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Tremtiniu mokyklos 
lietuviškumo tarnyboje

Prieš dvejis metus, išblaš
kytiems lietuviams buriantis į sto
vyklas Vokietijos miestuose ir mie
steliuose, ėmė kurtis ir lietuviškos 
mokyklos. Jos kūrėsi ten, kur buvo 
mokyklinio amžiaus vaikų ir bent 
vienas kitas mokytojas. Kūrėsi mo
kyklos be švietimo centrinės valdžios 
jsakymų, nurodymų ar informacijų, 
nes tokios anuo metu nebuvo. Tik 
vėliau susidarė prie Lietuvių Sąjun
gos organas, kuris ėmė rūpintis švie
timo ir kultūros reikalais. Tačiau ir 
ši organizacija nedaug galėjo padėti 
besisteigiančioms lietuvių tremtinių 
mokykloms nei materialiniu nei mo
raliniu atžvilgiu, nes nebuvo nei su
sisiekimo (paštų ir geležinkelių) nei 
lėšų. Sunku buvo susižinoti, kur sto
vykla kuriasi, kur organizuojama 
pradinė mokykla ar gimnazija. Daž
nai ši švietimo reikalus tvarkanti 
(staiga sužinodavo apie jsikurusią 
mokyklą tik tada, kada darbas bū
davo Įpusėtas. Todėl ir mokyklų tin
klas, ir mokomasis personalas, ir mo
kyklų administracija atsirado be pa
rengto plano, savaime, spontaniškai. 
Marga buvo mokomojo personalo su
dėtis, nebuvo vieningos nuomonės 
dėl mokyklose einamųjų dalykų, pa
mokų lentelės, mokyklų tipo. Vėliau 
susidariusi centrinė švietimo reikalus 
tvarkanti {staiga turėjo daug darbo, 
kol visa parengė ir išlygino.

Nors lietuvių tremtinių mokyklos 
kūrėsi vokiečių žemėje, vokiškuose 
pastatuose, tačiau jos buvo grynai 
lietuviškos. Lietuviškoji dvasia atsi
spindėjo darbe, mokyklos tvatk>/o> 
išviršinėje klasių išvaizdoje (klasėse 
atsirado kryžius, Lietuvos valstybės 
ženklas, lietuvių rašytojų paveikslai). 
Mokslas pradėtas ir einamas su pa
kiliausia nuotaika, nejaučiant reika
lingiausių mokslo priemonių trūku
mo. Tik vėliau susigriebta gamintis 
tų "priemonių. Vadovėlių (didesnioji 
dalis) pasigaminta per trumpiausią
laiką — vieneris metus.

Antrieji metai mokykloms buvo 
žymiai geresni: įsigyta daugiau ar 
mažiau mokslo priemonių, išsikovota 
geresnės patalpos, apsiprasta su ap
linka, susigyventa su tremtinio dalia. 
Tačiau prarasta mokytojų ir mokinių 
pakili darbo nuotaika. Taip pat pra
rasta dalis vilčių greitai grįžti į savo 
tėvynę. Pradėta abejoti savo darbo 
tikslingumu, imta blaškytis. Štai an
trųjų mokslo metų pabaigoje paste
bėta ir konstatuota, kad mokiniai per

Šveicarų „Die Tat“ 1947 m. rugs. 
16 d. vietoje recenzijos apie Henry 
de Chambon knygą „La tragėdie dės 
nation baltiąues“, išleistą Paryžiuje, 
parašė straipsnį:

„Henry de Chambon, kuriam pri
klauso keletas knygų apie Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Suomiją, savo pas
kutine knyga parodė Baltijos kraš
tam bičiulišką pasitarnavimą, kurio 
iš prancūzų puses buvo seniai galima 
laukti. Pirmiausia jis Lietuvos pa
vyzdžiu nagrinėja Baltijos valstybių 
okupaciją tarptautinės teisės atžvil
giu.

Dabartiniu metu galėtų atrodyti, 
kad tokis svarstymas, kuris išeina iš 
teisės taško, teturi tik teoretinės 
prasmės. Tai daugiau ar mažiau tei
sybė. Brutali rusų praktika siekia 
visu spartumu sunaikinti baltų tau
tas, kol dar Vakarų taikos meilė ne- 
slkonkretizuoja veiksmais; šiandien 
ji daugiau sveria, kaip gera teisė, kuri 
negali būti paremta kumsčia. Cham- 
bono knygos tikroji vertė iškils atei
tyje, jeigu bus prieita ligi to, kad bus 
pašalintas ir šitas karčiausias Sta- 

‘lino-Hitlerlo susitarimo vaisius. Čia 
glūdi trijų Baltijos valstybių likimo 
tragiką ir didžioji principinė reikšmė: 
1938 m. tarp Rusijos ir Vakarų nepa
siekta^ susitarimo, nes vakarų val
stybės atsisakė įvelti į Rusijos nas- 1

Tremtinių kelias erškėčiuotas
Kaip painformuoti Amerikos lietuviai apie ministerio

" P. Zadeikio kelionę Europon
Apie Ministerio P. Žadeikio ke

lionę Europon, iš Lietuvos Pasiuniti- 
nybės New Yorke patirta:

„Rugpiūčio 28. d. ministeris P. Ža- 
deikis, pabuvojęs Londone, Paryžiu
je, Frankfurte ir aplankęs keletą lie
tuvių tremtinių stovyklų prancūzų 
ir amerikiečių zonose Vokietijoje, 
grįžo į Washingtoną. Kelionę ten ir 

Iš ciklo TREMTINIAI A. Rukšlelė

mažai išmoksta svetimų kalbų. Taip 
pat prieinama išvada, kad mokinius 
reikia mokyti praktiškų dalykų (gim
nazijoje), jei norime, kad jie sveti-
mame krašte užsidirbtų duoną ir ga
lėtų geriau gyventi. Pagirtinas tas 
praregėjimas ir jaunosios kartos atei
timi susirūpinimas, tačiau lietuviš
kumo stūmimas į antrą, užpakalinę 
vietą, lietuviškumo išlaikymu nepa
kankamas sielojimasis — nedovano
tinas. Bet kokią neviltį ar abejonę 
dėl grįžimo į savo kraštą reikėtų vyti 
iš mokyklos. Jai čia ne vieta. Juk 
mes lietuviškas mokyklas steigėme ir 
išlaikome, kad tikime, jog būsime 

(Nukelta į 7 pusi.) 

Baltijos kraštų tragedija
rus Estiją, Latviją ir Lietuvą. Tada 
Stalinas ir Molotovas kreipėsi į Hit
lerį, kuris norimą parašą mielai davė. 
Baltijos valstybių išprievartavimas 
šiandien yra vienintėlis dalykas, kas 
išliko iš Hitlerio sukurtų aktų. Ir 
Vakarų pasaulis, kuris 1939 m. buvo 
likęs ištikima; teisei ir labiau rizi
kavęs susilaukti Hitlerio-Stalino są
jungos bei iš jos einančio karo, ne
kaip paaukoti šias tris taikingas tau
tas, — vis dėlto dar šiandien tebe- 
toleruoja šitą besitęsiantį nelemtos 
Hitlerio-Stalino sąjungos padarinį.“

Toliau laikraštis pastebi, kad 
Chambono knyga neliksianti be įta
kos Prancūzijoje. Prancūzijos santy
kiai su Baltijos valstybėm, ypač su 
katalikiška Lietuva, buvę ypatingai 
artimi. Nuo Napoleono laikų susi
mezgę ryšiai niekados nebuvo nu
trūkę. Tų ryšių akivaizdūs ženklal- 
prancūzų kalbos institutai Kaune, 
Rygoj, Tartu; prancūzų mokslininkai 
(Henri Hauser, prof. Schmittlein, L. 
Villecourt). Prancūzai ne tik davė, 
bet ir gavo. Prancūzijoj, Anglijoj, 
Italijoj yra pažįstami visokiausi bal
tų vertimai tuo tarpu, kai Šveicarija 
esanti pavyzdingo „apšviestojo“ ne
žinojimo rolėje. Laikraštis primena 
prof. Schmlttleino dabartinį postą, 
kuris įgalinęs daugelį baltų studi
juoti universitetuose, ir baigia:

„Chambono knyga prancūzam, gal

atgal atliko lėktuvu. Kelionės metu, 
nuo liepos 30 iki rugpiūčio 28 d., jam 
teko matytis su savo kolegomis diplo
matais ir išsikalbėti įvairiais Lietuvą 
ir lietuvius liečiančiais su kovojan
čios tautos atstovais ir visuomenės 
veikėjais. Pasitarimų pasėkoje lietu
viška vienybė buvo sustiprinta ir vil
tys į laisvės rytojų užgrūdintos.

4.

Prasiveria buvusieji užkulisiai
SLAPTIEJI VOKIEČIŲ - RUSŲ PROTOKOLAI PRIE 1939. VIH. 23 d. NEPUOLIMO PAKTO

Antrojo Pasaulinio Karo išvaka
rėse, sudarant visam pasauliui staig
meną, buvo paskelbtas vokiečių-rusų 
nepuolimo paktas. Jis susidėjo iš 7 
str. ir buvo pasirašytas von Ribben- 
tropo ir Molotovo. Tiktai po keletos 
metų paaiškėjo, kad prie pagrindinės 
sutarties buvo prijungta dar keli 
slapti protokolai. Praėjusiais mėne
siais šiuos protokolus iš dalies pas
kelbė užsienio spauda. Nuernbergo 
bylos metu juos taip pat buvo pami

būt, vėl primins, kad toks Gtraudone 
ar toks Jalouz savo romanam įkvė
pimo susirado Estijoj, kaip ir 19 amž. 
vidury Ihales Dernard savo kūrybai: 
kad žinomiausias Pabaltijos daili
ninkas grafikas Eduard Wliralt jau 
ilgus metus kūria Paryžiuje ir kad 
Herlot kitados atidarė Aristido Brlan- 
do koledžą Rygoje. Toliau galima 
čia dar priminti, kad vienas iš įžy
miausių moderniosios katalikiškos 
Prancūzijos poetų — Miliašius buvo 
lietuvis. Prieš keleris metus jis mirė, 
bet jo kūryba Prancūzijoje turi daug 
gerbėjų.

Pats Henry de Chambon, daug sy
kių su ypatingom misijom iš Qual 
d’Orsay siųstas į Baltijos valstybes, 
buvo pats tinkamasis, žmogus šiai 
knygai parašyti“. (E.).

Džipai krenta iš dangaus
KARIUOMENES MANEVRAI

Britanija vykdo nuo karo pra
džios didžiausius parašiutininkų ma
nevrus.

Manevrus stebėjo kariuomenės ir 
aviacijos šefai, feldmaršalas Mont
gomery ir aviacijos šefas maršalas 
lordas Fedder. Jie žiūrėjo kaip 1.000 
vyrų krito iš oro su kulkosvaidžiais, 
džipais ir kitokiais karo pabūklais ir 
užėmė aerodromą. Pabūklai buvo 
nuleisti parašiutais.

Paryžiuje besilankant, (vyko skau- ' tiek prie Nežinomo Kareivio kapo 
tų Jamboree, kurioje dalyvavo ir žy- (Paryžiuje, buvo šaunus ir įspūdingai.
mus būrys skautų atvykusių iš trijų 
Vokietijos zonų. Lietuvos ministeris 
P. Žadeikis buvo ten nuvykęs rug
piūčio 13 d. Jam teko svečiuotis pas 
lietuvius skautus ir aplankyti latvių 
bei estų stovyklas. Lietuvių DP 
skautų pasirodymas, tiek Jamboree,

nėjęs kadaise buvęs ministerijos di
rektorius Dr. Gauss, toje byloje klau
sinėjamas liudininkų. Dabar savo š. 
m. rugsėjo 27 d. laidoje muenchenlš- 
kis savaitraštis „Echo der Woche“ pa
duoda ištisai vokiečių-rusų draugiš
kumo pakto tekstą kartu su Moloto
vo ir Ribbentropo pasirašytais dviem 
slaptaisiais protokolais. Čia pateikia
mas šių abiejų protokolų teksto ver
timas.

INTERESŲ ERDVES
(Slaptas papildomas protokolas

iš 1939. VIII. 23 d.)
Nepuolimo pakto tarp Vokiečių 

Reicho ir Tarybinių Socialistinių
Respublikų Sąjungos pasirašymo 
proga pasirašiusieji abiejų šalių įga
liotiniai, griežtai slaptai išsikalbėję, 
aptarė abiejų šalių interesų erdvių 
Rytų Europoje apibrėžimo klausimą. 
Išsikalbėjimas privedė prie šių iš
davų :

1. Teritorinio bei politinio pertvar
kymo atveju Pabaltijo valsty
bėms (Suomijai, Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai) priklausančiose sri
tyse šiaurinė Lietuvos valstybės 
siena kartu sudaro Vokietijos ir 
TSRS interesų erdvių sieną. Čia 
pat abi šalys pripažįsta Lietuvos 
Interesus į Vilniaus sritį.

2. Lenkijos valstybei priklausančių 
sričių teritorinio bei politinio 
pertvarkymo atveju Vokietijos ir 
TSRS interesų erdvės aprlboja-

Pirmieji 900 vyrų buvo nuleisti iš 
oro kiekvienas su 30 svarų apranga. 
Juos išmėtė 47 Dakota lėktuvai, ly
dimi 10 Halifaxu - transportinių, ku
rie išmėtė patrankėles, džipus ir pa
trankų amuniciją. Po to sekė jau 
aerodromo įrengimų priemonių išme
timas. Tarp jų buvo ir 7 tonų bul- 
dokai, kurie naudojami lėktuvams 
nusileisti kelių paruošimui. (Reute- 
rls)

Aplanko DP lietuvius
Formalinio pobūdžio kliūtys pu 

Žadeikių! bepaliko, vietoje savaitėj 
vos tik tris dienas lankymui DP lie
tuvių Vokietijos okupuotose zonose. 
Min. P. Žadeikis spėjo betgi apsilan
kyti keletoj vietų prancūzų zonoje^
kaip Tuebingen, Reutlingen Pfullin
gen, Dettingen. To vizito metu j ano 
teko svečiuotis Lietuvos Raudonoj* 
Kryžiaus centre ir „Ciurlionies“ an
samblio meno vakare. Čia tremties 
nuotaikos skaidrios, viltingos, reiš
kiama daug dėkingumo ir Amerikos 
lietuviams ir prancūzų administra
cijai.

Amerikos zonoje p. Žadeikių! teko 
pirmoje eilėje vizituoti Amerikos ka
ro vyriausybę Frankfurte ir aplan
kyti gausingiausias lietuvių tremti
nių stovyklas Schwaebisch Gmuend 
ir Hanau. Taip pat aplankė lietuvių 
sargybos kuopą Schwaebisch Hali, 
buvo nuvykęs į Wuerzburgą pamaty
ti miesto griuvėsių ir netoliese esan
čią Seligenstadt stovyklą.

Iš viso jam teko apsilankyti sep
tyniose tremtinių gyvenamose vieto
vėse, kurių tarpe Seligenstadt stovy
kla bent patalpų atžvilgiu atrodė blo- 
giausiame stovyje.

Pakartotini skryningai, esą, visus 
išvarginę, kaip ir sovietinių agentų 
įžūlumas, patyrė lankydamasis p, 
Žadeikis.

(Nukelta į 4 pusi.)

mos maždaug Narewo, Vyslos tr 
Sano upių linija. Klausimas, ar 
abiejų šalių interesams pagei
daujama palikti nepriklausomą 
Lenkijos valstybę egzistuoti ir 
kurios būtų šios valstybės sienos, 
galės būti galutinai išaiškintas 
tik tolimesnių įvykių raidoje: 
Kiekvienu atveju šį klausimą 
abi vyriausybės spręs draugiško 
susip no keliu.

8. Pietr. . Europos atžvilgiu iš ta
rybinės šalies pabrėžiamas inte
resas į Besarabiją. Iš vokiškosios 
šalies pareiškiamas visiškas poli
tinis nesidomėjimas šia sritimL 

4. Sis protokolas abiejų šalių vyli- 
'domas griežtai slaptai.

LENKIJOS IR LIETUVOS 
PADALIJIMAS

(Slaptas papildomas protokolas 
iš 1939 m. rugsėjo 28 d.)

Pasirašiusieji įgaliotiniai konsta
tuoja Reicho vyriausybės ir TSRS 
vyriausybės sutikimą šiuo:

1939 m. rugpiūčio 23 d. pasirašy
tas slaptasis papildomas protokolas 
savo I str. pakeičiamas taip, kad Lie
tuvos valstybės sritis atitenka TSRS 
interesų erdvei, tuo tarpu iš kitos 
pusės Lublino vaivadija ir Varšuvos 
vaivadijos dalys atitenka Vokietijos 
interesų erdvei. (Plg. žemėlapį prie 
šiandien pasirašytosios sienų ir drau
giškumo sutarties.) Kai tik TSRS 
vyriausybė Lietuvos srityje imsis 
ypatingų priemonių savo interesų 
apsaugai, dabartinė Vokletijos-Lietu- 
vos siena, siekiant natūralaus ir pa
prasto sienos išvedinjp, pakeičiama 
taip, jog Lietuvos sritis, esanti į pie
tryčius nuo pridedamame žemėlapyje 
nubrėžtos linijos, atitenka Vokietijai

Toliau konstatuojama, kad tarp 
Vokietijos ir Lietuvos tebegaliojantt 
ūkinė sutartis sąryšy su aukščiau mi
nėtomis Tarybų Sąjungos priemonė
mis nieku būdu nepaliečiama.

(Sūddeutsche Zeitung 82 Nr.
1947. IX. 27.)
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LTB Suaugusiųjų Švietimo Institutas Gražioji Nemuno šalis
(45) MELNRAGE — GIRULIAI — KALOTE

Taikos metu Lietuvoje Instituto 
vardu mokslo įstaigų buvo labai ma- 
ža, todėl tokios apimties mokykloms 
neturėta nei įstatymų nei vykdomųjų
nuostatų. Suaugusių Švietimo Insti
tutai buvo įsteigti 1941 m. rudenį 
(vokiečių okupacijos metu) Kaune, 
Vilniuje ir Šiauliuose. Jie buvo dar
bininkų Ir amatininkų profesinių s- 
gų žinioje, Jų pačių ir vadovaujami. 
Instituto vardu gali veikti mokyklos 
kurio vieno amato atskirai arba dau
gelio amatų skyrių kartu. Taip pa', 
jos gali būti žemensnio, vidurinio 
aukštesnio ar aukštojo mokslo lygio.

Wuerzburgo lietuvių stovykloj. 
Instituto steigimą iššaukė pačios gy 
venimo sąlygos ir aplinkybės. Esan' 
daug norinčių pasimokyti amato, pri
vačia ir organizacijų iniciatyva (čia 
ypatingą vaidmenį vaidino L. Inž. 
Tremt. Dr-jos vietinis skyrius) buvo 
organizuojami trumpiau ar ilgiau
besitęsiantieji kursai. Vienu metu 
stovykloje jų buvo net aštuoneri. Iš
kilo būtinas reikalas suvesti tuos 
kursus į vieną administracinę vado
vybę, kiekvienos specialybės skyriui 
paliekant mokymo eigoje autonomiš-
ką mokymo laisvę. Amatų mokyklai 
■teigti trūko reikiamų patalpų, darbo 
priemonių bei įrankių ir medžiagų. 
Joje mokslas turėtų tęstis bent porą 
mokslo metų, gi prie nuolat nepasto
vios ir neaiškios ateities tatai būtų 
buvę sunkai įmanoma. Su technikos 
mokykla tas pats: jai statomi dar di
desni reikalavimai, o mokslas turėtų 
tęstis dar ilgiau. Todėl ir apsistota 
ties vienerių metų mokyklos tipu. 
Suaugusiųjų Švietimo Instituto 
vardu.

Tokio Instituto steigimo klausimą
L. Inžinierių Tremt. Dr-jos Wuerz
burgo skyriaus valdyba ėmė kelti 
1946 m. pradžioje, balandžio 13 d. 
sušaukdama tuo metu stovykloje vei
kusių įvairių specialybių kursų lek
torių pasitarimą. Tačiau dėl įvairių 
priežasčių Instituto steigimas nusi- 
delsė, ir Instituto darbo iškilmingas 
atidarymas galėjo įvykti tik tų pačių 
metų gruodžio 1 d. Rytojaus dieną 
prasidėjo ir pats darbas, pradžioje 
su dviem skyriais: auto-mechanikos 
(ved. auto-mech. techn. D. Meižys) 
ir siuvimo-kirpimo (ved. Palušaitytė 
Bronė). Prie šių dviejų skyrių pa
laipsniui prisijungė ir keletas kitų, 
būtent: sausio 26 d. pradėjęs darbą 
elektromonterių (ved. dipl. inž. Ed. 
Martinavičius) ir vasario 11 d. —

Ingolsiadto scenos mėgėjai dirba
Ingolstadto lietuvių, dramos mė

gėjų būrelis, kuklus ir gal nedaugeliui 
težinomas, šiemet džiaugiasi galįs 
švęsti dvejų metų sukakti. Per dvi
dešimt scenos mėgėjų, vadovaujamų 
režisierės, Valstybės Teatro dramos 
aktorės Z. Arlauskaitės - Mikšienės, 
yra išvarę platų barą ne tik sceninės 
saviauklos kryptimi, bet ir realiai 
paveikę vietinę stovyklinę bendruo
menę, šviesdami savanoriško darbo 
pavyzdžiu, brandindami teatrinį sko
nį ir gaivindami tėvų žemės dvasią, 
šis dramos mėgėjų kolektyvas, pa
teikęs net 14 spektaklių, kartkartėmis 
ir paprasčiausių sąlygų, neturėda
mas, visade tesiekė stiprinti ir ugdyti 
lietuviškąjį sugyvenimą bei vienin
gumą. Malonu pažymėti, kad ir re
žisierė Z. Arlauskaitė - Mikšienė ir 
visi jos scenos darbuotojai yra verti 
pelnytos pagarbos.

Dramos kolektyvo repertuare — 
7 savieji veikalai: J. Strazdo „Su
grįžo“, Žemaitės „Trys Mylimos", S. 
Čiurlioninės „Pinigėliai“ ir „Aušros 

daržininkystės ir sodininkystės sky
rius (ved. dipl. agr. Ign. Rapkevičius).
Be to, 1947 m. birželio 30 d. pareiškė

O. Janušo D. Studijos kūrinys timo pavyzdžių.

Dar vienas svečias iš užjūrio'
(Korespondencija iš Šveicarijos)

— Šiuo metu Europoje lankosi p. 
Jonas L. Kasmauskas, žinomas lietu
vio pramonininkas iš Bostono, Mass. 
P. Kasmauskas išplaukė Europon iš 
New Yorko prancūzų laivu „De 
Grasse“ ir pasiekė Prancūzijos uostą 
Le Havre rugsėjo 4 d. Iš ten jis iš
vyko Praryžiun, kur išbuvo 3 dienas.

Rugsėjo 6 d. p. Kasmauskas atva
žiavo į Šveicarijos sostinę Berną. 
Čia svečias išbuvo iki rugsėjo 10 d., 
iš kur išvažiavo traukiniu į Bruxel
les. P. Kasmauskas dar lankysis 
Olandijoje, Danijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje, kol spalių mėn. pradžio
je pasieks laivu New Castle, Angli
joje. Aplankęs Londoną, p. Kasmaus
kas spalių m. 6 d. tuo pačiu prancūzei 
laivu iš Southamptono išplauks atgal 
į New Yorką.

P. Kasmauskas lanko Europą sa
vo įmonės „Boston Instrument Ma
nufacturing Co“ reikalais. Tos įmo
nės gaminami mediciniški instrumen
tai (švirkštai) yra išvežami į visą eilę 
Europos valstybių, ypač Belgiją ir 
Skandinaviją.

Važinėdamas Įmonės reikalais, p. 
Kasmauskas betgi nepraleidžia pro
gos nesusitikęs su lietuviais. Visur, 
kur tik būna, jis aplanko žymesniuo
sius lietuvius. P. Kasmauskas lietu
vybės reikalais giliai sielojasi ir at-

sūnūs", K. Binkio „Atžalynas“, Pu
tino „Valdavo sūnus“ ir Vaičiūno 
„Tuščios pastangos" (vaidintas š. m. 
rugsėjo 20 d.). Ypačiai pažymėtinas 
Putino 6 v. dramos „Valdovo sūnaus“ 
pastatymas, kuri turėjo progos ma
tyti ir mūsų bendruomenės vadovau
ją veiksniai ir, kviesdami, Kempteno 
lietuviai. Jis paliko gilų įspūdį tiek 
valdyba, tiek dekoracijomis bei dra
bužiais, kurių eskizus atliko nuola
tinis dekoratorius menininkas Stasys 
Židonis. ,

Kolektyve dalyvauja: H. Dūda, J. 
Grigaravičienė, V. Jagoldaitė, A. Kaz
lauskaitė, A. Kareiva, V. Kriščiūnas, 
K. Laskauskas, O. Mikalauskienė, V. 
Morkūnaltė, H. Savickas, St. Skoru- 
Hs, V. Stankevičienė, R. Šalkauskas. 
E. Tamašauskaitė, H. Židonis, J. Bal
trušaitis ir kt. Administratorius ir 
scenos meisteris — A. Kareiva.

Darbo sėkmė ir visuomenės prita
rimas tebūna kolektyvui skatinimu 
ir toliau nepailsti gražioje visuome
ninėje tarnyboje. Mykolas Balys 

norą Instituto sudėtin įsijungti ir 
1945 m. spalių 30 d. dali. C. Janušo
iniciatyva, dali. P. Kaufmanui, Vi- 
jeikiul ir Osmolskiui padedant, su-
organizuota Dailės Studija.

rugpiūčio 3 d. įvyko iš
kilmingas Institutą baigusiesiems di
plomų įteikimas. Juos gavo: auto- 
mechanlkos skyriuje 15, siuvimo- 
kirpimo 11, daržininkystės - sodinin- 

11, elektromonterių 20 ir Dai- 
studijos 6. Metų bėgyje Institutas 

turėjo 63 nuolatinius ir 6 laisv. klau
sytojus.

Instituto vadovybė: vedėjas — inž.
K. Krulikas, administratorius — J. 
Maculevičius ir sekretorė — stud. Ir. 

’.’arulytė.
Vietos stoka neleidžia plačiau ap

sistoti ties sunkiomis Instituto darbo 
sąlygomis, kuriose tiek lektoriai tiek 
klausytojai parodė gražaus pasišven- 

K. Kr.

jaučia tiek Lietuvą ištikusią nelaimę, 
tiek lietuvių tremtinių vargus. Jis 
yra paaukojęs nemaža dolerių orga
nizacijoms bei pavieniams tautie
čiams.

Visi, kurie Europoje turėjo progos 
su p. Kasmausku susitikti, buvo nu
stebinti jo gryna lietuvių kalba, nors 
jis išgyveno Amerikoje net 47 metus. 
Taip pat jo lietuviškųjų reikalų at
jautimas vertas ypatingo pabrėžimo.

— Šveicarų veterinarijos žurnalas 
„Schweizer Archiv fūr Tierhell- 
kunde“ atspausdino lietuvio veteri
narijos daktaro J. Kuncaičio studiją 
apie kovą su gyvulių tuberkulioze. 
Studija paskum buvo išleista atskiru 
atspaudu.

Dr. Kuncaitls dirba Berno uni
versiteto vet. bakteriologijos ir pato
logijos Institute. Savo laiku baigęs 
Berno universitetą, p. Kuncaitls 1945 
m. pavasarį atvyko Šveicarijon kaipo 
tremtinys.

Duokite spaudos - ji mus atgaivina
Kas pagaliau dedasi kitame šios 

nesvetingos žemės kampelyje, kur 
susispietė mūsų broliai, ką jie veikia 
ir kuo gyvena? Visa tai domino 
kiekvieną tautietį, nes Jis jautė ne
dalomą tautos dalies ryšį ir norą gy
venti viena lietuviška mintimi, vie
nodais rūpesčiais, sielojosi bendru li
kimu. Į visus šiuos klausimus tega-

Nulilus paskutiniajam šūviui, sun
kiai traukdami rankinius vežimė
lius, nuskubėjo į besiformuojančias 
stovyklas tūkstančiai tremtinių. Iš 
fizinio nuovargio po vienos kitos sa
vaitės jie atsigavo, sustiprėjo. Ta
čiau aplink siautė netikrovė. Ką at
neš ryt diena, kur likimas mus nu
blokš, ką pasakė vienas ar kitas įta
kingas valstybės vyras mūsų adresu, 
ar grįšime, ar būsime grąžinami varų 
| ten, iš kur likimas išbloškė? — štai 
sunkūs anų dienų klausimai, į ku
riuos atsakymo laukė kiekvienas 
tremtinys lietuvis.
Įėjo atsakyti centrinis nervas — lie
tuviškoji, savomis pastangomis su
organizuota, spauda.

Ir štai pirmieji pionieriai imasi 
šio atsakingo darbo. Jie veržiasi | 
vokiškąsias sugriautas spaustuves, 
sunkiausiomis sąlygomis išsirūpina 
popieriaus ir čia bematant gimsta to
limoje šiaurėje pirmasis lietuviškas 
laikraštis. Netrukus ir Vokietijos 
pietuose pasirodo lietuviškos minties 
pragiedruliai.

Stovyklose eina gandai, kad Augs
burge suspindės „Žiburiai“, kad iš 
Dillingeno netrukus atskubės. „MO
ŠŲ KELIAS“. Koks džiaugsmasl 
Savas lietuviškas laikraštis, teisinga 
informacija!

Stovyklose nekantriai laukiama 
pirmųjų laikraščių. Jų vis dar nėra 
ir nėra. Kas gi pagaliau kaltas? 
Spaudos išsiilgę tautiečiai pavieniai 
skuba prekiniais vagonais, ant ang
lių, nebodami blogo oro ir vargo, | 
tolimąsias redakcijas. Ir štai po die
nos kitos pirmieji knygnešiai sugrįž
ta su ryšuliais lietuviško laikraščio.

Vargšas knygnešys nespėja at
sikvėpti, kaip dvasios peno išalkusi 
minia suplėšo jo kuprinę ir bema
tant laikraštis pasklinda minioje. Juk 
visiems neužteksi keletos egzemplio
rių ir čia užverda kova, ginčai ir 
rugtyniavimas.

— Pagaliau, reikėjo parvežti dau
giau, kodėl man nepalikai bent vie
no lapo? — šaukia nuskriaustieji. Gi

IS Gargždų pasukame vėl i pajūri 
ir, pradėję nuo Melnragės, keliausi
me iki Šventosios, klausydamės ne
paliaujamo Baltijos jūros bangų 
ošimo.

Pasukę j Klaipėdos miesto šiauri
nę dali, perėję miesto mišką, pasie
kiame žvejų kaimeli Melnragę su 
gražiu ir geru jūros paplūdymiu ties 
juo. Tarp senų, tipiškų žvejų name
lių išdidžiai riogso modernios vasa
rinės. Popiečiais ir šventadieniais čia 
suplaukia Iš miesto daugybės žmo
nių.

Popiečio metu, persimetę batus 
per petį, jūros pakraščiu keliaujame 
toliau, i Girulius, kur šiuo metu 
kaip tik stovyklauja iš visos Lietuvos 
suskridęs jaunimo būrys. Nors mes 
buvome užsisakę nakvynę gražioje 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos viloje, 
bet ar gali būti maloniau keliautojui, 
kaip gyvenimas palapinių mieste, 
kur mums buvo užleistas stovyklos 
laikraščio redakcijos „namas“?

Girulių vasarvietė įsikūrusi gra
žioje gamtos aplinkumoje. Jūros pa
kraščiais auga senų, skarotų pušų 
miškas, atsirėmęs | kopas, o kai kur 
jas net apglėbęs. Žymesnė vieta 
Olandų kepurė, apaugusi šniokščian
čiomis pušimis.

Si vasarvietė turi gydyklas šir
dies, nervų ir kvėpavimo takų ligoms 
gydyti. Čia suvažiuoja vasaroti žmo
nės, kurie ieško ramaus poilsio.

Kelionės metu laikydamiesi lietu
viško posakio, jog trečią dieną žuvis 
ir svečias ima dvokti, mes ilgiau ne
besisvečiuojame su stovyklaujančiu 
jaunimu ir, atsisėdę | vežimą tarp 
tuščių pieno indų, vykstame toliau į 
K a 1 o t ę.

Nuotaikingas ir kalbus vežėjas 
mums pasakoja, kad atvykę | Kalotę 
mes būtinai turime pamatyti prie 
Tauralaukių, kairiajame Dangės upės 
krante, esanti dideli akmeni, kuri vos 
gali apkabinti aštuoni vyrai, o aukš
čio jis esąs sulig vidutinio žmogaus 
ūgiu. Gyventojai vadina JI Velnio 
akmeniu ir turi sukūrę legendą.

laiminguosius apspinta būrys žmonių 
ir jie verčiami garsiai skaityti pir
mąjį lietuvišką laikraštį.

Taip slinko lėtai keletas ano meto 
rudens mėnesių. Į stovyklas nere
guliariai užklysdavo savasis žodis ir 
jis buvo graibstomas be pasigailėji
mo. Pamatę atvežtą laikraštį, žmo
nės palikdavo maisto eiles ir skubė
davo į tą eilę, kurioje buvo galima 
gauti peno dvasiai.

Pirmieji laikraščių nr. kuklučiai, 
bet savi ir brangūs. Jų skiltyse daug 
ko surasdavai sau brangaus, susira
mindavai netikra rytojaus diena, su
žinodavai, nors siaurai, apie kitų 
mūsų brolių gyvenimą.

Pagaliau susisiekimas pagerėjo. 
Pirmieji knygnešiai Įsijungė | uolų 
spaudos platinimo darbą. Stovyklose 
įsikūrė savi lietuviški paštai. Spau
dos gavimas susitvarkė ir stovyklų 
gyventojams beliko laukti dienos, 
kada į stovyklą atkeliaus nauji lai
kraščiai.

Pavakarys. Prie pašto privažiavo 
sunkiai pakrauta dviračio priekaba. 
Nauji laikraščiai! Ir beregint rinkosi

Aukštutinėje Austrijoje
Linzo kolonijos didelė tautiečių 

dalis jau ketvirtą kartą,rugsėjo 8-ją 
šventę mini toli už savo tėvynės ribų.

Kadangi šventė šiais metais pasi
taikė pirmadieni, o Linzo kolonijos 
gyventojai (200 žm.) gyvena privačiai 
ir dirba pas amerikiečus bei austrus 
įmonėse, raštinėse ir kt darbuose, tai 
nebūtų buvę galima tą dieną suruošti 
didesnio masto minėjimo. Užtat 
šventę pradėjo rugsėjo 6 d. mūsų ko
lonijos „L. K. Vytauto Didžojo“ drau
govės skautai, kurie tos šventės Iš
vakarėse savo draugovės globėjo gar
bei suruošė vienos dienos stovyklą. 
Stovykla įsikūrė už miesto esančia
me St. Martin miške. Ta proga da
lis skautų, išlaikę III ir II skautų 
patyrimo laipsni, davė įžodį. Jį davė 
skautai vakare prie degančio laužo, 
į kurį atsilankė didelė kolonijos da
lis ir skautų tėveliai. Po visų stovy
klos skaustiškų apeigų jie visi, kupini 
džiaugsmo, su daina traukė namo. 
Energingai draugovei vadovauja, 
skautininkas Ln. Petr. Neniškis.

Pati Tautos šventė buvo pradėta 
sekmadieni 1 d' 11 vai. pamaldomis,

Pasakojama, kad pirmasis Taura
laukių savininkas buvęs kryžiuočių 
kareivis, už kovose parodytą drąsu
mą iš ordeno gavęs ši dvarą kaip do
vaną. Jis vadinosi Klaus Turlak. 
Apsigyvenęs gautame dvare, Jis lei
dęs dienas linksmai ir labai mėgęs 
lošti, iš to susikraudamas didelius 
turtus ir ne vieną valstieti paleisda
mas elgetomis. Žmonės netikėję, kad 
jis pats kortose turėtų laimę, bet spė- 
lioję, jog piktosios dvasios jam pade
dančios. Dėl to po klek laiko niekas 
su juo nebenorėjęs loštu Vieną kartą 
jis prisisplrdamas kalbinęs vieną su
tiktą valstieti su juo palošti korto
mis. Tas ne kratą buvęs subėręs i jo 
saują visus sunkiai uždirbtus skati
kus, tad nebetekęs kantrybės ir pa
sakęs: „Eik su velniu palošti!“. „Ge
rai, — atsakęs Turlakas: — pažiūrė
sime, katras mudviejų geriau lošia
— velnias ar aš.“ Tai Įvykę kaip tik 
prieš Jonines, todėl Joninių naktj ir 
susėdę su velniu ant upės kranto, po 
dideliu ąžuolu, laimės pamėginti. Ir 
čia Turlakas išėjęs laimėtoju, aploš- 
damas net pati velnią. Juodukas taip 
užpykęs, kad metęs kortas ir, tren
kęs plaštaka per akmeni, uodegą pa
spaudęs ir bailiausiai keikdamasis 
dingęs. Nuo to smūgio iššokusios net 
kibirkštys, — išsigandęs Turlakas, 
o akmenyje pasilikusi plaštakos žymė 
su dideliais rankos pirštų įspaudais.

Pasakojama ir kitų legendų, bet 
šiaip žmonės spėlioja, jog tai senovės 
lietuvių kulto akmuo.

Netoli nuo Tauralaukių yra Tau- 
ralaukėlis, žymus savo istoriniu Lul- 
zės ąžuolu, nes po juo būk labai mė
gusi ilsėtis 1807 m. karaliaus Friedri- 
cho Wilhelmo III šeima.’ Į pietus nuo 
šios vietovės yra vad. Karaliaus dar
žas, įsteigtas Friedricho Wilhelmo III 
ir rusų caro Aleksandro II 1802 m. 
birželio 10 d. susitikimui paminėti.

Kalotės apylinkės labai gražios, 
ypačiai Purmelių daubos.

Tolimesnis mūsų kelionės tikslai
— Palanga. -vk- 

dešimtys ir šimtai stovyklos gyven
tojų, rikiavosi tvarkingai j eilę ir ne
kantriai laukė, kada | jų rankas pa
teks dažais kvepiantis, savas ir pats 
naujausias lietuviškas laikraštis.

„Mūsų Kelias", „Žiburiai", „Tė
viškės Garsas", „Lietuvių Žodis", 
„Mintis". Jie atskubėjo | mūsų pa
dangę ir išdidžiai žvelgia į savus, 
spaudos pasiilgusius tautiečius.

Pardavimas prasideda. Tarnauto
jai pasideda švarkus, pasiraitoja ran
koves ir beregint darbas užverda. 
Tuo pačiu metu eilutė didėja ir di
dėja. įgudę pardavėjai — tarnauto
jai nė sekundės nedelsia ir kas ke
lios sekundes įduoda savam broliui 
naujų laikraščių komplektą.

— Prašyčiau po du, mat, prašė 
nupirkti kaimynas, — maldaujančiai 
prašo uolioji skaitytoja. Tačiau tar
nautojai aiškina, kad niekam po du 
negalima parduoti, nes nepakaks ei
lėje bestovintiems.

— Aš siunčiu į Ameriką gimi
nėms, renku ir sau komplektą, pra
šyčiau ir man po du egz. — vėl po

(Nukelta į 6 pusi.)

kurias atlaikė ir atitinkamą pamokslą 
pasakė Prof. kan. Pr. Penkauskas. 
Per mišias solo giedojo Brucknerio 
Konservatorijos operos klasės stu
dentas M. Cikota „Viešpatie, stiprink 
Tu mūsų Tėvynę" ir „Kad širdį tau 
skausmas“, greta jo ir bažnytinis 
choras. Vargonavo Pr. Lėlys.

'Po pietų 15 vai „Keferfeld" sve
tainėj prasidėjo oficialioji dalis, po
sėdis — aktas. Jį atidarė ir įžangini 
žodį tarė Linzo LTB pirmininkas 
H. Stepaitis. Čia pat Prof. kan. Pr. 
Penkausko skaitė paskaitą, pritai
kintą tremtiniams šią dieną ir pali
kusią mums gilų įspūdį.

Po paskaitos sekė meninė dalis. 
Pirmą dalį atliko operos studentas
M. Cikota: ariją „Kinaldo" (T. Gior- 
danl), „Ko vėjai pučia“ ir „Tamsiojoj 
naktelėj“ (abu dal St. Šimkaus), 
deklm. E. Stepaitienė, B. Everlinienė, 
Ir. Gruodytė ir M. Glionertaitė. Dai
noms akomponavo Pr. Lėlys. Antrą 
dalį užpildė „L. K. Vytauto Didžiojo“ 
draugovės skautai.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu. Linzietė
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Didžiosios Britanijos krizė
DARBO JĖGOS TRUKUMAS
Likviduotų Anglijos užsienioka- 

pitalų pajamos atitiko 800.000 darbi
ninkų metinį darbą. Jeigu Didžioji 
Britanija nori išlaikyti savo dabar
tinį gyvenimo standartą, turi ji pa
pildomai surasti 800.000 naujų dar
bininkų arba atitinkamai padidinti 
Savo dirbančiųjų produktyvumą. 
Darbo jėgos problema tampa tuo bū
du viena svarbiausiųjų problemų 
dabartinės Anglijos ūkio problemas 
sprendžiant.

Prieš karą Anglija normaliai tu
rėjo 2 milij. bedarbių. Karo metu ši 
masė buvo įjungta į kariuomenę ir 
ginklavimo pramonę. Pereinant iš 
karo į taikos ūkį buvo laukta naujų 
bedarbių masės. Įvyko visai prie
šingai. Nors nuo 1945 metų birželio 
iki 1946 m. gruodžio mėn. buvo at
leista iš kariuomenės ir karo pramo
nės ne mažiau kaip 7.034.000 žmonių, 
bedarbių skaičius tame laikotarpyje 
neprašoko 410.000 ribos. Be to, už
registruoti bedarbiai laukia naujo 
paskyrimo, tad tikrųjų bedarbių 
skaičius yrą nežymus.

Anglijos dirbančiųjų rezervuaras 
yra išsemtas. Dirbančiųjų skaičius 
karo metu buvo pakilęs 2 milijonais, 
bet karui pasibaigus vėl sumažėjo, 
prašoka tačiau prieškarinį lygį.

Anglijos dirbančiųjų skaičius 1939 
-1946 metais 1.000 dlrbanč.:

Metai Viso Vyrai Moterys
1939 m. birž. m. 19.750 14.656 5.094
1943 m. birž. m. 22.281 15.028 7.253
1945 m. birž. m. 21.649 14.881 6.768
1946 m. birž. m. 20.523 14.638 5.885
1946 m. lapkr. m. 20.324 14.504 5.820

Palyginti, didelis dirbančiųjų
> Skaičius karo metu buvo pasiektas 

todėl, kad buvo mobilizuoti į darbą 
pensionuoti darbininkai ir moterys, 
kurios dirbo namų ūkyje. Pasibaigus 
karui panaikinus ' darbo prievolę, 
daug moterų pasitraukė atgal į namų 
ūkį; vienok- žymus jų skaičius liko 
pramonėje ir tik to fakto dėka dir
bančiųjų skaičius yra dabar 574.000 
darbininkais didesnis negu 1939 m. 
Sį prieauglių sudaro moterų darbi
ninkių padidėjimas 726.000 asmenų ir 
Vyrų sumažėjimas 152.000 asmenų 
(1.400.000 vyrų tarnauja kariuomenė
je). 1947 m. rugpiūčio mėn. vėl įve
dus darbo prievolę, tikimasi dar tam 
tikrą dirbančiųjų skaičių įtraukti 
darbo procesan.

Kaip pagalbinės priemonės pro
blemai spręsti paminėtina dar dar
bininkų darbo produktyvumo kėli
mas ir užsieniečių darbininkų imi
gracija. Produktyvumo padidinimui 
lemiančios reikšmės turi pramonės 
Ir kasyklų modernizacija. Toje sri
tyje yra labai daug užsilikimų, o tai 
buvo viena priežasčių Anglijos ka- 
ayklų ir transporto įmonių naciona
lizacijai. Modernizacijos uždaviniai 
yra milžiniški, ir jų rezultatai bus 
jaučiami tik po ilgesnio laiko.

Užsienio darbininkų imigracija 
•avo esmėje problemos neišsprendžia.

Dr. J. Budzeika / Pradžia Nr. 39

1947 metais yra nusistatyta įsileisti 
100.000 darbininkų. Tai reiškia ta
čiau netto darbo jėgos prieauglį tik 
50.000, kadangi kiekvienas darbinin
kas 50 % savo produkcijos sunaudoja 
savo paties išlaikymui. Sis skaičius 
sudaro tad tik mažą dalelę bendrojo 
20 milijonų dirbančiųjų skaičiaus.

MAŽĖJANTI ANGLIŲ 
PRODUKCIJA

Aukštai industrializuotame An
glijos ūkyje anglys vaidina svarbiau
sią vaidmenį. Galingas Anglijos ūky
je anglys vaidina svarbiausią vaid
menį. Galingas Anglijos ūkio išsi
vystymas 19 amž. buvo galimas vien 
tik didžiųjų anglių ir geležies atsar
gų dėka. Iki šio karo pradžios anglys 
sudarė svarbiausią poziciją Didžio
sios Britanijos eksporte.

Šiandieną Anglija jaučia didelį 
anglių trūkumą. Tatai pereitą žie
mą pasireiškė aštria anglių ir elek
tros energijos krize, kuri grėsė suar
dyti visą krašto ūkį ir labai stab
dančiai paveikė į besivystantį pro
dukcijos procesą.

Aukščiausia produkcija buvo pa
siekta 1913 metais — 292.043.000 t.

Politinių sukilimų istorija sena. 
Jų randame praeityje, bet gausu ir 
dabartyje. Sukilimų priežasčių yra 
kelios. Sukilimu siekiama pakeisti 
politinį režimą, tačiau kartais tai da
roma nesveikai trokštant karjeros. 
Paskutinio tipo sukilimai būna Pie
tinėje Amerikoje, kur bendra visuo
menės kultūra yra, palyginti, žema.

Daugiausia visuomenės dėmesio 
kreipia sukilimų banga perbėgusi 
Balkanų kraštus. Šie sukilimai turi 
visai kitą pobūdį. Čia „sukilimų at
radimu“ komunistai siekia ne tik vi
siškos politinės kontrolės, bet kartu, 
ir tai gal svarbiausia, likviduoti opo
zicines partijas bei jų žymesnius va
dus.

Kaip dar atsimename, neseniai 
buvž atidengtas „sąmokslas“ Ven
grijoje. Tokio atradimo pasėkoje 
stambiausios partijos vadai buvo 
suimti, o kiti pabėgo į Vakarus. To
kio sukilimo išdavoje Vengrijoje vy
riausybės priešakyje atsistojo komu
nistai, kartu pasilaikydami svarbiau
sius postus, šio sąmokslo atradimo 
tikslas buvo labai aiškus.

Panašus sąmokslas „susektas“ ir 
Bulgarijoje, šiuo „atradimu“ 
buvo siekiama ne valdžią pagriebti 
į savo rankas,® nes ' komunistai tai 
anksčiau jau buvo padarę, bet, svar
biausiai visiškai likviduoti opozicijos 
vadus ir vadukus. Ratifikavus Bul
garijos taikos sutartį, Sovietų Sąjun
gai reikia 90 dienų būvyje po sutar
ties įsigaliojimo pasitraukti iš Bul
garijos, paliekant krašta patiems bul
garams valdyti. Šioji priežastis ver

Nuo to laiko pastebi r-, s nuolatinis 
produkcijos mažėjimas. Tai parodo 
ši lentelė:
Laikotarpis

1921 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 1938

Metų vidurkis tūkst. t.
249.079
226.779
259.118
235.063 

Produkcijos mažėjimo priežastys 
buvo įvairios. Pirma, lengvai priei
namos kasyklų šachtos išsieikvojo ir 
reikėjo imti eksploatacijon brangias; 
antra, užsienio konkurencija ekspor
to rinkose sumažino anglių pramonės 
rentabilingumą. Tatai vertė pelną 
investuoti kitose pramonės šakose. 
Šie pastovaus charakterio sunkumai
karo metu padidėjo dar labiau. Po 
Prancūzijos kapituliacijos, sumažėjus 
anglių eksportui, dalis angliakasių 
buvo pašaukta kariuomenėn. Karo 
eigoje tačiau paaiškėjo, kad produk
cija reikia ne mažinti, o dar didinti. 
Pastangos angliaksasių skaičiui pa
didinti nedavė tačiau rezultatų. 
Praeities blogi patyrimai baidė dar
bininkus grįžti ar vykti į anglių ka
syklas. Pasėkoje anglių produkcija 
žymiai sumažėjo — 1946 kietais ji 

Nuolatinis sąmokslų „susekinėjimas“ Balkanuose
čia komunistinį režimą, tvarkomą ge- 
ralMaksvoje paruošto Dimitrovo, ap
sivalyti nuo .nepatikimo" elemento. 
Dimitrovos, kaip žinoma, buvo ga
vęs ir Sovietų pilietybę, bet vėliau 
jam, atgabentam Į Bulgariją, grąžin
ta senoji. „Nežinomai“ rankai pamo
savus, Bulgarijoje buvo“ susektas są
mokslas“, siekiąs nuversti diktatūri
nį režimą ir įvesti demokratinį. To
kių atradimų išvadoje opozicijos 
vadas Petkovas komunistinio teismo 
buvo nubaustas mirties bausme — 
pakarti. Bausmė įvykdyta, nežiūrint 
JAV ir D. Britanijos protestų. Pa
skutiniu metu socialdemokratai Va
karų Europoje -sujudo ir pradėjo 
reikšti protestus, bet greičiausiai ta
tai nieko nepadės, nes vadas jau pa
kartas, o dešimties aukštų kariškių 
laukia nežinomas, bet nujaučiamas 
likimas. Bulgarija išvaloma nuo va
karietiškos demokratijos režimo ša
lininkų.

Neblogesnis atradimas išaiškintas 
ir Slovakijoje, praneša Reuteris, nes 
čia komunistams tepasisekė parla
mente gauti vos kelias vietas. Teisė
tu keliu vargu komunistai galėtų įsi
viešpatauti Slovakijoje, nes kraštas 
yra agrarinis ir, be to, religingas. 
Šioji priežastis komunistams nelei
džia legaliu keliu įsiviešpatauti. Jie 
pasirenka „sąmokslo atradimo“ me
ną. Sąmokslą atradus labai lengva 
apkaltinti vyriausybę, kad ji nepajė
gianti krašto reikalų tvarkyti ir ne
sugebanti apsaugoti komunistų in
teresų. šis būdas leidžia „kaltinti“ 
visą opoziciją ir, esant reikalui,

pasiekė vos 189 milij. to, pareikalavi
mas gi siekia 220 milij. t. Vyriausy
bė įvairiomis priemonėmis skatina
produkcijos padidinimą, tačiau sun
kiai tai eina, taigi, ir ateinančią žie
mą teks labiai taupiai anglimis ūki
ninkauti, norint išvengti naujos ener
gijos krizės.
SOCIALIZACIJA IR PLANAVIMAS

Konservatoriai kaltina darbiečių 
vyriausybę, jog ji savo nacionaliza
cijos įstatymais suardė Anglijos ūkį 
ir privedė prie dabartinės krizės. 
Opozicija reikalauja struktūrines 
permainas atidėti vėlesniam laikui, 
dabar gi reikalinga esą tik gydyti 
karo žaizdas. Tame tvirtinime ir rei
kalavime yra tam tikra dalis tiesos. 
Tačiau darbiečių vyriausybė nėra 
kalta dėl dabartinių sunkumų. Kon
servatoriai būtų turėję kovoti su tais 
pačiais sunkumais. Darbiečių vy
riausybės nacionalizacijos priemonės, 
savo esme pribrendusios ir daugu
moje atvejų būtinai reikalingos, gal 
būt, tik padidino ir paaštrino tuos 
sunkumus, bet anaiptol ne juos iš
šaukė.

Dabartinės nacionalizacijos ir pla
navimo priemonės siekia pakeisti 
Anglijos ūkio struktūrą ir. pajamų 
paskirstymą. Yra tai milžiniškas ir 
labai atsakingas darbas. Jis nėra 
vykdomas per vieneris metus ir rei- 

griebtis reikiamų -priemonių savo 
tikslams siekti.

Rumunijoje minėti atradimai 
buvo užfiksuoti anksčiau, dabar „nu
sikaltėliai“ laukia- savo eilės teisme. 
Čia valdžia iš pirmųjų dienų patikėta 
komunistui Groza, kuris ir vykdo 
nurodymus, kad laiku ir tinkamai 
būtų susitvarkyta su patriotiniu 
krašto elementu, nes komunizmas 
yra internacionalinis, tik Sovietų Są
jungoje jis ugdomas ir nacionalinėje 
dvasioje, keliant jo patriotinę dvasią, 
kad blogiausiais atvejais galėtų pa
jungti visas jėgas komunizmo lopšiui 
apsaugoti. Kituose kraštuose komu
nizmui neleidžiama tokią dvasią ug
dyti.

Paskutiniu metu, anot NYHT, 
yra numatomas susekti są
mokslas ir Austrijoje, šis są
mokslas, kaip rašo laikraštis, būsiąs 
nukreiptas prieš Sovietų armiją, šį 
sąmokslą bus atradę komunistai ir 
sovietų įstaigos Sovietų okupuotoje 
srityje. Esą jau net ir plano detalės 
susektos. New York Herald Tribune 
rašo, kad „tikslas esąs panašus į 
anksčiau iškeltą konspiraciją Balka
nų kraštuose. — Austrijos komuni
stai siekią diskredituoti Austrijos vy
riausybę pasaulio akyse. Vidaus rei
kalų ministeris įspėjęs dėl tokių „at
radimų“. Iš Maskvos esą gauta nu
rodymų propagandos reikalu, kuri 
būtų nukreipta prieš „amerikonizmą 
ir jo kapitalizmą".

Albanijoje sukilimo nesura
sta, bet čia susekta kelios dešimtys 
sabotažininkų, kurie laukia savo li
kimo, o kiti jau sutvarkyti. M. A. 

kalauja daug materialiniu aukų. Dar
biečių vyriausybė, priėjusi prie val
džios, nutarė sanuoti pairusį Angli
jos ūkį ir pakeisti jo struktūrą. To 
darbo ji ėmėsi pilnoje atsakomybėje 
ir prižadėjo tautai privesti jį prie 
sėkmingo galo. Sunkumai yra dideli. 
Attlee palygino dabartinę padėtį su 
1940 metų padėtimi, kada Anglija 
pati viena kovojo prieš Vokietiją ir 
stovėjo invazijos akivaizdoje. Pa
dėties rimtumą rodo ir tas faktas, jog 
vyriausybė pareikalavo ir gavo ypa
tingus įgaliojimus, kokie teikiami tik 
karo metu, dideliems pavojams gre
siant.

Pasaulis su įdomumu stebi šių 
dienų Anglijos kovą su jos didžiąja 
krize. Tos kovos rezultatai nulems 
Anglijos padėtį šių dienų pasaulyje 
ir paveiks į bendrą politinių jėgų 
pusiausvyrą didžiųjų galybių tarpe. 
Reikia tikėtis Ir linkėti,- kad anglų 
tauta parodys ir šiuo momentu dide
lę drąsą bei pasiryžimą ir nugalės 
visus sunkumus, kaip ji savo šimt
metinėje istorijoje juos jau daugelį 
sykių buvo sėkmingai nugalėjusi.

Kinta strategija
Amerikiečių žurnalistas Joseph 

Alsop praneša, jog Kremlius apsi
sprendęs pakeisti savo strategiją Eu
ropai apvaldyti ir tuo reikalu . jau 
davęs atitinkamas direktyvas Vaka
rų Europos komunistų partijoms. Li
gi šiol sovietų planas buvęs toks: 
Sov. S-ga ir jos kontroliuojami sate
litai sudarą lyg didžiulį magnetą, ku
ris turi pritraukti nuskurdusias ir 
pakrikusias vakarų Europos tautas. 
Tų kraštų komunistų’partijoms buvo 
pavesta įeiti į vyriausybės, kliudyti 
jų politinį ir ūkinį atsigavimą ir to
kiu būdu jas „pribrandinti“, galuti
niam susovietinimui. Tačiau pasiro
dė, kad vakarų Europos tautos ne tik 
kad nesirengia galutinai pakrikti, bet 
yra užsimojusios su JV pagalba vi
siškai atsistoti ant kojų. Kremlius 
pasidaręs išvadą, kad laukti nebesą 
galima, ir įsakęs vakarų Europos ko
munistų partijoms pereiti- į ofenzyvą 
valdžiai į savo rankas paimti. Užtat 
vakarų Europoj reikią laukti sti
presnių socialinių bruzdėjimų. -E-

•
KAIRIEJI SIEKIA NUVERSTI

DE GASPERI VYRIAUSYBĘ
Italu parlamente prasidėjo deba

tai ryšium su komunistų ir sovialistų 
partijų pateiktu pasiūlymu pareikšti 
vyriausybei nepasitikėjimą. Nors ti
kima, kad de Gasperi vyriausybė pa
sitikėjimą gaus, tačiau jos egzisten
cija bus sunki. Esą, italų komunistai 
su socialistais užplanavę ligi Kalėdų 
ateiti į valdžią.

Italijoj jau pilnu tempu eina ko
va ryšipm su savivaldybių,rinkimai* 
spalių 12 d. Sekmadienį į vieną rin
kiminį mitingą kraštutinių kairiųjų 
„liaudies blokas" pasiuntė savo kan
didatą Proietti, Italijos lengvo svorio 
bokso čempioną. Krikščionys demo
kratai pasiuntė savo kandidatą Rai- 
covich, Italijos ristynių čempioną. -E-

Ged. Galvanauskas

BRITŲ SPAUDA
Jos organizacija ir vaidmuo

Konservatyviškumas ir prisitaikymas
Britai didingose istorijos pastara

jame tarpsnyje mažai nukrypto nuo 
pagrindinių galybės šaltinių: teisės, 
karūnos, bažnyčios ir parlamento. 
Amžių eigoje tarp atskirų veiksnių 
vyko milžiniška kova. Revoliucinis 
(karštis užleidžia vietą tarpusaviam 
rungtyniavimui, demokratinei kovai. 
Tojo kovoje nepaprastą vaidmenį at
liko spauda. Ji turi didžiulę istoriją. 
Karališkoji karūna 1665 metais, Ox- 
forde, išleidžia pirmąjį periodinį lei
dinį „London Gazette“. Jame dėtos 
karališkojo dvaro naujienos. Trys 
britų laikraščiai eina nuo karalienės 
Onos laikų.

Konservatyviškumas — kai kurių 
senovinių formų palaikymas turinio 
požiūriu reikalauja daug ko iš spau
dos žmonių ir valdančiųjų. Spauda 
turi prisitaikyti laiko dvasiai ir nuo
taikoms. Tarpusavyje vyksta didžiu
lė konkurencija. Laikraščiai, brito 
nuomone, turi ne vien laiko dvasiai 
prisilaikyti, bet būti geriausiais. Ži
nomasis „Moming Post“, pradėjęs eiti 
1772 metais, turėjo likviduotis 1937 m. 
Jo neišgelbėjo nei didžiulė patirtis, 
puiki technika, geras popierius, inty
mūs santykiai su konservatoriais, 
•nuomet buvusiais valdžioje. Britų 
laikraštis norįs rungtyniavime tęsėt!, 

nuolat reformuotis, tobulėti, laiko 
reikalavimams prisitaikyti ne vien 
išore, bet ir turiniu. Tačiau šioje evo
liucijoje neturi išleisti iš akių britų 
imperijos uždavinių ir skaitytojų psi
chologijos.

Britų spauda skirstoma į penkias 
grupes: Londono rytiniai, vakariniai 
dienraščiai, provincijos dienraščiai, 
savaitraščiai ir sekmadieniniai. Dien
raščių centru yra Londonas. Provin
cijoje išeina „Manchester Guardian", 
Leed — „Yorkshire Post“ ir kai kurie 
Škotijos dienraščiai. Čia paminėti du 
dienraščiai buvo išgelbėti tik vaka
rinių laidų, kurioms londonišklai ne
gali rungtyniauti. Sekmadieninės 
-laidos turi atskirą redakciją, nors fi
nansiniu požiūriu yra vienos bendro
vės.

Londono pirmavimas
Trijuose kraštuose spauda sutelk

ta Bosinėse. Paryžius, kultūriniu po
žiūriu, veik visuotinai atstovauja 
Prancūzijai. Maskva pagal planą 
įgyvendina „proletariškąją gerovę“ 
pavergtame ir vergų krašte. Londo
nas nusmelkia kitus miestus. Vienin
telis Manchester išlaikė užimtą pozi
ciją. Kiti miestai, spaudos požiūriu, 
yra visai nereikšmingi. Londonas vy
rauja, nes D. Britanijos geležinkeliai 
per naktį dienraščiu* nuveža į toli

miausius Škotijos kampus, kad ten 
pusryčiauto j as galėtų juos skaitytu

Pačiame Londone spauda sutelkta 
Fleet gatvėje. Toje gatvėje faktiškai 
teišeina Daily Express" ir „Daily Te
legraph". Tačiau visi kiti dienraščiai 
ir laikraščiai čia turi redakcijas. Ten 
rasime žinių agentūras ir provincijos 
laikraščių atstovybes.

Britų dienraščiai pasižymi nepa
prastai didelėmis laidomis. „Pravda“ 
išleidžia 1,2 mil. egzempliorių, „Iz
vestia" 1,6 mil., „New York Daily 
News" ir „Osaka Mainichi Shimbun“ 
- japoniškas - po 1,7 mil., britų dien
raščių tiražas žymiai prašoka minė
tus: „Daily Express" 2,6 mil., „Daily 
Herald" 2 mil., „People“ 3 mil., o sek
madienio laida „News of the World“ 
net 4 mil. egzemplioriu.

Dienraščių tarpe pirmauja žino
masis „The Times“, įkurdintas 1785 
metais. Gerai informuoti yra „Daily 
Telegraph“ ir „Moming Post“. Pla
čioms masės dienraščiai, kiekvienas 
per milijoną skaitytojų: „Daily Ex
press“, „Daily Herald“, „Daily Mail" 
ir „News Chronicle“. Kiti dienraščiai 
yra specialios paskirties, pvz., vieš- 
butininkų dienraštis, finansininkų ar 
varyti komunistinei propagandai - 
„Daily Worker“.

Komunistų organas labai agresy
vus, nors skaitytojų turi tik 4 °/» dar
biečių oficiozo „Daily Herald", Įjūris 
skiriamas išimtinai smulklaj,ai infor
macijai Ir kronikai. Liberalai keturis 
dienraščius sujungė į vieną — „News 
Chronicle“. Nor* jis partijos leidžia
mas, bet naudojasi didele laisve, kar

tais būti ne mažiau kairesniu net už 
komunistų dienraštį. Konservatoriai 
turi tris žinomus dienraščius „Daily 
Telegraph", „Daily Mail" ir „Daily 
Express". Pirmasis kreipia dėmesį 
į konservatorių partijos liniją, kai du 
pastarieji labiau gaudosi jų savinin
kų, negu partijos programos. „Daily 
Mail" savininkai dabar ne visai aiš
kūs, todėl šalia straipsnių, puolančių 
bolševizmą, kartais pasitaiko ne vien 
neutralių, bet pvz., Harold Laski — 
jam palankių.
. „The Times" gina imperijos ir 

valstybinius reikalus. Jo vadovauja
ma politika išplaukė iš nepriklauso
mųjų konservatorių, bet dabar jis ne
bepriklauso jokiai partijai. „Manche
ster Guardian“ ir „Yorkshire Post“ 
neatstovauja partinei linijai, bet vie
nas daugiau linksta į liberalus, kitas 
— konservatorius progresistus.

Sekmadieniai: „The Observer“, 
įkurdintas 1791 metais, ir „Sunday 
Times“, nors politiniais straipsniais, 
knygų kritika, spektaklių vertinimu 
dažnai vienas antram prieštarauja, 
tačiau priskirtini nepriklausomiems 
konservatoriams. Jų įtaka yra didelė, 
nors tiražas žymiai mažesnis už 
„News of the World" ar „The People“. 
Pastaruosius skaito kas trečias suau
gęs britas, todėl ir jų svoris nepaneig- 
tinas. Provincijos spauda, kuriai par
tijai ji priklausytų, skiriasi tik veda
maisiais, Pateikiama informacija yra 
neutrali. Juose daugiau dėmesio krei
piama į vietinio gyvenimo atvaizda
vimą.

Nors pirmąjį informacinį leidinį 

pradėjo leisti britų karūna, dabar 
spauda priklauso privatiems asme
nims ar bendrovėms. „The Times“ nuc 
1922 metų yra J. J. Astor nuosavybė. 
Cadbury šeima kontroliuoja „News 
Chronicle“ ir „The Star“. „The Obser
ver" — lordo Astor nuosavybė. Lor
das Beaverbrook valdo visą konser
vatorių spaudą. Tik „Daily Herald“ 
— darbiečių oficiozo 49 % akcijų pri
klauso profesinėms organizacijoms, 
o 51 •/• Odhatns Press bendrovei. Ko- 
peratyvai savo nariams leidžia „Rey
nolds News“. Siam laikraščiui išgy
venant sunkius laikus, ankstesni leidė
jai skatino laikraščio bendradarbius 
pirkti akcijas. Komunistų partijos f 
dienraštis leidžiamas partijos lėšomis 
ir įvairiomis „dovanomis“. Ar tos 
„dovanos“ gaunamos vien iš savo 
krašto piliečių — nutylima.

Spaudos sutelkimas
Siame amžiuje brituose aiškiai 

matyti kapitalo sutelkimas spaudai 
leisti. Kapitalas tampa tuo didžiuoju 
laidu ne vien partinei spaudai suar
tinti, bet ir paskirų partijų laikraš
čiams talkininkauti. Broliai Harms- 
worth sukūrė Associated Newspapers 
Ltd., kuri leidžia 8 vakarinius dien
raščius ir 6 savaitraščius. Toji ben
drovė, susitarusi su kitomis bendro
vėmis, užperka popierių iki 1958 me
tų. Tiems laikraščiams vadovauja 
vienas Harmsworth, dabar besivadi
nąs grafu Rothermere. Spėjama, kad 
„Daily Mail“ rūpinasi jo tėvas, lordas 
Rothermere. 1937 metais du broliai 
Berry-lordas Camrose ir lordas Kem- 
sley pradėjo ypač aštriai rungtyniauti
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Tremtinių kelias erškėčiuotas
(Pradžia 1 pusi.)

Nepaisant trūkumų, patalpų ir 
maisto atveju, tremtinių nuotaika 
buvo pilna rimties, pasiryžimo ir vil
ties į geresnį rytojų. Tremtinių tarpe 
dažnai kalbama apie Stratton Bill ir 
laukiama iš IRO didesnio tremtinių 
dalios supratimo.

Tokioje didelėje stovykloje, kaip 
Hanau, kur gyvena daugiau nei trys 
tūkstančiai lietuvių, bedarbių nėra. 
Kiekvienas žino savo dienos uždavinį 
ir visa stovykla gyvuoja, lyg maža 
savivaldybė respublikoje. Visi dirba 
srityse, kurios kam labiausiai artimos, 
arba mokosi tokių amatų, Iš kurių 
tikisi pasidaryti sau ateities pragy
venimo šaltinį.

Grįžimui dar ne laikas
Visas jaunimas sutrauktas į mo

kyklas, taigi vaikų darželiuose, pra
dinėse mokyklose Ir gimnazijos kla
sėse tuščių vietų nesimato. Berniu
kai ir mergaitės turi savo skautiškas 
uniformas, gerai atrodo ir linksmai 
nusiteikę. Žaidžiama, dainuojama, 
net sportuojama.

. Kasdieninės veiklos įvairumas la
bai ryškus: štai čia daržinė persta
toma į bažnyčią, ten sugriautas tro
besys paverčiamas teatru, o ten tau-
tiškais rūbais pasirėdę vyrai ir mer
ginos buriasi dainuoti, vėliavą pa
gerbti, teatrinį veikalą repetuoti. Ten 
vėl, anoje pusėje plataus kareivinių 
kiemo, eilė visokių dirbtuvių gamina 
arba taiso kasdieninio vartojimo 
įrankius ir žaliavą, pačių DP suren
kamą apylinkės laukuose. O čia štai 
didelis būrys moterų — lietuvių, lat
vių, esčių, susimetusių erdvioje ir 
šviesioje patalpoje gamina įvairius 
rankdarbius, tuo pat metu mokyda
mosi audimo, nėrimo, siuvimo ir da
žymo amatų. Stovykloje veikia rašy
tojų ir žurnalistų būrelis ir tautinio 
meno mėgėjų kuopelė. Visas stovy
klos gyvenimas tvarkomas rinkto ko
miteto, kuris turi autoritetą, turi sa
vo teismą ir tvarkdarius (policiją) ir 
kuris vadovaujasi bendru Tremtinių 
Bendruomenės statutu.

Dar nesenai jie buvo siundomi ir 
gundomi, grasinami ir niekinami tai 
rudos tai raudonos diktatūros. Dabar 
plūdimai pasikartoja iš kito šaltinio. 
Tremtinių kelias erškėčiais klotas.

Dėkingumas Amerikos lietuviams
Visi tremtiniai, su kuriais p. Ža

deikių! teko kalbėtis, yra pilni padė
kos amerikiečiams ir Amerikos lie
tuviams už jų moralinę ir materialinę 
paramą, ypatingai tą paramą, kiiri 
pasiekė juos iš BALF ir kuri ten da
linama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
priežiūroje. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius tremtinių gyvenime vaidina 
reikšmingą rolę.

Bendrai imant, lietuvių komitetai 
turi sudarę rimtus ir draugingus 
santykius su American Military Go
vernment pareigūnais, ir lietuvio 
patvarumas, sugebėjimas suktis ne
palankiose apystovose, rimtas opti
mizmas, laimi simpatijų sau ir lietu
vių tautai.

Grupė jaunų menininkų, žinoma 
jau ir plačiam pasauliui „Ciurlionies“ 
ansamblio vardu, yra tikra lietuvių 
dvasios ir kultūros rodyklė bei pro
paguotoja. Jei kas čiurlioniečių choro 
ar šokių nematė — nieko nematė, sa
koma ne tik pačių lietuvių, bet ir la
bai aukštų kitataučių pareigūnų. 
„Sietyno“ meno grupė yra taip pat 
garsi. Tokiu būdu lietuviai, ačiū sa
vo įgimtam rimtumui, ačiū savo or
ganizaciniam genijui, per tautinį me
ną skina sau kelią į laimingesnį ryto
jų ir tikisi laimėti ne tik tą kovą dėl 
žmogaus teisių, bet ir prisidėti prie 
pagrindinės tautinės kovos laimėjimo 
— pavergtos tėvynės demokratinių 
laisvių grąžinimo.
Sveikinimai Amerikos viengenčiams

Minister; Žadeikį tremtiniai vi
sur pasitiko iškilmingai ir sveikino 
visu brolišku nuoširdumu. Pasimaty
ti į Hanau buvo atvykę ir keletas 
tremtinių iš anglų zonos. Štai, pa
vyzdžiui, tik keli tekstai lietuvių 
t-emtinių sveikinimų Ministeriui Ža
deikių!. Štai čiurlioniečių pasveiki
nimas: „Atskirti nuo savo gimtųjų 
namų, žaliųjų laukų, sukrėsti sunkių 
karo audrų, šiandien sveikiname Jus, 
Pone Minlsteri, lyg savo žilagalvį 
tėvą. Mes didžiuojamės ir džiaugia
mės, brangus Minlsteri, Jūsų asme
niškai ir visų lietuvių didžiulėmis 
pastangomis ir realiais darbas padėti 
lietuviams tremtiniams jų sunkiose 
dienose. Mes stebimės Jūsų budria 
ir dideliu atidumu vedama kova dėl 
Lietuvos laisvės...“

Štai Schwaebiscb Gmuend trem
tinių žodis: „I Tamstą, kaip suvere
ninės Lietuvos valstybės atstovą. Iš
tiestos lietuvių rankos, šaukiančios 
pagalbos Sibiro pragare, pavergtoje 
mūsų tėvynėje, čia vakaruose ir vi
same pasaulyje. Mes tikime, kad 
Tamsta nuolat girdite mūsų tautos 
nepaliaujamą šauksmą, kad viso
mis savo galiomis darote žygius Iš
laisvinti ją iš baisių nelaisvės kan
čių. Mes linkime Tamtai Ištvermės 
ir prašome Aukščiausiąjį palaimos 
mūsų brangios tėvynės išlaisvinimo 
darbe“.

Štai ir Lietuvių Moterų Centri
nio Komiteto pirmininkės žodis: 
„Kiekvienas žmogus savaip reiškia 
vidiniai išgyventą pasaulį: vienas 
ašarose paskendęs parodys savo 
skausmą, kitas — priešingai, dantis 
sukandęs slėps jį nuo pasaulio. Atsi
ras žmonių, kurie skardžia daina iš
duos savo džiaugsmą, bet bus ir to
kių, kurie kukliu eilėraščiu apie savo 
laimę papasakos. Lietuvė moteris iš 
seno savo pasaulį atkūrė ir dabar at
kuria audiniuose. Iš rašto ir spalvų 
derinimo atspėsi, kam audinys skir
tas ir kokioje nuotaikoje dirbtas. Ši
tą juostą, kurią aš Tamstai, garbin
gas užjūrio svety, noriu įteikti lietu
vių moterų, esančių tremtyje, vardu, 
yra mūsų gyvenimo išraiška. Blan
kios jos spalvos, neaiškus raštas, ly
giai, kaip ir mūsų dienos stovyklose. 
Šiuo Įteikimu aš noriu surišti ir di

delį prašymą. Kada sugrįši į anuos 
kraštus, pasakyk lietuvėms, kad te
būna šita juosta atnaujintas ryšys 
tarp jų ir mūsų. Mes šiandien bena
miai, beteisiai, elgetos. Paprašyk jų 
kad jos ištiestų savo mylinčią ranką, 
kuri mums suteiks ištvermės ir vil
ties. Pasakyk joms, kad rytojaus die
nos nežinia, kaip šmėkla, mus lydi 
ir jėgas pakerta. Pasakyk joms, kad 
austi juostas išmokome gimtajame 
krašte. Tegul jos nenutraukia ryšio 
su mūsų namais, tegul saugo lietu
višką šeimos židinį.“

Štai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Schwaebiscb Gmuend skyriaus pa
reiškimas: „Sveikindami Tamstą ap
silankiusį mūsų stovykloje, mes pra
šome šia proga perduoti BALFui, 
Lietuvių organizacijoms Amerikoje 
ir visai Amerikos lietuvių visuome
nei mūsų nuoširdžiausią padėką už 
moralinę ir ypatingai didelę mate
rialinę paramą tremtyje bevargstan- 
tiems tautiečiams. Amerikiečiai lie
tuviai tūkstančius paguodė, aprengė, 
sušelpė maistu ir pinigais, gal dažnai 
daug ką nuo savęs atitraukdami. 
Mes prašome Aukščiausią jį palai
mos mūsų broliams Amerikos lietu
viams.

Palestinos reikalas yra svarbus to
dėl jo nemaža ginčų ir kraujo pra
lieta. Britams ši rakštis tiek Įkyrėjo, 
kad jie JTautoms įteikė ultimatumą, 
kuriame sakoma, kad britai iš Pa
lestinos pasitrauksią, jeigu žydai ir 
arabai atmesią JTautų sprendimą. 
Dėl šio britų ultimatumo skubama 
sudaryti tarptautinė policija, kuri 
Palestiną gintų nuo pilietinio karo, 
jei JT sprendimas būtų atmestas.

Britų delegatas, kolonijų ministe
ris p. Arthur Creech Jones, pareiškė, 
kad britų daliniai nedalyvaus jokia
me priverstiname sprendimo įgyven

Amerikiečiu spauda apie Marshalllo plana
Molotovui neperseniai Paryžiuje ne- 

prisidėjusprie Marshalllo plano,Krem
lius atsisakė vieno pasaulio Idėjos.

Bet, kaip Jungtinių Europos Val
stybių idėjos gynėjai (grafas Richar
das Condenhove - Kalergi ir kiti) nu
rodo, tuo pačiu metu atgijo vienos 
Europos arba, bent mažiausia, vienos 
Vakarų Europos idėja.

Jungtinių Europos Valstybių idė
ja remiasi prielaida, kad panaikinus 
muitų sienas ir visą Europą paver
tus laisvos prekybos sritimi, išnyktų 
dauguma jėgų ir štampų, kurios iš
šaukė tiek daug karų.

Tokia priemonė paruošė Jungti
nėms Amerikos Valstybėms kelią į 
laimingą ateitį, kai 1789 m. konstitu
cijai įsigaliojus, jos virto dideliu 
laisvos prekybos regionu. Jos nuslo
pino daug tarp štatų bekylančių karų 
ir atidarė rinkas, kurios prieš tai bu

Į sveikinimus Ministeris Zadeikls 
atsakė viena Ilgesne kalba (Pfullin
gen Schwaebiscb Gmuend, Hanau). 
Jis dėkojo už linkėjimus, meniškas 
dovanas ir sveikino tremtinių idea
lizmą, ryžtingumą ir ištvermę. Jis 
nurodė, kad trijų metų tremties var
gai parodė pasaulio galiūnams, kad 
tikroji priežastis visų DP nelaimių 
paeina iš antrosios geležinės uždan
gos pusės. Jis linkėjo tremtiniams ir 
toliau sėkmingai gintis nuo skriaudų 
ir priekaištų savo tyru patriotizmu, 
savo dora, savo drabštumu. Ragino 
nenustoti kantrybės, nesiliauti savo 
teises ginti ir nesiliauti tikėti, kad 
piktas bus nugalėtas ir kad tremtinių 
teisėti troškimai išsipildys.

Paris-Shonnon-Gander keliu at
skridęs New Yorkan Ministras pa
stebėjo, kad čia esama American Le
gion suvažiavimo. Prisimindamas 
neišmaningus priekaištus fremtinių 
adresu, būk jie esą slapti komunistų 
simpatikai, būk jie tik iš tingumo ne
nori grįžti namo, Ministeris, turė
damas galvoje pabaltiečius, griežtai 
pasmerkė tokių priekaištų suktybę 
ir pareiškė nuomonę, kad Amerikos 
legionieriai gerai padarytų pasiųsda
mi savo delegaciją į Pabaltiečių sto
vyklas, kad suprastų DP problemos 
tikrą esmę.“ B. G.

Palestinos problema
dinime. Britai, 25 metus išlaikę Tau
tų Sąjungos suteiktą mandatą, yra 
pasiryžę jį perleisti, nežiūrint pilna
ties sprendimo.

Jei taip brūtų, laukiama pasiro
dant ugnies ginklų ir peilių Palesti
noje, kaip kad yra Indijoje...

Sionistų vadas kalbėjo su p. Mar- 
shalliu, o paskui kreipėsi į preziden
tą Trumaną, kad Amerika įsikištų.

Britai įspėjo arabus ir žydus, kad 
jie pasiruoštų britų valdymui perim
ti. Nežiūrint pasekmių, britai, rašo 
Daily Mail, nustatys datą, kada jie 
pasitrauksią iš Šventosios Žemės.

vo aptvertos muitų sienomis. _Tada 
prasidėjo mūsų kaip didelės ir tur
tingos tautos augimas.

Tiesa, dabar prieš JEV stovį sun
kumai yra daug didesni, negu amuo- 
met stovėję prieš JAV. Europa kalba 
daugeliu kalbų ir joje yra tautinės 
ir grupinės neapykantos, giliai šak- 
nyjančios praeityje. Mes tai nugalė
jome ir atrodo nepatikima, kad to 
negalėtų padaryti Vakarų Europa.

Jei kai kurios Vakarų Europos 
tautos drovisi prisijungti prie JEV 
ir bando įsikibti į rusišką grupę, mes 
galime nurodyti faktą, kad bekraujo, 
prakaito, sunkaus darbo ir ašarų at
kaklioje ir pasigalėjimo nežinančioje 
diktatūroje, nieko kito Rusija joms 
negali pasiūlyti. Kremlius negali pa
kenčiamai Išmaitinti savo paties žmo
nių, nebekalbant jau apie kitas tau
tas. Iš Collier magazi'o / -Šv-

Marshallie planas artėja 
sunkiai

Pirmosios amerikiečių reakcijos J 
Europos ūkinio atstatymo planą ga
na atsargios. BBC korespondentas 
praneša, jog auganti opozicija prieš 
specialios JV kongreso sesijos sušau
kimą Marshalllo planui svarstyti Ir 
„Times“ sako, kad ryšium su prezi
dento rinkimų kampanija JV politi
nė atmosfera labai netikra ir kad 
Trumanui reikės labai didelės drąsos 
planui vykdyti. Kiekvienu atveju jo 
realizavimo teksią gerokai palaukti, 
ir D. Britanija turinti pati pasitemp
ti, kad ligi to laiko galėtų išsilaikyti 
ant kojų.

JV finansų ministeris Snyderl* 
atvyko į Paryžių ir vakar kalbėjosi 
su prezidentu Aurioliu ir premjeru 
Ramadier. Pasitarimai užtrukę ke
lias valandas ir buvę visiškai slapti, 
tačiau korespondentai tariasi iš tikrų 
šaltinių sužinoję, kad prancūzų vals
tybės vyrai JV finansų tvarkytojui 
išaiškinę jog Prancūzijos ūkinė pa
dėtis kritiška ir kad ji nebepajėg
sianti išlaukti, kol .Mars’- l’io planas 
normaliu būdu įsivažiuos. -E-

Brital suprato, kad jiems yra ir 
bus sunku Palestinoje palaikyti tvar
ką, nes žydų reikalus remia didžio
sios galybės. Paskutiniu metu britai 
paskelbė oficialų pareiškimą, dėl žy
dų vykimo į Palestiną. Jame rašomas

1) Sovietų karinis ir finansinie 
štabas Vokietijoje apgalvotai skatina 
žydų emigraciją iš rytinių sričių į 
Anglų — JAV zonas Vokietijoje, nes 
tai esąs tikresnis ir greitesnis kelias 
į Palestiną.

2) Daugelis žydų apleidžia konti
nentą Iš Sovietų kontroliuojamų Bal
tijos ir Dalmatijos uostų rusų kon
troliuojamais laivais.

Jūrose, tvirtinama, žydai perke
liami į Palestinos bundo „pragaro 
laivus“. •

šis žydų judėjimas vakarų link, 
kaip britų tyrinėjimai rodo, siejamas 
su juodąja prekyba, per kurią daug 
vertingų dalykų išplaukia iš britų 
zonos į Sovietų supirkimo komisijos 
vyr. būstinę Berlyne.

Šie supirkimai, esą, vyksta per 
emigrantus, kurie aprūpinami rusų 
naujai atspausdintomis „Morganthan“ 
markėmis. Tuo būdu dideli kiekiai 
gėrybių plaukia į Berlyną atsilyginti 
už žydams teikiamą Sovietų paramą 
išvykstant iš rytinės Europos.

Kartu su tuo Sovietai siekia Va
karinėse zonose ūkio smukimą, už
pilant milijonais beverčių markių.

Šiomis operacijomis padeda Ru
sija sau tėsti savo išsiuntimo žydų 
politiką iš rytų Europos, neatsisakant 
savo oficialijos prožydiškos politikos.

(Daily Mail)

su Harmsworth. Lordas Camrose va
dovauja „Dąily Telegraph" ir „Finan
cial Times“. Lordas Kemsley valdo 
12 dienraščių ir tiek pat savaitraščių. 
Trečiasis, nepaprasto svorio spaudos 
centras, priklauso Charles W. Tarmer, 
kuris yra sųorganižavęs „Westmin
ster Press Provincial Newspaper 
Ltd." Toji bendrovė leidžia 11 dien
raščių ir 29 savaitraščius, daugiausia 
skiriamus ne londonlškiams. Šios 
grupės leidžiamų laikraščių politika 
apibūdintina šiais žodžiais: „Su
telktieji laikraščiai gins laisvės pra
dą: asmens, prekybos, ūkio ir rems 
socialines reformas. Jų esminis už
davinys brandinti laisvės dvasią tau- 

' toje ir jos organizacijoje."
Tuo metu, kai spaudoje vis labiau 

Įsigali privatus, sutelktas kapita
las, net britai pradeda nuogąstau
ti, kad įvairūs interesai nenusmelktų 
viešosios nuomonės. Toji prielaida 
brituose negali būti apibendrinta. 
Dabartinės vyriausybės oficiozas 
„Daily Herald" leidžiamas darbiečių 
partijos ir profesinių sąjungų. Jei 
tuodu leidėju negalėtų susitarti kai 
kuriais klausimais, ginčas turėtų būti 
atiduotas spręsti parinktiems žino
vams.

Lordas Beverbrook gana įnoringai 
panaudoja savus laikraščius kai ku
rioms idėjoms skelbti ar ihteresmas 
ginti. Tačiau jis negali per toli eiti, 
jei nori išlaikyti savo skaitytojus. 
Astor skiria redaktorius ir direktorius 
„TheTimes“ reikalams tvarkyti. Šiaip 
(au jis nesikiša į smulkmenas, iki seno
sios vadovybės neatleidžia ir naujos 

nepaskirta. To stambaus dienraščio 
leidėjai, kaip jie besivadino: Hown- 
trees, Cadbury ar šiandienykštis Astor 
atstovauja šimtmečiais išugdytoms 
tradicijoms daboti viešąjį reikalą. Tie 
aukštos kultūros savininkai praeities 
palikimo yra įpareigojami būti impe
rijos sargyboje. Tat yra visai nesu
prantama amerikiečiui ar rusui, sun
kiai įsivaizduojama vidutiniam euro
piečiui, kapitalistui, bet tat yra tik
rovė D. Britanijoje, kuri amžius 
brendo ir nūnai vienu pūstelėjimu 
nebus perblokšta. „The Times“ savi
ninkai ir norėdami negalės tą laikraš
tį panaudoti kaip tinkami, nes prie
žiūros taryba sudaryta iš eilės garbin
gų vyrų, aukštų pareigūnų, kurie da
boja laikraščio linkmę. Sį laimingą 
tradicinį atvejį negalima apibendrin
ti. Pastaruoju metu nepriklausomi 
dienraščiai veik išnyko. Čia daug lė
mė britų nepaprastai brangi spauda. 
„Daily Herald“ ligi atsistojo" ant ko
jų" įdėta nemažiau 2 mil. svarų ster
lingų. Grįžtant prie komunistų orga
no „Daily Worker", išsilaikančio iš 
„paramos", reikia pasakyti, kad jis 
nesuduria galo su galu.

Kurtais sumetimais laikraščių sa
vininkai įdeda tokį milžinišką kapi
talą? Kas čia lemia: pelnas, galybė ar 
viešasis interesas?

„Daily Mail“ ir „Daily Miror“ lei
džiami besigaudant pelno. Lordas 
Camrose siekia sudaryti viešąją nuo
monę, nes jam pelnas yra šalutinis 
veiksnys. Lordas Beaverbrook iš savo 
laikraščių gavo nemaža pelną, bet jis 
paskyrė jį toliau laikraščiams tobu

linti. Cadbury laikraščių grupės nu
sistatymas ypač įdomus, nes pelną 
skiria ne vien laikraščiams skatinti, 
bet ir žurnalistams padidinamas atly
ginimas. Britai, nežiūrint sudėtingos 
ūkiškos mašinos ir spekuliacijų bir
žoje, spaudos vengia panaudoti vien 
pelnui, nes jo besigaudant lengva pa
žeisti viešąjį interesą ir nustoti skai
tytojų pasitikėjimo. Tokiuo pasitikė
jimu naudojasi nevien žinomasis „The 
Times“, kuris rūpinasi viešąja gerove 
ir imperijos reikalais.

Žurnalistų organizacija.
D. Britanijoje yra 10 000 žurnalistų, 

jų 7000 priklauso Tautinei žurnalistų 
sąjungai ir 3000 Žurnalistų institutui. 
Pastarasis įkurdintas karaliaus char- 
ta ir priima tik redaktorius ir žurna
listus dirbančius savo laikraštyje. 
Sąjunga organizuota profesinės są
jungos pavyzdžiu. Brituose ypač rū
pinamasi žurnalisto morale ir profe
siniais reikalais. Brito žurnalisto var
das nekelia niekam jokio įtarimo ar 
nepasitikėjimo. Šiuo požiūriu jis daug 
kuo skiriasi nuo kontinento kolegų. 
Retenybė, kad britas žurnalistas iš
kryptų iš vėžių ar pokylių metų net 
sakytų pataikaujančias kalbas. Jei 
amerikietis žurnalistas veik kiekvie
noje žinioje pirmiausia ieško sensaci
jos, britas svorio ir tiesos.

Britų laikraštininkai turi atlikti 
žurnalistinę pareigą: greitai infor
muoti. Tat jie atlieka pasigėrėtinai 
gerai. Vieną „nuodėmę“ jie padarė 
nepas! Ibdami Eduardo VIII nuoty
kių su Ernestina Simpson. Visa tai 

buvo padaryta, tarytum jie būtų susi
tarę.

Laikraščiams žinių jūroje besi
maudant lengva nukrypti į šalį. Ta
čiau ir čia nematyti „amerikietiškų“ 
ar net europinių žumalitinių išdaigų, 
kurios Lietuvoje buvo įsišaknijusios: 
knistis į asmenines negerovas, įvai
rias smulkmenas, pamiršus esminį 
reikalą. Ir brituose pasitaiko asme
niškumų, bet jų žymiai mažiau, kaip 
Nepriklausomos Lietuvos ar tremties 
spaudoje.

Plačiai skaitomoji spauda neretai 
prikimšta „sporto, moterų ar krimi
nalinių nusikaltimų“ žiniomis. Nere
tai užtinkami įvairūs astrologiški 
pranašavimai, kurie pastaruoju me
tu ypač madoje. Plačiai skaitomi 
laikraščiai atlieka didelį pedagoginį 
darbą aiškindami pradžios ir viduri
nės mokyklų programas.

Britai nemėgsta tiesioginės propa
gandos. Kai lordas Rothermere sa
vuose laikraščiuose parėmė fašistinį 
sąjūdį, per kelias savaites skaitytojų 
skaičius pusiau sumažėjo. Finansinė 
ar ūkiška propaganda brituose veda
ma atsargiai, kad nepažeidus skaity
to jų. Skelbimai ypač plačiai naudoja
mi Kontinlnte nė viena šalis negali 
su britais rungtyniauti. Neveltui vie
nas redaktorių gana ciniškai kalba 
apie skelbimus: „Menkniekis automo
bilių katastrofose žuvusios aukos ly
ginti su spaudos skelbimų daromo
mis“.

Laikraščiai nuolat kovoja už skai
tytoją. Neretai jie panaudoja (vairius 

būdus skaitytojams pritraukti. Patai
kavimas ir įsiteikimas brituose turi 
savo ribas, nes Sjr Robert Walpole žo
džiais: „pareikšta nesąmonė gali plačią 
visuomenę užkrėsti“. Karo metu kova 
už skaitytoją laikraščiams daug kaš
tavo, nes jie skyrė skaitytojams įvai
riausias dovanas.

C. P. Scott, „Manchester Guar
dian“ vyriausias redaktorius skelbia: 
„Faktai yra šventi, o jų komentavi
mas laisvas“. Žinia, visai objektyvių 
žinių nesama, nes tai pareina nuo jo* 
redagavimo, sugrupavimo ar pertie- 
kimo. Ir čia žurnalistai turi būti labai 
atsargūs, nes įgūdęs skaitytojas pa
stebi nukrypimus. Bene atsargiausia* 
yra „The Times“, kuris be antraštė* 
pranešė apie Waterloo mūšio lai
mėjimą.

Britų ir amerikiečių laikraščiai na 
vienu požiūrių skiriasi. Gal, būt, di
džiausia* tarp jų skirtumas, kad JAV 
kapitalas viską apsprendžia, o D. Bri
tanijoje Ir dabartiniu metu paskutini 
žodį taria laikraštininkas. Ne viena* 
britų leidėjas norėjo atsikratyti kai 
kurių žurnalistų. Lordas Northcliff* 
nei vienu redaktorium nebuvo paten
kintas, tačiau jis juos pakenčia. Britų 
spaudoje ponu yra kapitalistas, dar 
didesniu laikraštininkai, o viešpačiu— 
skaitytojas, kuris apsprendžia ir įver
tina pirmųjų darbą, žurnalistai susi
gyvenę su skaitytojais negali būti 
švaistomi. Kapitalistas gali tat ban
dyti, jei jam nesvarbu netekti laikraš
čio ir kapitalo.

(Pabaiga kitame Nr.)
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Iškyla istorijon
J. Cicėnai

Pirmyn l kovą už Tėvynę
„Tėvynė mus pagimdė, išauklėjo, 

suteikė mums viską, ką žmogus iš 
aplinkos tegauna. Jei savo sieloje 
turime kokį turtą, tai visa tai gauta 
iš jos. Ji mus išmokė galvoti, jausti 
ir dirbti, gėrėtis grožiu, siekti idealų, 
aukotis iki didvyriškumo.“ (A Swię- 
tochowski)

„Tėvynė — tai tas šventas žodis, 
kuris atplėšia ūkininką nuo arklo, 
darbininką nuo darbo, mokslininką 
nuo knygos, kuris ištraukia jauni
kaiti iš mylimosios ar sužadėtinės 
rankų ir surenka visus žmones prie 
vienos vėliavos, i kurią jie žiūri did
vyrio drąsumu ir kankinio meile“ 
(Monte Gacca)

„Kiekviena meilė yra žmogaus 
siejos šventenybė, bet visų didžiau
sia ’ šventenybė — tėvynės meilė. Ji 
pagrista milijonais kruvinų aukų, 
milžiniškais pasiaukojimais it dar
bais, tūkstančiais metų kovos ir dar
bo dėl jos.“ (Sierakauskas)

Lyg testamentas skamba šitie se
nosios Lietuvos vadų žodžiai:

„Kiekvienas kovotojas, eidamas 
kautis, pirmiausia turi apsiginkluoti 
tvirta valia, drąsa ir tikėjimu laimė-

guliariai pasikartojančių žygių, buvo 
ruošiama dar daugybė kitų. Yra bu
vę metų, kada būdavo suruošiama 
net po aštuonetą žygių i Lietuvą. Ši
tie žygiai būdavo ruošiami tada, kai 
iš Vakarų atvykdavo svečių. Tokie 
žygiai tuomet būdavo tarsi pramo
ginė medžioklė. Jie būdavo iškilmin
gai atliekami: saugiose vietose sve
čių garbei būdavo ruošiamos puotos, 
kai kurie svečiai būdavo keliami i 
riterius ir 11 To meto Europos ri
teriai buvo kviečiami, lyg j kokias 
pramogas kariauti su lietuviais. 
Kiekvienas riteris laikė pareiga nu
plauti savo kardą pagonių kraujyje. 
Nuo 1345 iki 1377 m. kryžiuočiai nuo 
Nemuno buvo užpuolę Lietuvą net 
70 kartų, o iš Livonijos užpuolę apie
30 kartų. Atsilygindami, lietuviai ir
gi puldavo kryžiuočius, tik daug re
čiau: tuo metu į vakarus jie padarė
31 puolimą, o j Livoniją — 11.“

Vieno istoriko teigimu, ano meto 
Lietuva atrodė lyg didelis mūšio lau
kas. Vyrai 'su ginklu beveik nesi
skirdavo, o moterų žvilgsniai žlibo 
nuo gaisrų pašvaisčių. Ir vis dėlto 
Lietuva atlaikė. Kovą su vokiečių 
ordinu teužbaigė Vytautas. Bet jis

ti, o paskui jau kalaviju. Tuomet 
laimėjimas bus jo pusėj.“ (Būtegei- 
dis)

„Nenusiminkime, kad mūsų pilies 
sienos griūva. Išgriautus sienose ply
šius užtversime savo kalavijais ir 
narsumu. Ir kryžiuotis ties ta gyvą
ja lietuvių siena sugniuš.“ (Vaidotas)

„Jei priešą sutikus sudrebėtų ma
no ranka, kuri laiko mano kardą, aš 
ją tuojau nukirsčiau kaip jau nebe
reikalingą kovoje sąnarį.“ (Vytenis)

„Jei dukart drebėjo Maskvos sie
nos nuo mano kalavijo, tai ne dėl to, 
kad jis nukaltas iš kieto plieno. Svar
biausia, kad mano kalavijas yra pa
remtas tūkstančiais už plieną kie
tesnių ir tvirtesnių krūtinių." (Al
girdas)

„Ar gana įsisąmoniname tą faktą, 
kad mūsų Tėvynė, gindama savo tei
ses į gyvenimą ir kūrybą, pusantro 
amžiaus kariavo vien su kryžiuočių 
ordinu. Mes visus vargus vargelius 
ir naštas dažnai esame linkę matuoti 
savo kupros atsparumu ir pamiršta
me, kad kiekvienas amžius buvo ir 
yra savaip dvglus ir kraujuotas. Vi
sada pravartu atsiminti didelė liau
dies išmintis: „Nėra dienos be šešė
lio.“

Atskleiskime, sakysim, „Lietuvos 
Istoriją“:

„Ordinas gebėjo kasmet suruošti 
į Lietuvą ne mažiau, kaip du žygius: 
vienas paprastai būdavo sausio ar 
vasario mėnesį, o antras — vasaros
gale, dažniausiai rugpjūčio mėnesį. 
Mat, pirmu atvejį buvo naudojamasi 
patogiu keliu, užšalus vandenims, o 
antru atveju buvo naudojamasi va
saros sausra. Bet be šitų dviejų. Te

Modernioji muzika
Muzikos klausytojas, jei tik ne

blogai apie ją nusimano, paklausęs 
muzikos tik porą sekundžių, tuojau 
supras, kokios krypties yra toji mu
zika. Iš to aišku, kaip žymiai skiriasi 
modeminė muzika nuo klasikinės. 
Čia tuojau noriu perspėti daugumą 
klausytojų, kad džiazo muzikos ne
laikytų rimtąja modemine muzika.

Kuo reiškiasi modernizmas muzi
koje? — Kaip žinome, muziką sudaro 
trys pagrindiniai elementai: melodi
ja, harmonija ir ritmas.

Taip pat dar svarbi ir formos 
reikšmė. Taigi į šiuos, ypač į tris 
pirmuosius muz. elementus, moder
nieji kūrėjai ir kreipia savo kūrybinį 
išradingumą.

Melodija — ir eilinio klausytojo 
labiausiai girdimas elementas. Ji, 
jeigu techniškai paprasta ir lengva, 
greit įsminga klausytojui atmintin. 
(Suprantama, kad melodijoj jau yra 
ir ritmas.) Modern, muzikos melodi
ja dažniausiai yra techniškai sunko
ka, nes ją tokią padaro harmonija ir 
ritmas.

Harmonija — kelių skirtingų gar
sų, vienu metu skambančių, derinys. 
Si elementą klausytojas mažiausiai 
pastebi. Modernusis kompozitorius. 
norėdamas išgauti įdomesnių skam
besių, akordų, be kitų priemonių, tu
ri aukštinti bei žeminti natūralius 
gamos garsus. (Dėl to ir melodija 
gaunasi muzikaliai įdomesnė, bet

nepasitenkino teatgavęs Žemaičiui 
Akivaizdžių liudininkų pareiškimu 
Vytautas reikalavo visos Mažosio: 
Lietuvos. Jis ordino maršalkai Ma- 
krai pareiškė:

— Prūsai yra taip pat mano pro
tėvių žemė ir aš reikalausiu jų ik 
pat Osos. Jie yra mano tėvų paliki
mas. — Paskum ne be ironijos jii 
dar pridūrė: — O kur yra ordino tė
vų palikimas?

1940 m. tremtinys prof. A Volde
maras vienoje savo 
pabrėžęs:

„Mums Vytautas 
žodis: mums jis yra 
jėga ir mes juntame, kad Vytaute 
nebaigti darbai (prieš įsibrovėlius) 
laukia, kad ateitų nauji pasiaukoju
sieji Lietuvos žmonės ir kad toliau 
vestų tą darbą. Ir tuos žmones mes 
laikome gyvomis jėgomis, ir mes ti
kime, kad su jų.pagalba mums pasi
seks užtikrinti nepriklausomos Lie
tuvos likimas.“

Šiandie lietuvių tauta Vytauto 
paklaustą klausimą šitaip modifi
kuoja:

— O kur yra VKP (b) tėvų pali
kimas?

paskaitoje

yra 
gyva

techniškai sunkesnė.) Kai klasikai 
akordą sudarydavo daugiausiai iš 5 
skirtingų garsų, tai modernistai jį 
sudaro iš 6, 7 ir daugiau. Bet čia at
sirado pavojus nueiti į chaosą, todėl 
kai kurie kompozitoriai žengė žingsnį 
atgal

Ritmas — įvairus garsų judėji
mas. Čia taip pat kompozitoriai daug 
naujo įnešė: vieni ieško kiek galint 
primityviškesnio ritmo, atseit, grįžta 
į muzikos prosenovę, kiti siekia kuo 
didesnio rafinuotumo. Sle gausiai 
naudoja įvairių rūšių sinkopes bei 
kadencijas (užbaigimą) silpnose takto 
vietose, priešingai klasikams. Šitokio 
ritmo muzika klausytoją, bent iš pra
džių, veikia neramiai, erzinančiai. 
Jam atrodo, kad čia kažkas netvar
koj, nevietoj. Bet, daugiau įsiklau
sęs, pripranta ir jo muzikinis „aš“ 
randa pasitenkinimo ir net pamėgsta 
tokią muziką.

Taip pat ir muzikos formą mo
dernistai pajudino. Kai klasikai rašė 
aiškias kadencijas, tai modernistai 
jas tyčia pridengė. Taip pat klasikų 
iki įkyrumo ryškią simetriją moder
nistai paneigė. Apskritai, modernis
tai formą sąmoningai prislėpė. Bet 
reikia pasakyti, kad formos atžvilgiu

Lietuvių tremtinių spauda

Lietuvių Dramos Teatras: scena iš M. Rostand 3 v. pjesės 
„Žmogus, kurį užmušiau“

modernistų dar nedaug atsiekta. Yra 
modernistų, kurie ieškodami naujo, 
mažiausią intervalą — pustonį skėlė 
per pusę ir dar į daugiau dalių. (Šios 
teorijos mokėsi mūsų Jer. Kačinskas 
Prahoje.) Bet šios rūšies muzika dar 
nelabai paplitusi. Galima būtų ir 
daugiau nurodyti naujų muzikos kū
rybos priemonių, bet tai būtų per
daug specialus dalykas.

Ar modernistai šias priemones iš 
piršto išlaužė? — Tik mažą dalelę 
taip. Pats pagrindas yra klasikinė 
muzika, tik modernistai, taip sakant, 
daugiau sau leidžia. Duokite moder
ninei muzikai beethovenišką turi
ningumą, o jis bus visa galva aukš
tesnė už klasikinę! Vadinasi, ir čia 
trūksta „tik“ genijaus.

Iš to, kas jau pasakyta, aišku, kad 
moderninė muzika žymiai turtingesnė 
išraiškos priemonėm už klasikinę. 
Jos harmoninės bei ritminės priemo
nės, tai lyg druska irjoipirai, kurių 
trūksta klasikinei muzikai. Turint

A. Merkelis / Pradžia 100-me Nr. 

galvoje, kad mock-ninė muzika dau
geliu reiškinių yra daugiau, nei kla
sikinė, tai ir jos klausytojas turėtų 
būti geriau muzikaliai pasiruošęs. 
Deja, taip nėra.

Kai kurie klausytojai sako, kad 
klausydami modeminės muzikos, jie 
labiau pavargsta negu nuo painios 
buhalterijos. O tai yra todėl, Jjad 
šios muzikos išraiškos priemonės yra, 
taip sakant, didesnės veikimo galios. 
Prie to galime priprasti. Bet šie klau
sytojai turi žinoti, kad modeminė 
muzika, kaip ir aplamai menas, nėra 
tai minkšta lova poilsiui, o kančios 
inspiruotas ir sielos bei proto pagim
dytas vairius. Kaip tokia, ji ir turi 
klausytojo sieloje pastatyti (šauk
tuką) ir ją sudrumsti. Taigi, muzikos 
koncertas ne poilsis sielai, o darby- 
mėtė, kuri žmogui primena dažnai 
pamirštamą jo paties sielą. Tą pa
daro kiekvienos srities menas, tą turi 
atlikti ir modeminė muzika.

Jul. Gaidelis,

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

44. Ar geras yra žodis aras?
Šis žodis.yra A Juškevičiaus at

galiniu būdu atstatytas iš tariamos 
mažybinės tarmybės arelis, pagal to
kias lytis kaip vaikelis, bernelis ša
lia vaikas, bernas ir kt Iš tikrųjų 
erelis nėra joks mažybinis daiktavar
dis: kaip rodo sen. prūsu arelis, mūsų 
erelis (iš čia tarminė lytis arelis) 
yra senas, paveldėtinis žodis, todėl 
šito veldinio dirbtinai nereikėtų kei
sti nesamu dariniu. Pvz. mūsų liau
dies dainose ir net tarmėse yra tokių 
būdu sudarytų antrinių lyčių, kaip 
antai: gegė iš gegužė, kumė iš ku
melė, arba barsas iš barsukas ar bar- 
siukas, kapšas iš kapšiukas ir kt., bet 
dėl to mes bendrinėje kalboje nevar- 
tojame kurnės arba barso, nes šios 
lytys yra labai retos ir maža kam te
žinomos. Todėl kaip terminus tech- 
nicus mūsų bendrinėje kalboje pasi
likti ir mūsų senas erelis, nebent poe- 
zinėj kalboj galėtų būti pakenčiamas 
tarminis perdirbinys aras.

45. Ar vartotinas veiksmažodis 
apsivesti?

Apie šį žodį jau daug kartų buvo 
rašyta, bet mūsų spaudos žmonės ir 
kai kurie rašytojai, nekreipdami dė
mesio į visus tuos rašymus, vartoja 
jį ir toliau; pvz. B. Gražulis savo 

„Brydėje rugiuose" rašo: Mūsų Vė
tra apsivedė ir 1.1. Todėl dėl to ten
ka pakartotinai dar kartą pasisakyti. 
Nors apsivesti vienur kitur (pvz. 
Lietuvos raštuose ir kt.) ir pasitaiko, 
vis dėlto tai nėra mums būdingas da
rinys: tam reikalui mes iš senovės 
turime tik vesti „eine Frau heimfūh- 
ren, heiraten“. Ir tikrai: jaunavedys 
jaunąją ne apsiveda apie ką nors 
aplink, bet veda tiesiai į savo tėvų 
namus. Todėl mūsų kalbos pagrin
diniai vedybiniai terminai yra be 
priešdėlio ap- pvz.: vedybos, vestu
vės, vedys arba vėdlys „jaunikis“, 
vedeklis „vedys, jau galįs vesti jau
nuolis, jaunikis“, nevedžia „bemoto
ris, viengungis“ (Sirvydo žodis) ir kt. 
Tą pat senovę patvirtina ir kitos kal
bos, plg. latvių sievu vest „heiraten“, 
sen. rusų vesti ženu „t p.", lotynų 
uxorem ducere ir kt. Mūsų kalboje 
apsivesti galėjo sąmyšio keliu atsi
rasti iš vesti ir apsiženyti arba susi
daryti panašiu būdu kaip pasibėgti. 
pasilakstyti (kalbant apie karves) ir 
kt.; todėl mūsų tarmėse vietomis yra 
sakoma: jų karvė jau apsivedė. Bet 
vok. heiraten, anglų marry ir pranc. 
marier vietoje mes bendrinėje kal
boje specialiu terminu turime vartoti 
savo senovini ir didžiai būdingą 
veiksmažodį vesti, ne apsivesti.

1946 — ji metai 1
Jei apie periodinės spaudos gau

sumą spręsti iš periodinių leidinių 
antraščių skaičiaus, tai 1946 metai 
savo periodika buvo gausiausi. Jau 
minėte Lietuvių Bibliografijos Tar
nybos vadovo bibliografo Aleksandro 
Ružancovo duomenimis, 1946 m. įvai
riomis priemonėmis spausdinamos 
lietuvių tremtinių periodikos būta 
234 leidinių, iš jų su įvairiais prie
dais spaustuvėje spausdinamų leidi
nių 39. Tai jau Impozantiškas skai
čius, daug pasakąs apie didelį mūsų 
periodinės spaudos gausumą ir iš-’ 
plitimą.

Iš 1945 metais pradėtų leisti spau
stuvėje spausdinamų laikraščių 1946 
metais nebėjo tik anglų zonoje lei
džiamas „Lietuvis“. 1946 m. mėginta 
leisti gana daug naujų laikraščių, 
kuriuos mes čia peržvelgsime jų abė
cėline tvarka:

1. A Z Greveno lietuvių laikraš
tis. Leid. Rietuvių Komitetas Gra
ven (Westfal.). Redakt. V. Kalakau- 
skas. Pradėtas leisti 1946 m. kovo 
mėn. pradžioje ir ligi rugpiūčio 9 d. 
išleista 13 numerių.

2. Apžvalga. Lietuvių informaci
nis leidinys, rotatoriumi spausdina
mas, Nuertingene pradėtas leisti 1945 
m. lapkričio 10 d. ir ligi 1946 m. bir
želio 30 d. jos išleista 22 numeriai. 
1946 m. liepos 20 d. nuo 23 Nr. .Ap
žvalga", spausdinama spaustuvėje, 
pradėta leisti tris kart per savaitę: 
antradieniais, ketvirtadieniais ir šeš

tadieniais. Leidžia ir redaguoja 
Redakcinė Kolegija. Atsakingasis 
redaktorius Alb. Valentinas. Ligi 
lapkričio 19 d. išleista 75 numeriai, 
iš jų 1946 m. 53 numeriai spaustu
vėje spausdinti.

3. Lietuvių žodis. Lietuvių savai
traštis Anglų zonoje. Leidžia Baltų 
Centrinės Tarybos Lietuvių Skyrius. 
Redaguoja J. Kardelis, Br. Aušrotas 
ir Pr. Naujokaitis (nuo Nr. 3 vyr. 
red. J. Kardelis). Pradėtas leisti 1945 
m. spalių 12 d. Detmolde. .Lietuvių 
žodis“ pirmuosius savo žingsnius 
pradėjo nedrąsiai ir kukliai, tačiau 
netrukus išaugo į rimtą savaitraštį.

4. Mintis. Pradėta leisti Mem- 
mingene 1946 m. vasario 16 d„ kaip 
„Lietuvių visuomenės dvisavaitinis 
laikraštis“. Leidėjas Spaudos Dar
buotojų Ratelis. Vyr. redaktorius J. 
Vasaitis, redaktorius A. Pupelis. Te
išleista 1 numeris. Nuo 1946 m. va
sario 19 d. „Mintis“ pradėta leisti 
kaip dienraštukas („dienos naujie
nos“, vėliau „lietuvių visuomenės 
dienraštis“). Nuo 1946 m. lapkričio 
27 d. Nr. 225 „Mintis" (laikraštis lie
tuvių bendruomenei) pradėta leisti 
trisyk per savaitę: pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais. Redak
torius - leidėjas J. Vasaitis. „Min
čiai" ilgokai teko vargti, kol ji įsi
gijo laikraščio formą.

5. Mintis. Dvisavaitinis literatū
ros, meno ir mokslo žurnalas. Atsa
kingasis redaktorius ir leidėjas J. 
Vasaitis. Vyr. redaktorius Stp. Vy

kintas. Nr. 1 lugpiūčio mėn. 1946 m. 
48 psl Nr. 2-3 rugsėjo - spalių mėn., 
64 psl.

6. Mūsų Žinios. Greveno lietuvių 
savaitraštis 1946 m. rugpiūčio 23 d. 
Nr. 1 (15) Redakt. V. Kalakauskas. 
Leid. Lietuvių Komitetas Graven 
(Westf.) „Mūsų Žinios" buvo tąsa 
„A Z“ ir jų teišleistas 1 numeris.

7. Mūsų Žodis. Spvaitinls lietu
vių laikraštis. Pradėtas leisti 1946 m. 
rugsėjo 1 d. Greven Nr. 2(16). Lei
džia LTB Greveno Apylinkės Komi
tetas. Redaguoja Redakcinė Kolegi
ja. Vyr. redaktorius S. Laucius. 
„Mūsų Žodis“ buvo tąsa Mūsų Ži
nių ir jo teišleista 4 numeriai.

8. Nemuno Banga. Markt Gra- 
tingo Lietuvių Stovyklos Neperiodi
nis Leidinys, rotatorium spausdina
mas, pradėtas leisti 1946 m. sausio 
1 d. Nuo 3 Nr. 1946. II. 16. spausdi
namas spaustuvėje Nr. 7, 32 pi. pa
vadintas „Kultūros Žurnalas“. Re
dagavo J. Dobrovolskis. Išleista 7 
numeriai.

9. Pėdsakai. Lietuvių Kultūros ir 
visuomenės Žurnalas. Redaktorius 
Stasius Būdavas. Atsak. redaktorius 
A Vilainis. Leidėjas Mūsų Viltis. 
Nr. 1, 1946 m. rugpiūčio mėn. Fulda, 
64 psl. Nr. 2, rugsėjis, 64 psl.

10. Saulutė. Mėnesinis lietuvių 
vaikų laikraštis. Redaktorius ir lei
dėjas A. Giedraitis. Pradėta leisti 
1946 m. sausio 15 d. Detmold. Iš
leista 12 numerių.

(Bus daugiau)
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Duokite spaudos - ji mus atgaivina
(Atkelta U 2 pusi.) 

minutės aiškina kitas spaudos gar
bintojas. Ir čia atsakymas tas pats 
— negalime.

— Aš pasiryžęs savus laikraščius 
parvežti l tėvynę, jų esu surinkęs vi
sus ir pilnus komplektus — duokite 
man visų po dul Suslgriaudena tar
nautojai, — nejučiomis šiam žilagal
viu! seneliui sudaromi du komplek
tai. Tuo tarpu iš eilės pasigirsta rū
stokas balsas ir grasinama po du ne
duoti, nes dar 300 žmonių laukia 
eilės.

Protarpiais įsiviešpatauja tyla Ir 
tik laikraščių čežėjimo garsai sudaro 
savotišką nuotaiką. Po minutėlės vėl 
įsisiūbuoja garsios kalbos ir reikala
vimai.

— Duokite smulkių pinigų, kom
plektas kainuoja 5 markes' 60 pf. — 
nuolatos monotoniškai kartoja tar
nautojai.

Beregint 500 egz. laikraščių krū
vos nyksta. Dar valandėlė ir visai 
nebeliks nė vieno egz. Su rūpesčiu 
iš tolo eilėje stovintieji žvelgia Į greit 
mažėjančias laikraščių krūvas. Vėl 
pasigirsta balsų, reikalaujančių ne
duoti po du egz. arba reikalauja bent 
po IJaikraštl palikti.

Dar valandėlė ir nuo stalo dingsta 
paskutinieji laikraščių egz. Ne vi
siems ir šį kartą išteko. Nelaimin
gieji netvarkingai suvirsta | įstaigą 
ir paberia visą eilę nepasitenkinimo 
pareiškimų.

— Kodėl nepalikote, aš jau antra 
savaitė kaip laikraščių nesuskumbu 
nusipirkti. Reikalaukite iš admini
stracijų didesnio kiekio, o mums tu
ri būti. — Dėsto savo svarbius mo
tyvus nuskriaustieji. Tarnautojai 
šluostosi prakaitą ir bando teisintis, 
kad redakcijos per mažai spausdina, 
kad administracijos nesiunčia ir ne
gali daugiau prisiųsti. Tačiau tas 
nuskriaustųjų nepatenkina. Jie ner
vingai žvalgosi, prašo bent seno lai
kraščio, o kai ir to nebegauna, nepa
tenkinti atsisveikina su spaudos pla
tintojais ir jų veiduose suspindi ryš
iais pyktis. Kas pagaliau kaltas — 
jų troškimas teisus, tačiau ir platin
tojai nekalti. Trukšminga audra bai
gėsi. Per valandą stovykloje įsiliejo 
po 500 ir daugiau egz. įvairių lietu
viškų laikraščių.

Tokiame spaudos laukimo ženkle 
slenka dienos, mėnesiai ir metai. 
Kasdieną pro kioską ar paštą praeina 
tūkstančiai lietuvių tremtinių ir jie 
visada užsuka paklausti: ar dar nėra 
naujos spaudos, kada bus, ar šian
dien parvešite, o gal po pietų, tik man 
palikite? — tai kiekvienos dienos 
klausimai, į kuriuos tūkstančius kar
tų atsako spaudos platintojai.

Dr. Einšteinas 
už pasaulinį parlamentą

Gerai visiems žinomas mokslinin
kas dr. Einšteinas pareiškė pasiūly
mą, kad Jungtinių Tautų visumos 
suvažiavimas iš taiką mylinčių tautų 
sudarytų pasaulini parlamentą, ku
ris, gal būt, apsaugotų nuo karo ir 
tuo būdu jis pasakytų galutini žodi, 
kuri dabar Saugumo Taryboje para
lyžuoja veto.

Dr. Einšteinas savo laiške, ‘iš
spausdintame „Jungtinių Tautų pa
saulis“ žurnale, kreipiasi l 55 tautų 
delegacijas imtis šių priemonių:

1. Padidinti savo autoritetą, suo- 
bordinuojant Saugumo Tarybą.

2. Delegatai turėtų būti ne vy
riausybių skiriami, bet labiau popu
liariu būdu parinkti,

3. Šiuo krizės metu sesija turi tę
stis nenutrūkstamai.

Toliau jis pareiškė, jog visumos 
suvažiavimui tapus aukščiausiu auto- 

< ritėtu — organu, tai Rusija, gal būt, 
pasipriešintų pasaulinei vyriausybei. 
Tačiau, pastebėjo j(s, jei Rusija atsi
sakytų prisidėti prie pasaulinio par
lamento, tai likęs pasaulis būtų pri
verstas tvarkytis be Sovietų Sąjun
gos.

Visos tautos paliktų atviras duris 
ir Rusijai prisidėti.

Delegatų rinkimai duotų pasau
liui jausmą, kad visos sritys atvirai 

/ ir proporcionaliai yra reprezentuoja
mos, baigė dr. Einšteinas.

(Tenka pabrėžti, kad šis dr. Ein
šteino pareiškimas, yra labai būdin
gas ir tiesiog revoliucinis, kada net 
jis pats sutinka su tąja mintimi, jog 
pasaulinis parlamentas ar vyriausybė 
galinti egzistuoti ir be Sovietų Są
jungos ir kad auksčlausias organas 
pilnatis būtų, bet ne Saugumo Tary
ba, kuri dabar su veto teisės spren
dimu ir taika išstato i pavoju). — am.

Gi mūsų laikraščiai kasdien vis 
tobulėja. Iš menkučių savaitraštukų 
per visą tremties laiką išaugo stori, 
rimti, gražiai iliustruoti savaitraščiai. 
Si rudeni ne vienas minės savo su
kaktis. Dalis mūsų laikraščių sun
kiose sąlygose neišsilaikė ir gal per 
anksti užgeso. Tačiau kurie išliko, 
tie ir toliau eina grubiu keliu, bet 
tvirtu žingsniu i ateit). Ir štai gal 
vienas iš pirmųjų ir tvirtųjų savai
traščių „MŪSŲ KELIAS“ šiandien 
kopia per šimtąjį Nr. Jo išeitas ke
lias sunkus, daug kliūčių nugalėjęs, 
tačiau jis šiandien pradžiugina kiek
vieną tautieti tremtyje. Netrukus ir 
kiti švęs savo šimtinę. Jiems šian
dien priklauso visos lietuvių ben

Įvairios žinios
• Sovietų teismas Austrijoje nutei
sė vieną 100 “/« invalidą austrą 5 me
tus kalėjimo už tai, kad šis sutikęs 
priimti pernakvoti vieną rusų karei
vi, kuris atėjęs vakare ir ginklu pa
grasinęs, jei jo nepriimtų nakvoti. 
Vėliau buvęs suimtas karys ir tas in
validas ir, sakoma, išvežtas iš Austri
jos. (W.K.)
• Japonijos imperatorius Hirohito 
dabar esąs dar labiau žmonių garbi
namas dievu, negu prieš karą, pa
reiškė Britų imperijos kontrolės ta
rybos narys Japonijoje. (AP)
• Praėjusią savaitę prasidėjo pa
saulinis medikų kongresas Paryžiaus 
miesto salėje. Dalyvauja atstovai nuo 
500.000 gydytojų iš 55 kraštų. (Reu
ter)
• Sovietų Sąjungos vyriausybė pa
šaukė 500.000 jaunimo tarp 16 - 19 
metų apmokyti. Tatai sudarys darbo 
rezervą. Sis pašaukimas yra jau tre
čiasis šiemet. Iš viso būsią pašaukta 
1.200.000 jaunimo. (UP)
• Australija nori įsigyti iš D. Bri
tanijos 90 karo lėktuvų ir du lėktuv
nešius, kurių kiekvienas galės paimti 
po 35 lėktuvus. (AP)
• Generolas Eisenhowerls pareiškė, 
kad jis nenorįs žinoti apie bet ko
kius prezidento kandidatus ir politi
nius darbus. Jis pasakė: „Žmonės 
gali pasikeisti. Jie pakeičia savo re
ligiją. Bet aš galiu pasakyti, kad aš 
nieko nenoriu žinoti apie politiką ir 
aš nenoriu jokios politinės įstaigos. 
Aš garbingai manau, kad aš nenoriu 
nieko apie ją žinoti!“
• Iš britų zonos išvyko ( Angliją 
21.223 asmenys, o repatrijavo i Len
kiją — 34.500. Be to, | Vcnecuelą 
iš vyko 860 Ir 830 Kanadą. Į Austra
liją pirmasis laivas išvyks tik spalių 
30 dieną.

Tolimesnė repatriaciją ir emigra
cija bus vykdoma į Prancūziją, Bel
giją, Olandiją ir Vengriją, praneša 
britų karinė vadovybė. (UP)
• Argentinos policija areštavusi 11 
vyrų, kurie mėginę pasikėsinimą 
prieš vyriausybės vadus kartu su p. 
Eva Peron, praneša laikraščiai. Fe
deralinis teisėjas patvirtina apie ne
legalaus užpuolimo areštą, bet deta
lių nenurodo. Policija atsisakė tatai 
komentuoti. .(AP) 
• Iš Ženevos praneša AP, kad Nor
vegijos karalius Haakon sutiko būti 
Varazze esperanto draugijos nariu.
• Reuterio pranešimu iš Frankfur-
to, amerikiečių zonoje panaikinta
pašto cenzūra nuo rugsėjo 26 dienos.
• Britų karinė misija išvyko iš Ru
munijos. Taip pat išvyko ir Rusijos 
bei Amerikos karinės misijos. (AP)
• Izoliacionistinis „Chicago Tribu
ne" laikraštis planuoja pasistatyti 
plieno ir betono — slėptuvę 3.000 
žmonių, kad apsisaugotų nuo atomi
nių bombų puolimo metu. (Reuter)
• Korespondentai iš Vienos praneša, 
kad sovietų laikymasis derybose dėl 
buv. vokiečių aktyvų Austrijoje ne
pasikeitęs ir kad konferencija tuo 
klausimu greičiausia neturėsianti 
nieko pranešti laipkričio mėn. Lon
done susirinksiantiems keturiems 
užsienių reik, ministeriams. —E —
• JV profesinių sąjungų unija AFL 
(American Federation of Labor) pas
kelbė labai aštrų pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad Sovietų S-ga grasina 
taikai. Pareiškime konstatuojama 
JTO nesėkmė ir siūloma sušaukti ke
turių didžiųjų susitikimą naujam ka
rui išvengti. — E —
• Sovietų Azerbaidžano rašytojai 
pakvietę Sovietų Lietuvos rašytojus 
| savo suvažiavimą. —E —
• Buvęs JAV ambasadorius Pary
žiuje, William Bullitt, išgarsėjęs savo 
aiškiais politiniais straipsniais, ku
riais jis ryškiai apibūdino Sovietų 
Sąjungos politinius siekimus, atvyko 
iš Hongkongo i Saigoną. (AP) 

druomenės nuoširdi padėka ir gra
žūs linkėjimai.

O tie visuomenės linkėjimai yra 
kasdien gyvi, nuolatos pulsuoja, — 
su spausdintu žodžiu bendruomenė 
suaugo neišskiriamai. Tuos linkėji
mus kartoja tūkstančiai tautiečių 
dieną iš dienos ir šaukia:

— Duokite mums naujos spau
dos, mes jos laukiame, ji mus atgai
vina — tai didysis mūsų bendruo
menės paminklas lietuviškajam 
spausdintam žodžiui ir jo ugdyto
jams.

Tad teneužgęsta dvasinio kelio 
rodyklės žibintai ir tegul jie veda 
dvasios peno pasiilgusius t gražesnę 
benamio ateiti! Jurgis Janušaitis

• Čekų tautinių socialistų partiją, 
kuriai priklauso prezid. Benešąs, pas
kelbė neprisidedanti prie komunistų 
— socialdemokratų bloko. —E —
• Respublikonų kandidatas l prezi
dentus Stassesnas kalbėjo JV preky
bos rūmų atstovams ir pasisakė už 
specialią kongreso sesiją Marshallo 
planui priimti. Tačiau „NYHT“ pra
neša, kad nepaprastos kongreso sesi
jos klausimas jau, atrodo, palaidotas 
ir kad Europai bus padedama perei
namosios pagalbos būdu. — E —
• Italija gavo gausių sveikinimų iš 
Britų min. pirmininko ir kitų britų 
pareigūnų dėl taikos sutarties įsiga
lėjimo, bet iš britų pusės buvo nieko 
neužsiminta apie Rumunijos, Bulga
rijos ir Vengrijos taikos sutartis. Be- 
vinas šiltais žodžiais sveikino grafą 
Sforzą, Išreikšdamas džiaugsmą dėl 
draugiškų santykių užmezgimo. Taip 
pat buvo pastebėta ir Suomių sutar
tis.
• UP iš Pragos praneša, kad Bel
grado komunistų laikraštis „Borba“ 
nusiskundė, jog „amerikiečių gelto
noji spauda" fabrikuojanti praneši
mus apie netvarką Jugoslavijoje, kad 
paveiktų JTautaa Graikijos deba
tuose.
• „UIus“ redaktorius Atal, vienas 
iš Višinskio diskvalifikuotųjų „karo 
kurstytojų“, rašo, kad Višinskis ki
taip ir negalėjęs kalbėti, nes kitaip 
jam būtų reikėję apsispręsti nebe
grįžti | Maskvą. Atai mano, kad so
vietų pasiūlymai bus atmesti didele 
balsų dauguma. -E-
• I Ankarą atvyko JV kongreso at
stovų rūmų biudžeto komisijos pir
mininkas Taberis su dviem kitais 
kongreso atstovais. Taberis turkų 
spaudai pareiškė: „Aš nesu (galiotas 
duoti pareiškimą, apie JV užsienio 
politiką, bet galiu pasakyti, kad JV 
užsienių politikos tikslas yra apsau
goti pasauli, pirmoje eilėje Turkiją 
ir Graikiją, nuo komunizmo“. -E-
• Sudaryta nauja vengrų vyriausy
bė. Premjeru pasiliko Dinyes, išmes
tas iš smulkiųjų savininkų partijos; 
vicepremjerai yra socialistas ir ko
munistas. Kabinete yra 5 komunistai, 
4 smulk savininkai, 4 socialdemo
kratai ir du tautiniai valstiečiai. -E-

Juo ;v..uū nuo karo pabaigos, juo 
labiau baimė apima tautas, kad ir 
vėl jaučiama grėsmė ir ne iš bet kur 
kitur, o tik iš Sovietų pusės.

Neseniai prancūzų tautinio kari
nio komiteto plenumo pirmininkas 
Paul Anxionnaz Anglų - Amerikos 
spaudos draugijos pobūvyje pareiš
kė, kad „tiesiogls pavojus kyląs ne 
iš Vokietijos pusės, bet dabartinė 
grėsmė yra Rusija. Prancūzija netu
rinti savo tautinės gynybos, nes jos 
vyriausybė nėra apsisprendusi, iš kur 
jai pavojus kyla".

„Mes, sako jis, turime kareivių ir 
karininkų, bet mes neturime nei tik
ros medžiagos, nei tikro paruošimo, 
nei tikros strategijos. Priežastys yra 
tos, kad kraštas ar vyriausybė ne
turi generalinės linijos ir neįžvelgia, 
kur glūdi pavojus. Efektyvi tautinė 
gynyba bazuojama aiškia koncepcija, 
nustatančia patencialųjl agresorių. 
Šiuo metu prancūzų tauta nėra vie
ninga kalbamu klausimu. Daugelis 
prancūzų pavojų mato iš Vokietijos. 
Aš sakau, kad tai neteisinga šiuo me
tu. Gal būt, tai bus po 10 ar 15 metų, 
bet dabar grėsmė yra iš Rusijos. 
Antroji grėsmė yra Ruhro srityje. Jei 
mūsų diplomatija ir mūsų generali
nis štabas subordinuos savo politiką

Hanau stovyklos lietuviai eilutėjė laukia naujos spaudos

• Bulgarija ir Jugoslavija planuo
jančios muitų uniją tarp abiejų kra
štų, praneša UP.
• „Evening News“ rašo: Tarp nacių 
tironijos ir tarp tironijos, siaučiančios 
Bulgarijoj ir kituose Rytų Europos 
kraštuose, skirtumas labai nežymus 
— tepasikeitė marškinių spalva ir 
ženkleliai, pasiliko gi tos pačios pa
grindinės žymės — melas, bizūnas ir 
kartuvės. -E-

I • Vatikano organas „Osservatore 
i Romano“ griežtai pasmerkė bulgarų 
vyriausybės keršto aktą. -E-
• JV valstybės pasekretoris Lovet- 
tas pranešė, kad JV, britų ir pran
cūzų vyriausybės sutarė išdalinti rei
kalingoms Europos valstybėms pusę 
vokiečių per karą pagrobto aukso — 
už 165 mil. dol. Antra pusė laikoma 
Išdalinti, kai prispirs būtinas reika
las. -E-
• BBC korespondentas iš Paryžiaus 
praneša, jog prancūzų politiniai sluo
ksniai neslepia, kad Prancūzijos do
lerių atsarga pavojingai baigia iš
sekti. -E-
• Apie 4.400 žydų, kurie buvo pa
gauti bebandą ne'< galiai įsmukti ( 
Palestiną ir dabar gyvena DP sto
vykloj ties Luebccku, pranešta, kad 
visi jie gali važiuoti ( Prancūziją. 
Tie, kurie atsisakys ten vykti, bus 
laikomi savanoriškai pasilikę Vokie
tijoje ir nebegaus jungt. tautų glo
bos. Vokiečių organai pakartotinai 
pareiškia, kad Vokietija tų žydų ne
turės kur padėti ir kad jie jai visiš
kai nereikalingi. -E-
• Britų laikraščiai deda savo Wa- 
shingtono korespondentų pranešimus, 
kuriuose bandoma išsiaiškinti JV nu
siteikimus ryšium su Europos ūkinio 
atstatymo planu. Korespondentai at
rodo gavę įspūdžio, kad JV vyriau
sybė nusprendusi negaišti ir greit im
tis priemonių Europai aprūpinti mai
stu. „Times“ korespondentas atkrei
pia dėmesį I vakarykšti Lovetto pa
reiškimą, kad JV vyriausybė jau nu-

Prancūzai bijosi Rusijos
KARO ATVEJU PRANCŪZIJOJE RIEDĖTŲ SOVIETŲ TANKAI

ir planuos Vokietijos grėsmės linkme, 
tai jie bus klaidingi.“

„Jei šiandien (vyktų konfliktas, 
aš nesu tikras, kad strategijos pla
nas pilnai apimtų Prancūziją. Kas 
yra tikra, tai konflikto atveju Rusija 
tuojau siektų išplėsti savo gynybos 
sritį už Sovietų Sąjungos ribų ir pa
siųstų savo tankus ir dalinius, kurie 
užlietų Prancūziją.“

„Tai būtų dar daugiau — rusai 
okupuotų Prancūziją. Aš bijausi, kad 
tose aplinkybėse nepagriebtų val
džios komunistų partija. Sis reikštų 
prancūzų intelektualų ir administra
cijos elito likvidavimą, o tuo būdų 
Prancūzija šimtmečiui būtų išbrauk
ta iš pasaulinės įtakos žemėlapio. 
Mūsų diplomatai ir mūsų generalinis 
štabas negalvoja apie šias galimy
bes.“

Toliau jis nurodė, kad vyriausybė 
nežinanti, ko ji siekianti, ir priekaiš
tavo dėl visuomenės neparuošimo 
konflikto atvejui. „Tautos gynyba 
šiandien paremta žinojimu ir visos 
visuomenės įtikinimu, bet ne viena 
karine pajėga. Dabartinis pavojus, 
kuris kabo ant mūsų, nėra aiškiai 
išdėstytas prancūzų tautai.“

„Mes nesame pasakę tautai, kad, 
jeigu Rusija mėgintų užimti Prancū

stačiusi laikinosios pagalbos Europai 
sumą; jos dydis kol kas nepraneša
mas. „Daily Herald" didelė antrašte 
skelbia: „Prez. Trumanas nusprendė 
sumažinti Amerikos maisto produktų 
kainas Europai“. -E-
• „Wiener Kurier“, leidžiamas ame
rikiečių karinės vadovybės Austrijo
je, Rumunijoje uždraustas platinti. 
Anksčiau šis laikraštis buvęs parda
vinėjimas su iškarpytais straipsniais, 
kurie liesdavo Rusijos politiką. (W.K.)
• Monsignore John O’Grady, Natio
nal Conference of Catholic Charites, 
reikalų vedėjas Salzburge kalbėjosi 
su gener. majoru Harry J. Collins, 
Austrijoje amerikiečių zonos vadu, 
dėl tremtinių apgyvendinimo kituose 
pasaulio kraštuose. (D. ND)
• Paryžiuj sustreikavo baleto šokė
jai ir uždangai pakilus atsisakė išeiti 
l sceną. Publika turėjo išsiskirstyti 
nemačiusi spektaklio. Baletininkal 
streikavo protestuodami prieš pasam- 
dymą baletmeisterio Serge Lifaro, 
kuris vokiečių okupacijos laikais su
sitepęs kaip kolaborantas. -E-

SOVIETŲ SPAUDA PUOLA 
TRUMANĄ

AP iš Maskvos praneša, kad So
vietų „diktatūros žurnalas“ atspaus
dino labai nerimtą straipsni, kuria
me puolamas prezidentas Trumanas 
ir vadinamas „galanterijos pardavė
ju iš Jacksono Mussouri, siekiąs 
Muencheno puskarininkio lautų“.

Toliau laikraštyje rašoma, kad 
Trumanas nešiojąs kelnes 2 coliais 
trumpesnes negu esą standarto pri
imta, esąs imperializmo tarnu ir Wall 
Streeto bei New Yorko paklusniu fi
nansinių magnatų (rinklu.

Rusų laikraštis, cituodamas gen. 
G. Marshallio, Douglos, Mac Arthuro, 
G. Wedemeyerlo ir gen. Mark Clark 
paskyrimus, rašo, kad p. Trumanas 
valstybės departamentą sukarinęs. 
(NYHT) 

ziją, mes ginsimės ant sienų, užnu
gary, kiekviename name ir kiekvie
name kampe. Mes nesame padarę 
tai, ką 1940 m. britai darė. Angli
joje kiekvienas žmogus žinojo, ką jis 
darys invazijos metu — jis buvo pa
siruošęs ir paruoštas.“

„Nieko panašaus nėra padaryta 
Prancūzijoje šiandien. Aš esu (spė
jęs Vyriausybę...“

Generalinis sekretorius radikalų 
partijai pareiškė, kad „Prancūzija 
turi bet kuriomis aplinkybėmis ne
priimti komunistų į vyriausybę.“

Į klausimą, ar prancūzai sponta
niškai organizuotų rezistencini vei
kimą ir partizanų veiklą, jei Rusija 
užpultų, p. Anxionnaz atsakė: „Vy
riausybė turi vadovauti ir primesti 
savo valią užsienio politikoje. Dabar 
žmonės nežino, ką galvoti ir kur žiū
rėti.“

„Jie atsimena, kad išvadavimo 
metu komunistai be įgaliojimo pa
griebė vietos valdžią daugely Pran
cūzijos vietų ir savo atsakomybe iš
šaudė labai daug žmonių. Ir tas dau
geli žmonių gąsdina. Jei vyriausybė 
veiktų stipriai, padėtis pasikeistų. 
Prancūzijoje 4/5 tautos respektuoja 
legalumą ir vyriausybės veiklą, pa
remtą įstatymu...“

(DM ir NYHT)
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Spaudos nuotrupų mozaika
Amerikos laikraščiuose rašoma, 

kad per Bikini eksperimentų atomine 
bomba užmuštoms ožkoms ir kiau
lėms bus pastatytas paminklas.

Pagal „New York Herald Tribū
ne“ pranešimą JAV atomo fabrikai 
per tris pirmuosius šių metų mėne
sius pirko iš Belgijos Kongo 1648 to
nas uranijaus.

Kaip „Nouvelles de France“ pra
neša, JAV atomo mokslininkas Dr. 
Leo Szilard paaiškino, kad po dešim
ties arba penkiolikos metu patobu
lintos atominės bombos galės sunai
kinti kiekvieną gyvybę miestuose, 
nesugriaudamos nė vieno pastato.

Indijos nacionalinė vyriausybė 
yra paruošusi įstatymo projektą apie 
Steigimą gydymo įstaigų sergantiems 
namų gyvuliams, o ypatingai šven
tosioms karvėms.

Tremtinių mokyklos...
(Pradžia 1 pusi.)

♦ reikalingi ne Venecuelai, Brazilijai, 
Kanadai ar kitai kuriai valstybei, bet 
savai tėvynei apgyvendinti, savam 
kraštui atstatyti, savos tautos gero
vei dirbti kūrybinį darbą. Emigraci
ja, jei Ji būtina, bus mums laikinė 
apsigyvenimo vieta, kol didžiosios 
valstybės pagal pasirašytą Atlanto 
Chartą išspręs ir Lietuvos valstybės 
atstatymo klausimą.

Lietuvių tremtinių mokyklos tu
rėtų lietuviškumą ugdyti ne tik mo
kykliniame jaunime, bet jo nepašyk
štėti ir mokyklų nelankantiems trem
tiniams. Mokyklos turėtų būti kul
tūrinio gyvenimo vadovės, kaip jos 
buvo nepriklausomoje Lietuvoje. Lie
tuvių tremtinių mokyklos iki šiol bu
vo lietuviškumo tvirtovės, jos turi 
tokiomis palikti ir toliau. Tik dabar, 
kada daugelis mūsų tautiečių nustoja 
moralinės pusiausvyros ir užsimerkę 
ryžtasi lįsti į Venecuelos džiungles, 
lietuvių tremtinių mokyklos turėtų 
Išeiti iš savo kiemo ir vėl priminti 
lietuviams lietuviškumo pareigą, kaip 
ne kartą tai priminė nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Lietuvių tremtinių mokyklų tar
nyba šiuo metu yra daug svarbesnė, 
sunkesnė ir atsakingesnė negu ku
riuo kitu metu. Per dvejis metus ji 
tą tarnybą atliko beveik be prie
kaištų. Tretieji metai, prasidėjus lie
tuvių emigracijai į tolimus kraštus, 
tremtinių mokykloms bus žymiai 
sunkesni, nes iš jų bus reikalaujama 
didesnio stropumo ir budrumo lietu
viškumo tarnyboje. Norėtųsi joms 

..linkėti nepritrūkti energijos, kantry
bės, pakilios nuotaikos ir dar labiau 
sustiprinti lietuviškumo ugdymą ne 
tik tarp savo klasių sienų, bet ir už 
jų. Mkt. M. Stonys

JAV karo ministerijos kompete- 
tingas asmuo pranešė, kad naujieji 
šešių motorų bombonešiai Bgd — 36, 
galės su atomine bomba nuskristi j 
bet kurią apgyventą žemės vietą ir 
nenusileidę grįžti į savo bazę. Bom
bonešių skridimo radiusas yra .16.000 
km. Be to, lėktuvai galės paimti 
6.000 kg krovinio.

Trumpesniuose atstumuose lėktu
vai galės paimti 36 tonas bombų, va
dinasi, tris kartus daugiau negu su
per-tvirtovės Bgd — 29.

„Nuernberger Nachrichten“ rašo, 
kad bagažo kontrolės metu pasienio 
stotyje Feilitzsch, Cekoslovakijos- 
Bavarijos pasienyje, vokiečių pasie
nio policija konfiskavo pas vieną ke
leivį dvi apysakininko Turgenlevo 
knygas. Husų autorius policininkams 
atrodė įtartinas.

Anglų enciklopedijoje „Encyclo
pedia Britanica“ 1768 laidoje žodžiui 
„atomas" buvo paskįrta tik keturios 
eilutės. 1810 metų laidoje žodžiui 
„meilė“ buvo paskirta penki pusla
piai. Naujausioje laidoje žodis .mei
lė“ visai nefigūruoja, gi žodžiui „ato
mas“ paskirti penki puslapiai.

Norinčių aivyfti Argentinon žiniai
Generaliniam Argentinos Migra

cijų Departamento direktoriui Dr. 
Peraltal atsistatydinusiojo pareigas 
eina pulkininkas Diana, iš pamatų 
pertvarkydamas visą atsikvietimo 
procedūrą. Kas iš savo giminių gavo 
darbo sutartis arba affidavitus, tie, 
greičiausia, galės vykti pirmoj eile), 
Argentinos imigracijos misijai atvy
kus. Ji greitu laiku turinti išvykti.

Prie senojo direktoriaus kasdien 
buvo išduodama apie 250 leidimų, gi 
dabar jau išduodama apie 1.000 kas
dien. Eina didžiausias persitvarky
mas ir turime užtikrinimą, kad greitu 
laiku bus galima gauti leidimus at
sikviesti giminių ir iš Vokietijos.

Argentinoje susikūrė Baltijos tau
tų imigracijos reikalams komitetas, 
kurį sudaro du estai, du latviai ir 
vienas lietuvis. Komiteto pareiga iš
tirti, ar kviečiamieji atsako Argen
tinos imigracijos reikalavimams ir 
ištyrus paduoti norinčių vykti sąra
šus. Patvirtintas sąrašas atstoja lel-

I.ietuviai esperantininkai
Spalių 11 d. šaukiamas suvažiavimas Schw. Gmuende

Pakaro gyvai suklestėjęs Espe
ranto sąjūdis Europoje ir užjūrio 
kraštuose įpareigoja ir išblaškytus 
lietuvius esperantininkus jungtis į 
organizuotą vienetą, aktyviai prisi
dedant prie bendro tarptautinės kal
bos reikalo ir pasauliniame forume 
keliant mums, lietuviams, padarytą 
skriaudą.

Šiems uždaviniams organizuotai 
aptarti, š. m. spalių 11 d. Schwaeb. 
Gmuende (amerikiečių zonoje), lietu-

Buvęs vokiečių generolas Walter 
Dornberger, kuris karo metu vado
vavo rakietinlų bombų bandymo 
įstaigai, prieš kurį laiką iš Anglijos 
belaisvių stovyklos pervežtas lėktu
vu į J.A.V.

Pusiau karinė kiniečių jaunimo 
organizacija Sanminvhugi inkorpo
ruota į vyriausybininkų armiją sėk
mingesnei kovai su liaudies armija. 
JAV valstybės departamentas paskel
bė, kad Cangaišekui duota lincenzija 
importuoti ginklus iš J.A.V.

Sudarė Br. K.
DUONA IR POLITIKA

Amerikiečių okupacinių pajėgų 
Vokietijoje leidžiamas laikraštis „Die 
Neue Zeitung“ iš patikimų šaltinių 
sužinojo, kad Rytų zonos ministerial 
ir aukšti ministerijų valdininkai be 
sunkai dirbančiųjų maisto kortelių, 
dar gauna kas mėnesį didelius prie
dus. Ministerial gauna po 1.500 ciga
rečių, 18 kg miltų, 10 kg miltinių ga
minių, 12 kg mėsos, 8 kg sviesto, 2 kg 
riebalų ir 30 litrų riebaus pieno. Mi
nisterijų direktoriai gauna po 900 ci- 
gariečių, 15 kg miltų, 9 kg miltinių 
gaminių, 9 kg mėsos, 3 kg sviesto ir 
30 litrų riebaus pieno, -šv- 

dimą; jis siunčiamas tan Argentinos 
konsulatan, kurio sričiai priklauso 
lape pažymėti kandidatai vizoms 
gauti. Nuorašas eis DP organizaci
joms, kad praneštų vizų gavėjams ir 
kad išgautų leidimą iš okupacinės vy
riausybės nuvykti pažymėtam konsu
latan. IRO pagelbėsianti apmokėti 
keliones. Norintieji atvykti tepaduo
da tvarkingus savo šeimų sąrašus, 
kas šeima atskirame lapelyje, maši
nėle parašant vardus, pavardes, gi
mimo datą ir vietą, amatą, relligiją 
ir adresą. Viską prašome siųsti ad
resuojant:

A. L. Balsas, Casilla de Correo 
303, Buenos Aires, Argentina.

Būtų praktiškiausia nurodyti 
bent vieną pažįstamą Argentinoje. 
Sąrašus geriausia siųsti laikraščių re
dakcijų ar kitų DP komitetų patvir
tintus. Kas suteikė nepilnas žinias, 
tiems negalima gauti leidimo.

A. L. Balso Redakcija

vių stovykloje, kviečiamas aktyviųjų 
(mokančių kalbą) esperantininkų su
važiavimas šia dienotvarke:

1) Liet esperantininkų tremtinių 
draugijos steigimas ir kitos ak
tualijos,

1) Esperanto 60 metų sukakties 
minėjimas.

Techniniai nurodymai važiuojan
tiems. Iš Frankfurto, Tuebingeno ir 
Muenčheno pusės važiuojama į Stutt- 
garto centrinę stotį, iš kur nesunkiai

SPORTO ŽINIOS
Margiečiai vis laimi

JHARGI8" I — MEMMINGENO „MINUS“ — 64:»1

Pirmasis margiečių svečias buvo 
Memmingeno sporto klubo „Mintis“ 
krepšininkai, kurie rugsėjo 27 d. su
lošė Kemptene krepšinio rungtynes. 
Be abejo, prieš margiečius memmin- 
geniečiams sunkiai sekėsi kovoti, — 
vienas jų noras buvo pasimokyti ir 
taip skaudžiai nepralošti. Nuo pat 
rungtynių pradžios iniciatyva mar
giečių rankose, ir antrojo ketvirčio 
pradžioj pasekmė — 20:2 kemptenie- 
čių naudai. Čia margiečiai duoda sa
vo kaimynams „atsigriebti — įleidžia 
į aikštę porą silpnesnių žaidėjų: Iki 
pirmojo puslalkio pabaigos memmin- 
geniečiai pasekmę šiek tiek sušvel
nina, puslaikis baigiamas 37:12 mar
giečių naudai. Antrame puslaikyje 
margiečiai dar labiau „atsileidžia“, ir 
žaidimas gaunasi jau apylygis, — jo
jo pasekmė — 27:19 kemptenlečių 
naudai. Bendra rungtynių pasekmė
— 64:31 (37:12) margiečių naudai.

Taškų pelnę: „Margis“ — Norkus 
I — 17, Norkus II — 15, Sventickas
— 4, Varkai a — 22, Andrulis II — 4, 
Šlepetys — 2; „Mintis" — Ąžuolas — 
9, Kondrotas — 7, Juškus — 7, Gi
neitis — 4 ir Palavikas — 4.

„MARGIS“ — AMERIKIEČIŲ 
KARIU RINKTINE — 67:17 (30:7)

Kempteno CIC įstaigoje dirbą 
amerikiečiai kariai surinko iš visos 
apylinkės geriausius savo krepšinin
kus ir rugsėjo 28 d. stojo į kovą su 
margiečiais. Gerai, kad pasisekė 
jiems įmesti keletą tolimų metimų, 
tatai rungtynių pasekmę dar šiek tiek 
sušvelnino. Šiaip jųjų žaidėjai laikė
si labai korektiškai, neprarado savo 
geros nuotaikos, nors jiems ir teko 
pralaimėti. Bendra rungtynių pasek
mė — 67:17 (30:7) margiečių naudai.

Taškų pelnė: „Margis" — Varka- 
la — 28, Andrulis II — 6, Norkus I
— 8, Norkus II — 22, Sventickas— 3; 
amerikiečiai — Mc. Callister — 2, 
Blackere — 3, Clark — 2, Michelson
— 6, Rogers — 2, Mosher — Z

PRADEDAMAS KREPŠINIO
L KLASES PIRMENYBIŲ n RATAS

Kiek teko sužinoti iš Vyr. Krepši
nio Komiteto, spalių 16 d. pradeda
mas 1947 metų krepšinio L klasės 
pirmenybių antrasis ratas. Siame 
rate dalyvausiančios šios komandos: 
Scheinfeldo „Kovas“, Hanau „Per
kūnas“, Goettingeno YMCA, Kasse- 
llo „Lituanica“, Wuerzburgo „Vytis“, 
Tuebingeno „Vytis“, Dlllingeno „Sa-

pasiekiamas Aaleno traukiniu Schw. 
Gmuend. Važiuojantiems iš Nuem- 
bergo pusės įsėsti Nuernberge j Stutt- 
garto traukinį ir ta linija be persė
dimo pasiekiamas Schwaeb. Gmuend.

Atvažiuoti į paskirties vietą vė
liausiai penktadienio vakare (spalių 
10 d.), stotyje lauks vienminčiai. Pa
gal galimybes suvažiavimo dalyviais 
bus rūpinamasi. Vietinis LTB Apy
linkės komitetas šiam suvažiavimui 
maloniai pritarė.

Pirmojo L.E.T. suvažiavimo 
iniciatoriai

kalas“ ir Kempteno „Margis“. Vyr. 
Krepšinio Komitetas yra nusistatęs 
šį ratą vykdyti turnyrine sistemai 
suruošiant keturis turnyrus — Ha
nau, Scheinfelde, Dillingene ir Kemp
tene. Taigi, visos komandos turėtu 
tokiu būdu ketinis kartus suvažiuoti 
ir kiekvieno tokio suvažiavimo metu 
sulošti po porą ar vienerias rungty
nes. Antrasis ratas numatomas baig
ti dar šiais metais, būtent — gruo
džio 21 d. L.V-kag

Studentų sportas
Hamburgo vokiečių Universiteto 

pabaltiečiai sportininkai rugsėjo 11 d. 
iškvietė draugiškon kovon Pabaltijo 
Universitetą. Vyrų tinklinį laimėjo 
Pabaltijo Universitetas (6:15) (15:4) 
(16:14), o moterys pralaimėjo (5:15) 
(11:15). Krepšinį taip pat laimėjo Pa
baltijo Universiteto vyrų rinktinė: 
Snarskis (17)) Tunkis (9), Lataitis (4), 
Lukavičius (0), Eislers (2), Beržini 
(24) ir Veinbeks (2). Stalo tenisas, 
esant 4:3 Pabaltijo Universiteto nau
dai, dėl laiko stokos buvo nutrauk
tas. Taškų pelnė: Lukavičius (1), 
Priediti? (2) ir Kruminš (1).

Įvairiose sporto šakose viso daly
vavo apie 40 studentų, iš jų tauty
bėmis: latvių 25, estų 12, lietuvių 6 
ir lenkų 1. Atskirai imant, Pabaltijo 
Universiteto: latvių 16, lietuvių 6, o 
vokiečių Universiteto: estų 12, latvių 
9, lenkų 1, lietuvių 0. Nors mūsiškių 
tedalyvavo tik 6, bet visur buvo tin
kamai reprezentuotas!: ir tinklinyje 
irkrepšinyje,ir stalo tenise lietuviai 
buvo vieni iš pajėgiausių. Džiaugtis 
tačiau dėl mažo dalyvavusių skai
čiaus, netenka, bet įpratę esam pasi
guost: geriau mažiau, bet puikiai, ne
gu daug — o prastai. Ne kiekybė, 
bet kokybė! Su lietuviais sportinin
kais panašiai daug kur teniso pirme
nybės: ir čia didžiuliame tenisininkų 
tarpe, tarp latvių ir estų, lietuvių te
buvo tik žiupsnelis. Bet ir čia beveik 
visos pirmosios vietos atiteko lietu
viams. Lukavičius, pro 35 žaidėjus 
prasiskynęs, sau kelią tapo Universi
teto stalo teniso meisteriu. Vyrų dve
jete irgi matėme finalinėje kovojo 
lietuvius: Tunkūnaitė — Lukavičius,

Ar kamuolio žaidimuose, ar leng
voje atletikoje, ar kitur — visur pa
našus vaizdas. Lietuvių dalyvauja 
nedaug, dalyvauja, kad užimtų pir
mąsias vietas, o jei to nesitiki — mū
siškių aikštėje nematysi. Gi estų, o 
ypač latvių — „politika“ yra visai 
kitokia. Pirmiausia, jie sportuoją, 
kad sportuotų, kad tvirtėtų fiziškai, 
kad maloniai praleistų laikas ir ben
dradarbiautų. Jie todėl dalyvauja vi
sur ir visur masiškai. Mūsiškių te
pasirodo tik vadinamosios žvaigždės“, 
nors ir jų negausu. Bet ar neiname 
mes klaidingu keliu? Ar nevertėtų 
susirūpinti bent jaunosios sportinin
kų kartos perauklėjimu nuo „žvaigž
džių" ligos į tikrąjį sporto paskirties 
supratimą? Susirūpinkime, juk atei
tis — ar ne mūsų pareiga?! Ypač į 
tai dėmesys tenka atkreipti kūno kul
tūros mokytojams ir sporto klubams.

E. S.

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

(STAIGA. AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XXXIV
TOMKEVICIENE Galina, 43 metų, iš 

Vilnius;
URBONAS Oskaras, iš Flensburg;
URINOWSKI David, iš Kaunas; 
URISON Chaim, 50 metų, iš Kaunas;
URISON Sara, 50 metų, iš Kaunas;
VEIKUTIS Hubertas, 22 metų, iš 

Niederlankenstein;
VENCELIS (WENZEL) Urte, 57 me

tų, iš Groeszpelken;
VENISLOVIENE Liuda, 28 metų, iš 

Waklitz/Magdeburg;
VILClAUSKAS Vincas, 43 metų, iš 

Luckenwplde/Berlin;
VILMANTIENĖ Emma, 30 metų, iš 

Vilnius;
VOKENIENE Johannes, 56 metų, iš 

Hospital Prenzlau, Ukermark;
VYSNIAUSKAS Vladas, 45 metų, iš 

Panevėžys;
WEISS John, 58 metų, iš Dubenia; 
WENSLOVAS Gražina, 11 metų;
WENSLOWAS Juzė, 37 metų, iš Vil

nius;
"WOLFFSOHN Johanne Jeanette, 59 

metų, iš KZ Stutthof;
WYMERIS Edmund, 17 metų, iš Ha- 

bichtsberg/Neustadt;
ZAIKAUSKAS Simonas, 25 metų, iš 

Lahrbach;
ZARCHI Uya, 62 metų, iš Kaunas; 
ZILBER Dalia, 8 metų, iš Kaunas.

2824. Bursdienė T. ([14a] Schwab. 
Gmūnd, Litauisches Lager) — savo 
sūnaus Tado ir Justino.

2825. Antanas ir Jonas Cupkevi- 
om ar Cupkevičius prašomi atsiliepti 
jų pusseseriai Mary Vaickelonis iš 
Amerikos. Norint smulkesnių žinių 

prašoma rašyti M. Norelkienei, In
golstadt, Elbracht-Kaserne, DP 
Camp „C".

Gautas laiškas Augusto Lango 
vardu iš J. Padmoskaitės. Prašoma 
kreiptis pas kun. J. Klnonių, D Il
lingen/D., Mohrenstr. 1.

Oną ir Stasį RIMKUS, gyv. Ame
rikiečių zonoje, prašo atsiliepti Van
da LUKOSEVlClUTĖ, gyv. (20b) Wa- 
tenstedt, Wohnheim 2/3, Baltic Camp, 
British Zone.

Skelbimas
Iš L.R.K. Gen. Įgaliotinio Įstaigos 

Muenchene, Rauchstr. 20, prašomi at
siimti: 1) Liutkus Jonas ir 2) Mor
kūnas Juozas — užsienio pasus ir vi
zas, o 1) Jacob Masgeika, 2) Fell jonai 
Gurevičius, 3) Leonas Grlgoula, 4) 
Stasys Kundrotas, 5) Kazys Palaisis, 
6) Juozas Petkovičius, 7) Ervaldas 
Giedra, 8) Povilas Petkevičius, 9) 
Witas LiudwinaviCius ir 10) Kazys 
Keknevičius — kredito pažymėjimus. 

Pranešimas
8. m. spalių 10, 11 ir 12 dd. H a - 

n a u tremtinių stovykloje įvyks Bal
tijos Moterų Tarybos suvažiavimas, 
į kurį kviečiamos atvykti tarybos, 
kontrolės ir atskirų sekcijų atstovės.

Negavusios kvietimų prašomos 
laikyti šį pranešimą kvietimu.

Dr. M. Žilinskienė,
B. M. Tarybos Pirmininkė

TAUTIEČIAI,
New Yorke - Brooklyne įsteigta 

pirmoji lietuviška -ekspedicinė ben
drovė tremtinių pagalbai. Ji tarpi
ninkauja ir siunčia maisto ir rūbų 
siuntinius Europon.

Bendrovėje galima gauti jau ga
tavai paruoštus standartinius maisto 
siuntinius:

Siuntinys Nr. 1 —11 svarų kaštuo
ja 7,— dol.

siuntinys Nr. 2 — 20 svarų kaštuo
ja 10,— dol. su

persiuntimu.
Siuntinių sudėtis, naudojantis as

meniniu patyrimu, yra sudaryta iš 
pačių reikalingiausių maisto produk
tų, k. a.: pupelių kavos, cukraus, mė
sos, bekonienos, pieno ir 11.

Sudaromi ir išsiunčiami siuntiniai

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

MQSU KELIAS
išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dilllngen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16 

Vyr. Redaktorius D. Fenikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

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

Editor and publisher: Domas PEN ĮKAS. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 14

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau.
Population to be servedi 10.000.

ir iš pačių klijentų atneštų rūbų ir 
maisto.

Užsakymai priimami asmeniškai 
ir paštu. Persiuntimas skubus ir ga
rantuojamas.

Tautiečiai Tremtiniai! Rašydami 
savo giminėms Ir artimiesiems nuro
dykite rąinimos lietuviškos ben
drovės adresą, kuri greit ir sąžinin
gai Jums patarnaus. Tuo stiprinsite 
lietuvių pozicijas Amerikoje.

Jums pasiruošusi patarnauti
Sea — Gull Shipping Co.

560 Grand Street, Brooklyn, N.Y.

Delegatūrai yra reikalingos šios 
knygos (lietuviškieji vertimai):

Tihamer Toth: 1. Jaunos sielos 
auklėjimas, 2. Jaunuolio religija. 3. 
Jaunuolio būdas, 4. Jaunuolio lavini
masis ir 5. Jaunimo kovos.

Hardy Schikgen 8. J.:- 1. Tu ir 
jis, 2. Tu ir ji.

Jei kas iš Gerbiamųjų Tautiečių 
jas turėtų, Delegatūra nuoširdžiai 
prašo jai perleisti ar paskolinti. Pra
šome tik pranešti apie sąlygas. Kny
gas siųsti registruota (Einschreiben) 
siunta šiuo adresu: Delegatur des HI. 
Stuhles fūr Litauer, (14a) Kirchheim- 
Teck, Steingaustr. 18. Delegatūra

ŽADAMA IŠLEISTI ELEKTRO
TECHNIKA

Jei atsiras pakankamas suintere
suotų skaičius, numatoma perspaus
dinti dipl. inž. V. Petraičio veikalą, 
Kauno Aukštesniosios Techniko? Mo
kyklos 1939 m. leidinį „KINTAMOS 
SROVĖS PAGRINDAI", 350 psi. 16X 
24, 286 brėž., 69 uždaviniai su spren
dimais. Knygoje nuodugniai nagri
nėjami vienfazės srovės dėsniai ir 
transformatoriai. Numatoma kaina 
apie 30 RM. Norį įsigyti knygą te- 
praneša tuojau autoriui savo adresą 
(pinigų nesiųsti): Augsburg-Haun- 
stetten, Starstrasse 13.

„PATRIJOS“ LEIDINIŲ SKAITY
TOJAMS

Maloniai prašome Gerbiamuosius 
skaitytojus visais mūsų leidinių už
sakymo reikalais kreiptis tik į vietos 
stovyklų platintojus.

Kiekvienam leidiniui išėjus U 
spaudos jis tuoj paskirstomas ir iš
siuntinėjamas, pritrūkus per platin
tojus. galima užsakyti papildomai. 
Todėl pavieniai prašome nesikreipti.

„Tremties Metai" jau išparduoti 
— prašome taip pat neatkreipti ir pi
nigų nesiųstL
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1 MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Tautinė srovė nutarė įstoti į ALT
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Clevelande, kaip praneša „Dirva“, 
rugsėjo 14 d. įvyko organizacijų — 
Amerikos Lietuvių Misijos, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos ir Amerikos Lie
tuvių Tautininkų Centro vadovybių 
posėdis. Tas posėdis priėmė bendrą 
tautinės srovės nutarimą įstoti į Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Apie tai 
„Dirva“ rašo: „Sis tautinės srovės 
žygis pridės didelį svorį Amerikos lie
tuvių bendrai veiklai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Tas pradžiugins ir Eu
ropos lietuvius, kurie to susibendri- 
nirrio pageidavo, ir rimtus Amerikos 
lietuvius, kurie to laukė“. Toliau lai
kraštis rašo: „Pereitą pavasarį Dr. 
Pranas Padalskis, VLIKo įgaliotinis, 
atvežąs iš Europos tą VLIKo pagei
davimą Amerikos lietuvių bendrai 
veiklai, VLIKo kvietimą įteikė pas
kirai minėtoms tautinėms organiza
cijoms. Kadangi vėliau pavasarį įvyko 
Amerikos Lietuvių Tautininkų Cen
tro seimas ir birželio 28—29 d. Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos seimas, tos 
organizacijos gautus VLIKo kvieti-
mus perstatė savo seimams. Kaip 
žinoma, seimai tai pritarė. Pagaliau 
reikėjo sušaukti ir specialus posėdis 
Amerikos Lietuvių Misijos tam nu
tarimui padaryti.“

Rugsėjo 14 d. toks ALM posėdis 
įvyko. Jame dalyvavo šie atstovai — 
Adv. Antanas A. Oils, inž. P. J. Ziū- 
rys, adv. Vyt. Abraitis, K. S. Kar
pius, Dr. S. T. Tamošaitis, A. S. Tre
čiokas, J. J. Bachunas, Julius Sme
tona. Buvo padarytas toks nutari
mas ir pasiųstas Dr. P. Padalskiui: 
„Pone Delegate, Atsakydami į Jūsų 
laišką, rašytą š. m. birželio 19 d. šiuo 
pranešame, kad Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Contras', Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga ir Amerikos Lietuvių Misija 
yra nutarusios priimti Jūsų pasiūly
mą tarpininkauti pasitarime su Ame
rikos Lietuvių Tarybos direktoriatu 
dėl bendro darbo. „Raštą pasirašė V. 
Abraitis, P. J. Ziūrys ir A. Olis.
DR. KAZLAUSKAS BUS MOKY

TOJAS DETROITE
Iš JAV pranešama, kad dr. Kaz

lauskas, neseniai iš Prancūzijos nu
vykęs į JAV, gavo mokytojo darbą 
Grosse Point University School. Dar
bą toje mokykloje jau pradėjo. Kaip 
žinoma, Grosse Point yra Detroito 
priemestis, kur yra nemažas lietuvių 
Skaičius ir gyvas tautinis veikimas.
KS. URBANAVIČIUS PAKELTAS 

PRELATU
Vienas veiklesniųjų Amerikos lie

tuvių visuomenininkų, kunigas ir 
rašytojas Ks. Urbanavičius, neseniai 
atšventęs 50 metų savo kunigystės 
sukaktį, kaip praneša „Darbininkas“, 
Popiežiaus Pijaus XII buvo pakeltas 
prelatu. Naujasis prelatas eina 73 
gyvenimo metus. Šįmet taip pat su
kako 55 metai, kai jis buvo atspaus
dinęs pirmąjį savo literatūrinį darbą. 
K. Urbanavičius jau daugiau kaip 40 
metų gyvena Amerikoje ir ten gyvai 
reiškiasi visuo meninėje veikloje.

„KALIFORNIJOS LIETUVIS" ĮSI
KURIA LOS ANGELES

Jauniausias Amerikos lietuvių lai
kraštis yra „Kalifornijos Lietuvis“, 
prieš porą metų "pradėjęs eiti San
Francisco mieste. Laikraščio prie
šaky atsistojo energingas veikėjas 

: Antanas Sklrius. Kalifornijos lietu- 
f vlai pageidavo, kad laikraštis iš San

Francisco būtų perkeltas į Los Ange- 
/ les miestą, kur yra Kalifornijos lie-

Sovietai siūlo pasitraukti iš Korijęs
JAV TURĖTŲ tuo pačiu metu irgi pasitraukti

Iš Washingtono Daily Mail spec, 
koresp. praneša, kad pagal Seoul ra
diją rusai pasiūlą kartu su JAV ati
traukti kariuomenes 1948 m. pra
džioje. Toks pasiūlymas komentuo
jamas su tam tikrais rezervais.

Pasiūlymą padaręs gener. Stlkov, 
Rusijos delegacijos vadovas jungti
nėje rusų - amerikiečių komisijoje, 
kuri buvo priėjusi „mirties tašką“, 
sudarant Korėjos vyriausybę.

' Seoul radijas nedavęs smulkmenų 
apie rusų pasiūlymą, amerikiečių va
dai Korėjoje jo taip pat nekotnen- 
tavą 

tuvių centras. Šiuo metu pranešama, 
kad tai ir padaryta/ „Kalifornijos 
Lietuvio“ redaktorius nusipirko gerą 
spaustuvę ir joje pradės laikraščio 
spausdinimą.

vėl prasideda judėjimas
DEL STRATTON BILĮAUS

Iš įvairių Amerikos vietų gaunama 
žinių, kad Amerikoje prasideda vėl 
aktyvesnis judėjimas, kad būtų 
priimtas vad. Stratton bilius. Mes 
taip pat žinome, kad į Kongresą yra 
įnešta ir kitų pasiūlymų, bet matyti, 
kad amerikiečių tarpe Strattono bi
lius turi jau tam tikrą simpatikų skai
čių, kurie jo priėmimu ir interesuo
jasi. Štai iš Detroito rašo, kad ten 
veikiąs Michigan Committee on DP 
ruošiasi akcijai aplankyti visus Mi
chigan senatorius ir kongreso atsto
vus ir paprašyti, kad jie bilių remtų.

Reikėtų tuo reikalu susidomėti 
daugiau ir tremtinių reikalus atsto
vaujantiems ir duoti savų sugestijų. 
Juk pačių tremtinių tarpe iškilo visa

w

Šešiolikos europinių tautų planas
Prieš 12 savaičių šešiolikos Euro

pos kraštų delegatai, Paryžiuje pa
ruošė savo programą. Jie susitiko lie
pos 3 d. ir savo darbą baigė rugsėjo 
21 d. Susitikimo pradžioje tarėsi dip
lomatai, paskum šimtai specialistų ir 
technikų. Planas paruoštas, pasira
šytas ir nugabentas J Washingtoną p. 
Marshaliui. Jį sudaro, be 25.000 
žodžus bendro pranešimo, keletas 
didžiulių tomų visokiausių priedų.

Minėtas Europos ūkinio atstatymo 
ir pagalbos planas sudarytas ket- 
veriems metams ir turi šiuos pagrin
dinius elementus:

1) Pakelti gamybą iki tokio laip
snio, kad ji viršytų bet kada Europos 
istorijoje buvusią gamybą.

2) Imtis drastiškų priemoių in
fliacijai sumažinti ir sudaryti tvirtą 
bazę Europos monetarinei sistemai.

3) Bendromis jėgomis sumažinti 
prekybines užtvaras ir eventualiai 
sudaryti Europos muitų uniją.

4) Didelė Amerikos parama, kad 
Europa pajėgtų pati verstis. Prane
šime yra preamblis ir 8 skyriai.

Preambly sakoma, kad pagal Mar- 
shailio pasiūlymą dalyvaujančios val
stybės tikisi, jog nustatytoji progra
ma sieks naujo Europos ekonominio 
bendradarbiavimo, talkininkaujant 
JAV-bėms ir tuo būdu užtikrinant 
taiką ir laimingą ateitį.

I. ISTORINIS ĮVADAS
Šešiolika dalyvaujančių tautų kar

tu su vakarine Vokietija sudarė svar
bų segmentą pasaulinėje ūkio struk
tūroje prieš karą. Bendras jungtini^ 
sričių gyventojų kiekis siekia 270 mi
lijonų, beveik dvigubai tiek, kiek 
yra JAV. * •

1939—45 metų karas sukrėtė Eu
ropos ūkį. Daugelio jos kraštų gamy
bos pajėgumas buvo sugriautas ir 
resursai iščiulpti. Nuniokoti kraštai 
stengiasi beveik iš naujo pradėti.

Po 18 mėnesių , karui sustojus, 
pramonė ir transportas smarkiai žen
gė pirmyn, tik 1947 m. pirmieji 9 mė
neslai atskleidė sunkumą. Praėjusios 
žiemos šalčiai ir šios vasaros sausros 
ūkį smarkiai palietė. Europos tau
tos nebepajėgia pirktis prekių, kurių 
joms būtinai reikalinga, kad išlaikytų 
savo gyvybė.

Politiniuose sluoksniuose tas pa
siūlymas sutinkamas betgi skeptiškai, 
net spėliojama, jog rusai juo maną 
manevruoti, kad Korėjos klausimas 
nebūtų svarstomas JTautų pilnaties 
posėdžiuose.

Korėja JTautoBe laikoma „raktu 
Į Aziją“. Korėjos klausimą, kaip ži
noma, iškėlė JT pilnatyje JAValsty- 
bės. Po to Višinskis pareiškė, kad 
Rusija mėginusi siekti susitarimo 
Korėjos problemoje, kaip buvę nu
matyta Maskvos susitarimė, bet tris 
skirtingos klausimus JAV atmetu
sios. (DM) 

eilė galvojimų, kad Strattono biliuje 
yra daug kas taisytina. Dabar ir yra 
pats paskutinis laikas, kada prasideda 
nauja akcija, kad reikiamos pataisos 
būtų įtrauktos. Tokių sugestijų ypa
tingai reikalingi Amerikos lietuviai, 
kurie deda įvairiausias pastangas 
tremtinių įsileidimui į J A V. pagrei
tinti.
USA GYVENTOJAI KRAUSTOSI 

I VAKARUS
Amerikos spaudoje nemaža žinių 

apie tai, kaip to krašto gyventojai 
turi palinkimą kraustytis į vakarus. 
Štai rašoma, kad 1940—1946 metų 
laikotarpyje Pacifiko pakraščių gy
ventojų skaičius padaugėjo 3.281.000. 
Daugiausia gyventojų teko Kaliforni
jai. kuri padaugėjo 2.485.000 gyven
tojų. Siaurinės valstybės tuo tarpu 
skelbia apie gyventojų skaičiaus su
mažėjimą. Apie tokį gyventojų skai
čiaus sumažėjimą praneša N. Dako
ta, S. Dakota, Idaho ir Montana.

B. Beržas.

li. EUROPOS ATSTATYMO 
PROGRAMA

Antrajame skyriuje nusakoma ket
vertų metų ekonominės mobilizacijos 
programa, panaši į JAV 1940—44 ge
neralinį planą. Programa bazuojama 
keturiais svarbiausiais punktais:

a) didelio masto gamybos išplėti
mas kiekviename krašte,

b) tarpvalstybinio finansinio sta
bilumo sudarymas Vakarų Eu
ropos kraštuose,

a) bendromis jėgomis plataus ma
sto ekonominio bendradarbia
vimo Išugdymas, siekiant su
mažinti muitų tarifų barjierus, 

d) Amerikos dolerių deficito pro
blemos sprendimas.

Šiomis priemonėmis, suteikiant 
reikalingų žaliavų iš užjūrio, Europos 
atstatymas gali būti atsiektas.

IH. GAMYBOS PASTANGOS
Siame skyriuje numatomos tokios 

priemonės:
1) prieškarinio duoninių ir kt. javų 

gamybos lygio atsiekimas, didinant 
cukraus ir bulvių gamybą, pakeliant 
aliejaus ir riebalų produkciją, ple
čiant gyvulių produkciją pašarų pa- 
rūpinimu.

2) Anglies gamybą pakelti iki 
584.000.000 tonų, t. y., 145.000.000 tonų 
daugiau kaip 1947 m. ir 30.0^0.000 tonų 
daugiau nei 1938 m.

3) Išplėsti elektros energijos ga
mybą 40% daugiau negu 1947 m., arba

Mūsų Kelio dvejų metų sukakties ir 100-jo numerio proga mus 
sveikinusiems, tiek įstaigoms bei organizacijoms, tiek ir paskiriems as
menims, o taip pat ir visiems talkininkams, bet kuo prisidėjusiems prie 
specialiojo Mūsų Kelio Nr. išleidino, — nuoširdžią padėką reiškia

Mūsų Kelio Redakcija

Lietuvių Tremties Dramos Teatro gastrolės
DILLINGENO LIETUVIU STOVYKLOJE DAVE TRIS SPEKTAKLIUS

Lietuvių Tremties Dramos Tea
tras, reziduojąs Augsburge, šią va
sarą su gastrolėmis aplankęs visą eilę 
lietuvių tremtinių stovyklų, neaplen
kė ir Dillingeno lietuvių stovyklos. 
Čia jis lankėsi rugsėjo 26 — 28 dieno
mis ir davė tris spektaklius: vaikams 
scenos vaizdelį „Melagėlis“, Maurice 
Rostand 3-jų veiksmų pjesę su 
prologu „Žmogus, kuri užmušiau“ ir 
3-jų v. amerikinę komediją „Žmonės 
kaip ir mes“. Jei pirmasis spektaklis, 
turėdamas ir pedagoginių pradų, 
džiugino vaikučius, lengva ir išblaš
kančia nuotaika iššaukdamas taip pat 
ir suaugusiems, tai antrasis, spręs
damas didelę pasaulinio masto pro
blemą — tautų antagonizmo pašali
nimo problemą, — žiūrovus visiškai 
pavergė. Tai parinkto veikalo, kuris 
parašytas tuojau po Didžiojo Karo, 
bet nenustojęs savo aktualumo ir 
šiuo metu, Ir aktorių puikiai atlie
kant jį scenoje nuopelnas. Trečiasis 
sceninis pastatymas „Žmones kaip ir 
mes“ yra linksmas vedybinio bei šei
myninio gyvenimo ryškesnius šiems

JAV ir Sovietai nesutaria dėl DP
HTB 15 Vienos praneša, kad Au

strijoje veikianti 4 komisija, vėl ne
sutaria dėl Sovietų užsispyrimo, rei
kalaujančio atsisekusiems DP grįžti 
namo nutraukti maistą ir bet kurią 
paramą. Ir vėl nesutarimo priežasti
mi buvo tremtinio sąvoka, savano
riškas grįžimas namo ir negrįžtan- 
čiųjų parama.

Sovietų atstovas Kyril Novikov 
kaltino JAV ir DB už tai, kad šie
DP stovyklose palaiką viešai priešiš
ką Rusijai elementą. Jis pridūrė, kad 
kariniai ir civiliai pareigūnai Vakari
nėse zonose padeda DP, kurie nesu
tinka su jų kraštuose demokratiniais 
pasikeitimais“.

Amerikos kalbėtojas Sovietų skun
dą įrodė esant propaganda. G. Grins- 
burg, JAV atstovas 4 komisijoje, taip 
pat atmetė Sovietų projektą nutrauk
ti paramą DP, kurie atsisakytų grįžti 
namo. JAV laikosi savanoriško grį
žimo principo.

Šiuo metu Austrijoje esą per 
300.000 DP ir visi Vakarų zonose. 
JAV zonoje yra. 175.000.

Vakarų Sąjungininkų okupacinės 
Įstaigos yra pareiškuslos, kad repa
triacijos projektas — grąžinti rytinių 
Europos kraštų tautiečius namo — 
esąs bevaisis jau ištisi metai. Iš Ame- 
rikieįjų zonos per 4 mėnesius vos 300 
DP savanoriškai sugrįžo.

Nors Andrėj Višinskis prieš metus 
JTautų visumos suvažiavime buvo 
pareiškęs, kad Sovietai neužsispirs

25.000.000 kw daugiau nei prieš karą.
4) Naftos rafinavimą pakelti 2,5 

karto dauiau negu prieš karą.
5) Padidinti naftos gamybą 80% 

55.000.000 tonų arba 10.000.000 tonų 
(20%) daugiau kaip 1938 m.

6) Krašto viduje Iki 1951 m.išplėsti 
transporto priemones 25%, negu buvo 
1938 m.

7) Iki 1951 m. atstatyt! prekybini 
laivyną, pasiekiant jo prieškarinį lygį.

8) Nurodytiems reikalams žaliavos 
pasirūpinti pačioje Europoje.

IV. VIDAUS EKONOMIŠKAI 
FINANSINIS IR MONETARINIS 

STABILUMAS
Jame numatomos drastiškos prie

monės monetarinei tvarkai atstatyti ir 
siekiama visos Europos kraštų in
fliacijai pašalinti. Visi šie kraštai pa
sižada subalansuoti savo biudžetus, be 
to, įsivesti kainų bei atlygininRi re
guliavimą.

V. EKONOMINIS BENDRADAR
BIAVIMAS

Visi kraštai pasižada taip tvarkyti 
savo krašto ūkį, kad kiek galima la
biau apsieitų be kitų paramos, ir ug
dytų tarpusavį bendradarbiavimą:

a) kaip galint greičiau panaikinant 
importo-eksporto suvaržymus,

b) sumažinant muitų tarifus,
c) siekiant sudaryti Europos muitų 

sąjungą, kad prekės galėtų laisvai ju
dėti iš krašto į kraštą, be jokių ta

laikams epizodus pavaizduojąs vei
kalas. Šiuo kartu vietoj akt. A. Brin- 
kos Reims O’Neil rolę vaidino akto
rius J. Palubinskas. — Visuose tri
juose spektakliuose buvo gausu dil- 
lingiečių lietuvių visuomenės, kuri 
triukšmingu plojimu reiškė akto
riams padėką.

Akt. A. Žalinkevlča’itei - Petrau
skienei režisuojant, o- talentingiems 
aktoriams H. Kačinskui ir J. Palu
binskui visada atliekant svarbiausias 
roles, Lietuvių Tremties Dramos Tea
tras sudaro labai damų ir pajėgų 
sceninį kolektyvą, kuris yra mielai 
laukiamas svečias kiekvienoje trem
tinių lietuvių stovykloje. (dp)

Stttttgarte - Fellbache
S. m. IX. 19 d. Lietuvos operos 

solistai: p. J. Augaltytė, J. Nauragis, 
šok. O. Nauraglenė ir muz. A. Ku- 
čiūnas davė kolonijos gyventojams 
lietuvių liaudies dainų Ir operos ari
jų koncertą. 'Į erdvią miestelio halę 
susirinko gaustai tautiečių ir svečių. 

dėl priverstinos repatrijacljos, — ru
sų delegacija šiandien priešinosi 
įtraukti į Austrijos taikos sutartį sa
kinį — „savanoriška repatriacija“. 
P. Novikovas pareiškė, kad tokia fra
zeologija duotų neteisingą įspūdį į 
priešišką elementą“, kuris yra DP 
stovyklose.

JAV pažiūromis, tokia Sovietų 
propaganda siekianti priverstinos re
patriacijos ir pašalinti savanoriškos 
repatriacijos principą. Novikovas vis, 
reikalavo, kad Austrija ar bet kuri 
kita tarptautinė organizacija neteik
tų jokios pagalbos tiems asmenims, 
kurie yra priešingi ir atsisako priim
ti savo vyriausybių paramas bei at
sisako grįžti į savo tėviškes. Toks 
Novikovo pasiūlymas įtraukti į tai
kos sutarti buvo griežtai atmestas 
3 balsais prieš vieną. (NYHT)
AUSTRALIJA PRIIMA 18.000 DP

Reuteris iš Herfordo (Vokietijoje) 
praneša, kad Australija sutikusi pri
imti 18.000 displaced persons iš britų 
ir amerikiečių zonų Vokietijoje dar
bams ir eventualiai asimiliacijai į 
Karalijos ųkį, paskelbė IRO.

Si akcija atvira visų tautybių 
tremtiniams. Jiems bus pažadėta 
Australijos pilietybė, jei jie pasirodys o 
savo darbe tinkamais.

Pirmoji partija iš 750 pabaltiečių 
DP, Įskaitant 550 iš britų zonos, iš
vyks spalių mėn. pabaigoje, o kita 
partija iš 750 — lapkričio mėn.

rifų suvaržymų, lygiai taip pat tarp 
Europos bei JAV-bių.
' VL IMPORTO REIKALAVIMAI

Iki 1951 m. iš JAV importas vis 
didėja, o vėliau, atsigaunant Europai, 
mažėja ir vyksta tol, kol užsimezga 
normalūs prekybiniai santykiai tarp 
tų kraštų. Per tą laiką numatoma 
gauti prekių iš JAV 20,4 milijardų 
sumai, likusios — 14,8 milijardų Bu
mai iš kitų Amerikos kraštų.

Kilogramais kiekvienam gyven
tojui kasmet atitektų:

Prieš karą 1947-8 1950-1 
Duoninių javų 192 159 179
Bulvių 236 228 243
Cukraus 27,4 20 2o,2
Mėsos 52,9 30 37,6
Riebalų 24,1 17,1 22,6

Iš šių duomenų aiškėja, kad net 
1950—51 metais maisto vienam‘žmo
gui bus mažiau negu prieš karą, nes 
pasaulyje maisto yra per maža, kad 
Europa būtų sočiai maitinama. Tai 
žiauri tikrovė.

VII. MOKĖJIMU PROBLEMA
Sis skyrius nagrinėja sunkiausią 

problemą: kaip Europa atsilygins už 
jai suteiktas gėrybes — importą. Iš 
kur ji gaus dolerių?

Per ketverls metus neto deficitas 
susidarys 22,4 milijardo dolerių: 15,8 
milij. dol. iš JAV ir 5,9 milij. dol. iš 
kitų Amerikos kraštų. Pranešime nu
rodoma, kad 3,13 milij. dol. galės 
finansuoti tarptautinis mokėjimų 
bankas, bet 19,3 milij. dol. liks kreditv 
Vakarų Europai.

VIII. IŠVADOS
„Vienas kraštas paskui kitą buvo 

priversti dėl dolerių stokos nutraukti 
svarbiausių medžiagų ir gyvybinių 
maisto produktų užpirkimus Ameri
koje. Jei nieko nebus padaryta, įvyks 
katastrofa... Jei bus padaryta per
daug maža ir per vėlai, nebus galima 
aprūpinti šiuo momentu reikalavi
mus, kad programa įeitų į vėžes“.
(„The New York Times“, 6.W. - am.)

Taip retai čia atsilankantieji lietu
viai menininkai buvo labai laukiami 
Ir" tikrai valandėlę mus pradžiugino 
puikia koncerto programa. Mūsų me
nininkai susilaukė gausių pakartoji- • 
mams „bisų“ Ir gėlių.

— Mūsų dabar ved. dirbančiųjų 
baltiečių stovykla (nes tik dirban
tieji gali joje gyventi) š. m. IX. 27 — 
X. 10 rengia savo darbų parengia
mąją parodą, kurios exponatai bus 
panaudoti po to rengiamai didelei vie
šai Stuttgarto mieste ARE-os paro
dai.

— 4-ose (Techn., Agron., Meno ir 
Muzikos) Aukšt. Mok. š. m. vasaros 
sem. buvo įsiregistravę 130 lietuvių 
studentų, iš kurių 50% yra išklausę 
ar klauso paskutinį semestrą ir 25 % 
jau laiko belgiamuoslus egzaminus. 
Jau prasidėjusi dabar 1947/48 žiemos 
semestrui imatrikuliacija. Technikos 
Aukšt. Mok. registruoja tik 1948/49 
m. žiemos semestrui. Patekti į šių 
metų žiemos pirmuosius semestrus 
reikalinga padėti daug pastangų.

-aj-
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