysiu savo brangiąją Stasę ir mažyčius ange
lėlius Vidutę ir Janytę...

Išlaisvintas iš konclagerio, nelaukdamas jo
kių dokumentų apie savo kalinimą, vien su 
paprastučiu amerikiečių kapralo rašteliu, sku
bėjau ieškoti lietuvių. Kitus mano dokumen
tus seniai buvo atėmę naciai. Artimiausią lie
tuvių stovyklą suradau Hoffnunge. Tikėjausi 
šia lengviau atsikvėpti, bet... ir čia ... skry
ningas, užmetinas, jog greičiausiai esu kolo- 
borantas, nes neturiu dokumentų...

Pradžioje pasitikėjau komisijos humaniš
kumu ir vyliaus, kad žodžiu išsiaiškinsiu, bet 
mano viltys nuėjo niekais... Gi dabar vėl 
man gresia išskyrimas iš savo tautiečių... 
Ach, Viešpatie, silpsta ranka, ir rašyti nebe
galiu. Negi Dievas man ir visai mūsų tautal- 
tik tokį likimą teskyrė... Negi mes turime 
iš visur ir visų tegirdėti priekaištus, jog esa
me tokie, kokie nebuvome. /

Bet nebesiskųsiu savo dalia, nes niekas 
mano skausmingos skundo neišklausys... Taip 
norėtųsi dar daug, o daug jums gražaus pa
rašyti, bet jaučiu, kad visiškai alpstu. Alpstu 
dvasiškai ir fižiškai. Atleiskite man. Gal kiek 
pailsėjęs vėl ką nors parašysiu...“

Ir čia nutrūkęs Bertašiaus laiškas. Jis, ma
tyt, baigėsi kartu su nutrūkstsMčia jo gyve- 

' nimo styga...
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Iškyla istorijon
Motto: Vakarai nuijo užsidengęs veidą. 

Likom: ai, naktis ir ilgesys..
J. Aistis

Jau dr. J. Basanavičius „Aušros“ 
Nr. 1 priminė lietuviams, kad „Ho
mines historiarum ignari semper 
sunt pueri“, atseit, žmonės, nežiną 
istorijos, kaip ir buvę palieka vaikai. 
Rašė jis aną, pirmąją, naktį be ryto:

„Kaip kiekvienas žmogus, atsi
mindamas savo gyvenimo bėgį, mato 
ir numano, kad jis yra buvęs ir kuo 
tapęs, supranta, dėl kokių savo ypa
tybių jis tapęs toks, o ne kitoks, taip 
ir visa mūsų giminė (tauta) turėtų 
atminti ir pažinti praėjusį laiką, kurį 
yra išgyvenusi Lietuvos žemėje, ir 
visus laimingus ir nelaimingus atsi
tikimus, kurie šiokiu būdu padarė 
mūsų tautą tokią, kokią šiandie re
gime, ir ją pavedė tiems vargams, 
kuriuose gyvename“.

Aiman, mūsų Tėvynę gaubia an
troji naktis ir jau nebe valandų, o 
visų septynerių metų. Ir mums, trem
tiniams, ir broliams, pasilikusiems 
anapus geležinės uždangos, laikas 
yra sunkus kaip alavas ir geliantis, 
kaip stiklo šukės, ir eina iš lėto, kaip 
užsitęsusi kančia ar žaizda, kuri be 
Lietuvos laisvės neišgydoma.

Mes šiurpiai blaivūs ir su miegu 
pasimetę. Trapūs yra daiktai ir žmo
nės, kurie ne prasmės, bet naudos 
teieško ir tiki bet kokiomis iliuzijo
mis. Mes neapkenčiame melo, mūsų 
širdys pro griuvėsių dulkes, gaisrų 
pašvaistes ir iš už tulžį kartesnių 
dienų sąvalkų išneštos tyros tyrutė- 
lės, žodžiai gi suderinti su protu. Kai 
daugis su nuoboduliu sukelioja že
mės globusą ir kalba, lyg niekur nie
ko, apie giedrą, tylą ir visuotinę tai
ką, mes, nors ir įpratę pagerbti kitų 
nuomonę, pašokame kaip žaibo dauž
ti ir nuolankiai krikščioniškai pri
mename:

— Žmogau, ar žinai šalį, kur Ne
munas ir Neris? Nuo Palangos juk 
atitvinsta kraujo puta...

Mūsų balsas sutirpsta kaip šerkš-
nas ant klevo šakelės, lūšnai užside
gus, ir vėl kiūtim, lygu krizės metu 
prekinis vagonas toli atsarginių bė
gių pagairėj. Bet mes nenusimenam 
ir rankų nenuleidžiam, lyg burių, 
laivui • sudužus, mes, jei tai iš viso 
kaltė — vieną teturim nuodėmę — 
mylime laisvę ir teisingumą: — ži
nom, kad viskas yra savo vagoje, 
kiekvienas reikalas susilaukia“"savo 
valandų -

Eina didis gyvenimo vyksmas 
Dėl tauresnio žmogaus ateity. 
Mes vieni pamiršti nepaliksim 
Nuteriotų laukų pakrašty.

(A. Miškinis)
Mes ne skudurų pardavėjai pro

vincijos rinkoj, mes nė akimirkų, 
bet galutinių didžiojo lošimo rezul- 
įątų paisantieji. Mes prisimenam 
Palmerstono teigimą, kad „iš durtu
vo galima viskas pagaminti, bet ant 
jo ilgai sėdėti neįmanoma“. Iš čia 
ir kyla mūsų geležinė valia ir pu
siausvyra, Jei kas iš pašaipos ar mū
sų rimties ir tikėjimo suerzintas tar
tų, kad „Jūs statote pilis iš smėlio“, 
mes savo nuojautoje pareikštume: 
Juokiasi tas, kas paskutinis juokiasi!

Mes, norėdami apsaugoti smegenis 
nuo sustingimo, kartojame istoriją. 
Juk senovės Romos išminčiai kalbė
jo, kad „repetijio ėst mater studio
rum", o antra grįžus, kartojame ne

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

42. Ar gerai yra rašoma screenin- 
guoti, išscreeninguctas?

Šitoks hibridiškas bendrinių sve
timybių rašymas mūsų bendrinėje 
kalboje yra visai svetimas ir neįpras
tas: ligšioliniais įpratimais mes jas 
visas transkribuojame savais raš
menimis, o ne tik vieną kurią jų dalį. 
Todėl ir anglų screening turime tarti 
ir rašyti skryningas, ir tik vėliau iš 
jo galime savu būdu susidaryti skry- 
ninguoti, išskryninguotas.

43. Kas iš tikrųjų yra bakūžė?
Šis žodis iš tikrųjų yra ne mūsų, 

bet senesnė vokiečių lytis back- 
hūs. Jis buvo dar tais laikais į mūsų 
kalbą paskolintas, kai vok. ū dar ne
buvo išvirtęs į dvibalsį, plg. būras 
„laukininkas, ūkininkas“ iš būr 
„Bauer“, skūnia „daržinė“ iš schūne 
„Seheune“ ir kt. Ilgainiui šito žodžio

K. R. Jurgėla š. m. rugsėjo 4 d. 
Mūsų Kelio Nr. 36 rašo apie mėnesių 
vardus. Savo rašiniui medžiagos jis 
yra ėmęs iš Mielckės 1800 m. ir Pr. 
Kuršaičio vokiškai lietuviško 1883 m. 
žodynų, taip pat iš J. Gerulio 1922 m. 
spaudai parūpintų M. Mažvydo raštų 
ir M. Biržiškos 1927 m. išleistų 
„Rinktinių mūsų senovės raštų“, kur 
yra duodama dar ištraukų iš 1629 m. 
K. Sirvydo ir 1747 m. Ruigio žody
nų. Iš tų šaltinių išskaičiavęs visą 
eilę mėnesių pąvadinimų, autorius 
daro išvadą, kad sausis prieš 1800 
niekur nereiškęs „january" (jis visus 
antraštinius žodžius rašo angliškai). 
Savo straipsnio gale jis pasisako esąs 
tikras „šių samprotavimų tikrumu“, 
bet vis dėlto dar priduria: „Viesvien, 
prašau mūsų bibliografijos ir žodyno 
augimo istorikus tarti galutiną žodį, 
kad istoriniu tikslumu atžymėtume 
šią reikšmingą (t. y. 400 m. spaudos) 
sukaktį“.

Dėl to ir aš čia noriu pareikšti 
kelias savo pastabas. Tai, ką p. Kos-

pirmykštė reikšmė „keptuvė, kepy
kla“ apkito ir vėliau, pradėta mūsų 
kalboj plačiau vartoti, dar daugiau 
nutolo nuo savo pirminio šaltinio, to
dėl mes, dabar jį vartodami, visai ne
besuprantame tos atmainos: daug 
kam tai atrodo mažybiniu daiktavar
džiu ir todėl kartais rašo net su prie- 
saga-užė, kaip mergužė, bernužis ir 
kt. Tačiau mums šis žodis vistiek yra 
svetimas, nes jo negalime kildinti iš 
mūsų kalboj visai nepažįstamų bakas 
arba baka. Todėl šios svetimybės vie
toje mes savo bendrinėje kalboje ga
lime be jokios sunkenybės vartoti sa
vus žodžius trobelė arba lūšnelė. Sa
vaime suprantame, iš mūsų dainos 
Kur bakūžė samanota mes šio sko
linio jau nebeišguisime, bet tai dar 
nerodo, kad mes šį germanizmą bū
tinai turime ir visada bendrinėje kal
boje vartoti,

J. Cicėnas

sapnininkus, bet istoriją, kuri, Na
poleono žodžiais, yra vienatinė tei
singa filosofija. Kartoti, vadinasi, iš 
laiko vandenų sietuvos ištraukti fak
tus, kurie, laikui einant, nesikeičia 
ir nepraranda savo vertės ir patrau
klumo jėgos. Daug yra istoriją api
būdinančių pasakymų, pvz., Kotryna 
Ii sakydavo: „Istorija vargina“, 
Dzieržinskis: „man^istorija sutelpa 
ant pistoleto vamzdžio galo“, Himm
ler: „Jei vado priešus sutramdysiu, 
sukursiu istoriją“ ir 1.1. Čia mums 
išteks iš Vaižgantų raštų:
- „Istorija — tautos būdo veidro
dis“.

„Istorija — išminties motina, ir 
mes tiesiog laimingi esame, kad jau 
turime bet kurio savo klausimo isto
riją. Ėmęsis rišti jį, apsidairai kas 
jau buvo, kas iš to pasidarė, — ir 
tau aišku, kas ir toliau gali pasi
daryti“.

Kariai mes amžių įgulos
Vaižgantas „Pragiedruliuose“ sako:
„Miela malonu Lietuvoje ne tik 

dėl to, kad įvairu; dar ir dėl to, kad 
įdomu, slėpininga. Visa jos gamta 
tai vienas ištisas geriausias senovės 
dokumentas: tik mokėk jo raides 
paskaityti.

Milžinai išnyko, tik mes juos te- 
bematome, nes jų dvasios paliko ir 
šneka mums neišbrendamose klam
pynėse iš savo milžinkapių, iš pilia
kalnių skardžiuose ir iš kūlgrindų. 
Kam gi būtų kadaise pilstę kapkal- 
nius, jei ne ainiams pasakyti, kas 
po jais guli kūnu, kas ant jų dvasia 
liūdi? Klausyk jų — atsakys".

Dr. V. Kudirka 1889 m. „Varpe", 
aprašydamas vieną iškasenų parodą, 
pastebėjo:

„Kiek galima pasimokyti iš tų se
novės daiktų! Iš ilgų skaitymų ne
pramoksi tiek, kiek čia nors ir grei
tai perbėgęs akimis per tas iškase
nas. Tuose mažmožiuose guli dalis 
mūsų istorijos.

Bežiūrint ilgai į tuos kirvelius,

peilius, iešmus... persikelt mintimi 
į senovės laikus, kada tie daiktai 
buvo dirbti, fantazija pradeda griau
ti sentėvių kapus ir štai, rodosi, ma
tai gyvus žmones, girdi čiauksėjimą 
geležies, taukšėjimą kirvelių, barš
kėjimą drabužių... O kaušai, rodo
si, kalba: žiūrėkite, jūs išgamos, 
šventvagiškai nešiojantieji vardu 
lietuvių! Žiūrėkite į mūsų prietaisus, 
kuomi gynėme tėvynę ir kokius iš
darbius vartojome savo gyvenime! 
negražūs ir neišmaniai padirbti tie 
daiktai, o vienok mums jų išteko, 
vienok džiaugėsi iš mūsų Lietuva ir 
gėrėjosi mumis. Ar džiaugiasi iš jūs? 
Mes už garbę sau laikėme vadintis 
lietuviais, o jūs gėditės to vardo.

Rodosi, ir visi gelžgaliai praded 
antryti: gėda jums!“

Dr. J. Basanavičius savo autobio
grafijoje pabrėžė:

„Didį, puikų Rasių piliakalnį, ne
išpasakytai dailioje ir ramioje vieto
je stūksantį, aš jau nuo jaunumės 
pradėjau lankyti, nežinodamas, kas 
kada ir kokios priežasties dėlei jį 
supylė, tik iš mažens jau buvau gir
dėjęs apie užkerėtas ir jame uždary
tas labai dailies mergas, jog jis 
sterblėmis ir kepurėmis supiltas ta
pęs, jog jaučiai, kuriais bandyta jį 
išarti, nugaišę ir 1.1 Vėliau susipa
žinau su Pajevonio, Kaupiškių, Ru
daminos, Labynų ir kitais piliakal
niais — ant šitų kalnų, galiu sakyti, 
sutvirtėjo mano lietuviškumas“.

V. Putino žodžiais,
Nuo jūrų eina mūsų žemė. 
Iš amžių kyla mūs tauta ...
Ak, dr. V. Kudirka ne be pagrin

do juokėsi, kad „maskoliai (viską 
okupuotuose kraštuose kildindami iš 
savo imperijinio ir kultūrinio kamie
no) gatavi (buvo) ir šventuosius per
krikštyti po „imeni 1 otčestvu“: Ji- 
sus Osipovič, Marija Joachimnovna. 
Jau kad maskoliškai, tai maskoliš
kai“. Ar vieni patys rytiniai Lietu
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tas R. Jurgėla čia tariasi suradęs, nė
ra naujas dalykas. Jau 1929 m. nor
vegas Chr. S. Stangas, dabar Oslo 
universiteto profesorius, savo diser
tacijoje „Die Sprache dės litauischen 
Katechismus von Mažvydas" 14 psl. 
vienoje išnašoje, pastebi, kad Maž
vydo katekizmo tituliniame lape 
pažymėtoji sausio 8 d. iš tikrųjų 
yra ne sausio, bet gruodžio 
8 d. ’Tai jis remia tuo, kad Mažvydas 
kai kurias savo katekizme išspaus
dintąsias giesmes yra vertęs iš J. 
Seklucjano 1547 m. rugpiūčio mėn. 
pasirodžiusio giesmyno; taip pat jis 
yra naudojęsis ir tais pat metais Ma- 
leckio parašyta Seklucjano katekiz
mo kritika. Mat, 1544 m. Maleckis 
buvo lenkiškai Išvertęs katekizmą ir 
rūpinosi jo išleidimu, bet prieš jam 
pasirodant, 1545 m. buvo išspausdin
tas Seklucjano katekizmas. Sis dėl 
to labai supyko ir ta proga parašė 
aštrią >Seklucjano katekizmo kritiką. 
Pastarasis atsikirsdamas parašė 
smarkią jau išspausdinto Maleckio 
katekizmo kritiką, nurodydamas visą 
eilę apsirikimų ir'šiaip netobulumų. 
Kaip dabar matyti iš katekizmo 
teksto kritikos, Mažvydas buvo susi
pažinęs su abiejų minėtųjų lenkiškų 
katekizmu kritikomis ir, versdamaš 
savo katekizmą, yra jomis abiem 
naudojęsis. Taigi, jeigu jis būtų savo 
katekizmą išspausdinęs 1547 m. sau
sio 8d., tai šito dalyko niekaip ne
būtų galėjęs spėti padaryti, ir todėl 
ši aplinkybė verčia manyti, kad jo 
katekizmas yra pasirodęs ne sausio, 
bet kito kurio po rugpiūčio einančio 
mėnesio 8 d.

Taip pat, kaip K. R. Jurgėla tei
singai pastebi, šitą faktą iš dalies 
gali patvirtinti dar ir ta aplinkybė, 
kad Martynas Mažvydas, hercogo 
Albrechto pakviestas į Prūsus 1546 
m. birželio 8 d., vargiai būtų spėjęs 
visą savo katekizmą išversti ir ligi 
1547 metų sausio 8 a. išspausdinti; 
tam tai yra tikrai per trumpas lai
kas, juo labiau, kad jis pirmasis tu
rėjo pradėti rašyti ištisą knygą be 
kokių nors rašomosios kalbos tradi
cijų ar įpročių.

Bet p. K. R. Jurgėlos kalbiniai

vos kaimynai taip elgėsi? Kur ten 
tau:

Kiti sakė: Maža tu esi.
Kiti sakė: Juk mūs tik saujelė.
Ir graudeno: Mes — bėdžiai, basi 
Ant to didžiojo vieškelio kelio.

(K. Inčiūra)
O ką gi sako istorija ir josios vy

resnioji sesutė vardu archeologija? 
Skaitykime A. Šapokos redaguotąją 
„Lietuvos istoriją“:

„Pirmutinis mūsų krašto gyven
tojus mini pirmojo amžiaus galo ro
mėnų rašytojas Tacitas savo veikale 
„Germania". Jis juos vadina ais
čiais. Kadangi Pabaltijyje archeolo
ginės iškasenos nerodo jokio kultū
ros pasikeitimo, tai, reikia manyti, 
kad jau nuo naujojo akmens am
žiaus (jis prasidėjo apie 3.000 metų 
prieš Kristui gimstant) čia bus gy
venę tie patys aisčiai. Mat, kiekvie
na tauta paprastai turi savą skirtin
gą kultūrą ir jeigu kur nors įvyksta 
tautų pasikeitimas, tai ten aiškiai 
matyti ir kultūros pasikeitimas. Mū
sų krašte kultūros pasikeitimo ar
cheologija neranda, nerodo tautų pa
sikeitimo nė istorinių laikų šaltiniai, 
taigi raštuose minimas aisčių kiltis 
tenka laikyti lietuvių kilmės kilti
mis".

„IX amžiaus pradžioje Vakaruose 
randame pirmą kartą paminėtą lie
tuvių vardą (lig tol buvo minimi tik 
apskritai aisčiai). Pirmasis lietuvių 
vardą yra paminėjęs vienas Karolio 
Didžiojo žvalgas. Kurdamas savo 
imperiją, Karolis norėjo žinoti, ko
kios tautos gyvena Europos rytuose 
ir kokios jų jėgos. Todėl, kai Karolis 
pasiekė slavus, jo agentai sužinojo, 
kad už slavų gyvena dar lietuviai. 
Tas pranešimas yra išlikęs iki mūsų 
laikų.“

Ir teisus tad B. Brazdžionis:
Plaus mūs potvyaniai, žudys 

žmonių skerdynės. 
Grūs vergijon, tuščia liks namie. 
O nuo kapo kelsis į mėlynę 
Vyturėliai, ryto laukdami.

Kur tu eitum, kur tu lėktum — 
visad grįši — 

Tavo kaulai motinai šventi.
Mus iš mūsų žemės neišplėšį 
Nei, dangau, nei, saule, nei, mirtie!

samprotavimai klek šluboja. Jeigu 
jis būtų skaitęs mano 1930 m. Archi- 
vum Philologicum pirmoje knygoje, 
105-113 psl., išspaudintą straipsnių 
„Mėnesių pavadinimai lietuvių kal
boje“, kur yra daug surinkta pavyz
džių tiek' iš senovinių raštų, tiek iš 
vėlyvesnių šaltinių, tai būtų galėjęs 
pastebėti, kad sausis jau nuo XVII 
amžiaus pradžios mūsų raštų kalboje 
pakaitais reiškia tai „januarius“, tai 
„december", pvz. K K. Sirvydo 1629 
m. žodyne (356 psl.) sausis yra „ja
nuarius“, o D. Kleino 1563 m. lotyniš
kai rašytoje gramatikoje (61 psl.) tai 
jau reiškia „december“. Tačiau 
sausis „december“ Maž. Lietuvos 
šaltiniuose yra vartotas ligi paskesnių 
laikų. Visų pirma sausi „Christmo
nat“ sutinkame Karaliaučiaus archy
vo XVII amžiaus rankraštiniame žo
dyne „Lexikon Lithuanicum", kuris, 
kaip J. Gerulis spėja, veikiausiai yra 
to paties D. Kleino parašytas. Toliau 
ta pačia reikšme „Dezember“ arba 
„Christmonat“ mini dar Lepneris, 
Pratarius, Mielcke, Nesselmannas, 
1878 m. Liet. Kalendorius, Kuršaitis 
irkt. Osausį „januarius“ randame 
dar 1847 m. kalendoriuje, Valančiaus 
raštuose, 1885 m. Auszros kalendo
riuje, Miežinio žodyne, dabartinėse 
žemaičių tarmėse (Kvėdarnoje, Sa
lantuose) ir kt.

Taip pat nuo senovės „december“ 
yra dar vadinamas ir kitais vardais, 
pvz. K. Sirvydas savo žodyne (67 
psl.) jį verčia gruodžiu. Bet Rui
gys su Mielcke savo žodynuose 
gruodiniu mėnesiu arba gruo
džiu vadina ne „december", bet 
„november". Ankstyvesniame kitame 
Karaliaučiaus archyvo rankraštinia
me žodyne gruodis yra „Christmo
nat“, o Lepneris tą žodį verčia į vok. 
„Wintermonat“. Kaip aiškiai matyti 
iš Ruigio žodyno antrosios dalies (403 
psl.) sugretinimo, gruodis „Win
termonat, November", Lepnerio 
„Wintermonat“ irgi bus buvęs ne kas 
kita kaip „november“. Bet anksčiau 
minėtasis „Christmonat" gali būti ir 
„december", kuris kitame rankrašti
niame žodyne, kaip jau minėta, yra 
verčiamas sausiu. Nesselmannas

Dialogas apie spaudos 
laisve

„New York Times“ skelbia įdo
mų rašytinį dialogą. Tasai didelis 
JV dienraštis įsideda iš „Pravdos" 
Zaslavskio straipsnį apie tai, kad JV 
spauda esanti kapitalistinių monopo
lių rankose ir kad redaktoriai tegalį 
rašyti tai, ko norį leidėjai; tikrai 
laisva spauda tesanti Sovietuose. 
„NYT“ vyr. redaktorius čia pat Za- 
slavskiui atsako, jog JV yra apie 
10.000 dienraščių ir savaitraščių, at
stovaujančių 'įvairiausioms politi
nėms pažiūroms. Jis pats rašąs 
„NYT" ką norįs, ir nėra buvę atsiti
kimo, kad leidėjas jam būtų ką už
draudęs ar įsakęs skelbti. „Pas jus, 
prįešingai, visa spauda tegali rašyti' 
tai, ką padiktuoja politbiuras“, sako 
„NYT“ redaktorius Zaslavskiui ir 
siūlo jam tokį būdą sovietų spaudos 
laisvei įrodyti: „Pas jus, sovietuose, 
yra dešimtys milijonų žmonių, kurie 
yra sugrūsti stovyklose kaip kaliniai 
ir darbo vergai. Jūs patys tai nei- 
giat. Jeigu pas jus tikrai yra spau
dos laisvė, dokumentuotai aprašyki! 
tas stovyklas, įdėkite jose esančiųjų 
pasisakymus ir nuotraukas“ ir 1.1.' 
New Yorko radijas, kuris šią žinią 
perdavė, pastebi, jog šis spausdinti
nis dialogas amerikiečių visuomenę 
stipriai sudominęs, ir laukiama so
vietų reakcijos. -E- 

savo žodyne „december“ vadina 
gruodis arba gruodinis. 
Gruodis „december" vėliau dar 
sutinkamas 1885 m. Auszros kalen
doriuje, Miežinio žodyne, Valančiaus 
raštuose, dabartinėse žemaičių tar
mėse ir kt.

Pagaliau „december" jau yra va
dinamas ir siekiu. Visų pirma jis 
sutinkamas 1578 m. Prūsų valdžios 
potvarkyje: 6 cb’ienai j e menesies 
siekia (žr. J. Gerulis, Senieji liet, 
skaitymai, 61 psl.). Toliau siekį „de
cember" randame dar Nesselmanno 
žodyne (jis jį duoda iš Brodovskio 
ir dar kito Karaliaučiaus rankrašti
nio žodyno), taip pat Daukanto, Va
lančiaus raštuose, 1885 m. Auszros 
kalendoriuje, dabartinėse žemaičių 
tarmėse (pvz. Salantuose) ir kt.

Tad dabar. kyla klausimas: kaip 
visa tai reikia suprasti? Man rodos, 
tatai galime visai paprastai aiškinti: 
su pastoviais kalendoriniais mėne
siais mes esame susipažinę visai vė
lai; seniau mėnesiniais vardais mes 
esame vadinę ne kurią nors dvylik
tąją metų dalį, bet tam tikrus laiko
tarpius, susijusiais su gamtos, ūkio, 
kasdieninio gyvenimo, augmenijos ar 
kitais kuriais žymesniais reiškiniais. 
Todėl mėnesių vardų yra anksčiau 
buvę kur kas daugiau, negu kad da
bar mes turime; savo aukščiau minė
tame straipsnyje aš jų esu priskaitęs 
apie 50, o dabar jų turiu jau per 60. 
Dabartinį kalendorinį mėnesį seniau 
atitiko bent keli įvairūs pavadinimai; 
pvz. „augustas“ seniau yra buvęs 
degėsis, p j ū m o n,i e s mėnuo, 
pjūtis, rugpjūtis...; „aprilis“ 
— balandis, birže Ii s, gegu
žinis, žiedų mėnuo; „junius“ — 
biržis, birželis, kirmėlių 
mėnuo, pūdymo mėnuo, s ė me
ni j a ...; „September“ — rudens 
mėnuo, rudugys, rugsėjas, 
rujos mėnuo, paukštlekis, 
šilų, viržių mėnuo ir 1.1. Taigi 
seniau sausis yra buvęs ne kas 
kita kaip sausas metas; gruodžiu 
buvo vadinamas toks laikas, kada 
žemė esti grumtais, arba gurvoliais, 
sušalus, t.y. gruodo metas. Siekis 
taip pat iš pradžios gal bus buvęs 
tik sausas, šaltas laikas; etimologiš
kai šis žodis yra jungtinas su Ave
stos t r i k u — „sausas“, sen. airių 
sic „šaltis" (iš siccu —) ir kt.; čia 
mūsų šaknis siek- iš seik taip 
santykiauja su indoeur. šakinimi 
* s i k - (iš čia av. h i k -, * s i c -), 
kaip pvz. mūsų liekas „atlieka
mas" suliktiirkt. Formaliai sau
sis, gruodis, siekis yra iš pra
džios buvę priklausomybiniai būd
vardžiai, kilę iš sausas, gruo
das, *siekas; plg. kiaušis ša
lia kiaušas, vaikis šalia vai
kas, vakaris (t. y. vakarinis) ša
lia vakaras arba rytys (t.y. ry
tinis) šalia rytas ir 11. Todėl su
prantama, kodėl šalia gruodis se
niau dar buvo sakoma ir gruodi
nis (mėnuo).

Iš visa to, kas aukščiau sakyttL 
dabar galime aiškiai matyti, kad M 
vienos kalbos griežtai negalime pa- 

(Nukelta į 6 pusi.)
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politikos per savo internacionalą, ta
čiau sudarytą laisvai rinktų atstovų, 
o ne valstybės skirtų Įgaliotinių.

Neatsižvelgiant šių ir kitų prie
žasčių, dar prilaikančių Austrijos 
„tiltą“ nuo galutinio sugriuvimo, kai 
kas vis dar Įžiūri, dar neatkurtai, 
Austrijos respublikai pavojus „virsti 
kolonija tarptautinės reakcijos ir už
sienio kapitalistų“. Ne kas kitas, o p. 
Evsejevas, „Izvestijų“ Vienos kore
spondentas, randa, kad tokiu metu, 
kada „chaosas valdo Austrijos ūk{, 
atstatymas dar nejpusėtas, nesąžinin
gi pirkliai leidžia prekes juodojon 
rinkon, gi gyventojams stinga rūbų ir 
avalynės, darbininkai ir didesnioji 
ūkininkų dalis kenčia badą, biznie
riai perka deimantus ir vilas, kas jų 
nekliudo kartu pulti ir komunistus... 
ir 1.1., taigi, tokiu metu“... sudaro
ma austrų amerikiečių sutartis. Šia 
t. v. sutartim siekiama suteikti Aus
trijai kreditų. Einant šia sutartim, 
austrai turės galimybės pirktis pro
duktų ir prekių JAV“. ,. Aišku sa
vaime, kad „Izvestijų“ koresponden
tas tokiame JAV „užpuolime“ Įžiūri 
ne ką kitą, o „paruošimus paversti 
Austriją JAV satelitine valstybe“ ...

Ir kaip kiekviena Krilovo pasakė
čia baigiasi pamokančia išvada, taip 
ir „Izvestijų" straipsnis baigiamas 
pamokslėliu — „Kiekvienas austras, 
bent kiek dar sugebąs galvoti, supras, 
kad nėra didesnio Austrijai pavo
jaus, kaip virsti užsienio galybės Įsi
tvirtinimo baze“! Reikia manyti, kad 
austrai šj „pamokymą“ yra jau ir 
taip gerai Įsidėmėję, tik gal interpre
tacija kiek skiriasi nuo „Izvestijų“;..

Austrijos ūkinio atstatymo ir sa
varankumo problemos taip ir lieka 
neįkandamos be politinių žnyplių. 
„Didžiojo Reicho“ palikimas — be
veik dvigubai išpūsta Austrijos pra
monė — reikalinga žaliavų ir rinkų. 
Aišku, kad šiuo metu tols pramonės 
veikimas Įmanomas tik prieškarinėse 
ribose ir, reikia pripažinti, kad Aus
trija, bent tose ribose,‘yra jau atsie
kusi neblogų rezultatų, pvz., odų 
pramonė jau yra pasiekusi 60 °/o 
prieškarinės gamybos, tekstilės pra
monė — 80’/o, popieriaus — 70 ’/o, 
anglies — 90 %. Tačiau geležies pra
monė kenčia dėl specialistų, anglies 
ir kt. trūkumų. Anglimi Austrija pati 
neturtinga, gi jos pirkimas iš Vokie

Augsburgo DramosTeatro 
gastrolės Dillingene

Lankydamas kitas, tolimesniąsias 
tremtinių stovyklas, Augsburgo Dra
mos Teatras šiomis dienomis užsuka 
ir i savo kaimyninę Dlllingeno Sto
vyklą. Čia šio mėn. 27 d. stovyklos 
salėje duos pirmąjį šių savo gastro
lių spektakli, būtent: M. Rostand 3 
v. pjesę „Žmogus kurį užmušiau“. 
Rytojaus dieną (IX. 28.) toje pat vie
toje vaidina M. Anderson 3 v. kome
diją „Žmonės kaip ir mes“.

Abiejų spektaklių pradžia 20 vai.

Eva Peron
Neseniai užsienio spauda nemaža 

skyrė vietos Argentinos „First Lady“ 
triumfalinės kelionės po Europos 
valstybes aprašymams. Nors jos ke
lionė, jokios politinės reikšmės ne
turėjo, bet iš atskirose valstybėse jai 
pareikštų simpatijų ar antipatijų ga
lima padaryti konsekvencijas, kokios 
nuotaikos vyrauja jos tėvynės atžvil
giu.

Ispanijoje Eva Peron buvo 
priimta išskėstomis rankomis. Fran
co ją priėmė specialioje audijencijo- 
je, pareikšdamas daug simpatijų Ar
gentinos valstybei ir jos tautai. Ki
taip dėjosi Italijoje. Kai Eva 
Peron po triumfalinio priėmimo Ispa
nijoje atvyko Į Romą ir pasirodė ita
lams Aregentinos pasiuntinybės rū
mų balkone, minia pradėjo šaukti: 
„Peron, Peron, Peron“. Gi senojo re
žimo šalininkai pasinaudoję šiuo su
sibūrimu šaukė: „Duče, Duče, Duče“. 
Po to susiorganizavo ir komunistų 
choras ir pradėjo šaukti: „Salin Pe
ronas, šalin Franco, šalin fašizmas.“ 
Viešint Romoje, Eva Peron buvo pri
imta popiežiaus specialioje audijen- 
cijoje. Išvykdama iš Italijos, ji pa
reiškė korespondentams, kad nežiū
rint komunistų išsišokimų, ji iš Ita
lijos išsinešanti kuo geriausius {spū
džius.

Ir Šveicarijoje neapseita be 
(mulkių išsišokimų. Čia komunistai 
jos automobili apmėtė pamidorais. 

tijos ar Čekoslovakijos surištas su 
valiutos manipuliacijomis, kurios šiuo 
metu nieko bendro neturi su sveiko 
ir laisvo ūkio atgaivinimu.

Ne visi Austrijos ūkiniam atstaty
mui peršamieji receptai randa ten 
pritarimo. Pvz., išpūstą pramonę re
dukuoti j prieškarini lygj, gi jos per
teklių perduoti Sov. Sąjungai repara
cijų sąskaitom Kiek tokiame pasiū
lyme bebūtų logikos, tai susikerta su 
austrų tautine savigarba ir, savaime 
suprantama, austrai linkę kantriai 
laukti tolimesnių Įvykių raidos, o ne 
imtis savo noru tokios operacijos. Jų 
visos viltys šiuo metu nukreiptos l 
Marshallio planą ir JAV pagalbą, ne
žiūrint visokių „Įspėjimų“ virsti „ka
pitalistų kolonija“. Bet gi ir ateities 
perspektyvos Austrijos prekių rinkai

Įvairios žinios
• Amerikiečių karinės vyriausybės 
kriminalinio kvotos skyriaus agen
tas Berlyne suareštavo 4 bulgarus Ir 
pasodino juos | kalėjimą už svetimų 
automobilių vogimą. Sle 4 bulgarų 
asmenys pasisakę esą Bulgarijos pre
kybinės misijos nariai. Jie turėjo 
amerikiečių mašinas, kurios buvo 
vogtos. (UP).
• JAValstybės departamentas pa
reiškė, kad esą pasiųsti 5 vyrai j 
Grenlandiją kelias dienas paviršiaus 
patikrinti. (UP).
• Berlyne, vieno fabriko svetainėje, 
bevalgydami bulvių salotus, apsinuo
dijo 240 vokiečių.
• Britanija baigė formalią karo 
būklę su Austrija ir nuo dabar pra
deda normalius prekybinius ir finan
sinius pasitarimus, nes 4 pajėgų pasi
tarimai nuėjo niekais. (AP).
• D. Britanijos ministerių kabine
tas nutarė Palestinos mandato atsi
sakyti ir kariuomenę atitraukti. 
(BBC).
• Britų admiralitetas pranešė, kad 
britų viduržemio laivyno 14 laivų 
lankys Prancūzijos, Italijos ir kitus 
vakarų uostus, vykdydami manevrus, 
kurie tęsis iki spalių 10 dienos. (UP).
• Unesco komitetas Paryžiuje pra
dėjo nagrinėti klausimą apie litera
tūros, mokslo ir meno raštų spausdi
nimo teisę. Savo pasiūlymą padarys 
ir vykstančioje lapkričio mėn. M ksl- 
koje Unesco konferencijoje. (Reuter)
• Reuteris praneša, kad Popiežius 
Pius XII, (kalbės filmą „Karas prieš 
karą“. Popiežiaus kalbos dalis, kurią 
jis kalbėjo katalikų akcijos tarnyboje 
dėl teisingos taikos, yra jau {rašyta { 
plokštelę ir ji sudarys minėtos filmos 
paskutinė sceną.
• DBritanijos kalbėtojas yra pa

reiškęs, kad Bulgarijos ir Rumunijos 
vyriausybės neatstovaujančios tautos 
daugumos valios. Jos visos — Bul
garija, Rumunija ir Vengrija — turi 
garantuoti piliečiams laisvę, kaip tai 
numatyta taikos sutartyse, jei jos to 
nepadays — Jos prasižengęs ne tik 
prieš taikos sutartis, kurias yra pasi
rašiusios, bet nusižengs ir prieš Euro
pos civilizaciją. (BBC).

Prancūzijoje Eva Peron daly
vavo iškilmingame Prancūzijos - Ar
gentinos prekybos sutarties pasira
šymo akte. Ta proga elegantiškasis 
Bidault pareiškė per jos asmenį savo 
gilias simpatijas Argentinai.

Amerikiečių savaitraštis „Time“ 
sąryšyje, su Eva Peron Europos tour- 
nė meta žvilgsni į jos praeiti. Neofi
cialūs biografai sako, kad Eva Duer- 
ta gimė 1919 metais gegužės 7 d. ma
žame Los Toldos miestelyje, smul
kaus ūkininko Juan Duerta šeimoje. 
Jaunoji Eva nenorėjo pasilikti pro
vincijoje, bet veržėsi i miestą. At
vykus l Buenos Aires, jai pavyksta 
gauti darbą radijofone. Vienoje drau
gijoje ji susipažįsta su našliu pulki
ninku Juan Peron, kuris tuo metu bu
vo pasekretoriume karo ministerijoje. 
1945 metais spalių mėn. jiedu susi
tuokia. Šešiems mėnesiams praslin
kus, Juan Peron išrenkamas krašto 
prezidentu ir įvesdina savo jaunąją 
žmoną J prezidento rūmus.

Eva Peron jokio oficialaus titulo 
neturi, bet, nežiūrint to, padeda savo 
vyrui, ar tai dirbdama jo kancelia
rijoje, ar priimdama skundus prašy
mus ir 1.1.

Be to, ji lanko fabrikus, kalba } 
darbininkus, {teikia dovanas Ir šiaip 
rūpinasi savo krašto žmonių reika
lais. Už tai ji kraite yra populiari ir 
žmonių mėgiama. Br. K.

neviliojančios. Doleriu atstatyta pra
monė neras rinkų monopolizuotose 
rytų kaimynų rinkose, kiek ten austrų 
prekės bebūtų laukiamos ir reikalin
gos. Tuo būdu ateitis ir negali būti 
bazuojama logikos ar geopolitiniais 
sumetimais, o tenka ir toliau eiti svy
ruojančiu politiniu lieptu ir balan
suoti tarp dviejų priešingų pasaulių. 
Viena tiek aišku, kad pasiduoti vil
tims virsti abu pasauliu jungiančiu 
tiltu ir-tų pasaulių bendradarbiavimo 
baze, reikštų ne ką kitą, kaip gyventi 
iliuzijomis. Iki šiol teisingai suvokę 
iš savo geopolitinės padėties išplau
kiančią europinę misiją, austrai, kiek 
sąlygos leidžia, eina istorijos jiems 
skirtu keliu. Ar pavyks ta kryptis 
išlaikyti, tai jau klausimas ne Austri
jos, o visos Europos. J. Mšk.

• Lenkija neleisianti, kad ją ats
kirtų nuo pasaulio geležine uždanga 
arba pasauli dalytų į du pasauliu, pa
reiškė JT delegatas Z. Modzelevski. 
Apskritai, lenkų atstovai laikosi So
vietų linijos. Jie puolė Olandiją dėl 
Indonezijos puolimo, priekaištavo, 
kad Britai neatitraukia savo ka
riuomenės iš Palestinos. Jie prieši
nasi Chartos revizijai. HTB.
• P. Moses, NYCP komisaras, pa
reiškė, kad Vokietija greitai pasirink
sianti savo likimą — arba amerikie
čių demokratiją ar rusų komunizmą. 
Sprendimas esąs netoli, pasak Moses. 
Savo pranešime karo departamentui 
paminėjo, kad JAV galinčios visai pa
sitraukti U Vokietijos, palikdamos 
platų {ėjimą rusams. (UP).
• Triesto padėtis esanti kritiška. 
Pats Triestas turis 300.000 gyv., bet 
šio metu jis esąs konflikto sritimi 
tarp komunistų dominuojamų rytų ir 
demokratinių vakarų. „Jei JAV ne
pasiseks išlaikyti padėties su ginklu, 
visi Europos kraštai, kurie yra tarp 
komunizmo ir demokratijos pasirin
kimo, nustos tikėję JAValstybėmis ir, 
baimės apimti, bus priversti eiti už 
geležinės uždangos, — pareiškė kon
gresmenas N. Nicon Trieste. (UP)
• Parlamentarinių rinkimų išvaka
rėse šveicarų komunistų partija gavo 
gerą nuokautą, nes socialistų ir ūki
ninkų partijos atsisakė sudaryti ben
drą bloką.

Socialistai atsisakė nuo komunistų 
pasiūlymo, o agrariečlai kovos patys 
savo vardu, šis faktas yra didelis 
smūgis Maskvai, nors komunistai bu
vo padarę didelę pažangą nuo san
tykių su Maskva atnaujinimo.

Nuosaikioji spauda sakė, kad Švei
carija nieko nenori žinoti apie tokią 
partiją, kurį {sakymus gauna iš Mask
vos. (DM)
• Sovįetų okupuotoje Vokietijos zo
noje pasirodė nelegalios spaudos, ku
rią leidžia socialdemokratai, praneša 
amerikiečių licencijuotas laikraštis 
Tagesspiegel. Pirmojo puslapio straip
snyje rašoma: „Diktatūra ar laisvė". 
Nežinomas autorius sako: „Jei žmo
nės nebijotų sušaudymo, gatvėse 
skambėtų dešimčių tūkstančių žmo
nių riksmas, reikalaująs laisvės, duo
nos ir žmogaus egzistencijos verty
bių ...“ Laikraštis kviečia skaitytojus 
kovoti su „prispaudėjais“. Savo atsi
šaukime laikraštis klausia: „Ką jus 
darysite kovoje prieš diktatūrą, te
rorą ir prispaudėjus?“ (NYHT).
• Sujungus JV armiją ir laivyną 
vienon žinybon, buvo prisaikdintas 
pirmasis JV gynimo sekretorius Fore
stalls. Prezid. Trumanas specialiai 
paprašė JI ryšium-su {tempta tarp
tautine padėtim ko greičiausiai pe
rimti pareigas. — E —
• Vaist. pasekretoris Lovett pranešė, 
kad ekspertai svarsto ypatingosios 
pagalbos Europai klausimą. Labiau
siai jos reikalinga esanti Prancūzija. 
Prieš Paryžaus konferencijos pa
rengtą Europos muitų unijos planą 
sovietų paspausti pasišiaušę šveica
rai ir švedai. —E —
• Krokuvoj devyni lenkai nuteisti 
mirti už šnipinėjimą ir nusikaltimus 
valstybei. Jie šnipinėję lenkų gen. 
Anderso labui, be to, palaikę ryšius 
su britų ir amerikiečių ambasadoms. 
Jų pranešimai sudarę pagrindo buv. 
JV ambasadoriaus Bliss Lane repor
tažui apie Lenkiją, paskelbtam „Life" 
žurnale. — E —
• JV gen. Kenney, grįžęs iš JV avia
cijos (rengimų inspekcijos po visą pa
saulį, pareiškė, kad JV turi tvirtintis 
Aliaskoj ir Arktikoj, nes kitaip JV 
būsiančios užpultos per šiaurės aši
galį. Dabar Aliaska esanti lengvai 
užnuol-nja Ir paimama, ir iš ten Jau 
būtų lepgva bombarduoti pačias 
JV. — E —

• AFN pranešė, jog keli JV kongreso 
atstovai IRO centre pareiškę, kad 
reikia ko greičiausiai spręsti DP pro
blemą. Vokiečiai jiems kalbėję, kad 
DP reikią nieko nelaukiant iškrau
styti iš Vokietijos ir tam reikalui su
šaukti tarptutlnę konferenciją. Kon
greso atstovai (sitikinę, kad dabar
tinėmis sąlygomis nė vienas DP ne
grįš namo. — E —
• Bavarijos vaist. sekretorius nacių 
aukų reikalams Auerbachas Ham
burge išlaipintiesiems žydams iš Ba
varijos fondų padovanojo 20.000 mar
kių. Tiems žydams paramą pasiūlė 
ir danai su norvegais. —E —
• Keli šimtai vokiečių studentų iš
vyko i Angliją padėti nuimti derlių. 
Chlchesterio anglikonų arkivyskupas 
jiems paskyrė 1.000 svarų. — E —
• JV valstybės departamentas iš
leido baltąją knygą, pavadintą „JTO 
ir Graikijos problema", kurioje So
vietų S-ga kaltinama falsifikavusi 
faktus, liečiančius Graikijos bylą, ir 
parodžiusi blogos valios JTO Balkanų 
komisijoje. Jugoslavija, Bulgarija ir 
Albanija kaltinamos sabotavusios bei 
trukdžiusios JTO Balkanų komisiją ir 
aktingai rėmusios graikų partiza
nus. — E —
• Cekoslovakų socialistai ir komu
nistai sudarė bendradarbiavimo su
tari, kuri, korespondentų aiškinimu, 
esanti {žanga į galutinį abiejų partijų, 
susijungimą. Socialistų lyderis pa
reiškė, kad su komunistais bus sunku 
bendradarbiauti, bet socialistų ėjimas 
išvien su dešimlosioms partijom, anot 
jo, privestų prie Čekoslovakijos res
publikos išardymo. —E —
• Britų vyriausybė {vedė darbo jė
gos reguliavimą. Privalomas darbas 
vyrams 18-50 m., moterims 18-40 m. 
amžiaus. Darbovietės bus nurodomos 
pagal šeimos padėti ir kitas specifi
kuotas aplinkybes. — E —
• Europos atstatymo plano komi
tetas baigė savo darbą. Prie plano 
prisidėjo 16 Europos valstybių. Jo už
baigimo proga buvo atvykęs D. Brita
nijos užsienių reikalų minlsterls E. 
Bevlnas. Be tarpusavio pagalbos, pra
monės pakėlimo, darbo jėgos keiti
mosi, muitų unijos sudarymo, pro
jektavimo, pagalbos ir atstatymo, 
plane numatyta paprašyti iš JAV dar 
22,44 milijardus dolerių. Planas nu
matytas 4 metams (1948 - 1951 m.). Jis I 
skubos keliu jau nugabentas 1 Wa- 
shintoną.

SOVIETŲ DALINIAI UŽSIBARI
KADUOJA.

HTB iš Vienos praneša apie nesi- 
giminiavimo direktyvų įsigaliojimą 
Vokietijoje ir Austrijoje.

Austrijos ir Sąjungininkų šalti
niai nurodo, kad Sovietų dalinių at
skyrimo nuo vietinių gyventojų ir 
sąjungininkų personalo potvarkis 
(gyvendinamas Badene, rusų vyr. ka
riuomenės būstinėje, 20 mylių i pie
tus nuo Vienos, užblokuojant kelius.

Raudonosios Armijos laikraštis 
„Oesterreichische Zeitung“ nurodo, 
kad rusų personalo koncentravimas 
prasidėjęs. Vienoje esą jau 10 blokų 
namų rekvizuota. Išmestieji austrai 
būsią apgyvendinti buvusiuose rusų 
butuose, kurie buvo išmėtyti krašte. 
Privažiavimas l Badeną esąs užblo
kuotas, o gen. pulk. L. V. Kurazovo 
būstinė aptverta aukšta spygliuota 
viela.

Badeno srityje esą apie 20.000 rusų 
karių. Iš viso rusų kaiuomenės pris- 
kaltoma iki 45.000.

MAMYTEI
palikau aš, Brangioji Mamyte, 

Rymoti Ir laukti prie sodžiaus vartelių. 
Nespėjai Tu džiaugsmo dienos pamatyti, 
Kurią Tau žadėjau, kai verpei už ratelio.

Šiandieną norėčiau nors per sapną pabūti 
Su Tavim, ten pirkelėj gimtinėj — 
Dar bent vieną paguodos žodeli išgirsti 
Ir akis užmerkti, klausydama lopšinės. .

Likimas žiaurusis Tavęs neatjaučia, .
Nebegirdi jis Tavo maldos nei kančių. 
O rytojus, jau mano kelius suplanavęs, 
Išsiunčia mane už Atlanto, tolyn nuo genčių.

Žinau aš, Mamyte, kad sunku'Tau šiandieną 
Ir sielvartu plyšta Tavoji širdis —
Bet guoskis raminkis — Jau girdisi žengiant — 
Netrukus jau laisvė kalne Gedimino sušvis.

Vytautas

NB: 31o eilėraščio autorius — mūsų užjūrio brolis — 
Amerikos lietuvis, Vokietijoje esąs pareigūnu.

MėnesiiĮ pavadinimai 
ir spaudos sukaktis

(Pradžia 5 pusi.)
sakyti, kad Mažvydo sausis tėra 
buvęs tik „december“: pagal to meto 
kalbos duomenis jis galėtų būti ir 
„januarius“. Bet kitos aplinkybės l 
kurias pirmiausia yra atkreipęs dė
mėsi Chr. S. Stangas, neabejojamai 
rodo, kad Mažvydo sausis negalėjo 
būti dabartinis mūsų „januarius“. O 
kadangi, be„januarius“, tas pat žodis 
seniau dar reiškė ir „december“, tai 
Mažvydo sausis tegalėjo būti ne 
kas kita kaip „december“; šią išvadą 
patvirtina ir vėlyvesnė Maž. Lietuvos 
vartosena. Todėl aš, remdamasis ši
tais faktais ir savo minėtuoju straip
sniu, š. m. Tėviškės Garso Nr. 62 
(kovo 6 d.) esu linkęs manyti, kad 
Mažvydo sausis bus buvęs tik „de
cember“. Tą pačią išvadą yra priė
jęs ir K. R. Jurgėla, nors, turėdamai 
mažiau kalbinių duomenų, kiek ir 
kitokesniu keliu yra nuėjęs, o vieną 
kitą dalyką ir nevisai teisingai yra 
nušvietęs. Pvz. būdvardis ve tušas 
„senas“, kuri vartoja Mažvydas, 
Daukša, Sirvydas ir kt., dabartinėj 
gyvojoj kalboj yra ne išnykęs, bet 
dar net lig šių laikų išlikęs, pvz. Sa
lantuose ir kt.; kai kuriose žemaičių 
tarmėse, iškritus balsiui u po t jis 
yra pavirtęs j v e t š a s, arba ve - 
čas, kuriam latvių kalboje atliepia 
v e c s ; plg. ginčas iš gintšas, 
su ta pačia priesaga kaip d r i b š a s, 
migšasirkt. Ginčas mūsų kal
boje yra ne tik „Streit, quarrel, con
test, debate“, bet ir tas, kuris ginči
jas. Šio žodžio šaknis yra gint, iš 
kurios Daukšas dar turi susidaręs 
g i n t y 11 „ginčyti“. Taip pat ir p e - 
k u s (su šakininiu kirčiu), kuriam 
atliepia sen. prūsų pecku, lotynų 
pecus ir kt., Vilniaus krašto tar- 
meše (pvz. Zieteloj, Zasečiuose ir kt.) 
dar lig šiol tebėr pažįstamas. Bet 
savaitė, priešingai, mūsų senovi
niuose ir vėlyvesniuose raštuose ligi 
XIX amžiaus pabaigos niekur nesu
tinkama, — ji yra atsiradus mūsų 
kalboje tik vėlyvesniais laikais, ir 
būtent pirmiausia Maž. Lietuvoj. II 
žodynininkų pirmasis Nesselmannas 
savo žodyne (58 psl.) mini p u s ė s a - 
.vai t ė „trečiadienis“, kuri visai su
tinka prūsų possisawalte „t.p.“. 
Vėliau, Aušros laikais, iš to buvo ab
strakcijos keliu susidaryta savai
tė „Woche“, „Week“ ir 1.1.

Tačiau visos šitos tariamos pa
klaidos tėra tik mažmenos, kuriosa 
nespecialistui tikrai yra nelengva su- 
sivaikyti. O svarbiausias dalykas yra 
tai, kad K. B. Jurgėla yra teisingai 
suvokęs pagrindini dalyką, kuris ki
tais keliais yra aiškiai patvirtinamas. 
Taigi šiemet 400 metų sukaktuves 
galime ir turime švęsti ligi šių metų 
gruodžio 8 dienos. Tuo supratimu 
vadovaudamasis, Vyriausias Komite
tas 400 metų spaudos sukaktuvėms 
minėti šiuos'visus metus kaip tik 
ir yra paskelbęs jubiliejiniais; 
todėl kai kurie autoriai tai jau yrao 
pažymėję ir savo savo šiemet išleisto
se knygose.

Vykdant nesiblčiuliavimo progra
mą, Savietų ir komunistų spauda Au
strijoje nuolat spausdina straipsnius 
apie tai, kad JAV kariuomenės tarp? 
pašlijusi disciplina. (NYHT).
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Didžiosios Britanijos krizė SPORTO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

Sis nuolat pasyvus prekybos ba
lansas karo metu buvo dengiamas iš 
kapitalo substancijos. Per ilgus de
šimtmečius sukauptas kapitalas buvo 
naudojamas tam, kad padengtų nepa
prastas kro išlaidas, kurių tautos dar
bas ir pajamos padengti neįstengė. 
Sį kapitalo substancijos sunaudojimo 
procesą parodo skaičiai:

Metal Suvart. kapitalas 
milij. sv. sterl.

%% tautos 
pajamų

1940 952 16
1941 ' 1178 17
1942 929 12
1943 972 12
1944 974 12
1945 824 10
„EKSPORTUOTI ARBA MIRTI“
Taikos metu balanso deficito ka

pitalo substancija dengti negalima. 
Tai vestų prie savižudybės. Importo 
mažinti irgi neįmanoma, nes tauta 
turi gyventi ir valgyti, tuo labiau, 
jei norima išlaikyti ligšiolinį aukštą 
gyvenimo standartą. Kapitalo palū
kanų, laivininkystės ir draudimo pa
jamos yra toli gražu nepakankamos 
mokamojo balanso defecitui padeng
ti. Lieka tad importą apmokėti ly
giai tokiu pat eksportu. Norint gi 
eksportuoti, reikia daugiau gaminti 
ir dirbti, reikia plėsti pramonę, steig
ti naujus fabrikus ir žymiai daugiau 
dirbti, negu ligšiol buvo dirbama, 
šių dienų Anglijai tenka tad daug 
dirbti, gaminti daug naujų gėrybių 
ir jas eksportuoti. „Export or die“ 
— „eksportuoti arba mirti“ — dabar
tinės Anglijos šūkis ir populiariau
sias posakis. Eksportuoti tampa Ang
lijai svarbiausia problema, nuo to 
priklauso jos ūkio ateitis ir tautos 
gerovė.

Anglija galės išlaikyti savo impor
tą prieškariniame lygyje tik tuo at
veju, jeigu eksportas padidės 75% 
iki 100%, lyginant su 1938 metais. 
Kadangi toks didelis eksporto padi
dinimas atsižvelgiant į bendras pro
dukcijos apystovas trumpu laiku nė
ra įmanomas, Anglijos vyriausybė 
nutarė šiam pereinamam laikotarpiui 
panaudoti stambius kreditus, kurie 
buvo gauti USA, Kanadoje ir kitose 
dominijose. Čia įeina garsioji Ame
rikos paskola 3.750 milijonų dolerių 
sumoje, kuri savo dydžiu yra vienin- 
tėlė viešųjų paskolų istorijoje.

Šios paskolos reikalingumas buvo 
plačiai diskutuojamas. Paskolos prie
šininkai stengėsi atkreipti ypatingą 
dėmesį į tai, kad Anglijos kapitalo 
balansas nuo 1938 metų yra pablogė
jęs 8 milijardais svarų sterlingų ir 
tolimesnės paskolos per daug apsun
kina ateities kartas. John Mynard 
Keynes’ui, kuris buvo didžiausias 
paskolos šalininkas ir vedė derybas 
dėl paskolos gavimo, buvo aišku, kad 
be šios paskolos Anglija būtų pri
versta radikaliai sumažinti savo im
portą ir gyvenimo standartą.

Paskolos, problematika glūdi šian- 
• dieną ne jos reikalingume, bet tiks
lingame Ir taupiame sunaudojime. 
Susirūpinimą kelia du faktai, ir bū
tent: pirma, 40% iki šiol sunaudotos 
paskolos išleista konsumptyviniams 
tikslams (tarp kitko, tabakui ir fil- 
moms), tuo tarpu kai paskola buvo

P.CI.R.O. PAIEŠKO JIMI] 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio. 

ieško šių asmenų:
XXXII 

NINKŽTAITIS Anus, 88 metų, iš 
Metterquetten;

PLUKIENE Opa, 50 metų, iš Ra
cine (?);

PLUKAS Juozas, iš Racine (?) 
RABINOWICZ Mika, 25 metų, M 

Plungė;
RADISCHAT Albert, 35 metų;
RASClUS Povilas, iš Zerbst (?); 
RAZKIEWITSCH Marijan, 23 metų; 
RECHENBERGER Berta, 62 metų;
RETSCH Anna, iš Koenigsberg; 
ŠEPETYS Stasys, iš Kaimas; 
SPETIENE Janina, iš Kaunas;
SHERESHEWSKI Chienė, 41 metų, iš 

Viena;
TELDSTEIN G., iš Kaunas;
URINOVSKI Braina, Iš Kaunas;
URINOVSKI Chaya, iš Kaunas;
URINOVSKI Smuel, iš Kaunas;
VOKĖNAS Jonas, 58 metų;
VOLKIENE Juzė, 34 metų, iš Falken- 

berg;
VYŠNIAUSKAS Jonas, 23 metų; 
WALAT Else, 45 metų, iš Strepen.

imta mašinoms ir produkcijos prie
monėms įsigyti, ir antra, tikėtasi, kad 
paskolos užteks iki 1949 metų vidu
rio, dabar gi paaiškėjo, kad jau su
naudota 90 % paskolos sumos ir liku
sios sumos užteks tik iki 1947 m. spa
lių mėn. Šie faktai buvo priežastimi 
paskutiniųjų energingų ir radikalių 
priemonių, kurių ėmėsi Anglijos vy
riausybė, racionalizuodama įvairių 
prekių suvartojimą ir suvaržydama 
jų įvežimą į Angliją.

Paskolos tik laikinai palengvino 
bendrą padėtį, exporto problemos ta
čiau galutinai neišsprendė; priešin
gai, dar labiau paaštrino. Juk perei
namam laikotarpiui pasibaigus, rei
kės ne tik parūpinti devizas būti
niem importams, bet taip pat apmo
kėti gautas paskolas. Sunku dabar 
spėti, kaip vystysis Anglijos eksporto 
indexas ir kada jis pasieks būtiną 
180% prieškarinio volumeno ribą. 
1946 m. paskutiniame ketvirtyje jis 
pasiekė' jau 111,2% 1938 m. lygio. 
Tolimesnis išsivystymas priklausys 
daugelyje atveju ne tik nuo pačios

Netolimą praeitį prisiminus
ŽVILGSNIS I MUSU KREPŠININKU TARPVALSTYBINES RUNGTYNES

Kartais atrodo, kad tai buvo tik 
vakar. O vis dėlto nuo to pažymėtino 
vakar jau yra prabėgęs visas dešimt
metis. Dešimtmetis, kurį minime ne
dėkingose tremties sąlygose. Dešimt
metis nuo to laiko, kai lietuviai 
krepšininkai Rygoje sutirpdė skelb
tųjų favoritų viltis ir pasipuošė Eu
ropos meisterio titulu. Pirmoji tokio 
masto sportinė pergalė, kuri pašaukė 
į ryžtingesnį darbą, užkūrė entuziaz
mą ir apskelbė pasauliui, kad mūsų 
jaunimas yra pribrendęs didiesiems 
žygiams.

Ta proga verta pavartyti praeities 
puslapius ir prisiminti tą pažangos 
kelią, kuriuo eidami mūsų krepšinin
kai prisiįrė iki europinių aukštumų 
ir ten neišbraukiamai įsirašė savo 
vardą. Šį kartą apžvelgsime lietuvių 
žaldikų tarpvalstybines rungtynes, 
vėl pagyvensim nesenomis nuotaiko
mis, kur daugiau smagių prošvaiščių 
nei šešėlių.

Pirmosios tarpvalstybinės rungty
nės Lietuva - Latvija buvo 1925 m. 
gruodžio 13 d. Rygoj. Laimėjo latviai 
41 -’20. Lietuvos spalvos gynė ir taš
kų pasiekė: St. Sabaliauskas (6), Nor
vaiša (6), Balčiūnas (4), Bučinskas 
(2), Kumpis (2), Heiningas, Rakiskas. 
Antrosios tarpvalstybinės buvo taip 
pat Rygoj 1926 m. Ir šį kartą latviai 
pasirodė esą pranašesni ir laimėjo 35 
tšk. skirtumu: 47 - 12.

Toliau trapūs tarpvalstybiniai sai
tai nutrūko. Menkos sąlygos priver
tė krepšinį žlugti — buvo pasitenkin
ta vietinio pobūdžio rungtynėmis, 
kurių buvo irgi labai negausu. Praė
jo daug laiko, kol krepšinis gimė an
trą kartą ir įgavo visas pilietines 
teises. 1933 m. krepšinis jau nebe 
pamestinuko vaidmeny, o kitais me
tais, pastačius Kūno Kultūros Rū
mus, juo visiškai reikiamai susido
mėta. Po to krepšinis iš lietuviškojo 
sporto jau neišbraukimas ir didele, 
sparta išaugo į pilnateisę sporto ša
ką. Teisybė, pradžia nebuvo lengva, 
nes stigo patyrusios rankos ir teko 
griebti iš pat pradmės. 1935 m. at
gaivintas tarpvalstybinis rungtynia
vimas su latviais ir jiems Rygoj pra
laimėta rekordine pasekme 10 - 123. 
Mūsiškiai pergyveno vieną pačių juo
dųjų dienų, siauroj ir trumpoj salėj 
pasimetė ir susilaukė skaudaus pra
laimėjimo. Sis įvykis mūsų krepši
ninkams galėjo labai žiauriai atsi
liepti, jei ne užjūrio broliai, kurie 
nuo 1936 m. į krepšinio judėjimą 
įbloškė naujų dalykų. Kaune atsira
do Dr. K. Savickas, J. Knašas, o vė
liau iš Berlyno olimpinių žaidimų 
užklydo ir Pr. Lubinas. Jų visų pa
tarimai ir darbas pradėjo formuoti 
tikrąjį krepšinio veidą.

Tais metais tarpvalstybinėse rung- 
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Anglijos, bet taip pat nuo bendrųjų 
tarptautinių mainų sąlygų bei gali
mybių.

(Pabaiga ateinančiame Nr.)

Iranas šiaušiasi
JV vyriausybė rado reikalinga pa

drąsinti Iraną, pavesdama savo am
basadoriui Teherane Allenui pareikš
ti, kad „amerikiečių tauta pilnai pa
laikys Irano laisvę“. JV ambasadorius 
taip kalbėjo po to, kai Maskvos radija 
ir „Pravda“ pagrąsino kad Irano par
lamento atsisakymas ratifikuoti naf
tos .koncesiją būtų „pavojingas Ira
nu!“, o sovietų ambasadorius Tehe
rane kalbėjo, kad tarp Sovietų S-gos 
ir Irano prisidėsiąs „aštrus ir kruvi
nas priešiškumas“. JV ambasadorius 
į visą tai pareiškė: „Irano ištekliai 
jam ir priklauso. Jei nori, jis juos gali 
atiduoti už dyką, o jei ne, tai gali ne
duoti ne už kokius pinigus“.

tynėse Kaune latviams pralaimėta 
kukliau, būtent, 10 - 31. Pasekmė iš-
skirtinė, nes latviai buvo tituluoti 
Europos meisterio vardu. Pasirinkę 
sumanią gynimosi taktiką (Dr. Sa
vickas!), lietuviai sugebėjo išlaikyti 
apylygį žaidimą. Tans pat 1936 m. 
Kaune žaista su estais. Svečiai lai
mėjo 30 - 1L Lietuvos rinktinėj, be 
dr. Savicko, dar žaidė . užjūrietis 
Knašas. Šios abejos rungtynės, kad ir 
pralaimėtos, krepšinio supratime lė
mė perversmą. Daug entuziastų at
sirado jaunųjų tarpe, o su jaunimu 
ranka rankom ėjo ir paažnga.

1937 m. Rygoj mūsiškiai, jau gana 
rimtai pagrasino iki tol nenugalė
tiems latviams, pralaimėdami tik 
29 - 41. Nedaug trūko, kad pergalė 
būtų pasirinkusi lietuvius, bet latviai 
turėjo savo pusėje laimę, be to, ge
riau išnaudojo baudas. Taška!: Žu
kas (10), Baltrūnas (9), Puzinauskas 
(5), Andrulis (2), 'Petrauskas (2), 
Sačkus (1).

Tais pat metais Rygoje buvo su
ruoštos II-sios Europos pirmenybės. 
Lietuvos rinktinė buvo sustiprinta 
keliais naujai atvykusiais užjūrie- 
čiais: Kriaučiūno ir Talzūnu. Lietu
viai atvyko kaip nežymi komanda, 
be didelių pretenzijų. Nutiko prie- 
š'ingai, ir jau pirmosios rungtynės 
išbloškė pesimistines mintis. Neįver
tinti lietuviai iugalėjo stiprią Itali
jos rinktinę 22 - 20. Tai buvo pirmo
sios tarpvalstybinis Lietuvos laimi
kis, gera gradžia į tolesnes pirmeny
bių kovas. Taškai: Talzūnas (12), Pu
zinauskas (6), Žukas (3), Kriaučiūnas
(1) . Po to mūsiškiai mus vėl pradžiu
gino nugalėdami Estiją 20 - 15. Tal
zūnas surinko 9 tšk., kiti: Priaučiū- 
nas (5), Žukas (5), Andrulis (1). Lie
tuviai jau kitaip vertinami ir jiems 
priklauso pagarba. Sekė pergalė 
prieš Egiptą, 21 - 7. Egiptiečiai teį- 
metė vieną pilną krepšį, o kitus taš
kus sudurstė iš baudų. Talzūnas su
krovė 13 ir Kriaučiūnas 8 tšk.

Medalis parodė kitą pusę — J lie
tuvius atkreipė dėmėsį ir skeptiškai 
nusiteikusi latvių sporto spauda. 
„Sportą Pasaule“ rašė: „Lietuva — 
naujas Europos krepšinio meisteris?“. 
Lietuviai gyveno slaptomis viltimis: 
— O gal pavyks? Taip ar ne?

Ir buvo „taip“ — pavyko! To
lesnėse rungtynėse Lieiuva įveikė 
Lenkiją 32 - 25 ir dramatinėj baig
mės kovoj antrą kartą laimėjo prieš 
Italiją 24-23. Prieš Lenkiją taškų 
autoriai: Talzūnas (21), Puzinauskas 
(8), Žukas (3). Prieš italus pergalę 
lėmė: Talzūnas (14), Kriaučiūnas (3). 
Žukas (3), Puzinauskas (2), Andrulis
(2) . Pergalė buvo itin sunki, italai 
pat pabaigoj neišnaudojo kelių bau
dų ir laimė liko lietuviams ištikima.

Gražus „Utuanicos“lengvatlečių pasirodymas Hanau
Rugsėjo 13-14 d. d. Hanau per

kūnas“ šventė savo dvejų metų su
kaktį. Ta proga suruošta įvairių *ar- 
žybų, jų tarpe ir lengvoji atletika.

į lengvosios atletikos varžybas, be 
eilės žinomų lengvatlečių, buvo pa
kviesti taip pat ir kasseliškiai, kurių 
atvyko ketutį; K. Miškinis, U. Laba
nauskaitė, K. Krivickas ir J. Vado- 
palas.

Geriausiai pasirodė 19-kos metų 
lengvatletis — Jurgis Vadopalas, 
laimėjęs tris I-as vietas: 100 m. bė
gime (11,8 sek.), rutulio stūmime 
(12,09 m) ir disko metime (35,90 m.), 
H-rą vietą šuolyje į tolį (5,65 m) ir 
III-Mą vietą ietis metime (39,90 m). 
Labanauskaitė iškovojo dvi II-ras 
vietas: rutulio stūmime (8,94 m) ir 
disko metime (26,90 m). K. Miškinis 
turėjo „juodą dieną“ ir pasitenkino 
dviems trečiosiomis vietomis: 100 m 
bėgime (12 sek.) ir Solyje į tolį (5,39 
m). Krivickas gavo trečią vietą ru
tulio stūmime (10,83).

— Rugsėjo mėnesio gale ar spalių 
pradžioje „Lituanica", pasitaikinusi 
geriausias tremties lengv. atletikos

1938 m. Paryžiuje Lietuva pralai
mėjo Prancūzijai 18 25. Sparta nu
galėjo techniką ir taktiką, ir prancū
zai spindėjo džiaugsmu, laimėję prieš 
naująjį meisterį. Taline estai buvo 
nugalėti 36 - 24, o 1938 m. Kaune pir
mą kartą laimėta prieš latvius 24 -19. 
Sis pasiekimas sutvirtino lietuvių pir
mavimą ir buvo aišku, kad meistery- 
stė, tvirtose rankose. Taškai prieš 
latvius: Budriūnas (17), Puzinauskas 
(5), Jurgėla (1), Andrulis (1). Toliau 
Kaune atsiteista už pralaimėjimą. 
Paryžiuje ir prancūzai krito 24 - 36.

1939 m. pradžia nebuvo sėkminga, 
nes Rygoje pralaimėta latviams 
18-29. Lietuvių rinktinėj jau žaidė 
ir Ruzgys. Užtat 1939 m. III-se Eu
ropos pirmenybėse Kaune vėl visiems 
atsiteista su kaupu — Lietuva antyą 
kartą Europos meisteris! Sunkiausios 
buvo pat pirmosios rungtynės, kur 
teko susikibti su amžinais priešinin
kais latviais. Lemiamu Lubino’meti
mu lietuviai laimėjo 37-36. Kitos 
rungtynės išryškino didelį lietuvių 
pranašumą: prieš Estiją .33 -14, prieš 
Lenkiją -46-18, prieš Prancūziją 
47 -18, prieš Vengriją 79 -15, prieš 
Suomiją 112-9, prieš Italiją 48-15. 
Lietuva buvo absoliučiai pajėgiausias 
pirmenybių dalyvis, bepriekaištinis 
meisteris.

1940 m. Lietuva pralaimėjo prieš 
estus 38 - 40 (Taline) ir prieš latvius 
20 - 25 (Kaune). Mūsų rinktinė žaidė 
pajaunintos sudėties, nes daugis už- 
jūriečių jau buvo išvykę.

1941 m. buvo Pabaltijo žaidynės 
(Kaune). Prieš estus suklupta 27 - 30, 
užtat latviai įveikti grynai vietinė
mis pajėgomis 38 - 33. Šia reikšmin
ga pergale, kuri galėjo duoti gerų 
vilčių ateičiai ( puikus prieauglis!), 
Lietuvos komanda baigė tarpvalsty
bines rungtynes. Iš viso su 8-niais 
varžovais turėta 28 rungtynės (17 -11, 
888 - 795). Daugiausia taškų (metė: 
1) Z. Puzinauskas 161, 2) Budriūnas 
122, 3) Ruzgys 107, 4) Lubinas 96, 
5) Talzūnas 69, 6) Kriaučiūnas 59, 
7) Andrulis 50, 8) Jurgėla 40, 9) Leš
činskas 28, 10) Baltrūnas 25, 11) Žu
kas 24, 12) Kulakauskas 17.

1941 -1944 m. tarpvalstybinių 
rungtynių nebuvo. Kokia padėtis po 
1944 m. vasaros, sunku pasakyti.

Tebūnie ši kukli apžvalga ne tik 
mielas prisiminimas, bet ir bazė, iš 
kus mūsų jaunimas, kai tik sąlygos 
leis, galės išeiti į naujus tarpvalsty
binius susitikimus. Netolima praeitis 
liktų vien tik praeitim, jei ja gyven- 
tumėm tk prisiminimais. Toji praei
tis mus įparegoja dirbti, kad vieną 
dieną neatsidurtume pradinėj stadi
joj, o garbingai tęstume 1937 m. ir 
1939 m. Rygoje ir Kaune Iškovotas 
tradicijas. Kęstutis Cerkeliūnas 

pajėgas, numato varžybas su Kąsne
lio vokiečių- lengv. atletikos rinktine. 
Reikia tikėtis, kad mūsų lengvatle- 
čiai reprezentacijos reikalą supras ir 
šiose varžybose gausiai dalyvaus.

— Rugsėjo 13 d. Kasselyje įvyko 
futbolo rungtynės, kuriose sustiprin
tos sudėties „Lithuanica“ II lengvai 
įveikė Moenchenhofo stovyklos rink
tinę 5:2 (3:0). Įvarčius pelnė: Sipa
vičius 2, Norvilaitis I, Mandeikis ir 
Bytautas po 1. -Edv-

SĖKMINGAS DILLINGENO 
„SAKALO“ STARTAS MUENCHENO 

APYGARDOS PIRMENYBĖSE
Susitrukdžius dėl techniškų kliū

čių dalyvavimui L klasės pirmeny
bėse, Dillingeno sporto klubas „Sa
kalas“ registravosi ir jau pradėjo 
pirmuosius luošimus Mucncheno 
apygardos pirmenybėse. Rugsėjo 7 d. 
dillingiečiai įveikė Landshuto „Vytį“ 
krepšinyje 49:19 ir tinklinyje pa
sekme 2:1. Rugsėjo 20 d. Dillingeno 
„Sakalo“ krepšininkai laimėjo pirme
nybių rungtynes prieš Memmingeno 
„Mintį“ 43:33. Tinklinio rungtynės 
baigėsi taip pat dillingiečių laimėji
mu 2:1. Be to, jau anksčiau Dillin
geno „Sakalo“ tinklininkai pirmeny- 
bii; rungtynėse nugalėję Augsburgo 
„Dainavą" pasekme 2:0.
KREPŠINIO ŽAIDINĖS KEMPTENE

Margiečiai spalių 4 ir 5 dienomis 
ruošia krepšinio žaidynes, kuriose jų
jų pirmoji ir antroji komandos iš
bandys savo jėgas prieš Hanau „Per
kūną“, Scheinfeldo .Kovą“, Wuerz- 
burgo latvius ir dillingiečius lietu
vius. Minėtos pirmenybės bus vyk
domos dviejų minusų sistema. Kemp- 
teno krepšininkai, susibūrę į vieną 
klubą, sudarė dvi stiprias komandas. 
Buv. šarūniečiai Bagdonas, Macke
vičius, Duliūnas į Kanadą nebeišvy
ko, o grįžo atgal į Kempteną ir vėl 
su kitais kartu ėmėsi savo darbo* 
Varkala irgi žadąs pasidaryti sės
lesniu ir kovoti už „Margi“.

L. V-kas
ARLAUSKAS — ZONOS SACH 

MATININKU NUGALĖTOJAS
Kemptenas. — Rugsėjo 12-17 d. d. 

Kemptene įvyko amerikiečių zonos 
šachmatų pirmenybės. Čia stojo į 
kovą 12 šachmatininkų Iš įvairių lie
tuvių stovyklų palyginti savąsias jė
gas, pasimokyti ir išsiaiškinti, kas 
esant reikalui galėtų reprezentuoti 
mums šachmatuose.

Kaip ir buvo laukta, pirmenybių 
nugalėtoju tapo mūsų meisteris Ar
lauskas, surinkęs 10 taškų (iš “U 
galimų). Jis 9 partijas laimėjo ir 2 
sulošė lygiomis. Į antrą vietą iškilo 
nauja, ateity daug žadanti pajėga — 
aštuoniolikmetis moksleivis Liūgą, 
kuris surinko 8,5 taško. Trečią ir 
ketvirtą vietą pasidalino S k i b - 
niauskas su Mataičiu, surin
kę abu po 7 taškus. Iš eilės seka: 
Matusevičius ir Paškevi
čius — po 6 taškus, Brazauskas 
ir Guobys — po 5,5 taško, toliau
— Markevičius — 4,5 taško, Stane
vičius — 3 t. Sirutis 2,5 t. ir Žilys
— 0,5 t.

Geriausiai pasirodžiusius pirme
nybėse Kempteno lietuvių komitetas, 
Kempteno odininkai ir šachmatinin
kai atžymėjo dovanėlėmis. Nepa
mirštas liko ir p. Žilys, jam už kan
trumą irgi buvo skirta dovanėlė.

Po pirmenybių buvo dar du žaibo 
turnyrai: pirmajame lošė baigtų pir
menybių dalyviai, o antrajame daly
vavo penki lietuviai, du estai ir vie
nas rusas. Abiejų šių žaibo turnyrų 
nugalėtoju tapo taip pat meisteris 
Arlauskas.

Pirmenybes vykdė LSS vadovas 
K. Markevičius, Kempteno šachma
tininkų vadovas Sirutis ir inž. Sil
vestravičius. Nemaža rūpfesčio turėjo 
ir J. Šileikis, besirūpindamas įvai
riais kitais reikalais, susijusiais su 
prmenybėmis. Nepamiršo šachmati
ninkų ir LRK Kemptepo skyrius, 
pirmenybių dalyvius pavaišinęs ciga
retėmis. Pirmenybes uždarant, bai
giamajame savo žody LSS vadovas 
K. Markevičius linkėjo, kad šis sme
genų sportas — šachmatai rastų di
desnio susidomėjimo jaunime ir kad 
iškiltų ir daugiau tokių pajėgų kaip 
Liūgą. Daugiau tokių pirmenybių, 
daugiau kovų, o tada atsieksim ir 
geresnių rezultatų. Neatsilikim šach
matuose nuo savo kaimynų — latvių, 
estų, — namašiomis mintimis buvo 
baigtos pirmenybės.

Padėka
Išvykstančiam j JAV Schwaeb. 

Gmuendo lietuvių stovyklos Didžiai 
gerbiamam med. Dr. Ponui Zenonui 
DANILEVIČIUI, už ilgalaikį ir rū
pestingą manęs gydymą, reiškiu gi
lią padėką. Antanas Budrikis
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MUSU KELIAS
LIKTUYIŲ SAYAITRA8TI8

Paminklas žuvusiųjų atminimui
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

r Rugpiūčio mėn. pabaigoje Boston, 
1 Mass., įvyko iškilmingas Sv. Petro 

lietuvių parapijos antrosios mokyklos 
pašventinimas ir atidarymas. Į iš
kilmes buvo sukviesta daug svečių, 
lygiai iš Boston, lygiai ir iš tolime
snių vietų. Ta mokykla paskirta at
minimui lietuvių karių, žuvusių šia- 

, me kare ir kilusiųziš Sv. Petro para- 
i . pljos. Iškilmėse dalyvavo ir ameri

kietis vyskupas John Wright. Ame-
rikos lietuvių laikraščiai, pažymėda
mi šį faktą, iškelia mintį, kad ir ki
toms vietovėms, savo žuvusiuosius 
pagerbti, geriausiai tiktų kultūrinių 
įstaigų kūrimas, kuriose lankydamie
si lietuviai stiprėtų lietuvybės reika
lams.

Viktoras ir Elzbieta Timčikai su duk
terim, Steponas Žilys, Leonardas ir 
Zenona Zitkevičiai, Jonas Krutulis, 
Danielius ir Zinaida Mačėnai, Ana
stazija Panuškienė, Elena Rlmkevi- 
čienė su dviem dukterimis ir trys lie
tuviai našlaičiai — Vytautas Dam
brauskas (16 m.), Vytautas Dukauskas 
(14 m.) ir Danutė Žvirblytė (17 m.). 
Visus atvykusius pasitiko Generali
nio Konsulato ir BALF atstovai.

ma. Jo gamybos patobulinimui taip 
pat išleidžiama stambios sumos. Da
bar pranešama, kad per metus laiko 
penicilino būsią pagaminama po 
600.000.000.000 vienetų. Toks kiekis 
peniciliną padarys prieinamą visuose 
kraštuose. Kaip žinoma, iki šio laiko 
Vokietijoje buvo labai sunku gauti.

— Amerikoje reiškiamas visuoti
nis pasitenkinimas, kad šiais metais 
labai sumažėjusios musės. Tą ypa-

Persekiojimo ir priespaudos baimė sulaiko
Amerikos karinis gubernatorius 

Vokietijoje, generolas Lucius D. Clay, 
savo liepos mėnesio pranešime sako, 
kad „pagrindiniai politiniai skirtu
mai ir persekiojimo bei priespaudos 
baimė“ sulaiko didžiumą Jungtinių 
Tautų išvietintųjų asmenų Vokieti
joje nuo grįžimo į savo tėviškes, esan
čias rusų įtakos srityse.“

Amerikos šaltiniais, dar vis tebėsą 
apie 870.000 tremtinių trijose vaka
rinėse Vokietijos zonose.

Gen. Lucius D. Clay pranešime 
sakoma, kad JT DP repatriacija 
smarkiai nukritusi per liepos mėn., 
kada buvęs pasiektas galutinis nere- 
patrijuotinų tremtinių lygis.

Šiuo metu Amerikos kongreso at
stovai važinėja po Europą ir tiria DP

problemą, nes ateinančią kongreso 
sesiją bus svarstomas projektas, po 
100.000 tremtinių kasmet įsileisti į 
Ameriką.

Belgija tapo vadovaujančiu kraštu 
tremtinius įsileidžiant. Iki liepos mėn. 
vidurio buvę jau priimti 15.885 as
menys. Olandija ir Prancūzija taip 
pat siūlosi priimsiančios DP.

Kartu pranešama, kad į amerikie
čių zoną nuolat atbėga vokiečių ii 
rytų zonos. Pranešime nurodoma, kad 
per birželio-liepos mėn. taip atbėgą 
apie 10.500 asmenų.

Per du mėnesius buvę 10.900 areš
tuota ir 85.000 asmenų sugrąžinta. 
982.000 nacių amerikiečių zonoje lau
kia savo sprendimų. (NYKT).

Keliama tremtinių problema
ALRK MOTERŲ SEIMAS

Amerikos Lietuvių katalikių or
ganizacija, pavadinta ALRK Moterų 
sąjunga, rugpiūčio mėn. viduryje, 
Hartford, Conn., turėjo savo seimą. 
Seime dalyvavo iš įvairių vietų 91

tingai ryškų musių sumažėjimą pra
dėjo net tyrinėti specialios institu
cijos. Jau dabar rašoma, kad musių 
sumažėjimas galėjęs įvykti dėl šalto 
ir ilgo pavasario, kiti — nuo DDT 
preparatų, kurie buvo išrasti karo 
metu ir dabar labai plačiai vartoja-

MUSŲ VADOVYBIŲ DĖMESIUI

Nors ir trumpa žinutė įdėta į New 
York Herald Tribune laikraštį apie 
DP problemą, tačiau ji verta didelio 
dėmesio, nes mes šiąja problema se
niai esame susirūpinę.

pateikti memorandumo formoje da
bar besilankantiems Kongreso atsto
vams, o. p. Moses reikėtų pasiųsti 
padėkos laišką už teisingą reikalo 
supratimą. A. M.

LIETUVIS TREMTINIŲ NAŠLAI
ČIŲ REIKALAMS PAAUKOJO 

750 DOLERIŲ
Prie BALF yra įsteigtas našlaičių 

fondas, kurio rūpeščiu jau eilė naš
laičių pasiekė JAV ir ten yra išlai
komi. Pastaruoju metu tas fondas 
veda akciją, kad galėtų surinkti di
desnes sumas ir efektyviau galėtų 
savo darbą dirbti. Į tą raginimą duo- 
sniai atsiliepė lietuvis Dr. V. Kova- 
levskis, kuris našlaičių reikalams 
paaukojo 750 dolerių. BALF, iškel
damas šio aukotojo ąpką, ragina, kad 
atsirastų ir daugiau tokių, kurie at
simintų tremtinius vaikus.

BALF RINKLIAVA ĮVYKS IR 
NEW YORKO GATVĖSE

Jau eilėje Amerikos miestų BALF 
buvo gavęs teisę aukas rinkti gat
vėse. Pastaruoju laiku pranešama, 
kad tokia BALF rinkliava įvyks ir 
New Yorko miesto gatvėse. Ta rin
kliava bus net tris dienas, tai — spa
lių 2, 3 ir 4 dienomis. Prisimindami, 
kad New Yorkas yra didžiausias pa
saulio miestas, lietuviai šiai rinklia
vai skiria nemaža dėmesio. Dabar 
eina gyvas rinkliavos pasiruošimas, 
verbuojami apsukrūs rinkėjai, pla
nuojamas pats rinkliavos vykdymas 
Rinkliavai sudarytas specialus komi
tetas, kuriam vadovauja energingas 
Dr. B. K. Vencius.

Į JAV ATVYKO 30 NAUJŲ 
LIETUVIŲ

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
praneša, kad į JAV rugpiūčio 20 d. 
atvyko 30 lietuvių tremtinių. Atvy
kusiųjų tarpe yra 5 Amerikos pilie
čiai. Į JAV atvyko Vytautas ir Anelė 
Apeikiai su dukrele, Amerila, Marė 
ir Jonas Bortkevičlai, Jonas Jacine- 
vlčius su dukterim, Kazys ir Liud
vika. Jasėnai su dukterim, Maurilius 
ir Marija Nikutavičiai su sūnum,

atstovė. Seimas priėmė visą eilę re- 
zuliucijų, kuriose neužmiršta nei Lie
tuvos nei lietuvių tremtinių reikalų.

KUN J. PRUNSKIS IŠVYKO Į 
TROPIKINES ŠALIS

„Darbininkas“, kuriame daugiau
sia kun. J. Prunskis bendradarbiau
ja, praneša, kad jis rugpiūčio mėn. 
pabaigoje išvyko žurnalistinėn kelio
nėn į tropikines šalis. Jis aplankys 
Kubą, Jamaiką, Haitį, San Domingo, 
Puerto Rico, Bahamas. Savo kelio
nės įspūdžius aprašys „Darbininko“ 
savaitraštyje.

AMERIKOS GYVENIMO 
ĮVAIRENYBES

— Apie peniciliną, vieną naujau
sių vaistų, dar vis labai daug rašo

mi. Jau pasirodė ir baiminimosi, kad 
nuo DDT preparatų didelio vartojimo 
nebūtų paliestos bitės.

— Iš Kalifornijos pranešama, kad 
ten atrasti kaulai žmogaus, kuris ten 
galėjęs gyventi prieš 10.000 metų. 
Visi ankstyvesnieji teigimai apie Ka
lifornijos gyventojus kalbėjo, kad ten 
žmogus gyvenęs jau prieš 5000 metų. 
Pagal paskutiniuosius tyrinėjimus, 
tas laikas padvigubėjo. Bet ir tai dar 
reikia manyti, kad ne paskutinis 
žodis.

— Nuo 1931 metų JAV veikia pa
tentų apsauga, surišta su augalų pa
gerinimo klausimais. Nuo to laiko 
buvo užregistruoti 612 tokių patentų. 
Patentai daugiausia buvo palietę 
įvairius rožių skiepijimus. ' Tokių 
patentų buvo 299. B. Beržas.

Neseniai Vokietijoje lankėsi New 
York’o City Park komisaras p. Mo
ses ir pastebėjo labai svarbų trem
tinių problemoje veiksnį. Jis nusi
skundė Britanijos ir Belgijos „žiau
ria politika“ importuojant jauniau
sius ir kvalifikuočiausius DP įmonių 
darbams. Jis išreiškė baimės, kad 
Kongresą įtikinus priimti atitinkamą 
DP skaičių, liksią tiktai vargšai (poo
rest human material), vietoje vidur
kio visų tų, kurie norės rasti prie
glaudą.

Jis reikalavo DP problemą įtrauk
ti į JT plenumo darbų tvarką pir
moje eilėje dar šioje sesijoje.

Kada šią skaudžią negerovę, dėl 
kurios mes visi seniai sergame, pa
stebėjo žymus amerikietis, mūsų pa
reiga ją labiau išryškinti ir tuojau

Maskvos radijo valanda lietuviškai
IX. 16. d. Maskvos radijas visą 

valandą davė lietuvišką programą, 
pradėdamos ją „Lietuviais esame mes 
gimę“ ir Lietuvos himnu, kurie buvo 
perduoti iš plokštelių. Po to silpnai 
lietuviškai mokąs diktorius mikčio
damas parskaitė Paleckio žodį į Vo
kietijoj esančius lietuvius tremtinius. 
Jo kalba buvo aitriai poleminio po
būdžio; įdomesnieji punktai:

Lietuviai DP esą Hitlerio samdi
nių, dabar parsiduodančių bet kuriai 
reakcijai, melo aukos. To gaivalo per 
DP spaudą („laikrašt-palaikius“) skel
biamos žinios apie tarybų Lietuvą 
esąs melas, o samprotavimai apie ka
rą apgaulė, nes pasaulis žengiąs vis 
gilyn į taiką.

Žinios apie masinius lietuvių iš
vežimus esančios prasimanytos; da
bar lietuvių procentas Lietuvoj esąs 
didesnis kaip bet kada, Vilniuj jis 
arti 50%.

Vadinami lietuvių partizanų šta-

Operos solistu koncertas Dillingene
S. m. rugsėjo 17 d. įvyko Naura- 

glo, Augaitytės, Nauragienės ir Ku- 
čiūno koncertas.

Nauragis jau pirmos dalies liau
dies kūriniais užkariavo auditoriją. 
Muzikinė išraiška, puikiai skamban
tis balsas, laisvumas, imponuojanti 
artisto laikysena bei sceniška išvaiz
da, — buvo svarbiausi veiksniai, ku
riais artistas sukėlė entuziazmo

kinė frazė ryški. Menininkės ben
dravimas vakarietiškos muzikinės 
kultūros sferose heabejotinai daro jai 
geros įtakos. Solistė palydėta džiaug
smingų ovacijų.

Nauragienė. Kauno baleto šokėja, 
vykusiai paįvairino koncerto pro
gramą. x x

Solistams fortepijonu palydėjo 
Kučiūnas, kuris meistriškai atliko

bo pranešimai tariami per radiją 
esąs gryniausias prasimanymas, ku
riuo esą norima DP mulkinti — su
daryti įspūdį, kad ir pačioj Lietuvoj 
dar yra norinčių smetoninės tvarkos.

Tarybinei Lietuvai dirbti norin
tieji laisvai grįžta iš Rusijos, pvz., 
Dr. Bistras, Dr. Ambrozaitis („fabri
kų federacijos pirmininkas“), tauti
ninkų gen. sekt. Dr. Cesevičius. Ta
rybų valdžia nieko nesiėmus! prieš 
tokius tarybų priešus, kaip prof. Jur- 
gutį, vokiečių laikais finansų patarė
ją, pilietį Aleksą, Smetonos ministe- 
rį, pil. Juška. Apie buv. Kauno vice- 
burmistrą Pikčilingį („Pikštilingl“) 
DP spauda paskelbusi, kad jis pa
smerktas mirti, iš tikrųjų jis buvęs 
nuteistas 8 mt. kalėjimo, po to bau
smė sumažinta ligi 3 mt., o dabar jis 
ramiai laisvas gyvenąs Kaune.

Vyt. D. Muziejaus sodely lenta su 
knygnešių pavardėm tebesanti vie
toje. -E-

KIAUSINIS VISTĄ MOKO
Rugsėjo 19 d. per Vilniaus radiją 

buvo paskelbta įdomi žinutė. Pa
reikšta, kad Lekėčių valsčiaus ūki
ninkus lankysiančios valstietės mo
terys, ir jiems aiškinsiančios apie ja
vų kūlimo, ypač jo pagreitinimo 
reikšmę. Valstiečiams esą nepapra
stai svarbu žinoti javų — grūdų pri
statymo reikšmę.

Nepriklausomoje Lietuvoje nepri
sieidavo moterims lankyti ūkininkus

sus ir pats pasilikti be duonos — 
vistiek neišaiškins valstietė, nors ji 
ir daug ką galėtų.

KELIAMA KARO TAISYKLIŲ 
REVIZIJA

AP iš Columbus, Ohio, praneša, 
kad JAV aukščiausio teismo teisėjas 
Robert Jackson, kuris buvo Nuern- 
bergo byloje nacių vadams vyriau
siu Amerikos prokuroru, iškėlė karo 
taisyklių revizijos klausimą, kai ru
sai reikalauja uždrausti atominių 
bombų naudojimą.

Pasak jo, esą ypatingai reikalinga 
peržiūrėti orinių pajėgų naudojimą 
ir belaisvių traktavimą, o šie nuo
statai turį būti pasirašyti visų kraš
tų, įskaitant ir Rusiją.

R. Jackson savo pareiškime Iš
reiškęs tikėjimą, kad „nežiūrint išo
rinio pasireiškimo, esamos aiškios 
aplinkybės rodančios, jog Rusijos 
vadai nori išvengti pavojaus, kuris 
įtrauktų sovietus į karą su JAVals- 
tybėmis, bent artimoje ateityje.“

(NYHT)
PETROVAS PAKARTAS

Pctkovo apeliaciją bulgarų tribu
nolas atmėtė, bausmė jau įvykdyta. 
Britų laikraščiai rašo, kad su Petkovo 
partijos uždarymu ir jo paties nužu
dymu Bulgarijoj užtrinaml paskuti
niai demokratijos pėdsakai. „Man- 
cherster Guardian“ nujaučia, kad po 
pastarųjų bylų Lenkijoj ir Mike lai - 
člko laukiąs Petkovo likimas. — E —

ĮVYKIAI BRĘSTA MANDZURIJOJB
Dr. Sun Fo nuomone, kaip UP 

praneša, nesą abejonių, kad Mandžū- 
rijoje bręstąs naujas pasaulinis ka
ras, nes ji esanti raktas į Korėją, 
Japoniją ir Kiniją. Jei Mandžūrija 
tapsianti Sovietų lėle, tad eilė pri
eisianti ir jos kaimynams.

Jei Kinija pasidarytų komunisti
ne valstybe, tada tikrai tokia 'pat 
taptų ir Indija ir visa pietinė Azija.

Jis, būdamas Maskvoje, tikėjęs 
nuoširdžiu bendradarbiavimu, bet 
dabar jau įsitikinęs, kad komunistai 
niekad nėra ketinę dalyvauti Kinijos 
vyriausybėje, kurios jie negalėtų 
kontroliuoti, pagaliau, nors ir veto 
teise naudodamiesi. Komunistai nie
kada nepasitenkins būti mažumoje. 
„Jų tikslas arba valdymas arba grio
vimas“, užbaigė savo pareiškimą.

Tassas iš Maskvos paneigęs pa
reiškimus, kad jie vadovaują tai ak
cijai. Tai pat paneigia „Stars and 
Stripes“ pranešimą, kad rusai re
mtą komunistus su 30.000 belaisvių 
japonų ir 90 tankų, kuriuos vairuoja 
rusai ir japonų karo belaisviai.

Dėl Mandžūrijos įvykių ir anks
čiau buvo panašiai pasisakoma, bet 
iki šiol nepasisekė ten karo židinio 
užgesyti, o jis, atrodo, plinta ir di
dėja. Am.

MIRĖ F. LA GUARDIA
Fiorello H. La Guardia, buvęt 

New Yorko burmistras bei UNRRA- 
os generalinis direktorius, sulaukęs 
65 metus amžiaus, š. mėn. 20 diena 
pasimirė.

Naujus medicinos 
daktaras

Buvęs Vytauto Didžiojo universi
teto moterų ligų j. asistentas gyd. 
Vytautas Tupčiauskas, norėda
mas pagilinti teorines žinias ir pasi
tobulinti praktiškai, kurį laiką dirbo 
pas Bonnos universiteto medicinos 
fakulteto ginekologą prof. Siebkę, o 
jam iš universiteto pasitraukus, pas 
pediatrą prof. O. UUrichą.

Parašęs disertaciją „Die Blutun- 
gen aus dem Genitale bei kleinen 
Maedchen“ ir išlaikęs nustatytus eg
zaminus rigorosum, gyd. Vytautas 
Tupčiauskas šiomis dienomis gąvo 
medicinos daktaro laipsnį. -jp-

audrą.
Augaitytė, mūsų sostinės operos 

primadona, neužmirštama Margarita. 
Jos balsas žavus, spalvingas, muzi-

uždavinį. Jo ansamblis, solisto iškė
limo pastangos, o taip pat fortepijo
no partija traukte traukė klausytojų 
dėmesį. S.

ir jiems aiškinti, kodėl reikia javus 
kulti, nes kiaušinis vištos nemoky
davo. Gi išaiškinti ūkininkui, kodėl 
jis, išauginęs javus, turi atiduoti vi-

Ukrainiečiai kovoja su komunistais
PARTIZANAI VEIKIA NOWY SACZ SRITY

AP iš Frankfurto praneša, kad 
Ukrainos rezistencinė kariuomenė, 
UPA, kovojanti dėl Ukrainos nepri
klausomybės, yra tokia didelė, lead 
atskiri daliniai sudaryti iš 15.000 — 
20.000 vyrų. Pasak US armijos pa
reiškimo, jie (traukią lenkų ir rusų 
dalinius į tikrus mūšius.

Antikomunistiniai partizanai esą 
ginkluoti lengvomis patrankomis, mi
nosvaidžiais, sunkiaisiais kulkosvai
džiais, šautuvais, granatomis ir leng
vaisiais kulkosvaidžiais, sakoma pa
reiškime apie neseniai suimtus ukrai
niečių partizanus, kurie iš Lenkijos 
atbėgo į US zoną.

Pareiškime nurodoma, kad birže
lio pradžioje partizanų kovos vyku

sios su lenkų ir rusų daliniais pieti
nės Lenkijos Nowy Sacz, Zakopane, 
Babia Gora, ir Biala srityse.

Apie 10.000 partizanų buvę ap
supta ir atkirsta. Viena 4000 grupė 
pasukusi pietų linkui, per Čekoslo
vakiją į amerikiečių zoną Vokietijoje. 
40 tų partizanų vadai, kurie dabar 
yra amerikiečių internuoti, pareiškę, 
jog jie atėję čia, tikėdamiesi padėti 
JAV „būsimame“ kare su Rusija.

Kariuomenės pranešime nurodo
ma, kad dar 1000-2000 antikomunistų 
papildomai turės atvykti į amerikie
čių zoną apie šio mėn. 21 d.

Esą užaliarmuoti pasienio patru
liai bei Čekoslovakijos kariuomenė 
su policija, kad galėtų užkirsti kelią 
žygiuojantiesiems nėr Čekoslovakija.

Kalbama, kad čekai paėmę vieną 
partizanų vadą; vardu Bulak, kuris 
esąs „dešinioji ranka Ukrainos rezi
stencijos vyro ir stratego vado, gene
rolo Bandera’s“.

Generolas Lucius D. Clay pareiš
kęs spaudai, kad tuo tarpu dar ne
siimta sprendimo atbėgusių parti
zanų klausimu. Atvykusieji esą inter
nuoti, gi kitų kelionė iš Lenkijos, 
esanti užšachuota. Apklausinėjimas 
užtruksiąs klek ilgesnį laiką, ir todėl 
bet kurio sprendimo esą negalima 
tuojau padaryti, pareiškė vadas. Dėl 
rc/atrijacijos generolas pareiškęs, 
kad rusų piliečiai busią grąžinti, nes 
tai esą surišta su karo taisyklėmis.

Partizanai nebus laikomi DP, pa
reiškė generolas. (NYHT).

„AK sakau Tuma atvirai: šia kelias, kuriuo Jūs mane sekat, yra ne tik 
blogas, bet ir pavojingas...“ (H ..New York Times“)
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