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O. Aranha — JT 
pilnaties sus-mo 

pirmininkas
New York. (Dena) — Kaip praneša 

AFP, provizorinis JT pilnaties su
sirinkimo pirmininkas dr. Oswaldo 
Aranha (brazilas) 29 balsais prieš 
22 išrinktas dabartinio JT pilnaties 
susirinkimo pirmininku. Jam padėti 
išrinkti 7 vice-pirmininkai, iš JAV, 
Sov.. S-gos, D Britanijos, Prancū
zijos, Kinijos. Meksikos zr Kubos 
delegacijų tarpa.

New York. (Dena-Reuter) — An
tradienį 17 vai. Vidurio Europos 
vasaros laiku provizorinis pirminin
kas Oswaldo Aranha be jokių iškil
mių atidarė JT pilnaties susirin
kimą. trumpais žodžiais pasveikin
damas susirinkusias 1000 delegatų. 
Po jo sveikinimo kalbą pasakė New 
Yorko miesto burmistras William 
O'Dwyer. Jis nurodė į naujo karo 
pavojų ir kvietė rasti sprendimą, 
kuris vestų prie pastovios taikos.

New York. (ifena-Reuter). — Kaip 
patiriama. JAV delegacija JT pilna
ties susirinkimui patieksianti bend
ro gynimosi prieš agresiją pakto pa
siūlymą.

Praga. (UP). — Čekoslovakijoje 
prasidėjo vidaus politinė krizė, ku
rią pramonės ministeris Bogumie 
Lausmann pažymėjo pačia sunkiau
sia krize po karo pabaigos. Kokia 
netikra dabar vidaus politinė pa
dėtis Čekoslovakijoje, matyti iš trijų 
atentatų, kurie rugsėjo 10 d. buvo 
nukreipti, prieš min. pirm, pavaduo
toją, Dr. Peter Zenkel, teisingumo 
ministerį Dr. Pokov Drtina (abu 
tautinės socialistų partijos nariai) 
ir nepartinį užs. reik, ministerį Jan 
Masaryk, kuriems į namus buvę 
paštu atsiųsti siuntinėliai šu sprogs
tamąja medžiaga; padėties netikru
mą paryškina ir maitinimo ministe- 
rio Vaclav Majer, atstovaujančio 
dešinįjį socialdemokratų sparną, pa
reiškimas atsistatydinti. Majeris 
savo žingsnį pažymi kaip protestą 
prieš paskelbtą jo partijos bendra
darbiavimą su komunistais, ką poli
tiniai stebėtojai Pragoję laiko pir
muoju žingsniu į socialdemokratų 
partijos absorbavimą komunistų 
partijom

Krizą iššaukę debatai parlamente, 
kurių metu visos partijos pasisakiu
sios prieš komunistus. Parlamente 
anuo metu buvo svarstomi' būdai, 
iš kur gauti 6 mil. kronų (8 mil. dol.)

Kariniu dalinių judėjimas 
Persijos — S. S-gos pasienyje
Teheran. (Dena-Reuter). — Kaip 

patiriama, gavus iš amerikiečių pa
siuntinio Teherane George Allen 
užtikrinimą, jog JAV remsiančios 
Persiją, šiai ginant savo išteklių šal
tinius, praėjusios savaitės pabaigoje 
į šiaurės pasienį pasiųsti trys mecha
nizuoti persų batalionai.

Atvykstančių asmenų iš šiaurinės 
Persijos žiniomis, sovietų pusėje 
taip pat esąs pastebėtas stiprus ka
rinių dalinių judėjimas.

Savo pareiškime Allen nepabrėžė 
tiesioginiai sovietų-persų santykių 
dėl Persijos naftos, tačiau pažymėjo, 
kad Persijos išteklių šaltiniai pri
klauso Persijai, ir pastaroji galinti 
su jais elgtis kaip tinkama. Ūkinio 
pobūdžio pasiūlymai amerikiečiams 
nekėlią nerimo, jei jie nėra palydi
mi grąsinimais.

New York. (Dena-Reuter). — Reu- 
terio korespondento pranešimu, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
svarstomas projektas, pagal kurį JT 
dispozicijai turėtų būti pavesti ame
rikiečių kariniai vienetai saugumui 
ir taikai šiaurinėje Graikijoje atsta
tyti.

Sis planas būtų dalis amerikiečių 
politikos, kurią JAV yra nusistačiu- 
sios vesti JT pilnaties susirinkime.

Amerikiečių ekspertai yra tos nuo
monės, kad šiaurinių Graikijos kai
mynų sukilėliams teikiama parama 
esanti pasikėsinimas į graikų terito
rijos integralumą ir šalies nepriklau
somybę.

■ Tremtiniui. įjkurdlnfmas
problema Nr. 2

JAV ATSTOVŲ RŪMŲ NARYS WLADISLOW BESTERMANN DP LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIME 
KONGRESMANAS SVEIKINA TREMTINIŲ VEIKLĄ IR STEBISI MCSŲ SUGEBĖJIMAIS KULTŪ- 

R1N GAI, SAVARANKIŠKAI TVARKYTIS
Antrąjį DP Ii kraščių leidėjų ir jų 

bendradarbių s-gos suvažiavimą, 
įvykusį rugsėjo 13 d. Augsburge, 
aplankė JAV atstovų rūmų narys ir 
kongresmanas Wladislow Bester
mann, Augsburgo Post Commander 
kpt. Car lydimas. W. Bestermann 
susirinkusiems DP laikraščių leidė
jams ir jų artimiausiems bendra
darbiams suteikė informacijų aktua
liaisiais DP klausimais.

Kongreso atstovas ir atstovų rū
muose užsienių komisijos emigra
cijos ir nacionalizacijos reikalams 
patarėjas Mr. Bestermann pareiškė, 
kad prieš 3 savaites JAV atstovų 
rūmų komitetas pradėjo lankyti 
Europoje gyvenančius DP. Šio ko
miteto uždavinys surinkti juo dau
giau informacijų apie DP stovyklas 
Vokietijoje, kurias būtų galima pa
naudoti organizuojant emigracijos 
planą ir kartu derinant IRO organi

Politinė krizė Pragoję
nuo sausrų nukentėjusiam žemės 
ūkiui paremti. Komunistai pasiūlė 
šią sumą surinkti, apdedant specia
liais mokesčiais „valdančiąją klasą“, 
ką visos partijos ir ministerių kabi
netas (11 balsų prieš 7) atmetė.

Pressburg. (Dena). — Kaip pra
neša čekoslovakų telegramų agen
tūra, Čekoslovakijoje susekta prieš
valstybinė sąmokslininkų organiza
cija, nukreipta prieš Čekoslovakijos 
respubliką ir jos prezidentą Eduardą 
Benešą. Sąryšyje su tuo suimta 80 
asmenų.

Tarp sąmokslininkų kurie platiną 
revoliucinio turinio atsišaukimus, 
esąs didelis skaičius valdžios pa
reigūnų

UKRAINIEČIAI BĖGA
NZ žiniomis iš Passau, amerikiečių 

karinė policija ten laukia atvykstant 
tūkstančio ginkluotų „antikomunis
tiniai nusistačiusių ukrainiečių“. Jau 
praeitą savaitę Passau apylinkėse 
buvo nuginkluoti ir internuoti šau
tuvais, kulkosvaidžiais ir rankinė
mis granatomis apsiginklavę 35 vy
rai, kurie pareiškė esą antikomunis
tiniai nusistatę ukrainiečiai. Sulaiky
tieji, kurie dėvėjo sovietų ir lenkų

London. (Dena-Reuter). — D. Bri
tanija ir JAV, kaip pareiškė vienas 
anglų užs. reik, ministerijos kalbė
tojas, turinčios tą patį pagrindini 
tikslą Persijos atžvilgiu, būtent, iš
laikyti pastarosios teritorialint inte
gralumą. Kalbėtojas toliau demen- 
tavo žinias, pagal kurias JAV pa- 
reiškusios protestą prieš anglų pa
siuntinio pasiūlymą, neužtrenkti du
rų tolimesniems soVietų-persų pasi
tarimams dėl 1946 m. sutarties.

327.213 DP amerik. 
zonoje

Heidelberg. (Dena). — Pagal PC 
IRO štabo pranešimą, rugpiūčio mėn. 
9 d. amerikiečių vald. Vokietijos zo
noje buvo 327.213 DP.

London. (Dena-Reuter). — Anglų 
laikraščio „News of the World“ pra
nešimu, per praėjusius 6 mėnesius 
į D. Britaniją atvyko 21.000 DP. 
12.500 iš jų jau aprūpinti darbu.

Dusseldorf. (Dena) — Britų darbo 
ninisterijos verbavimo skyriaus 
SJordrhein-Westfalijoje viršininkas 
Mr. Redd praeitą šeštadienį rastas 
negyvas ant vieno rūsio laiptų.

Mr. Redd vadovavo tremtinių 
verbavimui darbams į Angliją.

Miinchen. (Dena) — Socialdemo
kratų partija nutarė pasitraukti iš 
koalicinės Bavarijos vyriausybės. 
Bavarijos vyriausybės šefas SPD 
ministerių atsistatydinimą priėmė. 

zacijos veiklą su Europoje gyvenan
čių DP reikalais.

Mr. Bestermann sveikino tremti
nių veiklą ir išreiškė didelį savo 
nusistebėjimą, kad, viską praradę 
tremtiniai, šicse baisiose tremties 
sąlygose, DP stovyklose Vokietijoje, 
įstengia kultūringai ir savarankiškai 
tvarkytis. Tarp kitko, Mr. Bester
mann trumpais žodžiais apibrėžė 
Fergusono pasiūlymą, kuris trem
tiniams esąs daug palankesnis už 
Strattono bilių Pagal šį pasiūlymą, 
JAV, visais laikais buvusi tremtinių 
ir emigrantų antroji tėvynė, turėtų 
įsileisti ne po 100.000 tremtinių kas
met, kaip buvo numatyta Strattono 
biliuje, bet visus šiuo metu Europoje 
esančius tremtinius, DP ir politinius 
emigrantus. Šiam Fergusono pasiū
lymui yra sudaryta komisija, kuri 
čia vietoje, Europoje, turėtų ištirti 
DP gyvenimo ir emigracijos sąlygas

uniformas, nuginkluojant nerodė 
jokio pasipriešinimo.

Dena žiniomis, ši grupė priklau
santi ukrainiečių generolo Kari Ben- 
dera vadinamiems „benderovičių“ 
daliniams, veikiantiems Rytų Len
kijoje. Grupės vado pareiškimu, ar
timoje atpityje tenka laukti naujų 
ginkluotų ukrainiečių pabėgėlių iš 
Lenkijos ir Ukrainos.

Vieno amerikiečių armijos kari- 
nihko pareiškimu, kaip pastebi UP, 
sulaikytieji internuoti kaip „asme
nys, nelegaliai perėję sieną“.

Jugoslavijoje „kažkas nepaprasto“
Atėnai. (Dena-Reuter). — Iš grai

kų generaliniam štabui artimų as
menų ir britų karinių sluoksnių pa
tirta, kad praėjusios savaitės pa
baigoje netoli graikų sienos Jugosla
vijos pusėje vykę „kažkas nepapras-

Situacija Pales

Pagal JT komiteto pasiūlymą, žydų 
valstybė turėtų būti sudaryta iš 
500.000 žydų iš bendro per 1.000.000 
gyventojų skaičiaus o arabų valsty
bėj būtų 8.000 žydų iš bendro 723.000 
gyventojų skaičiaus. Jeruzalė, kuri 
turėtų tarptautines teises, turi 206.000 
gyventojų, iš kurių 100.000 yra žydai.

„N. Y, Times“ 

ir apie tai referuoti Baltiesiems Rū
mams. Šios komisijos pirmininku 
yra Mr. Fulton, o jo patarėju Mr. 
Bestermann, kuris Ir suteikė šias in
formacijas susirinkusiems DP laik
raščių leidėjams ir jų bendradar
biams. Mr. Bestermann pareiškė, 
kad, norint sėkmingai pravesti Fer- 
gusono planą, reikia turėti tikslių 
informacijų apie DP, kurios atsa
kingų asmenų turėtų būti surinktos 
čia pat Europoje. „Jeigu JAV pilie
čiai moka mokesčius dėl kokio nors 
plano įvykdymo, pirmiausiai jie turi 
žinoti ar jų mokamieji pinigai ne
nueis veltui", kalbėjo Mr. Bester
mann.

Kaip Fultono komisijos patarėjas, 
Mr. Bestermann pabrėžė, kad JAV 
atstovų rūmai ir senatoriai į tą pro
blemą žiūri ne iš politinio, bet iš 
humaniškojo taško. S; komisija Euro
poje numato pasilikti dar 3 savaites, 
per kurias ji galės surinkt pakanka
mai medžiagos, kurią pateiks atstovų 
rūmams. Po to bus sudaryta keturių 
senatorių komisija, kurios uždavinys 
bus praktiškai pravesti tos problemos 
išsprendimą. Taigi, jei Strattono 
bilių galima būtų laikyti tremtinių 
problemos sprendimu Nr. 1, tai Fer
gusono pasiūlymas yra Nr. 2, kuris 
kiekvienu atveju, jei tik jį pasisek
tų pravesti atstovų rūmuose, trem
tiniams būtų daug palankesnis. Baig
damas Mr. Bestermann pabrėžė, kad 
JAV atstovų rūmų sesijoje, praside
dančioje 1948 m. sausio mėnesį, 
Europos atstatymo problema, bus 
svarstoma pirmuoju numeriu, o pro
blema Nr. 2 — bus Europoje gyve
nančių tremtinių įkurdinimas.

to“. Tačiau apie šių „įvykių“ pobūdį 
nebuvo patiekta Jokių konkretesnių 
duomenų.

Anstesniuose Salonikų spaudos, 
pranešimuose, paremtuose gerai in
formuotų karinių sluoksnių pareiški
mais, minima, kad pastarųjų dviejų 
savaičių būvyje įvykę stiprių susi
dūrimų tarp reguliarių jugoslavų 
kariuomenės dalinių ir katalikiško 
pogrindžio sąjūdžio — „kryžiuočių“. 
Rugsėjo 7 d. tarp maršalo Tito da
linių ir jo priešininkų Devdelija 
apyliAkėse, Vardar slėnyje, netoli 
Makedonijos sienos, įvykęs mūšis. 
Kaip skelbia pranešimai, praeitos 
savaitės pabaigoje graikų priešaki
niai postai šiose apylinkėse girdėją 
šautuvų šūvius ir pastebėją iškylant 
aukštus dūmų stulpus.

Atėnai. (Dena-INS) — Maždaug 
300 graikų sukilėlių, kurie po dienos 
metu įvykusio mūšio su graikų ka
riuomenės daliniais pasitraukė per 
Jugoslavijos sieną, kaip praneša 
INS, iš užpakalio būvą užpulti jugo
slavų pogrindžio sąjūdžio .kryžiuo
čiai“ narių 80 sukilėlių būvą 'už
mušta.

Maisto racionavimas JAV?
Washington. (Dena-Reuter). — Įta

kingas amerikiečių laikraštis „The 
Washington Post“ šeštadienio nume
rio vedamajame siūlo vėl įvesti 
maisto produktų racionavimą JAV. 
Maisto produktų kainų kilimas, rašo 
laikraštis, jeigu jis nebus reikalingai 
kontroliuojamas, turėsiąs neigiamų 
pasekmių JAV ūkiui, o paramos tei
kimas Europai turėsiąs būti žymiai 
apribotas.

Pirmadienį JAV žemės ūkio mi
nisterijos valstybės sekretorius Nor
ris E. Dodd, taip pat pareiškė, kad 
Amerika turinti įsivesti savanorišką 
maisto produktų racionavimą, jeigu 
norima, jog javų eksporto užsimoji
mus būtų galima patenkinti. Dodd 
yra neseniai sugrįžęs iš kelionės po 
Europą ir įspėja, kad maisto normų 
sumažinimas Europos kraštuose ir 
taip silpnas tenykštes vyriausybes 
išstatytų | didelį pavojų,

Marshallio 
8 punktų 

deklaracija
New York. (Dena-Reuter) — JAV 

užs. reik. min. Marshallis, savo kal
boje, pasakytoje „Jungtinių Tautų 
savaitės“ atidarymo proga, kvietė 
dabartiniame JT pilnaties susirin
kime „neatidėliojant žengti pirmyn 
rimtuose, politinį saugumą liečian
čiuose klausimuore“. Jis aiškiai pa
reiškė, jog JAV delegacija darysian
ti visa, kad dabartinė Graikijos krizė 
būtų pašalinta.

Toliau Marshallis pažymėjo, kad 
JAV delegacija — pilnaties susirin
kimui pateiksianti „eilę naujų pasiū
lymų“.

„Mums yra sunku patikėti“, kalbė
jo Marshallis, paliesdamas veto tei
sės klausimą, „kad JT narių tarpe 
būtų tokių valstybių, kurios sąmo
ningai nuolatiniais užsipuolimais 
siektų pažeisti JT organizacijos 
struktūrą ar „trukdymo politika“ 
stengtųsi suparaližuoti pagrindinius 
organizacijos organus“.

Marshallis taip pat pažymėjo, kad 
su šiuo pilnaties susirinkimu JT ga
linčios įžengti į naują savo egzis
tencijos fazę Ir aštuonių punktų 
deklaracijoje nurodė išdavas, kurios 
gaunasi JAV remiant Jungtines Tau
tas. „Pirmiausia tai reiškia kad mes 
turime likti ištikimi savo įsiparei
gojimams, išplaukiantiems iš JT 
Chartos; antra yra tai, kad mūsų 
veiksmai turi sutikti su Chartos 
principais, nežiūrint ar jie yra vyk
domi JT pavedimu, ar kitu būdu. 
Trečia, mes turime Jungt. Tautoms 
pateikti visas problemas, kurių klau
simuose iki šiol jokiu kitu taiklu 
būdu nebuvo galima rasti sprendimo^ 
ir kurie, remiantis Chartos dėsniais, 
reikalauja išaiškinimo. Ketvirta, mes 
privalome su atsidėjimu ir lojaliai 
atlikti savo darbą įvairiuose JT or
ganuose ir komisijose, kad būtų at
siekti čia pasistatyti tikslai Penktą, 
mes turime stengtis pagerinti or
ganizacijos darbo būdą ir mechaniz
mą ir kartu su kitais teikti Jungt 
Tautoms paramą, kurios jos yra rei
kalingos, kad galėtų veikti.

Šešta, mes esame įpareigoti iš vien 
su kitais JT nariais pasiekti neke
liančio nesusipratimų aiškumo, jog 
su pasikėsinimais į kitų valstybių 
teritorialinį integralumą ar politinę 
nepriklausomybę vieningai kovos 
visos organizacijai priklausančios 
tautos. Septinta, tai reiškia, kad mes 
dėsime visas pastangas galutinai 
paruošti dar reikalingas taikos su
tartis, kad tokiu būdu sukūrus nor
malias sąlygas, kuriose JT, pagal savo 
pradžioje užsibrėžtus planus galėtų 
išvystyti savo veiklą. JT tikslas yra 
taikos išlaikymas, bet ne jos sukū
rimas. Aštunta, mes privalome 
drauge su kitais siekti pasaulio 
ūkinės padėties pagerinimo ir su
kurti tokias ūkines sąlygas, kurios 
yra reikalingos tarptautinio gyve
nimo pastovumui.“

Baigdamas Marshallis pareiškė, 
kad JAV delegacija iš JT pilnaties 
susirinkimo nelaukianti laimėjimų 
sau, tačiau pasisekimo JT organi
zacijai.

Nūrnberg. (NZ). — Rugsėjo 15 d. 
Nūmberge prasideda viena didžiau
sių žudynių bylų visoje teisės isto
rijoje. Amerikiečių karinis tribuno
las teis Otto Ohlendorfą ir 22 buv. 
SS karininkus už išžudymą per 
1 mil. žydų, ir taip vadinamųjų „ra- 
siškai menkesnių“ asmenų. Byloje 
bus paliestos ir SS vykdytos žudy
nės Lietuvoje — Kaune, Vilniuje 
ir tt

Kaip vyr. kaltintojas Benjamin B. 
Ferencz praneša, kaltinimo įstaigų 
rankose randasi 150 originalinių do
kumentų iš gestapo vyr. būstinės, 
kuriuose tiksliai parodoma kiekvie
nos grupės darbo apyskaita. Ka
dangi įrodomoji medžiaga yra visa, 
tai liudininkų teismas nešauks.

Kaltinimo įstaigos numato šiuo 
procesu sukurti pagrindus tarptauti
niam įstatymui, kuriuo būtų visiems 
žmonėms užtikrinta rasės, religijos 
ir politinių įsitikinimų laisvė.
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Politinė apžvalga .....-............—

„Kiekvienas kareivis — tikisi laimėti“
„Argentinos Lietu
vių Balsas" infor

muoja
ANTROJI JT PILNATIES SESIJA NEW YORKE „BALTOJI KNYGA' APIE BALKANUS * ĮSIGALIOJA TAIKOS SUTARTYS

S Rugsėjo 15 d. New Yorke prasi
dėjo antroji J. Tautų pilnaties se
sija, kuri savo sprendžiamųjų klau
simų svarbumu, dienotvarkės apim- 

' timi ir atmosferos įtempimu bps 
bene reikšmingesnė ne tik už pir
mąją sesiją, bet ir už visas po 
š.o karo įvykusias konferencijas. 
Ankstyvas Marshallio atvykimas į 
New Yorką, smulkus amerikiečių 
delegacijos laikysenos aptarimas ir 
Marshallio pasakytoji kalba rodo, 
kad JAV šiai ‘■"sijai priduoda labai 
didelė* reiks Sovietų delega
cijos vado v įskio pareiškimas, 
kad kiekvienas Kareivis, vykdamas 
į frontą, tikisi laimėti, leidžia ma
nyti. kad ir Sovietai šioje sesijoje 
savo reikalus yra nusistatę kietai 
ginti.

Iš susidariusios atmosferos reikia 
spėti, kad kova tarp Rytų ir Vakarų 
čia bus kieta ir reikšminga. Dieno
tvarkėje matome tokias problemas, 
kuriomis yra paremtas ne tik tarp
tautinis bendradarbiavimas, bet ir 
pačių JT egzistencija. Palestinos 
problema, Balkanų konfliktas, veto 
teisės problema, santykiai su Ispa
niją, naujų narių priėmimas ir dau
gybė kitų klausimų šioje sesijoje iš
velkami į tarptautini forumą. Norė
dami įsitikinti tarptautinių santykių 
atmosferos įtempimu, žvilgterėkime 
į paskutinės savaitės įvykius Arti
muosiuose Rytuose ir Europoje.

Diplomatinė kova tarp JAV ir Sov. 
S-gos, dėl Graikijoje ir Turkijoje 
amerikiečių statomos sienos prieš 
komunizmo ekspansiją, pasiekė kul
minacinį tašką Rylų politiniam 
spaudimui veikiant, visos šios srities 
valstybės pergyveno vyriausybių 
krizę. Pirmiausiai šį krizė palietė 
Graikiją, kur po sunkių derybų li
beralų vadui Sophuoliui buvo užleista 
min. pirm, vieta ir sudaryta koali
cinė vyriausybė iš populistų ir libe
ralų JT sesijos išvakarėse, prieš 
sovietų norą, Graikijos konfliktas 
išimtas iš S. Tarybos darbotvarkės, 
o Marshallio pareiškimas, kad ame
rikiečių delegacija šioje sesijoje pa
darys visa Graikijos krizei likviduo
ti, rodo, kad amerikiečiai Graikijos 
problemą pasiryžo išrišti galutinai. 
Jų nusistatymą šiuo atžvilgiu aiškiai 
apibūdino šioj savaitėje išleista Bal
toji Knyga apie Balkanų konfliktą. 
Joje apkaltinama Sov. S-ga už šio 
klausimo trukdymą S. Taryboje, o 
jos satelitams — Jugoslavijai, Bul
garijai ir Albanijai — prikišamas 
Graikijos sukilėlių rėmimas, ir S. 
Tarybos nutarimų bei jos organų 
veiklos sabotavimas.

Panašią vyriausybės krizę pergy
veno ir Turkiją Tačiau ši krizė 
buvo trumpesną Buv. min. pinų, 
pavaduotojui Hasan Sakai be žy
mesnių sunkumų pavyko greit su
daryti naują koalicinę vyriausybę.

Kiek sunkesnė krizė įvyko Persijoje, 
kur senoji vyriausybė buvo privers
ta atsistatydinti, veikiama tiesioginio 
sovietų spaudimo, ratifikuoti naftos 
koncesijų sutartį. Bet ir čia buv. 
min. pirm. Sultanek naują vyriau
sybę jau sudarė. Sov. S-ga tuoj 
Persiją apkaltino už minėtosios su
tarties sulaužymą ir jos neratifika- 
vimą 7 mėn. būvyje. Tačiau ameri
kiečių pasiuntiniui Teherane garan
tavus Persijai visokeriopą paramą 
prieš išorinį spaudimą, atrodo, kad 
naujoji vyriausybė pasijuto savo 
krašto šeimininkė. Atrodo, kad ame
rikiečiai Art. Rytuose diplomatinę 
kovą laimi ir nori šį laimėjimą ga
lutinai sau užtikrinti, jį apvainikuo
dami JT pilnaties sprendimu.

Palestinos ir pasaulio žydų proble
ma paskutiniuoju metu yra viena 
aktualiausių. Paskelbus JT komi
sijos pasiūlymą Palestiną padalinti, 
iš arabų pasaulio pasigirdo grėsmin
gas atsakymas, kad jie visomjs prie
monėmis kovosią prieš padalinimą 
ir žydų įsileidimą. Paskutinę sa
vaitę šią problemą dar daugiau iš
vilko į šviesą 4500 žydų, grąžintų iš 
Palestinos, prievarta išlaipinimas 
Hamburgo uoste.

Vienas pačių svarbiausiųjų šios JT 
sesijos dienotvarkės punktų yra veto 
teisės problema. Daugelis JT narių 
yra nusistatę už šios teisės panaiki
nimą. Tačiau sovietų atstovo Gro-

Pabaltijo valstybių tarptautinis statusas
„Baltijos valstybės ir Len

kija vaidina rolę, kuri darosi 
vis labiau svarbi tarptautinėje 
politikoje: turi būti rastas 
sprendimas, kuris neleistų, 
kad Baltija pavirstų uždara 
jūra, ežeras, priklausąs vienai 
valstybei, arba vienos valstybės 
laivyno manevravimo sritis. 
Tai yra kolektyvinis uždavi
nys. ir vieną dieną jis parei
kalaus išsprendimo . .

Edouard Herriot, Cahlers 
de 1’ Union Europeenne, 

i _ Paris, 1938.

■' Daugybės pasaulinių problemų 
akivaizdoje,. daugelis šiandien yra 
linkę pamiršti mažesnio masto kovos 
sritis, palikdami savo likimui tau
tas, sudėjusias savo viltis į aukštus 
ir svarbius visoms tautoms lygių 
teisių principus. Didžiosios ir galin
gosios valstybės turi atsiminti, kad 
„noblesse oblige“ ir nepamiršti tų 
kraštų, kurie, nors maži plotu ir gy
ventojais, nusipelno paramos savo 
atkaklioms pastangoms ginti savo 
egzistencijos teises ir laikyti iškeltą 
laisvės vėliavą

DR. JUR. BRUNO CHEVRIER

džios, kurioje jos nori gyventi; ir 
pareiškė, kad jų noras yra matyti 
atstatytą suverenumą ir savo val
džią tiems, kuriftns tai buvo jėga 
atimta. Šie principai visais požiū
riais pritaikomi valstybėms.

Svarbiausias dalykas, kurį reikia 
turėti galvoje, yra kokį statusą atei
tyje Baltijos valstybės turės ir kiek 
toks statusas galės tuos gyventojus 
patenkinti. Šiuo momentu mes ver
čiau nesileisime į diskusijas dėl pro
blemų, liečiančių Baltijos tautų da
bartinį statusą Sovietų Sąjungoje. 
Pasitenkinsime nurodydami, kad ko
voje, kuri šiandien vyksta Rytų 
Europoje, negalima pražiūrėti Bal
tijos tautų likimo. Nėra galima iš
skirti tas tautas iš besitystančios 
tarptautinės samtvarkos jau vien dėl 
to, kad jos yra tarpe tų, kurioms 
Atlanto Chartos prasme yra garan
tuota laisva ir nepriklausoma atei
tis. Iš kitos pusės, tos tautos per 22 
metus nepriklausomo gyvenimo pa
kankamai įrodė savo sugebėjimą 
vesti reikalus savo , tautų labui. Bal
tijos tautų pasiryžimas gyventi lais
va! buvo įrodytas jų pavyzdinga

valstybės Departamento pripažįsta
mos“. Iki šio momento anglosaksų 
nusistatymas nepasikeitė. 1945 m. 
spalių 20 d. „Daily Woker“ diplo
matinis redaktorius parašė, kad 
Jungtinės Valstybės nedavė Sovietų 
Sąjungai teisės atstovauti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikas ir ke
lias kitas teritorijas Nūmbergo teis
me, kas buvo įrodyta teisėjo Jack- 
sono laišku iš spalių 6 d. teismo pro
kurorui, paskelbtu Berlyne X. 19.

Be to, United Press 1946 m. sausio 
2 d. pranešė, kad, priešingai klai
dingiems gandams apie eventualų 
Pabaltijo valstybių aneksijos pripa
žinimą iš anglosaksų pusės, valsty
bės departamentas aiškiu balsu pa
reiškė, jog nebuvo padaryta jokio 
nutarimo dėl Rusijos aneksavimo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Nėra 
nė klausimo, kad Jungtinės Vals
tybės atsisakytų savo pozicijos, ku
rią išreiškė Mr. Sumner Welles 1940 
metais ir kuria einant tų trijų Bal
tijos valstybių aneksija, įvykdyta 
smurtu, niekuomet nebus Jungtinių 
Amerikos Valstybių • pripažinta. Di
džioji Britanija priėmė visai panašų 
nusistatymą. (B. d.)

myko pareiškimas, kad -bet koks 
veto teisės „žalojimas“ gali suardyti 
JT organizaciją, ir Marshallio kuk
lus pasisakymas, kad šios teisės pa
naikinti nėra reikalo, šią problemą 
pastatė į neaiškią padėtį. Atrodo, 
kad vis dėlto jeigu veto teisė ir ne
bus panaikinta, tai jos naudojimas 
bus „apkarpytas“. Sis „apkarpymas“ 
ir pastato į pavojų visą JT organi
zacijos egzistenciją, nes jis gali būti 
priežastimi Rytų valstybių pasitrau
kimo .iš JT organizacijos.

Prisimenant ginčus ir veto S. Ta
ryboje dėl naujų narių priėmimo, 
reikia spėti, kad ir ši revidavimo 
reikalaujanti problema sudarys ne
maža sunkumų. Marshallio nuomo
ne, į JT organizaciją turi būti pri
imtos visos valstybės, kurios atitinka 
JT Chartos nuostatus.

Prie niūrios ir kietos atmosferos 
dar tenka pridėti Bulgarijai neseniai 
įteiktą griežtą britų protesto notą 
dėl opozicinės Ismulk. ūk. partijos 
uždarymo, demokratinių principų 
žalojimo ir taikos sutarties nuostatų 
laužymo, o taip pat amerikiečių notą 
Jugoslavijai, reikalaujančią skubiai 
paleisti netoli Triesto suimtus ame
rikiečių karius.

Darbininkų protestų mitingai, 
streikai ir demonstracijos prieš mais
to normų sumažinimą ir vyriausybes 
Prancūzijoje ir Italijoj — iriums ro
do ekonominę Europos krizę, kurios 
nugalėjimo klausimas šiuo metu yra 
sprendžiamas Paryžiuje — Europos 
planavimo komisijoje, Washingtone
— užs. reik. ministerijoje, Ženevoje
— JT ūkinėje komisijoje ir Londone
— tarpt banko ir tarpt, valiutų fon
do konferencijoje. Kokiu būdu šis 
klausimas bus išspręstas, spėti dar 
per anksti, tik reikia pabrėžti, kad 
jis sudaro rimtą galvosūkį tiek Va
karams, tiek Rytams.

Pirmadienį atliktas buv. Vokie
tijos sąjungininkų taikos sutarčių 
ratifikavimo dokumentais pasikeiti
mas Paryžiuje ir Maskvoje — ūka
notą tarptautinės politikos atmosferą 
kiek praskaidrino. . Sis pragiedrulis 
lyg ir žada sudaryti pirmąjį didesnį 
įnašą į taikos įgyvendinimą. Šių su
tarčių įsigaliojimas leidžia sąjungi
ninkams atitraukti savo karines pa
jėgas iš tų kraštų ir . žymiai, suma
žina okupacinių išlaidų naštą; Tuo 
pačiu atpalaiduojama didelis darbo 
jėgos kiekis, kurios trūksta visų są
jungininkų kraštams. Buvusieji 
priešo kraštai nusikrato okupacijos 
sunkumų ir pradeda savarankišką 
gyvenimą. Jie nebelaikomi priešais 
ir galės būti priimti į JT šeimą. Bi- 
dault pareiškimu, šios sutartys 
esančios sunkių derybų vaisius, ku
ris teikiąs vilčių ilgai ir pastoviai 
taikai. Tačiau Vokietijos, Austrijos 
ir Japonijos taikos sutarčių sudary
mas ir Italijos kolonijų klausimai

Argentinos Generaliniam Imigra
cijų Departamento direktoriui Dr. 
Peraltai atsistatydinus, jo pareigas 
eina pulkininkas Diaua, iš pamatų 
pertvarkydamas visą atsikvietimo 
procedūrą. Kas iš savo giminių 
gavo darbo sutartis arba affidavi
ts tie greičiausia galės vykti pir
moj eilėj, Argentinos imigracijos 
komisijai atvykus, kuri greitu laiku 

.turinti išvykti.
Prie senojo direktoriaus “kasdien 

buvo išduodama maždaug po 250 lei
dimų, gi dabar jau išduodama apie 
po 1.800 leidimų kasdien. Eina di
džiausias persitvarkymas ir turima 
užtikrinimą, kad greitu laiku bus 
galima gauti leidimus atsikvietimui 
giminių ir iš Vokietijos.

Argentinoje susikūrė Pabaltijo tau
tų Imigracijos Komitetas, kurį su
daro du estai, du latviai ir viena* 
lietuvis. Komiteto pareiga ištirti ar 
kviečiamieji atsako Argentinos imi
gracijos reikalavimams ir ištyrus, 
paduoti norinčių atvykti sąrašus, 
kurie patvirtinami, ir tas sąrašai 
jau skaitosi kaipo leidimas; jis 
siunčiamas tan Argentinos konsula- 
tan, kurio sričiai priklauso lape pa
žymėti kandidatai, vizoms gauti. 
Nuorašas eis DP organizacijoms, 
kad praneštų vizų gavėjams ir kad 
išgautų leidimą iš okupačinės vy
riausybės nuvykti pažymėtan kon
sulatam IRO pagelbėsianti apmokėti 
keliones.

Norintieji atvykti tepaduoda tvar
kingus . savo šeimos sąrašus, kas 
šeima atskirame lapelyje, mašinėle 
parašant vardus, pavardes, gimimo 
datą ir vietą, amatą, religiją ir 
adresą. Viską prašome siųsti adre
suojant:

„A. L. Balsas“
Casilla de Correo 303, Ms. Aires, 
Argentina.
Būtų praktiškiausia nurodyti bent 

vieną pažįstamą Argentinoje. Są
rašus geriausia siųsti laikraščių 
redakcijų ar kitų DP komitetų pa
tvirtintus..

Kas davė nepilnąs žinias, tiems 
negalima gauti leidimų.
I „A L. Balso“ Redakcija

dar nėra išspręsti, ir įki pastovio* 
taikos įgyvendinimo dar lieką, sun
kus ir ilgas kelias. . . .‘ . ■

Didžiausią šiame kelyje kliūtį su
daro dabartinis, pasaulio susiskaldy
mas į dvi priešingas stovyklas.. JT’ 
gen. sekretorius Trigve Lie savo pra
eitą savaitę Bostone pasakytoje kal
boje pabrėžė, kad šis susiskaldymas 
užstoja kelią taikos įgyvendinimui, 
JT organizacijos veiklai ir norma
liam tarptautiniam bendradarbia
vimui. Tokia padėtis, pasak jo, il
giau tęstis . nebegalinti, ir pastovi 
taika būtinai turinti būti įgyven
dinta. - st*.

Čia kalbame apie Baltijos tautas, 
kurios vis tebelaukia pagalbos iš 
Vakarų savo pastangoms atstatyti 
laisvę. Jų nelaimės priežastis yra jų 
kraštų geografinė padėtis. Jie ran
dasi tarp Rusijos, kuri šiuo metu 
jas dominuoja kaipo „sovietų respu
blikas“, ir Vokietijos, kurios grės
mingas žvilgsnis buvo nukreiptas į 
Dauguvos ir Nemuno krantus nuo 
pat dvyliktojo šimtmečio.

Šimtmečių būvyje mažosios Pa
baltijo tautos pergyveno daug ne- 
lemties, bet jų likimas ir šiandien 
nė kiek nėra nustojęs savo aktualu
mo. Būdamos rasių, civilizacijų ir 
interesų kryžkelėje, tautos dažnai 
buvo puolamos didžiųjų -valstybių, 
siekusių viešpatauti tose srityse.

JAV prezidento ir Britų imperijos 
premjero paskelbtoji Atlanto Char
ts sukėlė Baltijos tautoms naujų 
vilčių. Charta proklamavo, kad ne
gali įvykti jokių teritorinių pasikei
timų be suinteresuotų gyventojų 
laisvai išreikštos valios sutikimo 
(Chartos § 2). Atsižvelgiant senojo 
demokratijos principo, kad tautos 
turi apsisprendimo teisę, anglosaksų 
demokratijų vadai pasižadėjo Char- 
to* 3 straipsnyje pagerbti kiekvienos 
tautos teisę pasirinkti formą val-

kova už nepriklausomybę ir jų ryž
tinga rezistencija prieš nacių oku
paciją 1941—1944 m. Savo pogrindi
nes spaudos ir gausingų pogrindinių 
sąjungų baisais tos tautos nepails- 
damos manifestavo savo valią at- 
gaut laisvę ir savo troškimą nusi
kratyti nacių jungą. ,

*
Trys Baltijos Valstybės stengėsi 

gauti garantiją ateičiai ir laukia, 
kada ir joms bus pritaikyti kilnieji 
teisingumo ir laisvės principai. So
vietų Sąjunga atsisako pripažinti, 
kad Baltijos klausimui reikalingas 
tarptautinis sprendimas ir tvirtina, 
tai esanti grynai vidaus problema. 
Tačiau Maskvos vyriausybė labai 
gerai žino, kad jokia valstybė de- 
finityviškai nepripažino tų trijų 
Baltijos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą 1940 m., ir kad Bal
tijos, diplomatiniai atstovai daugelyje 
valstybių tebelaiko savo įstaigas. 
1945 m. kovo 4 d. visas tuo reikalu 
abejones išsklaidė Jungt. Valstybių 
valst. sekr. Washingtone dekla
racija, jog, „kiek tai liečia Jungtines 
Valstybes, Baltijos valstybių statu
sas nepasikeitė jokiu būdu, net ir 
po Jaltos konferencijos". Jis pri
dūrė, kad „Baltijos valstybės — Lie
tuva, Latvija ir Estija — vis tebėra

Iš daug „Tiesų" — viena tiesa

Deputatai — LKP (b) valios reiškėjai

„isiaisvmia opozicija osmanuose „N. Y.Times”

Kaip iš „Tiesos" matyti, didesniam 
darbui ir geresnio vardo žmonės 
naudojama. Iš rašytojo A. Vienuo- 
lio-Zukausko žmogus lauktum atsi
liepimo apie kultūros ir literatūros 
reikalus, tuo tarpu deputatas A Vie- 
nuolis-Zukauskas, kalbėdamas aukš
čiausioje taryboje, pačioje savo kal
bos pradžioje pastebėjo, kad:

„Stalininio penkmečio gairės rodo 
mums kelią į naują ekonominį paki
limą, į didelį ir vešlų tarybinės kul
tūros suklestėjimą. Ir šie didingi 
penkmečio skaitmenys sudaro mūsų 
kasdieninių darbų šviesią programą“.

Iš pirmojo bolševikmečio žinome, 
kad kiekviena deputato kalba, prieš 
ją skaitant ar sakant, turi būti pre
zidiumo patvirtinta. Maža to, iš 
anksto vyksta deputatų pasitarimas, 
kas ir apie ką kalbės; medžiaga 
kalboms gaunama iš LKP/b/. Ir nėra 
tai atsitiktinumo dalykas, kad apie 
penkmečio reikalus kalbėjo ne pra
monės, statybos, žemės ūkio ar sau
gumo ministrai-deputatai, bet visų 
pirma A Vlenuolis-Zukauskas, mūsų 
klasikas, savo kūrybai iki šiol tu
rėjęs tautoje vardą ir pasitikėjimą.

Eina antrieji penkmečio metai, 
bet kažkas tame laiko l ėjime nesi
derina.

Deputato B. Krasausko žodžiais, 
„pirmieji penkmečio metai parodė, 
kad dar permaža mūsų respublikoje 
bolševikinio užsidegimo darbui“.

Deputato A Ivaškevičiaus paaiš
kinimais, „1947-tieji metai turi būti 
ryžtingos kovos metais prieš nie
kalų gamintojus, neįvykdančius ga
mybinių planų“.

Pas mus (tremties geografija 
orientuojantis), Vakaruose, technika 
tarnauja žmogui, anapus geležinės 
uždangos žmogus tarnauja technikai. 
Šitą teigimą pilnai patvirtina VKP 
(b) CK organas „Bolševik“ (1947 m.

gegužės mėn., str. „Tarybinės vi
suomenės moralinės politinės vie
nybės raida ir sustiprinimas“), ku
riame skaitoma:

„Aukštas TSRS ūkinės raidos 
tempas yra socialistinės sistemos 
pranašumo įrodymas“. Pats Stali
nas 1946 m. vasario 9 d. pareiškė: 
„Jei norime patikrinti savo šaliai 
ateitį, privalome kas metai paga
minti: 50 milij. tonų geležies, 60 
millj. tonų naftos. Kai pasieksime 
šį lygį, mūsų šalis bus pasiruošusi 
sutikti bet kokius netikėtumus...“

„Izviestia“ pernai čia pat po Sta
lino kalbos pareiškė: „Pirmiausia 
reikia pilnai pasirūpinti apsaugos 
priemonių, tada tepaisyti, ar kovo
tojo marškiniai yra dryži ar melsvi 
su balkšvais rutuliukais.“

LTSR „vyriausybės“ premjeras 
M. Gedvilas, kalbėdamas aukščiau
sioje taryboje, pabrėžė:

„Kol stalininis penkmetis neįvyk
dytas, kalbėti tegaliu apie darbo 
grafiką ir neprivalom klausyt liau
dies priešų kurstomų nusikundimo 
dėl menkniekių kalbų".

„Tiesos" Nri 63 vedamajame „Ko
munistų partijai vadovaujant — į 
naujas pergales“ rašoma:

„Tegu dar nemaža riogso griu
vėsių, tegu daug kur žiojėja kru
vinos žaizdos, padarytos mums vo
kiškųjų grobikų ir jų niekšiškų 
tarnų — lietuviškai vokiškųjų na
cionalistų, bet tfisi, kam neužlieja 
aklų neapykanta ir pavydas, mato, 
kad tik tarybinė santvarka, tik ko
munistų partijos vadovavimas ir 
broliškųjų tarybų sąjungos tautų 
parama galėjo užtikrinti tokius ne
matytus atstatymo ir tolimesnio 
mūsų krašto išvystymo tempus“.

LTSR aukščiausios tarybos 
deputatai, tvirtindami naują vyriau
sybę, patikėjo ' krato likimą žmo

nėms, kurie savo darbais įrodė iš
tikimybę komunistę partijai“, —• 
džiaugiasi „Tiesa“ ir rašo toliau 
šit ką: ‘ .

„Tarybų Lietuvos vyriausybė sto
ja į darbą atsakingu momentu, kada 
prieš mūsų respubliką stovi rimčiau
sias uždavinys — naujojo stalininio 
penkmečio vykdymas“.

„Tiesos“ Nr. 97 tr., „Pirmojo (1947) 
metų ketvirčio pamokos“, skaitome:

„Sausio ir vasario mėnesiais'Vil
niaus ir Kauno pramonės įmonės 
dirbo blogai, neįvykdė savo planų. 
Žuvų pramonės ministerija sužlug
dė iš eilės visų trijų šių mėtų mė
nesių planų vykdymą ir paliko visą 
respubliką be žuvies produktų. Žve
jai nepilnai aprūpinti įrankiais, lai
vynas atremontuotas tik per pusę. 
Visas ministerijos vadovavimas ap
siribojo įmonių direktorių keitimu: 
1946—1947 metais čia pasikeitė 11 
direktorių, 6 vyriausieji inžinieriai“. 
' „Neįvykdė savo ketvirtinio plano 
ir Lietuvos Energijos Valdyba. Val
dybos elektrinėse vis dar labai di
deli energijos nuostoliai tinkle, iš 
kurio šimtai tūkstančių kilovatų 
iššvaistomi. Tuo tarpu pramonės 
įmonės dažnai net ištisomis dieno
mis paliekamos be energijos elek
tros“.

Vilniaus miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas ir deputatas P. 
Kareckas paduoda tokį sostinės 
būklės vaizdą: - ■

„Miestui trūksta vandens ir truks 
jb, kol nebus baigta Tupatiškių 
vandentiekio stotis“. „Miestas praė
jusią žiemą šalo“. „Vilniaus atsta
tymui trūksta: stiklo, pokosto, čer
pių . - . kapitalinių investicijų. 1947 
metams plane numatytas 1 pradžios 
mokyklos ir 1 gimnazijos atstaty
mas“, 3. Cicėnas

2
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.Lituanistiniai reikalai tremtyje
Pr. SkardžiusNegalima pasakyti, kad lituanistika 

būtų kaip reikiant klestėjusi nepri
klausomojoje Lietuvoje: tam trūko ir 
reikiamo supratimo, ir gerai pasiruo
šusių darbininkų, ir organizacijos. Il
gą laiką Lietuvoje nebuvo jokios 
centrinės įstaigos, kuri būtų galėjusi 
draugėn spiesti visus lituanistinius 
tyrinėjimus ir juos būtų lenkusi vie
ninga organizuota linkme, o neseniai 
įsikūręs, dar jaunas universitetas, 
turėdamas daugelį pradinių moko
mųjų uždavinių ir nedidelį skaičių 
išmokslintų lituanistų, o dar mažiau 
finansinių galimybių, negalėjo kaip 
reikiant susirūpinti ta didžiai ap
leista, bet mūsų tautai labai svarbia 
sritimi. Vėliau, po didžių svyravimų 
ir delsimo, kilus spaudoje ir litua
nistika susisielojusių žmonių tarpe 
tam tikrai akinamajai akcijai, buvo 
įkurtas Lituanistikos Institutas, ku
ris, kad ir iš pradžios turėdamas ne
maža trūkumų, vis dėlto pamažu 
pradėjo organizuoti, burti krūvon li
tuanistines pajėgas ir tuo būdu sta
tyti busimąjį lituanistikos pastatą. 
Bet šis kuriamasis darbas neilgai 
truko: pasikeitus aplinkybėms, - tas 
Institutas buvo panaikintas ir jo vie
toje buvo įkurta Lietuvos Mokslų 
Akademija, kuri, prof. V. Krėvės 
Mickevičiaus vadovaujama, buvo pa
siryžusi plačiu mastu lituanistinių 
tyrinėjimų, darbą toliau varyti. Ta
čiau po metų vėl atmainos, vėl moks
linių pajėgų sijojimas, daugiausia 
pagal tikybinius įsitikinimus, vėl vi
sokie nepritekliai; įvairūs suvaržy
mai ir pagaliau dalinis pačios Aka
demijos uždarymas nebeleido pasku
tiniaisiais metais plačiau išvystyti li
tuanistinės veiklos, o artinantis karo 
audrai, nemaža dalis Akademijos na
rių ir bendradarbių'dėl karo aplin
kybių ir kitų priežasčių turėjo pasi
traukti į Vakarus ir tuo būdu nu
traukti lituanistinį darbą, savo tėvy
nėje.

Atsidūrus tremtyje, iškilo daugybė 
naujų klausimų, kurių daug-kas visai 
nelaukė nei tikėjosi: naujos ir litua
nistiniam darbui visai nepalankios 
aplinkybės, būtiniausių šaltinių trū
kumas, neaiški ateitis ir daug ener
gijos suėdanti kasdienybė — visa tai 
pjaute pjauna lituanistikos dar
bininkus. Įsikūrus Baltų Uni
versitetui Hamburge, iš pra
džios atrodė, kad ten susidarys 
bent minimalinės sąlygos lituanisti
kai šiaip taip vegetuoti, bet tuojau 
paaiškėjo, kad tai tėra tik graži, 
neilgi trukusi svajonė. Kitur, ne
skaitant atskirų ‘dalinių išimčių, ne
buvo nei.mėginta sudaryti kokių li
tuanistinių tyrinėjimų centro. Todėl 
kiekvienas lituanistas tyrinėtojas, at
sidūręs naujose"aplipkybėse, vertėsi, 
kaip išmanė: kas aktyvesnis, mėgino 
dar šį tą moksliškai dirbinėti, šį tą 
rinkti, organizuoti, o kitas, patekęs į 
sunkesnes sąlygas, beveik visai yra 
metęs savo specialybės darbą ir tik 
žiūri, kad kaip greičiau galėtų kur 
toliau išdumti. Todėl mes paskuti
niaisiais dvejais tremties metais visai 
nedaug teturime pasirodžiusių žy
mesnių lituanistinių darbų. Vienin-

paminėtinas lituanistinis darbas yra 
dr. A. Salio „Lietuvių kalbos tarmės“, 
dar Lietuvoje vieno studento iš pa
skaitų užrašytos, bet dabar paties 
autoriaus peržiūrėtos ir iš dalies pa
pildytos; jų gana ribotas skaičius 
rankraščio teTsėmis ir šopirografuoti- 
niu būdu yra tik šiemet Tūbingene 
išspausdinta.

Iš nepasirodžiusių darbų visų pir
ma yra minėtini P. Kantrimo „Lietu
vių kalbos istorijos bruožai“, popu
liaria forma parašyti platesnei visuo
menei ir jau atiduoti spaudai. Taip 
pat jau spausdinami ir dr. J. Balio 
tautosakiniai skaitymai. Salia to, ro
dos, jau yra parašyta ir spaudai ati
duota J. Naujokaičio „Lietuvių lite
ratūros istorija“, taip pat trijų auto
rių ruošiamas lietuvių kalbos rašy
bos vadovėlis drauge su rašybos žo
dynėliu ir kt. Apie visą eilę litua
nistinių straipsnių, išspausdintų įvai
riuose žurnaluose ar šiaip kokiuose 
leidiniuose, čia netenka plačiau kal
bėti.

Taigi tremtyje pasirodžiusių ar 
pasirodančių lituanistinių darbų 
skaičius yra labai mažas ir vertybės 
atžvilgiu labai nevienodas: tai yra 
daugiausia ne‘.tiriamieji, bet prakti
niai, mokymosi ar šiaip orientacijos 
reikalams skiriami darbai. Ir tai yra 
visai suprantama: išvykus iš savo 
krašto, visų pirma prisireikė mokyk
linių priemonių, vadovėlių, ir todėl 
jų pirmiausia buvo pradėta rūpinti; 
pvz. iš kalbos srities visų pirma buvo 
perspausdinta Lietuvoje pasirodžiusi 
lietuvių kalbos gramatika, vėliau bu
vo išspausdinta dar Lietuvoje para
šyta L. Dambriūno „Lietuvių kalbos 
sintaksė“ ir kt. Platesniam tyrinėji
mui reikia daugiau ir laiko, ir šalti
nių, ir didesnės leidyklos, o to šiuo 
metu kaip tik labai ir trūksta, todėl 
.didesni tiriamieji darbai tėra dabar 
pamažu tik vieno kito ruošiami ir 
galbūt, jei bus lemta, kada nors tik 
ateityje pasirodys, veikiausiai jau 
nebe lietuvių, bet svetimomis kalbo
mis. Pvz. dr. J. Balys yra pasižadė
jęs vienai vokiečių leidyklai para
šyti tautosakinį darbą vokiečių kal
ba; šių eilučių autorius platų kalbo- 
tyrinį darbą ■ taip pat yra vokiškai 
pradėjęs rašyti jau daugiau kaip 
prieš metus, ir t. t.

Dar sunkesnis ir painesnis dalykas 
yra naujų lituanistų paruošimas. Tai 
yra visų pirma dėl to, kad tam dar
bui niekur nėra pakenčiamų aplinky
bių. Kol dar veikė Hamburgo Baltų 
Universitetas, tol keliolika lituanistų 
galėjo studijuoti, bet netrukus šita 
įstaiga yra pamažu pradėta likvi
duoti, ir tuo tarpu nežinia, ar jos 
darbas kur nors toliau bus tęsiamas.

Kita vieta labai apibrėžtam litua
nistų skaičiui, daugiausia savo studi
joms baigti, yra buvęs Tūbingenas; 
čia vienas iš klausytojų, būtent Do
mas Velička, yra savo studijas sėk
mingai jau baigęs ir iš universiteto 
yra gavęs net baigimo diplomą; keli 
kiti taip pat jau baigia rašyti savo 
diplominius darbus ir netrukus lai
kys baigiamuosius egzaminus. Bet 
prasidėjus visokiems varžymams, ir 
čia lituanistinių studijų darbas kas
kart darosi vis sunkesnis.

Prie visų šitų sunkenybių prisi
deda dar ta blogybė, kad lituanisti-

Korolenko

Žiburiai.
Prieš daugelį metų vieną kartą 

plaukiau sraunia Sibiro upe. Staiga 
upės posūkyje, prieš mane, kalnų 
papėdėje sumirgėjo mažyčiai žibu
rėliai. Jie švietė aiškiai ir visai arti.

— Dėkui Dievui! — tariau aš, — 
nakvynė jau netoli.

Yrėjas apsižvalgė ir vėl ant irklų 
užguldamas atsakė:

— Dar labai toli iki ten.
Aš jam netikėjau; žiburiai mirgėjo 

aiškiai, paslaptingoje tamsoje. Bet 
žmogus buvo teisus. Jie buvo dar 
labai toli nuo mūsų.

Šitie naktiniai žiburiai turi savybę 
(nugalėti tamsą, šviesti ir guosti savo 
artumu. Tikima, kad dar du, trys 
irklų smūgiai ir kelionė pasibai
gia . . . Bet ne, atvirkščiai, ji dar 
ilga, labai ilga.

Mes plaukėme niūria upe toliau. 
Uolos ir daubos pasirodydavo kran
te, rodėsi artėja, tačiau ir vėl ding
davo begalinėje tamsoje. Žiburiai 
vis dar buvo prieš mus tam pačiam 
nuotolyje, mirksėdami ir viliodami, 
bet vis dar labai toli . . .

Dažnai prisimenu aš tamsią upę, 
apgaubtą aukštų kalnų, ir tuos ma
žus žiburėlius, kaip viliojantį šviesų 
tašką. Daug žiburių ne tik mane 
vieną ankščiau ar vėliau viliojo savo 
artumu. Bet gyvenimas plaukia to
liau abgaubtas tamsių, krantų. Ži
buriai; tolį,, labai tolį . . . Ir nuolat 
vis reikia ant irjdų užguiti , ...
‘Ir ; ... vis dėlto priešaky /žiburiai.

niam darbui yra gerokai abejinga 
mūsų pačių visuomenė. Visų pirma 
patys studentai stengiasi daugiausia 
eiti praktinius mokslus, iš kurių

tuojau galėtų turėti apčiuopiamos 
naudos savo ateities gyvenime, o 
lituanistika jiems atrodo svetimuose 
kraštuose visai nepritaikomą ir todėl 
praktiškai nereikalingas arba maža
vertis dalykas. Be to, kiek atšaldo
mai lituanistinę nuotaiką veikia ir 
kai kurie mūsų atsakingesni visuo
menės atstovai, nesupratingai reikš
dami abejonių dėl lituanistikos nau
dos svetimose aplinkybėse ir dėl to ne
sistengdami jos neikiek palaikyti. Iš 
dalies net parodoksalu atrodo: sveti
mieji sudaro laikines aplinkybes 
lituanistinėms studijoms, o vienas 
kitas mūsiškis galvočius porina, kad 
tai dabar visai nereikalinga. Argi 
tokie žmonės pagalvoja, ką jie sako 
ir daro? Ar jie jau užmiršo, kad mes 
savo tautybę ilgiausiai galime palai
kyti ne tiek savo materialinėmis 
gėrybėmis, klek dvasiniais kultūros 
lobiais, kuriuos mūsų tauta yra am
žiais sukūrusi? Ar jie nežino, kad 
mūsų tautos atgimimas daugiausia 
buvo žadinamas ir skatinamas J. 
Basanavičiaus ne kaip gydytojo, bet 
kaip istoriko, tautosakininko ir net 
iš dalies kalbininko? Taip pat ir 
vysk. Motiejus Valančius, ir Jonas 
Šliūpas, ir Petras Vileišis, ir Jonas 
Jablonskis, ir Maironis, ir Vaižgan
tas, ir Antanas Smetona, ir daugelis 
kitų mūsų tautos sąmonę pirmiausia 
yra kėlę ne teologiniais traktatais, 
ne inžinieriniais, juridiniais ir kito
kiais specialiais konkrečiais moks
lais, bet lietuvių kalba, Lietuvos 
praeitimi, lietuvių tautosaka, papro
čiais, žodžiu — neišsemiamais lietu
vių tautinės kultūros turtais. Tad 
kas gali pasakyti, ar ateity tokiomis 
pat priemonėmis neteks vėl gaivinti 
tą pačią mūsų tautinę sąmonę, tik 
gal dar sunkesnėse aplinkybėse, kaip 
XIX. a. pabaigoje? Jau ko ko, bet 
vienomis plikomis buhalterinėmis, 
medicininėmis, inžinierinėmis ar ki
tokiomis panašiomis priemonėmis 
tautinės nuotaikos nei sukursi, nei 
kam nors įkvėpsi: visa tai dera tik 
nuogai asmeninei egzistencijai pa
laikyti, ne sėkmingai tautinei sąmo
nei žadinti. Todėl, man rodos, visi 
tikrieji, ne žodiniai patriotai turėtų 
lituanistiką studijuojančiuosius ne 
murkdyti, bet palaikyti ir kiek galint 
paremti, nes jų darbo beveik niekas 
iš svetimųjų rimtai nesušelps ir iš jų 
kokios nors konkrečios asmeninės 
naudos svetimuosiuose maža kas te
gali laukti. Tad blaiviau pažiūrėkime 
į šį labai rimtą dalyką ir savo trum- 
pafegiškumitnedarykime nereikalin- 
gos žalos ne tik atskiriems entuzias
tiškai nusiteikusiems lituanistinių 
arba su lituanistika susijusių dalykų 
studijuotojams, bet ir visai mūsų 
erškėčiais klotai ateičiai. Laikas 
būtų baigti su šiokia mūsų tautinės 
kultūros ignoraci j a!

Iš anksto apsirū
pinkime tremties 

spauda
Vokietijoje mūsų eilės nuolat re

tėja, ypač iš britų zonos. Kai pasi
žiūri i stovyklose gaunamą korespon
denciją, tai beveik pusė laiškų iš 
Brifanijos.

Ir ką gi tuose laiškuose pasjebi? 
Greta savo įspūdžių naujajame kraš
te, dažnai užtinki prašymus siunti
nėti jiems Vokietijoje leidžiamus lie
tuviškus laikraščius.

Kai kurie išvykstantieji yra atsar
gesni. Jau išvykdami pasirūpina 
spaudos reikalais, palikdami pinigų 
savo liekantiems draugams, kad šie 
siuntinėtų jiems laikraščių. Tačiau 
kiti lyg užmiršta šį reikalą ir tik 
atsidūrę naujose sąlygose pajunta 
spaudos troškulį ir pradeda laiškais 
judinti tai vieną, tai kitą dar likusį 
senojoj stovykloj. Pažada atsilyginti.

Žinoma, turi gerų norų atsilyginti, 
bet šiandien susiduria su kliūtimi. 
Laiškuose negalima pinigų siunti
nėti, o kitokių kelių dar neranda.

Kiti optimistiškai nusiteikę išvyks
tantieji pažada siuntinėliais atsily
ginti. Bet kol kas ir šis būdas dar 
nedavė laukiamų vaisių. Kol galėsi 
atsilyginti, gali praeiti nemaža laiko, 
o spaudos tuoj pasigendama. Pasi- 
liekančiųjų lėšos irgi kasdien men
kėja ir jų papildymas sunkėja.

Taigi negalvojant apie rytdienos 
atsilyginimą, jau išvykstant reiktų 
tuo reikalu pasirūpinti, ar liekan
tiems savo draugams lėšų palikti,, ar 
laikraščių administracijoms atitinka
mą sumą, kad jiems nuvykus ir at
siuntus savo adresą, siuntinėtų laik
raštį.

Tiesiog pasiųsti laikraščių admi
nistracijoms pinigus būtų patogiau 
ir šiuo atžvilgiu. Sakysime, palieka 
pinigų dar pasiliekančiam savo 
draugui. Sis rūpestingai siuntinėja, 
bet pagaliau prieina ir jam eilė iš
vykti. Siuntinėjimas nutrūksta, arba 
jis turi tai palikti trečiajam asme
niui. Be to, tiesiog pačių laikraščių 
ekspedicijų siuntinėjamas laikraštis 
ateitų daug greičiau, negu persiun
čiamas iš stovyklų.

Laikraščių siuntinėjimo iš stovyklų 
vis dėlto negalima smerkti ir tai turi 
savo teigiamų pusių. Turint galvoje, 
kad mūsų laikraščių tiražai yra la
bai riboti, administracijoms būtų 
sunku patenkinti visus išvykusius 
ir čia dar pasiliekančius. Siuntinė- 
jant iš stovyklų, vienas egzemplio
rius aptarnauja daugiau skaitytojų.

Iš keletos britų zonos ‘Stovyklų 
teko patirti, kad trečdalis stovyklose 
gaunamų laikraščių patenka į BriJ 
taniją. O netrukus juk jų gali pa
reikalauti ir išvykusieji į Kanados 
miškus. Ten miškų glūdumose lie
tuviškas laikraštis bus dar mieliau 
laukiamas svečias. B-us

telis rimtas archeologinės srities 
mokslinis darbas yra pernai Tūbin
gene išspausdintoji, bet dar Lietu
voje parašytoji M. Alseikaitės 
Gimbutienės disertacija „Die Bestat- 
tung in Litauen in der vorgeschicht- 
lichen Zeitfen“. Kitas, daugiau bib
liografinio pobūdžio, bet skubotai ir 
nepilnai parašytas lituanistinis dar
bas yra Vacį. Biržiškos „Lietuvių 
rašytojų kalendorius“, išspausdintas 
1946 m. Tūbingene. Trečias iš eilės

Ku’dūfinės---------
===== naujienos

— D’ Anne Marie ir Charles Lalo 
parašė didelio dėmesio, knygą „La 
femme ideale“, kuri apima moters 
idealizmo, meilės ir kt. rimtus tos 
rūšies klausimus.

— Prie UNESCO įsteigtas tarptau
tinis teatro menininkų institutas, ku
rio .šefu paskirtas anglų rašytojas ir 
romanistas J. P. Priestly. Pirmas šio 
instituto kongresas įvyks 1948 m., 
kuriame dalyvavimo teisę išsikovoti 
patartina ir lietuviams teatralams.

— Vienos jauniausių ir gabiausių 
prancūzų režisierių Robert Bresson, 
išpopuliarėjęs su savo „Nuodėmingo 
angelo“ („Ange du Peche“) filmą, 
stato monumentalinę filmą iš jėzuitų 
ordino istorijos, Švento Ignaco 
Loyolos gyvenimo. Didžioji filmos 
dalis bus sukama Romoj.

— Rugsėjo 11 d. Cannes atidary
tas penktasis šiemetinis filmų festi
valis, tylos minute pagerbiant miru
sią šio miesto garbės pilietę, filmų 
artistę Grace Moore. Tuo pačiu me
tu prasidėjo „simbolinis“ Cannes 
kino teatrų streikas, nukreiptas 
prieš miesto įstaigų atsisakymą 
festivalio metu išmokėti kino teat
rams po 12.000 frankų kasdien, kaip 
atlyginimą už tomis dienomis lau
kiamą prastą apyvartą.

— Šiemetinės Leipzigo rudens mū- 
gės proga išleista speciali pašto 
ženklų laida (20 mil) po 12 ir 75 pf.

Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais e
(5> Stegmaimo spaudimas ir atsikirtimas

M. BiržiškaJau tuo laiku, kai teko lenkus iš 
universiteto išbrukti, ėmė sklisti 
gandas, jog vokiečiai žadą univer
sitetus uždaryti ir studentus paimti 
priverstinėn darbo tarnybon. Ta
čiau, kai rektorius, prorektorius, 
kuris profesorius ir studentų komi
teto narys dėl to paklausdavo dr. 
Germantą, šis paprastai atsakyda
vo: „Ar gavote iš manęs tuo reikalu 
kokį raštą? Ne? Na, tai ir dirbkite 
toliau.“ Kartą jis buvo prasitaręs, 
jog jeigu jis vykdytų visus gauna
mus iš vokiečių įsakymus ir potvar
kius, joks darbas nebūtų buvęs įma
nomas.

Tuo pat laiku teko sudaryti 1942- 
1943 m. universiteto sąmatą, kurią 
tikrinę iš Kauno atsiųstieji vokiečių 
pareigūnai privertė gerokai per
dirbti ne tik pritaikant prie sąma
tinės vokiečių terminologijos ir 
santvarkos (toks lietuviškosios są
matinės tvarkos laužymas jau 1940- 
1941 m. buvo padarytas, pritaikant 
sąmatas prie tarybinių reikalavi
mų), bet ir apkarpant algas, pažei
džiant etatus, numušant tarnautojų 
kategorijas ir iš viso gerokai suvar
žant universiteto darbą. Taip teko 
atleisti dalį tarnautojų, net paliesti 
mokslo personalą, pavyzdžiui, at
leidžiant buvusį lenkiškojo univer
siteto humanistinio fakulteto deka
ną lotynų kalbos ir literatūros pro
fesorių Oką (Oko); žinomą lenkų 
kalbininką prof. Otrębskį pavyko 
apginti. Šiaip dr. Germantas, nura
mino universiteto vadovybę', jog 
skaudžiausius trūkumus išlyginsiąs 
iš kitų šaltinių. Ir tikrai, iš lietu
viškųjų įstaigų ir įmonių tarnau
tojų algų patriotinių nuošimčių at
siradus „dr. Germanto fondui“, iš 
ten jis suremdavo visa reikalingiau
sia taip, jog universitetas, ir jo dar
buotojai galėjo nesuklupdami pa
kelti karinės okupacijos sunkmetį.*)

Pavasarį, kažkaip apie Velykas, 
Vilniuje pasirodė prof. Stegmann. 
kuris Rygoje tvarkė vokiečių sugal- „„ ----- >------  .----- —
voto Ostlando, tad Estijos, Latvijos įvikovas palaikęs universiteto suma-

ir Lietuvos aukštojo mokslo reika
lus. Kad ir pats kilęs iš mokslo 
personalo, bet tik karo metu pakel
tas profesorium, labiau tinkąs į ad
ministravimą, negu į ęnokslą, judrus 
Ostministerijos pareigūnas, mokąs 
ir rusiškai, mielai lankęsis pas lie
tuvius ir naudojęsis jų vaišingumu, 
vykdė kas jam įsakyta, bet tuo ne- 
persiimdamas težiūrėjo formalaus 
potvarkių atlikimo. Stegmannas 
buvo manęs per dr. Germantą taip 
sutvarkyti LietuVbs universitetus, 
kad šie klusniai vykdytų tai, kas 
okupacinės administracijos bus 
jiems pavesta. Tačiau dr. German
tas nesutiko imtis prieš lietuvių vi
suomenę, tad ir prieš universitetus, 
atsakomybės už Vokiečių potvarkius 
ir būti tik aklu jųjų perdavėju jo 
žinioje esamoms švietimo įstaigoms, 
bet prispyrė Stegmanną pačiam 
kalbėti su universiteto vadovybe. 
Nors vokiečių administracija nepri
pažino universiteto Senato ir net 
Išbraukė Universiteto 
kretoriaus atlyginimą, 
manto įspėtas, jog šis 
versitetan Stegmanną, 
kvietė fakultetų dekanus drauge su 
Universiteto sekretorium (prof. Ant. 
Salių), tad Stegmannas atsidūrė 
Senato posėdyje.

Ilgesnėje prakalboje, žinoma,, vo
kiečių kalba, prof. Stegmannas iš
dėstė reikalą Lietuvos universite
tams tampriau ir griežčiau įsijungti 
Europos kovon su bolševizmu, taip 
mokslo personalui savo specialybių 
darbais, taip ir studentijai darbo 
tarnyba. Tam geriausia būsią fa
kultetams susitvarkyti specialinėmis 
akademijomis, kurios tikslingiau 
galėtų tuomet atlikti pavedamus 
joms darbus. Atsakydamas lietuviš
kai (prof. Salys vertė vokiškai), rek
torius priminė, jog rftieš vienerius 
metus tame pat rektorate bolševi- 
’•’nės Maskvos atsiųstasis prof. No-

(Senato) se- 
bet dr. Ger- 
atvedąs uni- 
rektorius su-

nytąjį savo darbo išplėtimą ir su
stiprinimą, tuo tarpu okupacinės 
vokiečių administracijos atstovas 
tesakąs apie universitetinio darbo 
susiaurinimą. Maža to. Kai prieš 
šimtą metų nutarusi uždaryti VU- 
niaus universitetą caro vyriausybė, 
pat pradžioje pavertusi fakultetus 
akademijomis, kurias, kiek laiko 
praėjus, Vilniuje uždariusi, taip 
dabar vokiečių sumanomas fakul
tetų pavertimas akademijomis, nors 
Vokietijoje fakultetai po senovei 
tebeveikią akademijomis neverčia
mi, lietuvių tegalįs būti suprastas 
kaip pirmas žingsnis į Lietuvos 
universitetų uždarymą. Jei vokie
čiai norį gerų santykių su lietuvių 
tauta, kuri visa, ar tai šviesuomenė 
ar sodiečiai, iš kurių tarpo bemaž 
visa -toji šviesuomenė kilusi ir su 
jais nenutraukusi ryšių, vienodai 
brangina savo mokslus, tai jie (vo
kiečiai) turį atsisakyti nuo savo su
manymo, nes jo įvykdymas tesukel- 
siąs prieš juos visus lietuvius. 
Klaidinga Lietuvos atžvilgių vokie
čių politika, neleidusi Lietuvai su
sitvarkyti kaip nepriklausomai vals
tybei ir be atodairos ekonomiškai 
ją slegianti ir varžanti jos kultūrinį 
gyvenimą, paliesdama Vilniaus uni
versitetą, užgaušianti švenčiausius 
lietuvių tautos jausmus, nes tauti
niame lietuvių atgijime Vilniaus, 
kaip savo istorinės sostinės, sieki
mas esąs vienas vyriausiųjų ir gy- 
vybingiausiųjų siekimų lietuvių 
tautos, tad ir sodiečių, ypatingai 
siejamas su Aušros Vartais, Gedi
mino Kalnu, Vilniaus katedra ir 
Vilniaus Universitetu. Kai rusv 
vyriausybė universitetą uždariusi 
keliasdešimt metų praėjus tolimose 
Siaurės Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse beraščiai ir mažaraščiai lie
tuvių išeiviai — ūkininkaičiai, ama
tininkai, darbininkai — kėlę jo at
gaivinimo reikalą. Kai 1905 m. rusv 
revoliucijos metu 2.000 lietuvių tau-

tos atstovų ir veikėjų suvažiavimas 
svarstęs Vilniuje Lietuvos reikalus, 
greta su jos laisvės reikalavimu 
statęs ir universiteto grąžinimą. 
1918 m. Nepriklausomoji Lietuva 
tik ėmusi tvarkytis, tuojau šokosi 
gaivinti savo senąjį universitetą. 
Nesą dabar Lietuvoje valsčiaus iš 
kurio nebūtų Vilniuje studentų, ku
rių tėvai sodiečiai nesugebėsią,, be 
abejo, tiksliai atskirti jų sūnų ir 
dukterų einamųjų mokslų vienų 
nuo kitų, bet neleidimas jų vai
kams mokytis dar toliau apkartin
siąs Lietuvos žmonių nusistatymą 
vokiečių atžvilgiu: kad jie turį 
stengtis atlikinėti sunkias pyliavos 
prievoles vokiečiams, jei šie jau da
bar neleidžia lietuviams mokytis, 
tad ir k° iš jų laukti karą jiems 
(vokiečiams) laimėjus?

Stegmannas mėgino įrodinėti, jog 
fakultetų pavertimas akademijomis 
esąs laikino pobūdžio ir nesiekiąs 
universiteto uždarymo, kaip prieš 
100 metų kad buvę, tesąs susijęs su 
karo reikalais ir nereiškiąs lietu- i 
vių tautos teisių pažeidimo. Kreip
damasis į paskirus dekanus, jis 
stengėsi iš jų išgauti pripažinimą, 
jog fakultetui vis viena esą likti fa
kultetu toliau ar virsti akademija, 
bet tiktai Humanitarinių mokslų 

(nukelta į 4 psL

*) Dr. Germantas buvo užsigavęs 
ant universiteto vadovybės, kai vo
kiečiams sumažinus universiteto 
etatus humanitarinių .mokslų fakul
tetas jo etatą, kaip asistento, faktiš
kai neapmokamą, buvo išbraukęs. 
Tai jis palaikė universiteto vadovy
bės nekorektingumu jo atžvilgiu. 
Rektorius prašėsi jo dėl to būti at
leistas iš pareigų, su kuo dr. Ger
mantas nesutiko. Prorektoriui įro
džius, jog čia įvykęs paprastas kan
celiarinis neapsižiūrėjimas be uni
versitetinės vadovybės piktos va
lios, santykiai Švietimo Vadybos ir z 
rektorato išsilygina
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Literatūros kon
kursas atidedamas Antrasis DP laikraštininkų sąjungos

„Minties“ Redakcija prieš kiek 
laiko buvo paskelbusi („Mintis“ Nr. 
63 [300] — 1947. VI. 12 d.)

LITERATŪROS KONKURSĄ 
PARAŠYTI GERIAUSIAI NOVELEI, 
kuriam rankraščius reikėjo prista
tyti iki š. m. rugsėjo 15 dienos.

Daug kam pageidaujant ir norint, 
kad literatūros konkursu pasinaudo
tų didesnis mūsų rašytojų skaičius, 
šiuo rankraščių pristatymo terminas 
pakeičiamas ir atidedamas iki š. m. 
spalių 15 d.

Rankraščius siųsti: „Mintis", Lite
ratūros Konkursui. (13b) Memmin
gen, Postfach 110.

„Minties“ Redakcija

suvažiavimas Augsburge

Pabaltijo Universiteto 
albumas

Netolimoje ateityje ruošiamasi iš
leisti didelį albumą, iš viso Univer
siteto gyvenimo. Gausiomis nuo
traukomis bus pavaizduotas sunkus 
pradžios darbas, gyvenimas Ham
burge, darbas auditorijose, institu
tuose ir naujasis universitetinis 
miestas Pinneberge.

Tremtinių bendruomenė, o taip 
pat ir mūsų draugai užjūriuose, tu
rės progos arčiau pažinti ir įvertinti 
tą didelį kultūrinį darbą, kuris dir
bamas Pabaltijo Universitete. A-is

Kada š. m. vasario 27 dieną Augs
burge įvyko mažos iniciatorių gru
pės sušauktas pirmasis licenzijuotų 
DP laikraščių ir žurnalų JAV zonoje, 
Vokietijoje, leidėjų ir artimiausiųjų 
bendradarbių suvažiavimas, retas 
kuris iš jame dalyvavusių galėjo ti
kėtis, kad šiomis labai sunkiomis 
sąlygomis susikūrusi DP spaudos 
s-ga per kelių mėnesių laiką galės 
pasiekti, palyginti, vaisingų rezulta
tų. Antrojo šios sąjungos suvažia
vimo metu buvo nagrinėjama praei
to pusmečio veikla, o taip pat nu
statytas veiklos planas ateičiai.

Apžvelgdamas sąjungos praeities 
veiklą, buvęs jos pirmininkas dr. 
Roman Ilnyckyj paaiškino apie tuos 
tikslus, kurių praėjusį pusmetį siekė 
DP laikraščių leidėjų ir jų bendra
darbių sąjunga. Jis nurodė sutiktus 
tame kelyje sunkumus ir rezultatus, 
kurie buvo pasiekti. Pirmasis są
jungos uždavinys buvo gauti tas pa
čias teises, kurias turi viso pasaulio 
demokratinė spauda. Iki šiol JAV 
okupacinių pajėgų Vokietijoje vy
riausias štabas oficialiai pripažino 
minėtą sąjungą de facto. Antroji 
problemą, su kuria DP spaudai nuo
latos tekdavo susidurti, buvo ta, su 
kuo iš tikrųjų DP spauda yra su
rišta ūkiškai: ar su JAV okupaci-

niais daliniais, ar su vokiečių ūkiu. 
Ilgą laiką DP spauda neturėjo ga
limybės išsiaiškinti šią savo ūkiškąją 
padėtį. •

DP spaudos reikalams šefai Frank
furte, kpt. Robinson ir kpt. McCoon 
patikrino, kad jokiais atvejais DP 
spauda negali priklausyti nuo vo
kiečių ūkio. Kovojant dėl lygių 
spaudos teisių, kuriomis naudojasi 
viso pasaulio demokratinė spauda, 
buvo susirišta su JAV okupacine 
valdžia Berlyne, iš kur buvo gautas 
faktiškas užtikrinimas, kad DP žur
nalistai turi teisę dalyvauti visose 
konferencijose, kur dalyvauja visų 
kitų demokratinių kraštų spaudos 
atstovai. Ta pačia proga Berlyno ka
rinė valdžia leido DP žurnalistams 
įžengti į tuos kraštus, j kuriuos nu
matoma išemigruoti Europoje gyve
nančius £>P. Šiuo metu jau yra at
spausdinti sąjungos pažymėjimai, 
kurie DP žurnalistams suteiks tas 
pačias teises, kokias 
nių kraštų spaudos 
damas dr. Ilnyckyj 
sąjungos uždavinys ___  r
pines teises buvo nelengvas. Šiais 
visais reikalais tekdavo tartis su še
fais DP spaudos reikalams, kpt. Ro
binson ir kpt. McCoon, ir nenuilsta
mų pastangų dėka buvo jau gan toli

turi demokrati- 
atstovai. Baig- 
paaiškino, kad 

iškovoti princi-

Pranešimas „Satrijie- 
ciams"

Atsikūrusi stud, ateitininkų „Ša
trijos“ Meno D-ja šį rudenį nori at
švęsti dvidešimtmetį. Visus vyres
niuosius šatrijiečius-tes, priklau
siusius Vilniaus ir Kauno „Šatrijai“, 
prašome atsiliepti šiuo adresu: A. 
Mažiulis, (14b) Tubingen, Naukler- 
strassė 9. Šventės vieta ir laikas bus 
pranešta atskirai. (62/2)

Stud. At-kų „Šatrijos“ Meno D-ja

Stegmaiino spaudimas

„Žmogaus Teisiu, 
Memorandumas44
UNESCO išleido specialų „Žmo

gaus Teisių Memorandumą", kurio 
autoriai yra. Jaques Maritain, Ma
hatma Gandhi, H. G. Wells, Aldons

(atkelta iš 3 psl.) < 
fakulteto dekanas, tesutiko čia su 
Stegmannu, o visi kiti posėdžio da
lyviai nedvejodami atmetė kaip ne- 
priifntiną universiteto akademinimo 
sumanymą. Neleisdamas Stegman- 
nui nusitverti humanitaro pritari
mo, dr. Germantas karštai ir griež
tai palaikė rektorių, pabraukė, jog 
atėmus iš Lietuvos nepriklausomy
bę, apkrovus ją sunkiomis darbo ir 
duoklių prievolėmis, švietimosi ga
limybė tesąs lietuviams vienintelis 
laidas geresnės pokarinės ateities. 
Jei ir švietimas žadama atimti, lie
tuviams nebesą joktos prasmės kuo 
nors palaikyti vokiečius ir, supran
tama, tarėjas turėsiąs pasitraukti. 
Jis reikalavo, kad Stegmanas įspėtų 
savo vyriausybę dėl neigiamų jos 
sumanymų universitete atžvilgiupainia VIUVUM*, ***<*w.,„ - . ..... -----. — ------ ---

Huxly, Benedėtioo Croce ir ArthurĮ pasėkų, ką šisį ’ypačiaf sumišęs dėl 
■ 1 dr Germanto netikėto^ ir griežti"Compton.

įsikišimo, pažadėjo atlikti, nes kaip 
tik važiuojąs Berlynan. Išeidamas 
dr. Germantas stipriai paspaudė 
rektoriaus ranką ir „kaip lietuvis“ 
padėkojo už universiteto reikalo 
gynimą. Išvažiuojančiam Berlynan 
Stegmanui universiteto vadovybė 
suskubo dar įteikti universiteto rei
kalu atitinkamą Promemorią.

Tuo pat metu akademinis dviejų 
universitetų, Vilniaus ir Kauno, 
jaunimas, išbėgiojęs po Lietuvą Ve
lykų atostogų, su universitetų vado
vybės pritarimu, rinko žmonių pa
rašus vokiečių administracijai, kad 
ji nekliudytų veikti Lietuvos uni
versitetams. Parapijose ir vals
čiuose studentams ėjo talkon klebo
nai, valsčiaus viršaičiai, mokytojai 
ir kiti. Per kelias savaites lengvai 
surinkta . 100.000 parašų/ kurių, pri- 
'imff Rentėlnūi nesutikus, jie' buvo 
pateikti jo komisariatui. _

10, Paskatinės Trečiojo Reicho
Berlynas baigiamas apsupti

Rusai, prasiveržę pro Oranien- 
fcurgą, jau pasiekė šiaurinę Berlyno 
dalį. Pietų pusėje priešakiniai dali- > 
niai jau prasiveržė iki Nauen — 30 
km į vakarus nuo Berlyno. Jų pla
nas visiškai aiškus — Berlyną sten
giamasi paimti į žnyples. Su pasau
liu tebėra 'likęs vienintelis ryšis —, 
plentas šiaurės vakarų kryptimi. 
Tačiau laukiama, kad rytoj, t. y. ba
landžio 24 d.. Berlynas bus 
apsuptas.

Taip vadinamoji Wenko 
šiuo metu formuojama ant 
Elbės kranto ties Magdeburgu, 
turinti galimai greičiau pro Potsdamą : 
prasiveržti į Berlyną. Berlynui ginti ; 
vietoje tebėra likęs tik 58 šarvuočių 
korpas, kuris, vadovaujant gen. Weid- 
lingui, kovodamas prasiskynė kelią 1 
nuo Oderio, jau visiškai išsisėmęs, ir • 
keletas sumuštų Oderio fronto di- i 
vizijų bei mažesnių priešlėktuvinės 
gynybos dalinėlių. Daugumą gynėjų 
sudaro labai silpnai apginkluoti 
volksturmo vyrai. 130 km ilgio 
fronte artilerijos beveik nęra. Vi
siškai trūksta šaudmenų.

Kareivių trūkumas artimiausio
mis dienomis gal būt bus dar šiek 
tiek išlygintas Hitlerjugendo jau
nuoliais. Be to, mieste dar yra apie 
pora milijonų civilių. Potsdame — 
silpnas iš dviejų divizijų susidedąs, 
gen. Reimanno korpas. Tankų vi
same mieste bėra tik apie 40—50, o 
rusų ateina keturios armijos su 
maždaug tūkstančiu tankų.

— Kaip ilgai ši kova dar tęsis? — 
paklausiu aš jį.

Jis atsako taip greitai tarytum šio 
klausimo būtų seniai laukęs:

— Aštuonias, daugiausia dešimtį 
dienų.

— O ką tu tikiesi iš Wenko?
— Nieko, visiškai nieko, nes lo 

jėgos yra persilpnos, kad galėtų tu- 
rėti bet kokios lemiamos įtakos šios 
kovos eigai.

— Reiškia, jau nebėra jokių vilčių?
— Ne. Tik galima dar šią pasku

tiniąją. katastrofą porą dienų nu
tęsti. Taip, — prideda jis su kartėliu, 
— gal atsirastų dar ir kita kokia ga
limybė, jei nebūtų Hitlerio. 9 armi
jos branduolys vis dar tebestovi prie 
Oderio, ir jį gal būt dar būtų galima 
atitraukti į Berlyną, tačiau 17’ 
nenori. Jis kiekvieną armijos

visiškai

armija 
rytinio 

Ji

gen. Busses, ir mūsų šefo pasiūlymą 
atmetinėja, nors rusai jau prasiveržę 
iki 100 km jos nugarom

Hitleris dar nori pulti
— Įsivaizduok, Hitleris nori dar 

pulti ir atgauti pozicijas prįe Oderio.
Visiškai nustebęs žiūriu į jį.
— Pulti? Pulti?
Taip. Nors Hitleris pats ’ paskelbė, 

kad karas jau pralaimėtas, tačiau, 
atrodo, iis nė mažiausio supratimo 
neturi, kas dedasi iš tikrųjų. Kaip 
anksčiau jis nė karto nepasirodė 
fronte, taip ir dabar nuo atvykimo 
į Berlyną dienos nė karto neišėjo iš 
reicho kanceliarijos. Jis nenori, kad 
jo fantazijų pasaulį realybė sugriau
tų. Jei tik kas išdrįsta jam pasakyti 
tolybę, jis tuojau pradeda siusti. 
Ten lauke, kariuomenės likučiai vos 
pajėgia apsiginti nuo iš visų pusių puo
lančio priešo, o jis, Hitleris, dar nori 
pulti. Jis, Himmleris ir Goebbelsas 
įsakė visus priešo spaudimą neatlai
kančius kareivius karti. Šimtai ka
reivių ir karininkų, — daugelis su 
pasižymėjimo ženklais — nenorėju
sių dalyvauti šioje savižudybėje buvo 
iškarstyti ant Berlyno medžių ir 
elektros lempų stulpų. Baisiausiai 
teroras siautė Danzige. Jo beprotybė 
taip įsisiūbavo, jog jis pradėjo tikėti 
galėsiąs sustabdyti istorijos ratą, o 
jo nežmoniškumas pasidarė toks 
ribis, jos jis panoro sunaikinti 
tūkstančius žmonių už tai, kad 
lėtų dar porą dienų bailiai pats 
gyventi.

be- 
dar 
ga- 
pa-

Hitleris! 
>3 vadoj

Keli ryškieji veidai
Berndas toliau man paaiškina, ko

kioje draugijoje mes dabar randa
mos. Iš viso čia, bunkeryje, randasi 
600—700 žmonių,įskaitant sargybas, 
pasiuntinius, raštininkus ir virtuvės 
personalą. Čia randasi kariuomenės 
centrinė, Hitlerio artimieji (viename 
bunkerio kambarėlyje patalpinta 
vilkų veislės kalė su 4 šuniukais) ir 
daugumas nacistinės Vokietijos tūzų.

Šia proga galima šiek tiek arčiau 
susipažinti su keletu mažiau pažįs
tamų tipų iš Hitlerio ratelio. Apie 
Himmlerį ir Goebbelsą jau daug 
buvo rašyta kitomis progomis, tačiau 
iki šiol nedaug tėbuvo minėta apie 
Martiną Bormanną — didžiausią 
bažnyčios ir krikščionybės priešą vi
soje partijoje.

Bormannas i
Martinas Bormannas prieš patek- . 

damas į partijos vadovybę buvo že- j 
mės ūkio reikalų administratorius j 
Mecklenburge. Nuo valdžios užgro- , 
bimo iki karo pradžios jis dirbo pas : 
Hessą centrinėje kartotekoje, vėliau 
buvo jo štabo viršininkas, o karui 
prasidėjus — pasidarė Hesso ryši
ninkas pas Hitlerį. Nuo šio momento 
jis pradėjo atkakliai stiprinti savo 
poziciją. Pirmasis jo tikslas buvo 
galimai greičiau sumažinti Hesso 
įtaką Hitleriui. Jis meistriškai suge
bėjo vis labiau ir labiau susilpninti 
Hesso tarnybinę ir asmeninę poziciją 
ir laikui bėgant, juos beveik visiškai 
perskirti. Bormannas, .be abejo pui
kiai pažino žmones. Jis greit paste
bėjo Hitlerio silpnybes ir sugebėjo 
jas išnaudoti, įgaudamas vis didesnį 
jo pasitikėjimą. Jis ■’ pasistengdavo 
sugauti Hitlerio išsireiškimus ir pla
nus, iš jų skubiai-sumontuoti gerai 
paruoštus įsakymus ir ko greičiau
siai patiekti pasirašyti. Jis parem
davo visas Hitlerio „idee fix“, įtiki
nėdamas kitus jų neklaidingumu ir 
iš to išplaukiančių. Hitlerio pusiau 
dieviškumu, .visa tai atlikdamas su 
dideliu patosu ir atitinkamais gestais.

Kai 1941 m. Hessas -išskrido į Ang
liją, Bormannas areną jau buvo iš
sikovojęs sau vienam. Tada jis pasi
darė didžiausias Hitlerio patikėtinis 
ir patarėjas. Nors jam buvo pavesta 
vien tik partijos kanceliarija, jis į 
nieką neatsižvelgdamas prisijungė ir 
kitas — reicho, NSDAP vado, — 
kanceliarijas. Taip jo kontrolėn pa
teko visi reicho ir partijos reikalai 
— viskas pirma turėdavo pereiti per 
jo rankas ir tik tada patekdavo pas 
Hitlerį. Nė vienas asmuo nepatek
davo pas Hitlerį, negavęs jo suti
kimo. '

Įrodyti negalima, kad Bormannas 
buvo numatęs vieną dieną sau pasi
glemžti visą valdžią, tačiau negalima 
pasakyti, kad jis tokių idėjų netu
rėjo, nes jos būtų buvusi logiška jo 
garbės troškimo pasekmė.

Jo nekentė net artimiausieji jo 
bendradarbiai, tačiau visi jo bijojo.

LTB VK memo- ‘ 
randamas tremti

nių įkurdinimo
pažengta. Bet, kaip jau prieš kurį I reikalu
laiką ir spaudoje buvo minėta, šiuo! . , ...
metu DP spaudos reikalams yra! Šiomis dienomis LTB VK įteikė 
paskirtas naujas viršininkas, majo- j mcmorandumą EUCOIVI ir amerikie- 
ras G. B. Hameiton, todėl daug dėl I įūų zonos PC IRO, lietuvių tremtinių 
ko gali priręikti tartis iš naujo. Į įkurdinimo reikalu. Memorandume 

Antrame savo žodyje prieš uždą-1 nurodoma, kad suaktyvintoji DP 
rant suvažiavimą dr. Ilnyckyj pa-1 įkurdinimo akcija vykdoma vien 
brėžė, kad jo uždavinys buvo rupm-1 atskiriems kraštams, leidžiant ver
tis visais principiniais klausimais, I buotis jiems reikalingos darnos jė- 
kaip pvz. nustatyti DP spaudos si- S°s- Bet šiuo budu atskiriami gmu- 
tuaciją tarp vokiečių ir amerikiečių, I nės> darbingieji nuo nedarbingųjų, 
o ūkiškais ir konkrečiais klausimais I pastaruosius paliekant ir toliau sto- 
rūpinosi sąjungos reikalų vedėjas I vykiose. Tuo budu DP problema ne- 
Bulings. „Jeigu mes žiūrėsime į šios Į bus išspręsta. Nurodžius lietuvių 
sąjungos praėjusio pusmečio veiklą I tautos žemdirbišką pobūdį ir jos 
kritiškai, pirmiausia prisiminkime, I ypatingus santykius su JAV, pra- 
kad mūsų yra tik 6 mėnesiai, kad I šoma žygių, kad lietuviai butų ma
inės pradėjome iš nieko, kad mes I siniai įkurdinami JAV arba Kana- 
atsistojome kaip medis dykumoje. I d°s žemės ūkyje. /
Mes tai žinojome jau pradėdami sa- I LTB vietos padaliniai, darant jkur- 
vo veiklą. Todėl dabar mano karš- I dmimo reikalais bet kokių žygių, 
čiausias linkėjimas išlikti tokiais pat I prašomi laikytis LTB VK informa-» 
stipriais, kokiais buvome iki Šiol, i C1l°se paskelbtų memorandumo tezių, 
nors ir prieš mus, gal būt, dar ii- I SUDARYTA KULTŪROS TARYBA 
beatgl dr kiainyckyjUlėS dykUma“ RugpiŪČi° 26 d' Augsburge buvo 
□aige ar. unycKyj. . sušauktas įvairių kultūros sričių

DP laikraščių leidėjų ir jų bendra- Į atstovų pasitarimas, kuriame suda- 
darbių sąjungos reikalų vedėjas I pyta Kultūros Taryba ir išrinktas jos 
Bulings pažymėjo, kad pagrindinė I prezidiumas iš trijų asmenų, 
ūkinė laikraščių problema yra po- Kultūros Taryba bus Švietimo 
pierius. Šiuo metu, kaaa iš 11 yei-1 Valdybos patariamasis orgąnas. Ji 
kusių amerikiečių zonoje popieriaus I apims ir atstovaus visas kultūros 
fabrikų 8 yra uždaryti, o likusių 3 I sritis, registruos ir kartotekuos visas 
fabrikų veikla tesiekia tik 25%, po- I kultūrines pajėgas, visus menininkus 
pieriaus problema^ yra labai aktuali. I su šeimomis ir emigracijos reikalu. 
Iki šiol yra išsirūpinta, kad dides-1 K. T-boje turės savo atstovus visos 
nieji DP laikraščiai turės teisę gauti I kultūros sritys. K. T. tobulins ir de- 
leidimą knygoms spausdinti. Tam I pins kultūrinę veiklą ir teiks kul- 
įįkslui jau yra gauta 40 to knygų|tūros darbininkams medžiaginę ir 
popieriaus. 1

Suvažiavimo 
nauja sąjungos 
vusių 8 tautų . . _ ___
į valdybą iš kiekvienos tautybės I tus, kuriais labiausiai yra pasireiš- 
įėjo po du asmenis. Iš lietuvių I kusi mūsų liaudies kūryba ir, be to, 
grupės valdybon buvo perrinkti tie I turi didelės praktiškos reikšmės, 
patys: „Mūsų Kelio“ redaktorius D. I Dail. Vilimui pavesta tuo reikalu 
Penikas ir „Žiburių“ redaktorius J. Į rūpintis ir sueiti į kontaktą su tos 
Vitėnas. Sąjungos pirmininku buvo I srities menininkais. Siūlyta sukviesti 
išrinktas jugoslavų tautinės grupės I stovyklų kultūros reikalų vadovų 
atstovas gen. Popovič, o buvęs pir-1 suvažiavimą, tikslu pakelti bendrą 
mininkas dr. Ilnyckyj paliko vice- ] stovyklų kultūrinių pasireiškimų lygį 
pirmininku. I ir subendrinti kultūrines pastangas.

Suvažiavimas praėjo darbingoje I Prašyti Švietimo Valdybą premijų 
nuotaikoje. Tikimės, kad sekančių I taip pat muzikos ir tapybos kūri- 
6 mėnesių DP laikraščių leidėjų ir I niams, suruošti bendrą lietuvių dąili- 
jų, bendradarbių sąjunga savo veik-1 ninku tremtyje meno kūrinių pa
loje bus pasiekusi dar žymesnių I ro‘dą, kviesti redakcijas saptųriau 
rezultatų, kokių ji pasiekė iki šiol. I vertinti įvairius meno pasireiškimus.

“b.l VYR. KOMITETE LANKĖSI 
___ I O. TOLISIUS

Rugsėjo 2 d. „New York Times“
I redakcijos atstovas O. Tolišius, atvy- 
I kęs į Hanau privačiais reikalais, ap- 
I siiankė Vyr. Komitete. Besikalbėda-

„ . _ _ . I mas jis pareiškė, kad JAV spauda
nemažesnė negu_ Bormanno. Kai, I t>ai domisi tremtinių problema ir 
kritus Karaliaučiui, Rytprūsiuose gjna jų reikjjlus. Ji palaiko tremtinių 
apsuptosios 3 ir 4 armijos beviltis-1 į jsneĮdimą, nors kai-kuriuose 
kai tebekovojo, kai šimtai tukstan-1 šiušesniuose jaučiamas nepalankus 
cių benamių pabėgėlių, sugrusti 11 nusistatymas tremtinių atžvilgiu, 
siaurą Neringos ruoželi ties Piluva Didesnioji visuomenės dalis domisi 
lauke žadėtojo išgabenimo j vaka-|Dp reikaiais įr tikimasi, kad Strat- 
rus, sis „karalius reicho, kuriame I tono bilius raeis 
saulė nenusileidžia“ — kaip jis pats I Otto Tolišius yra lietuvis, kilęs iš 
save mėgdavo vadinti, tarytum I Klaipėdos ’ krašto, Skirvytėlės kaimo, 
niekam neatsitikus^ pasirodė reicho h JAV išvyko 1906 m. Po I karo 
kancehanjoje ir Hitleris neisake Jllbuv0 „NYT“ korespondentas Berlyne 
pakarti kaip tūkstančius kareivių iri a ie 10 met ,n karui prasidė- 
karimnku kurie iš apsupimo ban<Įy- jUs, O. Tolišius buvo Japonijoje, 
davo išgelbeti savo gyvybes. Jis tik JAV-Japonijos karui prasidėjus, jis 
pakel e savo uniformą paprastu la- buv0 suimtas ir nuteistas sunkiųjų 
kūnišku nertiniu, nes bijojosi, kad darb kaiėjimu. Po išsilaisvinimo 
Berlyno gyventojai atpažinę galėtų grįŽ0J JAV ir buvo pakviestas to 
JI užmušti. Pilnesnei jo charaktr pa‘ties‘iiNYT„ įžanginių straipsnių 
ristikai yra -budinga tai, kad, pusi-1 redaktoriumi. Tokiu būdu, O. To- 
daręs -Ukramos reichskomjsaru !š iišius tap0 Iabai stambi £igūra JAV 
Hitlerio išsireikalavo, kad jam butų spaudoje. Dabar jis lankėsi Ang- 
perduota ir Balstogės sritis vienljyoje, aplankys britų zoną ir Ber- . 
dėlto, kad paskui galėtų girtis, jog Į l ną jr surinkęs reikiamą medžiagą, 
jo valstybe siekianti nuo Baltijos iki netrukus grjš ; JAV. LTB
Juodosios jūros. ' *

Kochas laiku susigriebė dingti ir 
iš reicho kanceliarijos. Paskutinį 
kartą matytas 1945 m. gegužės 7 d. 
Flensburgę.

, I moralinę paramą.
proga buvo išrinktai Pasitarime nutarta paruošti K. T. 
valdyba. Iš dalyva-1 statutą ir iškelta eilė- pageidavimų: 
DP spaudos leidėjų, I remti ir kultyvuoti dailiuosius ama-

dienos

NAUJAS VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJOS VALDYTOJAS

' Amerikos lietuvių dienraščio „Drau
gas“ žiniomis, mirus Vilkaviškio vys- 

Speero įpėdinis I kupui Antanui Karosui, tos vysku-I pijos valdytoju yra išrinktas 
Kitas tipiškas Hitlerio draugijos I kan.' Vincas Vizgirdą Savo laiku 

atstovas . buvo Speero pavaduotojas I kan. V. Vizgirda yra buvęs Wikes- 
Saueris, kurio žinioje buvo visai Bare, JAV, lietuvių Svč. Trejybės 
ginklų ir šaudmenų gamyba. Būda-1 parapijos klebonu, taip pat aktingas 
mas nepaprastai gabus intrigantas irr-‘ _ ~ ‘ "" •
nepasotinamas garbėtroška, jis labai 
gerai tiko ratelin tų žmonių, kurie 
dėjosi mylį Hitlerį.

Sunkių gynimosi kovų Vengrijoje 
metu 1945 m. kovo mėn. fronto ruožo 
grupę „Sūd“ būtinai prireikė aprū
pinti naujais šautuvais. Tuo pat 
metu priešas ir pradėjo tiesioginiai 
grąsinti vienam ginklų fabrikui Slo
vakijoje, kuriame buvo 20.000 šau-

Gauleiteris Kochas
Kochas daugeliu atžvilgiu panašus 

į Bormanną, tik dar žiauresnis ir 
brutališkesnis. Jo g 
egoizmas ir arogancija

garbės geismas,! 
ija buvo nė kieki

Lietuvių Romos Katalikų Susivieni
jimo veikėjas. ■ Į
„AMERIKA“ ĮSIGIJO NUOSAVAS 

PATALPAS
Brooklyne leidžiamas katalikų sa

vaitraštis „Amerika“i ilgą laiką bu
vo įsitaisęs Lietuvių Romos Katalikų 

į Susivienijimo patalpose, Brooklyne.; 
Kaip praneša „Tėvynė", kuomet 

________ _____ __________ J susivienijimas namą pardavė, nau- 
tuvų. Hitleris apie tai sužinojęs pa-1 jasis- savininkas pareikalavo, kad 
sišaukė Speerą' ir įsakė ginklus pa-1 „Amerika“ savo spaustuvei vietą su- 
siųsti grupei „Sūd“. Speerui neatsa-Į sirastų kitur. Kadangi tinkamą vietą 
kius tuoj teigiamai, Hįtleris, pakvietė I susirasti nėra lengva, ir reikalas už-

• -.............................................’ 1 sitęsė, naujasis namo savininkas .
gavo teismo leidimą „Ameriką“ pri
verstinai pašalinti. Spaustuvės įren
gimai ir kitas laikraščio 
laikinai buvo perkelti į 
parapijos mokyklos rūsį.

Rugpjūčio pabaigoj 
įsigijo nuosvas ' patalpas 
St., Brooklyn 11, N. Y.), ir ten įren
gus spaustuvę, laikraščio leidimui 
kliūtys pašalinamos.

Sauerį. Sis įbėgęs taukštelėjo kulni-1 
mis, pakėlė ranką aukštyn ir links-1 
mai sušukęs „Heil, mein Fūhrer“, 
tuoj pat pasižadėjo ginklus per 48 
valandas nugabenti grupei „Sūd“. 
Hitleris buvo patenkintas, tačiau 
frontas nenūdžiugo, nes ginklai jų 
nepasiekė, kadangi tie šautuvai ne
buvo galutinai baigti.

Hitlerio testamente oSaueris buvo 
| paskirtas Speero įpėdiniu. —luk—

inventorius 
Apreiškimo

„Amerika“ 
(417 Grand ■
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— Gimnazija, Kreipdama didesnį 
mesį j tinkamą mokinių paruoši- 

mą amatams, vasaros atostogas pra- 
. tęsė iki rugsėjo 1 d. To pasėkoje 

tinkamai įsispecializavo ir kursą 
baigė vaistininkai, siuvėjos ir kepė
jai. Kitų amatų praktika bus tę
siama mokslo metu.
' — Vasaros atostogoms pasibaigus, 
muzikos kursai tęsiami toliau. Va- 

' dovauja muz. Br. Budriūnas.
— Rugsėjo 2 d. stovykloje lankėsi 

Amerikos lietuvių atstovė p. A. De- 
venienė. Gausiai susirinkusią sto
vyklos visuomenę gerb. viešnia pa
informavo apie Amerikos lietuvių 
nuotaikas ir jų nusistatymą trem
tinių atžvilgiu, kuris daugumoje 
esąs jiems palankus. Po pranešimo, 
viešnia atsakė į keletą klausimų 
Atsidėkojant už pareikštas mintis ir 
moralinį sustiprinimą, visuomenės 
vardu buvo įteikta gėlių ir simbo
linių dovanų, o stovyklos choras pa
dainavo keletą dainų. Vėliau viešnia 
nusifotografavo choristų tarpe.

— Rugsėjo 6 d. lankėsi op. solistai 
J. Augaitytė, I. Nauragis, bal. sol. O. 
Nauragienė ir muz. A. Kučiūnas. Po 
koncerto menininkai buvo apdova
noti gėlėmis.

— Tą pat dieną atsisveikinta su 
Scheinfeldo apskrities komendantu 
majoru Cody. Komiteto pirmininkas 
padėkojęs už rodytą palankumą lie
tuviams, įteikė komendantui dova
nėlę — medinę, gražiai išpiaustytą 
lėkštę, o ponia buvo apdovanota gė
lėmis ir lietuviška lėle.

Komendantas savo žodyje pasi
džiaugė, kad Scheinfeldas jam bu
vusi viena iš maloniausių vietų. Iki 
šiol jam niekur nebuvo tėkę patirti 
tokie) gražaus svetimtaučių bendra
darbiavimo su vietos vokiečiais, kas 
jam teikę daug palengvinimo tarny
bos darbe. Toliau jis pabrėžė, kad 
grįžęs į savo tėvynę (Ameriką) ne-

Operos solistu, koncertas 
Scheinfelde

Krepšinio pirmenybių I-jį
Rugpiūčio 23 d. rungtynėmis Hanau 

Perkūnas — Kasselio Lituanica už
baigtos 1947 m. krepšinio pirmeny
bių I-jo rato varžybos „L“-klasėje, 
kurios užsitęsė virš 2 mėn. laiko. 
Pirmenybių varžybos, kuriose daly
vavo 6 komandos: Hanau Perkūnas, 
Kasselio Lituanica, Scheinfeldo Ko
vas, Gottingeno YMCA, Tūbingeno 
Vytis ir Wiirzburgo Vytis, vyko pa
gal iš anksto nustatytą tvarką Ha
nau, Kemptene, Wiirzburge, Kas- 
selyje ir Scheinfelde, sukėlusios di
delio susidomėjimo sportininkų bei 
sporto mėgėjų tarpe.

Galutinoje 1947 m krepšinio pir
menybių I-jo rato klasifikacijoje ko
mandos rikiuojasi:
Kovas 5 rung. 10 tašk. 338:148 kr. 
Perkūnas 5 „ 6 „ 214:223 „
Lituanica 5 „ 6 „ 198:215 „
Wūrzb.Vytls5 „ 4 „ 165:213 „

•; Tūb. Vytis 5 , 2 „ 178:204 „
GottYMCA 5 „ 2 „ 160:350 „

Penki geriausi ir daugiausiai taš
kų pelnę metikai I-jo rato varžybo
se pasirodė: Grybauskas (Kovas) 85 
kr., Parancevičius (Perkūnas) 80 kr., 
Gružauskas (Kovas) 73 kr., Bagdonas 
(Perkūnas) 68 kr., Birutis (Kovas) 
67 kr.

Kaip ir galima buvo tikėtis, I-jo 
rato varžybose nugalėtoju tapo 
Scheinfeldo Kovas, surinkęs maksi- 
malinį taškų skaičių ir užtikrintai 
laimėjęs visus - susitikimus. Tai yra 
vienetas paskutiniuoju metu pasi
reiškęs įvairiuose krepšinio paren
gimuose, kaip viena pajėgiausių 
mūsų krepšinio komandų, su kuria 
savo laiku turėjo skaitytis ir mūsų 
repr. Šarūnas. Šiandien Kovas, turė
damas puikiausias krepšiniui kulti
vuoti sąlygas, yra dar daugiau su- 
tvirtėjęs ir visai pelnytai užsitarnavo 
I-jo rato laimėtojo vardą. Kovui 
atstovavo: Grybauskas, Gružauskas, 
Gailius, Ginčauskas, Lauraitis, Bi
rutis ir Jokūbaitis.

Dėl antrosios vietos vyko aštri ko
va tarp Hanau Perkūno ir Kasselio 
Lituanicos, kurią, turėdamas ge- 
reshį krepšių santykį, laimėjo Hanau 
Perkūnas. Perkūnas yra komanda iki 
šiol krepšinio parengimuose mažai 
kur stipriau tepasireiškusi, todėl ir 
stipresnio pasipriešinimo, kaip pre
tendento į II-ją vietą, mažai kas ti
kėjosi. Tačiau sekusiems visas krep
šinio pirmenybes tenka maloniai 
nustebti ir pasidžiaugti, kad Hanau 
susikomplektavo visai rimtas viene
tas, sugebėjęs pirmenybėse parklup
dyti mums jau iš ankščiau pažįsta
mas krepšinio komandas ir atsistoti 
pirmenybių lentelėje Il-je vietoje. 
Perkūnui atstovavo: Parancevičius, 
Supronas, Bagdonas n, Kalvaitis, 
Dragūnavičius, Kepalas, Pilvelis, 
Kunčaltis ir Beresenevičius.

Trečioje vietoje liko lygiavertė 
Hanau Perkūnui komanda, tik turė
dama blogesnį krepšių santykį, Kas- 
selio Lituanica. Lituanica, pradžioje 
užsirekomendavusi gana stipriai, vi

pamiršiąs jam gerą įspūdį padariu
sių lietuvių ir kiekviena proga vi
suomet padėsiąs.

Stovyklos choras išvykstančiajam 
užtraukė ilgiausių metų, o kuklaus 
minėjimo pabaigai padainavo keletą 
dainų.

— Rugsėjo 8 d. maldininkų eks
kursija dalyvavo „Atgailos ir mal
dos žygyje už Lietuvą“ Bavarijos 
šventovėje Altottinge. S. Mt

Iš Flensburgo padangės
— Kurį laiką buvo sustojęs vyrų 

vežimas į Angliją. Dabar vėl pra
dėta. Rugsėjo 12 d. apie 20 vien
gungių vyrų iki 40 metų amžiaus iš 
„Trollsee“ stovyklos išvyko į Ang
liją. Kaip pareikšta, dabar pereina
mosiose stovyklose Vokietijoje nebe
teks tiek ilgai laukti, kaip anksčiau. 
Šiomis dienomis iš abiejų stovyklų 
išvyko lietuvių moterų grupelė į 
Kanadą.

— Tautos šventę abi vietinės 
(Mūtzelburg ir Trollsee) stovyklos 
paminėjo atskirai kiekviena pas sa
ve. Be kitos programos, abiejose 
stovyklose laikė paskaitų gen. T. 
Daukantas, apibūdinęs mūsų ištoriją, 
kovas ir’tikslus. Trollsiečių minė
jime dalyvavo ir latvių, estų, ukrai
niečių ir lenkų atstovai.

— Grįžęs iš Lietuvių tremtinių 
žurnalistų suvažiavimo žurnalistas 
A. V., gyventojams pageidaujant, 
padarė pranešimus abiejose lietuvių 
gyvenamose stovyklose apie suvažia
vimą ir jo eigą.

— Spalio mėn. viduryje prasidės 
naujieji mokslo metai pabaltiečių 
jūrų mokykloje Flensburge. —tk— 

sai netikėtai pralaimėjo Tūb. Vyčiui 
27:25, ir tai smarkiai atsiliepė į ga
lutinę pirmenybių pasekmę. Taigi, 
priešininko neįvertinimas šį kartą 
kainavo viena pakopa žemiau pirme
nybių lentelėje, nors paskutiniame 
susitikime su Hanau Perkūnu ir bu
vo išplėštas laimėjimas 41:37. Litua- 
nical atstovavo: Balkevičius, Miški
nis, Mičiulis, Varkala, Ehizaitis, Va
laitis, Afanasijievas ir Kizlnas.

Ketvirtoje vietoje atsistojo Wflrz- 
burgo Vytis. Tai yra jauna komanda, 
parodžiusi daug pasiryžimo ir kovos 
dvasios, laimėdama prieš Tūb. Vytį 
ir Gattingeno YMCA, tačiau turėjusi 
supasuoti prieš likusias amerikiečių 
zonos komandas. Atrodo, kad II-jo 
rato varžybose tai bus kietas riešu
tas visoms komandoms. Wiirzb. Vy
čiui atstovavo: Elzbergas, Černiaus
kas, Urnevičius, Idzelevičius, Aukš
tuolis, Vasaris, Paškevičius ir Ja- 
čiunskas.

Tūbingeno Vytis, prancūzų zonos 
atstovas, ankstyvesniuose krepšinio 
parengimuose pasireiškęs kaip vie
nas pajėgesnių vienetų, I-jo rato pir
menybių varžybose pasirodė labai 
blankiai ir sugebėjo laimėti tik vienin
telį susitikimą prieš Kasselio Litua- 
nicą, ir lentelėje atsistojo, penktoje 
vietoje. Antrajame pirmenybių rate 
iš Vyčio tikimasi daugiau. Tūb. Vy
čiui atstovavo: Cerkeliūnas, Petraus

SPORTO ŽINIOS
I

LEGV. ATLETIKOS PIRMENYBES 
MŪNCHENE

Rugpiūčio mėn. 31 d. Mūnchene 
įvyko SS Kareivinių šių metų Lengv. 
atletikos Pirmenybėj Beveik viską 
laimėjo A. Kerniaus'rūpestingai pa
ruošti jauniai ir mergaitės. Penkio
likametis K. Danilevičius 100 m pra
bėgo per 12,0 sek. palikdamas ant
ruoju R. Dagį 12,2 sek. Tai yra ge
riausios šių metų jaunių 100 m bė
gimo pasekmės. Dar pažymėtina Al
dona Budininkaitė pasiekusi geriau
sią šių metų moterų pasekmę šuo
lyje į aukštį — 1,25 ir rutulio stū
mime — 8,67 m.

— Rugsėjo 6 ir 7 dienomis Kolber- 
moor’e, netoli Rosenheimo, įvyko 
Vokiečių Pietų — Rytų Bavarijos L. 
A. Pirmenybės. Rosenheimo „Gran
dies“ lengvatlečiai laimėjo 5 meis
terių titulus. Mergaičių jaunių gru
pėje šių metų lietuviu pirmenybėse 
pasižymėjusi D. Tocilauskaitė lai
mėjo šuolį į tolį (4,48 m) ir rutulio 
stūmimą (7,46 m). Mergaičių jau
nučių klasėje E. Sikšniūtė laimėjo 
50 m (7,2 sek.) ir j tolį (4,36 m). 
Moterų klasėje R. Jasiūnaite išplėšė 
pergalę rutulio stūmime pasiekusi 
9,39 m. Bėgimų bei šuolių pasek
mėms pakenkė minkšti naujo sta
diono takai, . ,. A. K.

SPORTAS KASSELYJE
— Rugsėjo 8 d. Kasselyje įvyko 

dvejos rungtynės. Krepšinio susi
tikime susilpnintos sudėties Litua
nica nugalėjo Bettenhauseno latvių 
YMCA 29-27 (13-13). Taškus pelnė: 
K. Miškinis 9, Mičiulis 5, Štreimi
kis 4, Afanasjevas 4, Valaitis 4, Ka
zakevičius 3.

— Futbolo rungtynėse Lituanica, po 
permainingos ir įtemptos kovos, 
įveikė vietos jugoslavus 5-4 (0-2).

— Rugsėjo 3 d. Lituanica futbolo 
rungtynėse pralaimėjo Nordhauseno 
vokiečiams 3—2 (1—1). Įvarčius kirto 
Adamavičius ir Baltramonas.

— Rugsėjo 6 d. jugoslavų tautinės 
šventės proga, Lituanicos antroji ko
manda, sustiprinta keliais žaidėjais 
iš pirmosios, pralaimėjo vietos jugo
slavų vienuolikei 3—2 (1—1). Įvar
čiai: Sipavičiaus ir Bytauto. km.

WIIRZBURGO VYTIS SELIGEN- 
STADTE

Sekmadienį, rugsėjo 14 d. Wiirz
burgo Vytis viešėjo Seligenstadte, 
kur sužaidė krepšinio rungtynes su 
vietos akademikais. Rungtynės pra
ėjo labai draugiškoj dvasioj ir bai
gėsi visiškai pelnyta Vyčio pergale 
70:35 (30:12). Vyčio sąstatas: Černiaus

TĖVIŠKĖS GARSAS

Pranešama visuomenės žiniai, ypa
tingai kreipiamas p. p. gydytojų dė
mesys, kad IRO išlaikomose ir Na
tional Catholic Welfare Conference 
šelpiamose ir administruojamose 
džiovininkų sanatorijoje: Bietigheime
— moterims, Gross-Sachsenheime ir 
Freudentalyje — vyrams, Valhingene
— vaikams, yra susidarusios palan
kios sąlygos gydymuisi. Pastaruoju 
metu šiose senatorijose_pradėjo dirb
ti lietuviai gydytojai, lietuviai įeina 
į administraciją bei slaugytojų kad
rą. Čia taip pat dirbs lietuvis kuni
gas. Ligoniai gauna paprastai nemo
kamą išlaikymą, kurio kaloringumas 
siekia per 3000 vienetų.

Didžiai Gerb. Ponai Gydytojai pra
šomi TBC sergančius pacijentus 
kreipti į šias sanatorijas, čia gi bus 
stengiamasi j pratuštėjusias vietas 
priimti mūsiškius ligonius.

— Stovyklos skautai ir skautės 
rugpiūčio 31 d. suruošė didelę ir ge
rai pavykusią loteriją, kurios pelnas 
padengė išlaidas, padarytas keturis 
skautus išleidus į pasaulinę skautų 
jamboree Paryžiuje ir stovyklavus 
per 100 skautų - čių tarptautinėje sto
vykloje prie Stuttgarto. Loterija bu
vo gana įdomiai suorganizuota ir vy
kusiai pravesta, todėl ir rezultatai 
yra gražūs.

— Pagal arch. Rudoko projektą 
stovyklos bažnyčia gražiai atremon
tuota, pastačius didįjį ir du šaluti
nius altorius. Prie bažnyčios pagra
žinimo gausiai prisidėjo stovyklos 
gyventojai, o didžioji iniciatyva ėjo 
iš stovyklos kapeliono kun. Kara
liaus ir bažnytinio komiteto.

— Amerikos Lietrfvių Tarybos ats
tovė A. Devenienė rugsėjo 5 d. lan-

ratų baigus

Mūsų džiovininkų reikalu
Informacijos reikalu prašoma 

kreiptis šiuo adresu: Kun. Juozas 
Dakinevičius, TB Hospital Bietig- 
heim/Enz

Apsinuodijimas silkėmis
Rugsėjo 6 d. Mattenbergo DP 

stovykloje neišaiškintas žmogus 
pardavinėjo rūkytas silkes-. Kas jas 
pirko ir valgė, tie visi susirgo. 
Apie 20 asmenų atsidūrė ligoninėj. 
Kiti serga namie; vieni serga leng
viau, kiti sunkiau, bet dar nė vie
nas tų silkių valgytojas nesijaučia 
sveikas, nors dar niekas ir nemirė. 
Paduodama ši žinia tam, kad mū
siškiai kitose stovyklose saugotus! 
tokių pasenusių žuvų, nes jų nuo
dai yra stiprūs, organizmui žalingi 
ir greit iš jo nepašalinami. Nesą
žiningi žmonės pasenusią žuvį, 
taigi ir silkes, rūkydami apgauna 
savo klientus. I. G.

Gyvenimas Schtvabisch-Gmiind
kėši Schw.-Gmūnd lietuvių stovyk
loje ir čia padarė pranešimą 
gausiai susirinkusiems stovyk
los gyventojams. Įdomaudamiesi 
Amerikos lietuvių gyvenimu ir ga
limybėmis į ten nuvykti, klausytojai 
patiekė viešniai daug klausimų, j 
kuriuos ji mielai ir išsamiai visiems 
atsakė. Vėliau A. Devenienė ap
lankė, kai kuriuos stovyklos gyven
tojų butus, apžiūrėjo bažnyčią ir kt. 
Vakare viešniai pagerbti buvo su
ruošta arbatėlė, kurios metu taip pat 
pasidalinta mintimis.

— Gailestingųjų Seserų Mokykla 
pradėjo darbą su antrąja laida. Kon
kurso keliu į mokyklą priimta 31 
klausytoja (18 iš Schw.-Gmund sto
vyklos ir 13 iš kitų stovyklų). Pir
mąją laidą baigė 34 klausytojos. 
Mokslas mokykloje truks apie 12 mė
nesių; teoretiniam kursui paskirta 10 
mėn. Kasdien vyksta po 6 paskaitas, 
be to, kartu pradedama atlikinėti ir 
praktika ligoninėje. Mokyklos direk
toriumi išrinktas gyd. V. Majauskas,
inspektoriais — gyd. Kšivickienė ir 
gyd. Šaulys; mokyklos moksliniu 
globėju yra Dr. med. M. Nasvytis.

— Nuo rugsėjo mėn. vidurio iš 
Schw.-Gmund stovyklos iškeliama 
apie 300 lietuvių į kitą, naujai or
ganizuojamą, stovyklą prie Ulmo. 
Tai daroma, norint suteikti daugiau 
gyvenamosios erdvės šiuo metu jau 
perdaug susikimšusiems stovylįos 
gyventojams. Naujoje stovykloje bus 
apgyvendinta apie 700 lietuvių, ku
rių atvyks iš Fellbacho ir kitų vie
tovių. Visa naujosios stovyklos va
dovybė sudaroma iš Schw.-Gmund 
stovyklos gyventojų, vykstančiųjų į 
Ulmą. Pažymėtina, kad į naująją 
stovyklą keliama visus savanoriškai 
užsirašiusius asmenis ir šeimas.

J. Žilvinas

kas, Dargis, Elinskas, Ošlapasl, Oš- 
lapas II, Ponelis ir Saladžius.

Šeštoje vietoje liko anglų zonos 
atstovas Gottingeno YMCA, kuriai
I- sis pirmenybių ratas buvo sunkiai 
įkandamas riešutas. Gottingeno 
YMCA pradėjusi I-jį ratą gana ne
drąsiai į galą pirmenybių pradėjo 
stiprėti, ko pasėkoje išplėšė laimė
jimą prieš Tūb. Vytį, paskutiniame 
savo I-jo rato pirmenybių susitiki
me. Gott. YMCA tai yra, komanda 
pilna sportinės dvasios ir pasiryžimo 
garbingai kovojusi visas pirmeny
bes, kurios neįstengė palaužti ir eilė 
pralaimėjimų. Tai galėtų būti pavyz
džiu kai kuriems mūsų krepšinio 
vienetams. Gott. YMCA-al atstova
vo: Grėbliauskas, Šutas, Cekauskas, 
Šukys, Paltarokas, Vaitkevičius ir 
Stasiulis.

Apskritai imant, apie pirmenybes 
tektų pasakyti, kad I-jo rato varžy
bos praėjo gana tvarkingai ir sklan
džiai. Dalyvaujančios komandos, 
ypač Tūb. Vytis ir G6tt. YMCA, su
prasdamos pirmenybių reikšmę mū
sų krepšinio progresui, nebodamos 
sunkių kelionės vargų savo pareigas 
atliko su pilnu sportiniu pasišven
timu, kas ir įgalino Vyr. Krepšinio 
Komitetą I-jo rato pirmenybių var
žybas pravesti be jokių sutrukdymų.
II- sis 1947 m. pirmenybių ratas nu
matomas pradėti spalių mėn. antroje 
pusėje. J.

Padėkime susirasti artimuosius
Žinantieji apie žemiau išvardintų 

asmenų likimą prašomi pranešti C/ 
Kartotekai per vietos LTB komi
tetus.

29) Elena WeisAwil-Weting (L 
908) iš Kelmės;

31) Jonas Urbutis (1931); •
32) Harry Brauns (1932), sūnus 

kauniškio Dr. Mozės Braunso;
33) Adomas Pocius ir jo žmona 

Pranciška P. Križanauskaitė iš Ple- 
kių;

kas 21; Urnevičius 20; Idzelevičius 
15; Paškevičius 10; Aukštuolis M. 4. 
Akademikų: Vitkauskas 14; Braže- 
vičius 12; Tarvainis 4; Nakas 2; 
Olubas 2; Sodeika V. 1.

— Rugsėjo "7 d. lietuvių Seligen
stadto stovyklos stadione vyko vo
kiečių futbolo pirmenybių rungtynės 
tarp Prosselsheimo ir Oberpleidifeldo 
komandų. Laimėjo Prosselsheimo 
vienuolikė 2—0. Abu įvarčius įmušė 
lietuviai: Saulynas ir Sadauskas. Už 
šią komandą žaidžia net 6 lietuviai, v.
SPORTAS SCHWXBISCH GMtJND

— Dariaus-Girėno sargybų kuopos 
sportininkai turėjo atsigriebimo 
rungtynes su Schw. Gmūnd krepši
ninkais. Įvyko du susitikimai, ku
riuos ir vėl laimėjo gmūndiečiai: 
pirmąją dieną 22-20 (7-11) ir antrąją 
dieną 25-23 (7-12).

— Rugsėjo 7 d. įvyko futbolo rung, 
tynės tarp buv. Oberlenningeno sto
vyklos ir buv. kitų stovyklų žaidėjų 
komandų. Laimėjo stovyklos rink
tinė pasekme 1-0. (ž)

♦ Spausdinant laikraštį iš Schein
feldo gauta žinia, jog ten pastarosio
mis dienomis Kovas žaidė 50-tąsias 
savo rugtynes su latvių repr. krep
šinio komanda Ryga, kurias laimėjo 
37-36 (20-18).

5 psL

Padėkos
Antrasis Lietuvių žurnalistų Su

važiavimas Schweinfurte, ypač glo
bos ir organizaciniu požiūriu, pra
ėjo gražiu pasisekimu. Tai buvo 
pasiekta suvažiavimo organizatorių 
glaudaus bendradarbiavimo su sto
vyklos vadovybe ir visų gyventojų 
nuoširdžios paramos dėka.

Suvažiavimo Prezidiumas ir L. Z. 
S-gos Valdyba šio suvažiavimo or
ganizatoriams, stovyklos Komitetui 
ir vietos PC IRO vadovybei, pradžios 
mokyklos ir gimnazijos vadovybei, 
vietos klebonui kun. Vainauskui, 
„Maironio“ vardo chorui ir jo diri
gentui muz. kun, Chomskiui, sve
čiams menininkams: Ip. Nauragiui, 
J. Augaitytei, O. Nauraglenei ir A. 
Kučiūnui, spaudos parodos organi
zatoriui Br. Kvikliui, švietimo va
dovui Pr. Račiukaičiui, stovyklos 
skautams ir skautėms, „Tėviškės 
Garso" redakcijai •ir administraci
jai, visiems atskirų organizacinių 
sričių vadovams, ponioms šeiminin- 
kėms, visam pagelbiniam rengimo 
personalui, tautiečiams, parėmu- 
siems suvažiavimą piniginėmis au
komis, ir visiems stovyklos gyven
tojams už nakvynę, rūpestingą glo
bą ir vaišingumą, — reiškiame vie
šą, gilią ir nuoširdžią padėką.

L. Z. S-gos Valdyba
♦

Haslacho lietuvių’ kolonija, su
prasdama sunkią lietuvių studentų 
materialinę padėti parodė gražų lie
tuvių visuomenei pavyzdi paauko
dama Akademiniam Šalpų Fondui 
RM. 1.000.—.

Lietuvių Studentų Centrinė At
stovybė Vokietijoje, studentų trem
tinių vardu visiems aukavusiems 
reiškia nuoširdžią padėką.

Taip pat dėkojame Darmstadto 
Aukštosios Technikos Mokyklos klau
sytojams ir studentų technikų aka
deminių darbų parodos Rebdorfe 
organizatoriams, kurie iš parodos 
pajamų paskyrė RM. 741,75 lietuvių 
studentų šelpimui. Linkėtina, kad 
ir kiti kolegos pasektų šiuo pavyz
džiu, kuris yra ne tik materialinės, 
bet žymiai didesnės moralinės 
vertės. (64)

Lietuvių studentų Centrinė 
Atstovybė Vokietijoje

*
Stovyklos Vadovybei, L. T. An

sambliui ir visai stovyklos visuome
nei, nuoširdžiai prisidėjusiai prie 
studentų savišalpos vakaro surengi
mo, tariame studentišką ačiū.

Seligenstadto studentai

PRANEŠIMAS
Dėl įvykusių pasikeitimų, žinia 

apie rugsėjo 29 d. Mūnchene skelb
tąjį pogrindžio skautų suvažiavimą, 
atšaukiama. Rengėjai

34) Valius Zakalskis iš Vadagių;
35) Antanas ir Jonas Radavičiai ir 

Riskių;
36) Amelija Karoslenė-Vasille- 

vaitė;
37) Petras Vengrauskas nuo Sel- 

nų/Kapčiamiesčio;
38) Renė Keršaitė (1926) nuo Ra- 

šeinių;
39) Jonas Jagėlavičius (1903) iš 

Dargių;
40) Povilas Norvilą iš Daugvėtų;
41) Inž. Stepas Jotautas (1907),

Adolfas-Antanas Ašebergas (1926) 
iš Šiluvos ir Stasys Šablevičius (1906) 
nuo Ukmergės;

42) Jonas s. Jono Cipkus ir jo 
žmoną Marija C.-Saulauskaitė, Vin
cas Neseckas, Ona Neseckaltė, Emi
lija Neseckaitė, Marija Neseckaltė, 
Teofilė Neseckaltė, Konstantas Ne
seckas ir Leonas Neseckas;

43) Petras Cėsna, jo žmona Liuda 
C.-Krenčiūtė bei Juzė Krenčiūtė — 
visi iš Kauno;

44) Fridrichas Butkus ir Emilija 
Butkytė — abu iš Gotlybiškių;

45) Albertas Navickas ir Navickai
tės: Eugenija, Aldona, Leokadija — 
visi iš Soblaukio;

46) Kazimiera Matulaitė nuo Ku
lių;

47) V. Žiedelis iš Nausėdžlų;
48) Marcelė d. Teklės Užubalytė 

iš Gaidžiūnų;
49) Genė šarkienė iš Domininkų;
50) Bronius Kuzma nuo Sedos.

PC IRO Paieškojimų Įstaiga, Arol- 
sen prie Kasselio, ieško sekančių 
asmenų:

Marsdiak Sara, 38 metų, gyv. 
Stuttgart; Marsduk Mendel, 41 me
tų, gyv. Kaunas; Meištavičiutė Her
mann, 2 metų, gyv. Hamburg; Meiš
tavičiutė Elena, 21 metų, gyv. Ham
burg; Meškėnienė Vanda, 44 metų, 
gyv. Panevėžys; Meškėnas Ludvikas, 
47 metų, gyv. Panevėžys; Mikšytė 
Nlola, 18 metų, gyv. Kaunas; Mik
šytė Zusana; Mikšytė Liudvikas] 
Mine Batszewa, 16 metų, gyv. Šiau
liai
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SCHWABISCH-GMUN1)

Rugsėjo 8-oji tremties pastogėje
‘ Rugsėjo 8 d. Schwabisch-Gmiind 

lietuvių stovyklą aplankė J E. vys
kupas Vincentas Brizgys. Aukštąjį 
Bažnyčios svečią sutiko mokyklos, 
organizacijos ir visuomenė ir nu
lydėjo į stovyklos bažnyčią Čia iš
kilmingą „Ecce Sacerdos" giesme, 
giedama „Sietyno" choro, buvo pa
sitiktas Vyskupas, kuris vėliau ce- 
lėbravo Iškilmingas Mišias ir suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą. Pamaldų 
metu giedojo „Sietyno“ choras, ve
damas Alg. Kačanausko, išpildyda- 
mas V. Goller „Missa in honorem 
B.M.V. de Loreto“ ir naujai su
komponuotą muz. St. Kalvaičio gies
mę „O Dieve“.

Tą pačią dieną stovykloje įvyko 
iškilmingas Tautos Šventės minėji
mas, kurio metu prof. Z. Ivinskis 
skaitė atitinkamą paskaitą, gi „Sie
tyno meno kolektyvas — vyrų ir 
mišrus chorai bei tautinių šokių 
grupė — atliko meninę programą.

J. 21v.

legentas išreiškė viltį, kad Europos 
žemėlapis, kuriame yra ir mūsų 
kraštas, turės dar pasikeisti.

Scheinfeldo ateitininkai pasirodė 
su St. Lauciaus vaizdeliu „Paslap
tingoje zonoje“. Veikalluko dvasia 
pritaikinta Tautos Šventės progai, 
trumpai akimirkai perkėlė žiūrovą į 
mielą kraštą. Čia, aplūžusioje lūš
noje pasirodė likusiųjų brolių sun
kūs išgyvenimai .kovojant su krašto 
pavergėjais. Sunkioje padėtyje vie
nas žodis — tėvynė ir skaidresnės 
prošvaistės viltis yra kovos akstinas, 
verčiąs kovotojus nepalūžti. Režisie
riaus Z. Kučinsko ir jaunųjų vaidin
tojų įdėtas darbas pilnai atestuoja 
jų gerus norus ir pasišventimą. Mok.

Rimienės dekoracijos suteikė gy- 
vaizdą. S. Mt.vą

Vakare Koncertų salėje įvyko iš
kilmingas aktas, kurį atidarė • dr. 
kun. Alfa Sušinskas. Prof. S. Sužie
dėlis skaitė turiningą paskaitą, tema 
„Savoji ir svetimoji žemė". Vaikų 
teatras, vedamas operos aktorės V. 
Janušienės, davė tos dienos progai 
prikaikytą montažą. Po to agr. J. 
Daugėla skaitė įdomų pranešimą. 
Akto pabaigoje pasirodė skautės su 
dainos montažu.»

Kai tamsa apgaubė šventiškai nu
siteikusią stovyklą, gyventojai su
sirinko į aikštę vėliavos nuleidimo 
iškilmėms. Sužibo iliuminacijos švie
sos Gedimino pilaitėje, Kryžiuje, 
buvo uždegtas aukuras, išsirikiavo 
darnioje rikiuotėje su fakelais skau
tai, o minia susikaupusi giedojo Ma
rijos giesmę, prašydama išgelbėti

PAB. UNIVERSITETE

SCHEINFELD
Tautos Šventės išvakarėse skautai 

surengė laužą. Laužui įžiebti buvo 
pakviestas gen. St. Raštikis. Jis savo 
trumpame žodyje pareiškė viltį, kad 
nors maži šio laužo atspindžiai nu
neš mūsų užuojautos mintis kenčian
tiems broliams į anapus. Laužo pro
gramą Išpildė skautės ir skautai, at
likdami dienai pritaikintus patrio
tinio turinio pasirodymus.

Rugsėjo 8 d., dalyvaujant visuo
menei, skautai abiejose stovyklose 
pakėlė vėliavas, 
koplyčioje visi 
gose pamaldose.

Teatro salėje 
skaitė paskaitą, 
liūdno likimo dalininkus — tremti
nius savo tarpe daugiau susiklausyti, 
turėti vienybės ir kantrybės, o ne 
verkšlenti ir būti ištižusiems. Toliau 
generolas ragino daugiau dėmesio 
kreipti į mielą kraštą, prisiminti 
daug didesniame varge tėvynėje ir 
šiaurės tremtyje esančius brolius, ir 
pakartoti kasdienių temų apie mais
tą, Ameriką ir kiaules. „Tik stip
riau paimkime save į rankas ir su
mažinsime per daug įsivaizduoja
mus savo vargus.“ Dėl ateities pre-

o paskiau pilies 
dalyvavo iškilmin-

gen. St. Raštikis 
Prelegentas kvietė

Rugsėjo aštuntosios minėjimams 
uoliai talkininkavo Pabaltijo Uni
versitetas. Tiek lietuviai profesoriai 
tiek ir studentai mielu noru priėmė 
kaimyninių stovyklų kvietimus pri
sidėti prie Tautos šventės paminėji
mo. Štai, prof. Vikt. Biržiška skaitė 
paskaitą Kielid liet, stovykloje, asso. 
prof. V. Maciūnas — Spakenbergo 
stovykloje. Operos sol. VI. Ivanaus
kas, akomponuojant stud. J.„Švedui 
koncertavo Braunschweige, o stud. 
K. Ostrauskas dainavo Spakenberge.

Pačiame Universitete minėjimui 
vadovavo Rektorius prof. V. Mane
lis. Po Tautos Himno, sekė dekla
macijos ir prof. Myk. Biržiškos tu
rininga paskaita dienos tema. Mi-

J. E. Vysk. Vincentas Brizgys Rugsėjo 8 d. iškilmėse Schwabisch-Gmiind stovykloje

WURZBURG

Sventės išvakarėse, rugsėjo 7 d., 
Wiirzburgo stovyklos lietuviams prof. 
S. Sužiedėlis skaitė paskaitą, tema: 
„Vytauto karūnacija". Pilna salė su
sirinkusių žmonių šią paskaitą, trū
kusią apie 1,5 vai., išklausė su di
džiausiu susidomėjimu.

Rugsėjo 8 d., iškimingai pakėlus 
Vėliavą, prasidėjo šventės minėji
mas. Pamaldų metu šiai progai pri
taikytą gražų pamokslą pasakė kun.

dr. Alfa Sušinskas.1
žmoniją. Tuo metu skautai uždėjo 
prie aukuro vainiką, kur simboliniai 
yra perkeltas iš Kauno Karo Muzie
jaus Nežinomojo Kareivio Kapas.

Himną giedojo žmonės su akyse 
žibančiom ašarom.

Skautai sudėjo ant aukuro fakelus, 
iškilmės buvo baigtos, bet stovyklos 
gyventojai dar ilgai lūkuriavo aikš
tėje ir nesiskyrstė namo, mintimis 
klaidžiodami po kryžių laukais nu
sėtą Lietuvą. —vkp.—

nėjimas baigiamas, 
virsti giesme, daina 
gi . .

SCHWEINFURT

Borjero nuotr.

jau spėjusią 
.Lietuva b”an-

A-is

kulturinį veikimą
INSTRUKCIJA KOMUNISTŲ AGENTAMS DP STOVYKLOSE

rusų kalba leidžiamas 
laikraštis „Novosti“ š. 
d. 17 nr., straipsnyje 
instrukcijos“, infor-

Mūnchene 
autorizuotas 
m. rugs. 11 
„Komunistų 
muoja:

^Instrukcijose komunistų agentų 
veiklai mūsų stovyklose nurodoma: 
Būtinai palaikyti ir nuolat stiprinti me
džiaginius ir religin. nesutarimus tarp 
įvairių ankstyvesnių pilietybių pa
bėgėlių. Būtina pasiekti priešiškumo 
tarp „senų“ ir „naujų“ (pabėgėlių) 
ir atvirkščiai. Reikia įdiegti antago
nizmą tarp atskirų politinių grupių, 
tiekiant aštrinti jų ginčus spaudoje, 
gyvenime ir veikime. Reikia para- 
Užuotl kultūrinį emigrantų veikimą. 
Šiuo tikslu reikia įtraukti į kultūrinį 
veikimą žmones be talento. Tegu jie 
veltui gadiną popierių irs. užverčia 
emigrantų redakcijas nekenksmingu 
komunistams darbu.

Schweinfurto moterų dovana 
A. De venlenci, V, Augustino nuotr.

Būtina iššaukti stambių skandalų, 
tikslu įtikinti kitataučius, kad kul
tūrinis dabartinės emigracijos ver
tingumas yra lygus nuliui. Reikia 
stiprinti nesutarimus tarp katalikų 
ir stačiatikių bažnyčių, tam tikslui 
panaudojant aukštą religingumo 
jausmą buvusios Lenkijos piliečių.

Nemažiau svarbu sukompromituoti 
ekonominę emigrantų padėtį. Reikia 
stovyklose paaštrinti nusikalstamu
mą. Stovyklos turi būti paimtos ne- 
matomon kontrolėn. Atsakingus sto
vyklų darbuotojus reikia pastūmėti 
j slidų amerikinių gėrybių eikvojimo 
kelią. Visomis jėgomis privalu kurs
tyti nepasitikėjimą tarp stovyklų 
vadovybių ir gyventojų. Tuo tikslu 
reikia pastūmėti vadovybę ir poli
ciją neteisėtiems, iššaukiantiems ne- 
pasintenkinimą veiksmams, naudo
jantis beteisiškumu ir išplaukiančia 
iš čia pagunda „parodyti savo vai
šią“. Reikia stengtis uždaryti burną 
pavojingoms asmenybėms ir platinti 
„kelią į valdžią“ kvailiams ir niek
šams, kuriuos reikia panaudoti savo 
interesams. Būtina pasiekti bendro 
nepasitenkinimo ir beviltiškumo, su
darant tarp emigrantų visiško nusi
vylimo nuotaiką.

Didžiausias dėmesys turi būti su
telktas j aštrinimą santykių tarp pa
bėgėlių ir sąjunginių okupacinių ka
riuomenių. Šiuo atžvilgiu reikia pa
rodyti ypatingai menišką išradingu
mą. Reikia įtikinti sąjunginę polici
ją, kad įvairūs nusižengimai ir nu
sikaltimai daromi kaip tik emigran
tų, ir nepaliaujamai ją nuteikti prieš

stovyklų gyventojus. Stengtis, kad 
draugingos emigrantų nuotaikos 
svetimšalių globėjų atžvilgiu virstų 
atviru nedraugingumu. Tegu emi
grantai žiūri į sąjungininkus, kaip į 
priešus.

Spausdintų leidinių atžvilgių rei
kia veikti taip, kad spaudos skiltyse 
politinę kovą su komunizmu pakeis- 
tių nacionalinė kova pačia siauriau
sia šio žodžio prasme: kova rusų su 
ukrainiečiais, ukrainiečių su lenkais 
ir kt.-

Būtina sukompromituoti bendrai 
visus emigrantų laikraščius ir žur
nalus ir visus tuos, kurie juose 
dirba.

Toliau instrukcija skelbia: Reikia 
iššaukti tarpusavio ėdimąsi, nesuta
rimus, padėti niekšams, kompromi
tuoti ir naikinti visas kultūrines 
įstaigas, sudaryti tarp pačios emi
gracijos ir jos vadovų beviltiškumo 
nuotaikas ir neįmanomas darbo są
lygas.“ A. 2s.

Tautos Šventės išvakarėse schwein- 
furtiškiai lietuviai susirinko stovyk
los aikštėje apie skautų ir skaučių 
paruoštą laužą, kurį uždegė LTB 
vietos apyl. p-kas A. Balsys. įžan
giniame minėjimo žodyje, nušvietęs 
Vytauto Didžiojo asmenį, jo darbų 
ir mūsų tautos atliktų žygių prasmę, 
pirmininkas kvietė tautiečius kant
riai ir su atkaklia Ištverme pakelti 
sunkią tremtinio dalią ir likti ištiki
mais mūsų skaudžiamos tautos šven
tiesiems siekimams. Dienos reikš
mei pritaikinti skautiškojo jaunimo 
pasirodymai paryškino mūsų tautos 
istorinius laimėjimus ir garbę, o 
taip pat parodė kančių, ryžto ir ko
vų kelius, siekiant tautos gyvybės iš
laikymo ir valstybingumo.

Rugsėjo 8 d. rytą, uniformuoti 
skautai ir skautės iškėlė stovyklos 
aikštėje didelę trispalvę, o vėliau 
organizuota eisena nuvyko bažny
čion, esančion už stovyklos ribų, į 
pamaldas. Po pietų, baigus iškil
mingąją skautų ir skaučių tuntų 
siieigos dalį, stovyklos salėje įdo
miai buvo išklausyta lietuvių tautos 
istoriją nušviečianti mok. VI. Var- 
necko paskaita, pritaikinta jaunie
siems.

Vfekare 
sk. vyčio 
parengta 
jaunimo 
motyvais 
los augančiajai kartai. Tautos Šven
tės diena baigta giesme . ' 
Marija“ vėliavos nuleidimo 
metu.

per stovyklos garsintuvą 
vyr. skltn. J. Benešiūno 
ir vadovaujama“ skautiško 
grupė išpildė tautiniais 

pusvalandį, skirtą stovyk-

.Marija, 
apeigų 

gt.

Nukrito didžiausias meteoras

Dingimai sovietą zonoje 
nesiliauja

NZ žiniomis, dar negavus 
žinių apie Thūringijos min. 
Rudolf Paul likimą, paskelbta apie 
„dingimą be žinios“ ir. kitų rytinės 
zonos žymesniųjų asmenų. Salia 
Jenos miesto burmistro Heinrich 
Mertens, minimas iš Sov. S-gos į 
Vokietiją grįžęs. rašytojas ir romano 
„Stalingradas“ autorius Theodor Pli- 
vier, kuris po kelionės su paskaito
mis vakarinėse zonose, veltui laukia
mas atvykstant į parengimus kitose 
vietovėse, ...... •

tikrų 
pirm.

Spaudoje pasirodė žinių apie di
džiausią istorijoje meteorą, kuris 
neseniai nukrito Sibiro taigoje, Pa
mario krašte. Apie šį nepaprastą 
reiškinį pasakojama, kad mažo mies
telio Iman ir eilės kitų Pamario 
krašto vietovių gyventojai staiga iš
vydo ugninį kamuolį. Iš jo spindu
liavo tokia aštri šviesa, kad daiktai 
metė po antrą šešėlį. Žmonės, tuo 
metu buvę taigose, siaubo apimti 
pastebėjo, kad apie juos netikėtai 
pradėjo šokinėti medžių šešėliai. Pa
manė, kad ant jų krinta saulė .... 
Tai buvo milžiniškas meteoras. Po 
keleto sekundžių, kažkur taigos gi
lumoje pasigirdo triuškinantis 
trenksmas — meteoras atsitrenkė į 
žemę.

Vieta, kur nukrito meteoras, su
daro neįtikėtiną sunaikinimų vaizdą. 
5—7 km gilumon ir 2—3 km platu- 
mon erdvė buvo padengta’ meteoro 
skeveldromis. Galingi kedrai buvo 
su šaknimis išrauti ir sudaužyti į 
šipuliukus. Aplinkui — 106 ske
veldrų padarytos, duobės kurių pat 
didžiausia 28 m diametro ir 9 m gy
lio, Mokslininkai nustatė, kad me-

į žemęteoras susprogo aar ore ir 
iškrito geležiniu lietumi. Didžiausios 
meteoro dalys — vienos tonos svorio 
— išsilakstė skeveldromis nuo smū
gio į žemę. Tikslus šio meteoro svo
ris kol kas dar nenustatytas, bet 
spėjama, kad jis svėrė nemažiau 100 
tonų. Tik jo iki šiol surinktų dalių 
svoris jau siekia 5000 kg. Kritimo 
vieton yra išvykusios mokslinės 
ekspedicijos, kurios savo darbo dar 
nebaigė.

o. „y. i-onoone pasixcexsta pran-. 
cūzų-britų sąjungos pakto ratifi
kavimo dokumentais. * Berlyne 
prasidėjo amerikiečių, britų ir 
prancūzų pasitarimai dėl Ruhro 
krašto anglies įvežimo į Pran
cūziją. * New Delhyje ir Ka
rachi vyko riaušės ir kruvini su
sirėmimai tarp indusų ir muzul- 
monų. * Milane ir apylinkėje 
pradėjo streikuoti 1 milijonas 
darbininkų. reikalaudami pa
gerinti darbo sąlygas ir padidinti 
maisto normą. * Brūsely prasi
dėjo 22-jų valstybių atstovų 
tarptautinė orinio susisiekimo 
teisės konferencija.

9. IX. Atsistatydino Turkijos 
min. pirm. Recep Peker.^ * D. 
Britanijos vyriausybė priėmė pre
kybos ministerio Crippso planą 
Anglijos pramonei ir, eksportui 
pakelti. Amerikiečių vidurže
mio srities karinių pajėgų vado 
gen. Lie pareiškimu, amerikiečių 
karo laivyno pajėgos Viduržemio 
Jūroje pasiliksiančios ilgesnį lai
ką. * Višinskis, pakeliui į JT 
pilnaties sesiją, atvyko į Londoną 
ir tarėsi su britų minijteriu 
McNiel.

10. IX Buv. Turkijos min. pirm, 
pavaduotojas Hasan Sako sudarė 
naują Turkijos vyriausybę. * 
Tarp britų ir jugoslavų sudarytas 
susitarimas, išvietintiems jugosla
vams grąžinti į tėvynę. * JAV 
vyriausybė pareikalavo britus 
peržiūrėti savo nusistatymą grą
žintųjų iš Palestinos 4500 žydų 
atžvilgiu. ♦ Vašingtone pasirašy
tas amerikiečių-britų susitarimas, 
Ruhro krašto anglies pramonei 
pakelti. * Sovietai Vienoje užėmė 
dideles austrų elektrotechnikčs 
įmones.

11. IX/Buv. Persijos min. pirm. 
G. Sultanek sudarė naują Per
sijos vyriausybę. ♦ 'JAV pasiun
tinys Teherane pažadėjo Persijai 
visokeriopą amerikiečių paramą 
prieš vienos valstybės spaudimą.
♦ Londone prasidėjo tarptaut. 
banko ir tarptaut. valiutų fondo 
metinis gubernatorių kongresas.
* Dėl kilusių nuomonių skirtu
mų, amerikiečių, britų ir pran
cūzų derybos Berlyne, dėl Ruhro 
krašto anglies tiekimo Prancū
zijai, nutrūko. * Kaire' vyko anti- 
britiškos demonstracijos. .

12. IX. JAV vyriausybė paskel
bė baltąją knygą apie Balkanų 
problemą, kurioje už Graikijos 
konfliktą apkaltino Sov. S-gą, 
Jugoslaviją, Bulgariją ir Alba
niją. * JAV vyriausybė griežta 
nota Jugoslavijai pareikalavo sku
biai paleisti netoli Triesto su
imtus amerikiečių karius. * Sov. 
S-gos vyriausybė apkaltino Per
sijos vyriausybę 1946 metų naftos 
koncesijų sutarties sulaužymu. * 
Didelį neramumai ir riaušės N. 
Delhyje. * Britų atstovas J. .Tau
tų nusiginklavimo komisijoje pa
siūlė surinkti žinias apie priklau
sančių J. Tautoms valstybių ka
rines pajėgas.

13. IX Italijos min. pirm, de 
Gasperi pareiškė, kad jei Italijai 
greit nebus suteikta parama pa
gal Marshallio planą, tai ji bus 
priversta prašyti iš JAV naujos 
paskolos. * Ispanijoje, Valencijos 
apylinkėje, pasireiškė ginkluotų 
partizanų veikla prieš Franco 
valdžią. * Italijos metalo pramo
nės darbininkai nutarė nuo rug
sėjo mėn. 15 d. pradėti protesto 
streiką prieš dabartinę vyriausy
bę. * Australija pasiuntė Ang
lijai 10 mil. aukso sv. sterlingų 
dovaną, ūkinei krizei nugalėti. * 
Kinijos Kumintango vyriausybė 
nutarė vesti kovą su komunistų 
partija iki galutinos pergalės.

14. IX Marshallis New Yorke 
pasakė kalbą apie greit prasidė
siančioje J. Tautų sesijoje spręsi
mas problemas ir pasisakė už J. 
Tautų rėmimą. * Britai ir ame
rikiečiai pradėjo ruoštis atitrauk
ti savo karines misijas iš Rumu
nijos. * Indijoje, Pandžabo pro
vincijoje, vyko neramumai ir su
sirėmimai tarp indusų, muzulmo-. 
nų ir sikhsų. * Prancūzijos fi-‘ 
nansų min. Schumanas Londone 
tarėsi su britų finansų ministeriu 
Daltonu dėl ūkinio praneuzų- 
britų bendradarbiavimo.

Rašomoji mašinėle su 90.000 ženklų
Kiniečių rašytojas ir filosofas Lin 

Yutang išrado rašomąją mašinėlę, 
su kuria galima parašyti visus kinų 
kalboje žinomus žodžius. Per vieną 
valandą šia mašinėle, kurioj, be to, 
pritaikyti angliški, japoniški ir ru
siški raidynai, galima atlikti vienos 
dienos raštininko darbą. 50 svarų 
sverianti, elektra varoma, mašinėlė, 
dabar jau galės būti gaminama se
rijomis.

Kaip žinome, kiniečių raštas susi-

žodis turi savo simbolį; taip ir to
kios mašinėlės sukontravimas yra 
nepaprastai sunkus, iki šiol Kinijoje 
buvo naudojami tik du rašomųjų 
mašinėlių modeliai; kiekvienas jų 
turėjo tik po 5.400, kiti išsireiškimai 
— vien imperatoriškajame leksikone 
yra 43.000 žodžių — turėjo būti ra
šomi ranka.

Iki šiol daugumas kiniečių’doku
mentų ir laiškų buvo rašomi ranka, 
kr iečių knygos ir laikraščiai taip

deda ne Iš raidžių, bet kiekvienas į pat renkami rankomis.

6


	C1BC10000258616-1947-Rugs.18-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0001
	C1BC10000258616-1947-Rugs.18-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0002
	C1BC10000258616-1947-Rugs.18-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0003
	C1BC10000258616-1947-Rugs.18-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0004
	C1BC10000258616-1947-Rugs.18-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0005
	C1BC10000258616-1947-Rugs.18-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0006

