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Tėvynės laisvės kovoje
Min. STASIO LOZORAIČIO 50 melų sukaktis

i ' r

Lietuvos užsienio diplomatijos šefas, 
einąs Lietuvos Respublikos Preziden
to pareigas, š. m. rugsėjo 5 d. šven
čia savo amžiaus 50 metų sukaktį.

Rugsėjo 5 d. Lietuvos įgaliotam 
ministeriui Romoje Stasiui Lozorai
čiui sukanka 50 metų. Kaip žinoma, 
ministeris Lozoraitis nuo pirmosios 
sovietų okupacijos yra Lietuvos di
plomatų misijos užsienyje šefas ir ei
na A. a. Antano Smetonos įgaliotas 
Lietuvos suvereninės Respublikos 
Prezidento pareigas. Stasys Lozorai
tis yra vienas ne tik Lietuvos, bet ir 
visos Europos naujosios diplomatijos 
istorijos markantiškiausių asmeny
bių. Tautų Sąjungoje jis ne vieną 
kartą buvo renkamas įvairių tarptau
tinių komisijų pirmininku ir pasauli
nės politikos arenoje pasižymėjo savo 
greita juridine orientacija ir orato- 
riškais gabumais. Atstovaudamas 
Lietuvos vyriausybę, min. Stasys Lo
zoraitis yra buvęs anglų, italų bei 
švedų karalių, taip pat popiežiaus ir 
daugelio kraštų prezidentų svečias, 
vedė su jais mūsų kraštui reikšmin
gus pasitarimus ir sprendė lietuvių 
ir bendrai Pabaltijo tautų užsienio 
politikos problemas. £)ėl besąlyginės 
ištikimybės savajam kraštui ir jo in-

Ir komunistai mirtingi
f o Zdanovo padidėja Molotovo viltis tapti pa veldEtoju

Praėjusį antradienį Maskvoje iš
virto vienas stambiausių komunizmo 
šulų ir kominformo tėvų — Zdano- 
vas. Žinią apie jo mirtį naktį į tre
čiadienį paskelbė Maskvos radijas, ta 
pačia proga sugrojęs Čaikovskio šeš
tąją simfoniją, kurią ypatingai mėg
davęs gyvas būdamas Ždanovas. Kiek 
vėliau tas pats radijas paskelbė pen
kių Maskvos gydytojų pareiškimą, 
kad Ždanovas tikrai miręs sava mir
tim: — angina pectoris buvusi nebe
pagydoma. Britų liberalų „Manche
ster Guardian“ čia pat pažymi, kad 
gal būt daugelis patikėsią, jog tai bū
ta natūralios mirties.

Kaip ten bebūtų, Zdanovo išvirti
mas yra didelė spraga komunizmo 
mūre. Patsai Stalinas su savo inty
miausiais draugais stovėjo garbės 
sargyboje prie pašarvoto lavono. Iš
kilmingose laidotuvėse, kurios įvyko 
Kremliuje ketvirtadienį ir kur, kaip 
paprastai Sovietuose tokiais atvejais 
iškilmingumo nesigailima, atsisveiki
nimo kalbą pasakė Molotovas. Tas 
pats Molotovas, kuris buvo minimas 
greta Zdanovo didžiausiu varžovu į 
Stalino palikimą. Neveltui dabar 
„Daily Telegraph“ pastebi, jog po 
šios kalbos Molotovui padidėjančios 
paveldėjimo galimybės.

Per 52 savo amžiaus metus Zda- 
novas išgyveno ne vieną kilimą ir 

“kritimą Kremliaus valdovų akyse. 
Tamsus1 šešėlis buvo apniaukęs jo 
aureolę po 1939 m. rusų — suomių 
karo, kurio didžiuoju inspiratoriumi 
buvo ne kas kitas kaip Ždanovas. 
Vėliau jis stengiasi atgriebti savo 
orumą būdamas ryšininku su anek
suotomis ir engiamomis Pabaltijo 
tautomis. Kad ir kruvinos rankos,

tačiau asmeninė pozicija tvirtėja, kol 
pagaliau vadovavimas Leningrado 
gynimui prieš vokiečius Zdanovą ap
dovanoja ir laipsniais, ir ordenais, ir 
pagaliau populiarumu bei įtaka.

Netrukus po to jį girdime jau kaip 
aktyvų politbiuro narį, komunistų 
partijos sekretorių, Rusijos federaci
nės respublikos prezidentą, komin
formo kūrėją, atkakliausią kovotoją 
prieš Vakarus, Marshallio plano prie
šininką, kol pagaliau įsileidžia į ko
vą su paties Kremliaus patikėtiniu — 
Jugoslavijos Titu. Šis pastarasis 
žingsnis bene bus buvęs pats lem
tingasis. Per ankstyva būtų prana
šauti, kad Zdanovo mirtis turėtų jau 
artimuoju metu didesnės įtakos į So
vietų — Vakarų santykių pagerėji
mą. Jau greičiau reikėtų laukti san
tykių su Titu sunormavimo. (z)

teresams ministeris Lozoraitis buvo 
nepriimtinas nei hitlerinei Vokietijai, 
nei Sovietų Sąjungai, nei Moscickio 
Lenkijai. Vokiečių okupacijos laikais 
Romoje jis buvo hitlerinių pareigūnų 
tardomas, tačiau vokiečiai, žinodami 
jo artimumą Vatikanui, nesiryžo jį 
suimti. Su min. Lozoraičiu bendra
darbiaudami korespondavo Churchil
lis, Benešąs, Briandas, Edenas ir kt. 
pasaulinės politikos vadai. Įvairių 
kraštų vyriausybės yra suteikusios 
jam aukščiausius ordenus, tarp kitų 
jo tarptautinį darbą įvertindama 
Prancūzijos vyriausybė suteikė jam 
Garbės Legijono didžiojo karininko 
titulą, kuriuo pagerbiami tik valsty
bių šefai ir kultūros bei mokslo pa
sauly nepaprastai pasižymėję asme
nys. Tiesiog netikėtina, kad ministe
riui Stasiui Lozoraičiui, kuris jau tiek 
laiko nenuilstamai dirba Lietuvos 
reikalui, sukanka tiktai 50 metų, — 
pagal savo darbo ir nuopelnų dydį 
(neseniai „Mūsų Kelio“ buvo atžy
mėti jo diplomatinės karjeros 25 me
tai) jisai turėtų būti žymiai vyresnis. 
Tarptautinė spauda ir daugelio kraš
tų publicistai dažnai mini savo vei
kaluose jo kaip mūsų'užsienio politi
ką koordinuojančio asmens vardą. 
Prancūzai, anglai, švedai, italai, švei
carai yra kalbėję apie jį kaip apie 
nepaprastu talentu apdovanotą politi
ką. Įdomu, kad jo vardas yra žinomas 
ir tolimesniuose kraštuose. Taip pvz. 
neseniai Sao Paulo pasirodžiusioj 
garsaus Brazilijos publicisto Franchi- 
ni Netto knygoje „Lituania Ouro Sep
tentrional“ mes skaitom apie auto
riaus pasimatymą su jubiliatu 1938 
m. „Ministeris Lozoraitis mus priima 
lygiai 4 vai. Užsienio Reikalų Mini
sterija — modemiškas geležies beto
no pastatas, apstatytas naujais bal
dais, turtingomis salėmis, papuošto
mis tautiniais meno kūriniais. J. E. p. 
Stasys Lozoraitis yra jaunas. Jis yra 
jauniausias ministeris visoje Euro
poje. Rafinuotas, aukštas, įdomus, 
keistai juodais plaukais šviesiaplau
kėj Lietuvoj. Rūko be atvangos. Si- 
garetę po sigaretės. Moka perfektiš- 
kai įvairias kalbas. Mes kalbamės 
prancūziškai.

— „Lietuva jaučiasi laiminga, — 
sako jis — priimdama laikraštinin
kus, kurie gali teisingai papasakoti 
pasauliui mūsų dvidešimties metų 
pastangų džiuginančius rezultatus. 
Lietuva yra darbo namas ir vien tik 
trokšta taikiai bendradarbiauti su pa
sauliu. Todėl mes dedame geriausias 
pastangas išplėsti santykiams su 
draugiškais“ kraštais“.

— „Ar Ekselencija tikite būsiant 
vėl pasaulinį karą?“

— „Pabandysiu bent išreikšti sa
vo asmeninius samprotavimais šiuo 
reikalu. Europos tautos ginkluojasi 
tokia forma, kad pralenktų viena ki
tą savo karinio aparato tobulumu, 
Vienos kurios tautos galimumai ver
čia būti atsargiom ir veikliom kitas 
ir jei spręstume pagal tai, tada kiek
viena jaučiasi mažai pasirengusi di
džiajam konfliktui, pavojus atideda
mas, .bet atrodo neilgam laikui“....

„ ... Ministeris Stasys Lozoraitis 
yra žmogus, plačiai įžvelgiąs į reika
lų esmę, — diplomatas giliausia ir 
elegantiškiausia šio žodžio prasme, 
perėjęs įvairius savo karjeros postus 
svarbiausiose pasaulio sostinėse ir 
ten išmokęs suprasti ir mylėti kitas 
tautas ir įvertinti tarptautinį susipra
timą. Iš čia ir išplaukia jo gili meilė 
taikai, vyraujantis motyvas jo veiklos 
Lietuvos Užsienio Reikalų Ministeri
joje, kuriai jis vadovauja“.

Kaip žinome, min. Stasys Lozorai
tis yra pats daugelio užsienio laikraš
čių politinis bendradarbis. Net sun
kiausiais antrojo pasaulinio karo lai
kais, jis nebijodamas pasisakydavo 
už Lietuvos ir Pabaltijo tautų teises, 
dažnai rizikuodamas nustoti savo as
mens laisvės. Jo atsišaukimai ir in
strukcijos J Lietuvos rezistencinį ju
dėjimą vokiečių okupacijos metais 
yra žinomi mūsų laisvės kovotojams. 
Apie milžinišką darbą kuri jam tenka 
šiuo laiku dirbti, mūsų valstybiniais 
interesais turime tuo tarpu nutylėti. 
Tačiau mes negalim neišreikšti savo 
džiaugsmo, kad Lietuvos užsienio po
litika yra vedama šio energingo, jau
no, aukštos diplomatinės kultūros ir 
didelį politinį patyrimą turinčio žmo
gaus. Dr. A. V.

Paskutinės aktualijos
— Keturi kariniai gubernatoriai 

pradėjo posėdžius Berlyne. Posė
džiuose svarstoma Berlyno valiutos, 
susisiekimo ir tarpzoninės prekybos 
klausimai. Jeigu Berlyne viskas eitų 
gerai, tai Maskvoje tikimasi susitarti, 
kad 1) Berlyne būtų įvesta sovietų 
valiuta, tačiau kontroliuojama visų 
keturių pajėgų; 2) atstatytas norma
lus susisiekimas; 3) kitais esminiais, 
visą Vokietiją liečiančiais klausimais 
būtų visų keturių kalbamasi Pary
žiuje, Jungt. Tautų visumos suvažia
vimo metu. (AP)

— JAV pietinės dalies dviejuose 
miestuose Henry Wallace, pažangio
sios partijos kandidatas į preziden
tus, buvo apmėtytas supuvusiais 
kiaušiniais ir pamidorais. Minia šū
kavo: „Kodėl tu negrįžti j Rusiją?" 
Jis greit nulipo nuo platformos ir 
įlipo -į automobilį, kuriame sėdėjo 
dvi negrės. (AP)

— Vokietijos US zonos IRO at
stovas Robert Corkery Washingtone 
tariasi su Valstybės departamentu 
dėl tremtinių paruošimo imigracijai 
į JAV. Iš pasitarimų iškilęs svar
biausias klausimas, ar esamieji JAV 
konsulai pajėgs aprūpinti 205.000 DP 
vizomis. (AP)

— Interlaken (Šveicarijoje) posė
džiauja Europos unijos kongresas, 
vad. Europos priešparlamentis. Be 
kitų padarytų nutarimų, svarbiausias 
yra tai, kad ateinančių septynių mė
nesių būvyje numatyta sušaukti pir
masis Europos parlamentas, šis nu
tarimas 16-kos Marshallio piane da
lyvaujančių Europos valstybių vy
riausybėms pateikiamos spec, raštu.

— Prancūzijos socialistai atsisakė 
dalyvauti Schumano kabinete dėl 
nuomonių skirtumo vidaus ekonomi
niais klausimais. Schumanas numa
to sudaryti kabinetą be socialistų ir 
komunistų. Kabinetas būsiąs siaures
nis negu ligi šiol ir turėsiąs tik iki 
12 ministerių.

— Dewey pareiškė, kad jo pir—la- 
sis uždavinys, jeigu jį išrinktų pre
zidentu, būtų administracijos aparato 
išvalymas nuo komunistų.

w.

Karas laikinai nustumtas
KARO GRĖSMĖ PASILIEKA. NETIKĖTUMAMS RUOŠIAMASI. BUSIMOJO KARO ŽIDINIAI KURSTOMI.

Paskutinieji politiniai įvykiai tre
čiojo pasaulinio karo gaisrą kiek 
nustūmė vėlesniam laikui. Maršalo 
Tito‘ginčas su Kominformu, sukurtu 
nabašninko Andrėj Zdanovo, praplė
šė raudonąją užtvanką ties Jugosla
vija. Šis nelauktas smūgis Kremliui 
labai daug kaštavo, gal būt ir dabar 
Maskvoje mėnesį vykdomas derybas 
iššaukė. Raudonasis bastijonas, nus
linkęs iki Lombardijos lygumų, stai
ga turėjo atsitraukti iki Bulgarijos 
sienų. Belgrade pasėta nacionalisti
nės idėjos sėkla rado gerą atgarsį 
kituose satelitiniuose kraštuose ir

Cburchillis norėjo invazijos per Balkanus
Paskutiniu- metu iškeliama dienos 

švieson vis daugiau slaptųjų karo 
meto dokumentų, kurie atidengia pa
sauliui karo eigą. Dabar vėl „Col
lier’s“ žurnale Hopkins, Roosevelto 
svarbiausias patarėjas, rašo, kad 
Churchillis reikalavęs Vakarų inva
ziją pradėti 1944 m. į Balkanus, kad 
būtų išbalansuotas Sovietų pirmu
mas Europoje, ir išreiškęs norą kal
bėtis su Stalinu ir Rooseveltu dėl 
„įtakų sferų“' pietryčių Europoje ir 
Balkanuose. 1944 m. liepos 19 d. ki
tas Roosevelto padėjėjas Sherwood 
nurodė, kad Churchillis nerodęs pa
lankumo invazijai pietinėje Prancū
zijoje ir reikalavęs invaziją pradėti

sovietai būtų užSachuoti

Balkanuose. Hopkinsas pranešęs, jog 
Prezidentas į tai žiūrįs neigiamai. 
Churchillis norėjęs važiuoti į Maskvą 
ir kalbėti, bet iš Amerikos gavęs pa
reiškimą, jog jis dėl savo iškeltų idė-
jų negalįs kalbėti Amerikos vardu. 
(Dabar matome tą klaidą, kuri bus 
sunkiai atitaisoma.) (DM/m)

— Per ateinančius metus visi 
amerikinės ir britinės zonų stovyklo
se gyveną žydai DP išvyks iš Vokie
tijos. Tai pareiškė Denos korespon
dentui Jewish Agency emigracijos 
biuro vardu kalbėdamas Chaim Li
berman.

tuose, kurie dabar kenčia nuo komu
nistinio teroro, vykdomo antivyriau- 
sybininkų valymo akcijos vardu. Ar 
Sovietams pasiseks numalšinti anti
komunistinis ir antirusiškas sąjūdis 
užimtuose kraštuose, tenka suabejoti. 
BBC pranešimu, Čekoslovakijoje 
įmonėse ir ūkininkams platinami at
sišaukimai, nukreipti prieš komunis
tinį režimą ir raginama įmonėse da
ryti sabotažus. Ūkininkai delsia ati
duoti pyliavas valdžiai. Dažnai būna, 
kad ūkininkai pieną ne veža į pie
ninę, bet išpila į griovį.

Vyriausybė grasina paskirti į kiek
vieną ūkį komisarą, kuris prižiūrės 
pyliavų išpildymą, jei patys ūkinin
kai to nepadarys. Sis reiškinys labai' 
trukdo Sovietams labiau išplėsti karo 
lauką. Prie karo gaisro nustūmimo 
prisidėjo Tito neklaužadiškumas. Ar 
atsiradęs plyšys tarp mokytojo ir mo
kinio po staigios Zdanovo mirties bus 
užlopytas,. ar britai savo benzinu ir 
amerikiečiai auksu dar labiau jį 
praplatins — sunku spėti. Yra duo
menų už ir prieš. Sprendimo pa
lauksime.

Maskvos derybos tiesiogiai taip 
pat nustūmė karo gaisrą, nors pačios 
derybos iškilo greičiausiai dėl Tito 
nepaklusnumo ir dėl vakariečių di
delio nenoro pradėti kariauti, kol nė
ra pasiruošę. Juk ir Berlyne atnau
jinamos keturių didžiųjų generolų 
kalbos rodo laikinį pagerėjimą. Pa
sitarimų pasisekimas pareis nuo to, 
kaip seksis likviduoti Tito nepaklus-

numą ir kaip greit išvalys satelitinius 
kraštus nuo antisovietinio elemento. 
Derybų eigą lems dar ir Prancūzijos 
vyriausybės pajėgumas atstatyti 
krašte ūkinę ir politinę pusiausvyrą. 
Juo getiau eis vakaruose, juo ilgiau 
nebus karo, ir priešingai. Iš kitos 
pusės, karas įžiebiamas ir isterikes 
metu, kada nepajėgiama bendrąja 
tvarka sutvarkyti visuomenę.

Didysis, karas laikinai atidėtas. 
Vakarinių kraštų vyriausybės inten
syvina savo pasiruošimą netikėtu
mams, kurie gali iškilti kiekvienu 
metu. JAV pradėta jaunimo registra
cija, kuri palies per 9 milijonus vyrų, 
kurių dalis bus paimta kariškai ap
mokyti, jei iškils reikalas, kad galėtų 
smogti agresoriui. Neseniai atvyko 
penki JAV karininkai į Prancūzijos 
uostą Le Havre. Jie priiminėsią ame
rikiečių prekes ir medžiagas, gabe
namas Europai. Nepatvirtinti šalti
niai nurodo, jog Le Havre bus pa
versta didele tiekimo Vokietijai ba
ze, kad žiemos metu galėtų gabenti 
prekes į Berlyną geležinkeliais, nes 
oru bus sunkumų. Taigi, pagal JAV 
įstaigų ketinimus, Le Havre bus at
sargų rezervuaras ir laivų būstinė. 
Anglijoje atnaujinta karinė didelė 
bazė.

Neatsilieka nuo pasiruošimo neti
kėtumams ir D. Britanija. BBC pra
nešimu, Britanijos karo ministeris 
pareiškė, kad iki ateinančių metų 
balandžio mėn. turi surinkti 100.000 
vyrų metropolijos kariuomenei, jog

D. Britanija nebūtų netikėtai užpulta 
nepasiruošusi. Pokarinė praktika pa
rodė, kad, nežiūrint taikingų norų, 
karo grėsmė nepraeina. Daily Mali 
vedamajame rašo, kad „naujasis pa
saulinis karas gali pavirsti tarptau
tiniu pilietiniu karu visame pasau
lyje“. Tokio karo židinius mes ma
tome Graikijoj, Kinijoj, Malajuose, 
Burmoje, Indokinijoj. Toliau rašo
ma: „Nereikia būti dideliu politiku, 
kad suprastume, jog Maskvos ranka 
praktiškai yra prikišta prie kiekvie
no partizaninio karo šiandien. Visose 
šiose srityse kovos yra tik Kremliaus 
pėstininkai... ir tai sudaro didelį 
pavojų.“ Būsimasis karas galįs pra
sidėti partizanų veikla ir baigtis di
deliu pilietiniu karu.

Šių samprotavimų prasmėje pa
saulio budrumas ne sumažėja, bet 
didėja, nežiūrint vykstančių ar bū
simų konferencijų ir pasitarimų. Fi
nalas bus apvainikuotas vienų tautų 
sunaikinimu, kitų išsilaisvinimu. Tam 
ir ruošiamasi. J. A.

H. Wallace reikalauja 
Izraeliui pagalbos

ŽYDAI TURĮ BŪTI PAREMTI 
PINIGAIS IR GINKLAIS

JAV progresyvinės partijos kan
didatas į prezidentus Henry A. Wal
lace paprašė prez. Trumaną: 1) pri
pažinti Izraelio valstybę de jure, 2) 
atšaukti draudimą ginklams gabenti 
į Palestiną, 3) suteikti 100.000 dolerių 
kreditą, 4) įpareigoti Amerikos dele
gatus prie JT, kad jie pareikalautų 
Izraelio valstybę priimti į JT narius, 
5) saugumo taryba turi įgyvendinti 
Palestinos padalijimą, jei reikia — 
ir su ginklu, 6) įspėti britus, kad jie 
sulaikytų arabų ginklavimą. Ameri
kiečiai turį reikalauti, kad šie reika
lavimai būtų įgyvendinti tuojau. (UP)
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Kanados vaizdas pro traukinio langą Teisinis informacijos
PIRMIEJI AGR. K. VALAIČIO ĮSPŪDŽIAI

Europoje palikusieji yra jau susi
darę vaizdą apie, pvz., kasyklų, miš
ko darbų ir kt. sričių. darbo, atlygi
nimo bei pragyvenimo galimybes. 
Žemės ūkio darbininkai esame, be
rods, pirmieji. Mūsų grupė susidarė 
iš 108 asm. kurių tarpe per 30 lietu
vių. Atvykom Halifakso uostą gegu
žės 24 d. Laivui pasiekus krantinę, 
prisistatė darbo atstovai ir visus pas
kirstė į darbovietes. Mūsų darbo su- 

. tarties laikas, buvo pareikšta,_ truks 
10 mėn. Plaukdami per Atlantą sam
protavome, kad pateksim į didelius, 
intensyvius ūkius ir didesnėmis gru- 

• pėmis. Smarkiai tačiau apsirikom. 
Nedidelė žmonių- grupė — 108 asm. 
būvom paskleisti po visą Kanadą. 
Trys nelietuviai pateko net į salą, 
esančią Ramiajame vandenyne, va
dinasi, rytiniam Kanados krašte. At
likus paskirstymą, po trumpų mui
tinės formalumų, buvom susodinti į 
Pacifiko ekspresą ir pajudėjom rytų 
link. Pakely, didesnėse stotyse, gru
pelėmis maždaug po 3—6 asm. buvo 
barstoma ž. ūkio darbo jėga. Man 
teko Alberto provincijos .pietų sritis. 
Rocky kalnai matosi, panašiai kaip 
Alpės, važiuojant Vokietijoj Buchloe- 
Mūnchenas gelžk. linija. Taigi teko 
reta laimė pravažiuoti traukiniu sker
sai beveik visą Kanadą (apie 4.000 
km su viršum). Štai kokį vaizdą teko 
pamatyti.

Halifaksas - Montreal! s. 
Dar vos tik pavasario ženklas, nors 
jau gegužės mėn. pabaiga. Medžiai 
tik bando sprogti, žolė vos kalasi, 
atkalnėse kai kur baltuoja sniego li
kučiai. Artėjant prie Montrealio jau 
kiek daugiau juntamas pavasaris. 
Toje srity laukai labai šlapi — telkšo 
balos, o vidury sklypų ir jų pakraš
čiuose suversta krūvos akmenų. Že
mės kokybė, atrodo, menka. Miškų 
daug, bet jie be galo skurdžiai atro
do, grėbliakočio ar silpnos gegnės sto
rumo, nors jų amžius bus labai senas. 
Sodybos ūkis čia gana charakterin
gas. Žemė išdalinta ilgais rėžiais, 
apie 2 ar daugiau km ilgio ir. apie 
60—80 metrų, retai per 100 m pločio, 
aptverta statinių tvora, panašiai kaip 
Žemaitijoj kai kuriose vietose. Nors 
žolė dar silpnai paaugus, bet jau ma
tosi kai kuriuose sklypuos besiganan
čių raguočių bandos po 4—6, retai 
10 galvijų. Tai įvairių spalvų, dau
giausia žaliamargiai ar juodi — 
juodmargiai, tačiau labai suvargę, 
neišsivystę, siauri, apie 250—300 kg 
svorio, na, žinoma ir kūdi. Vadinasi, 
aiškios pašaro ir priežiūros stokos 
pasekmė.

Europiečiui labai charakteringa, 
kad čia žieminių javų nesėjama, nes 
jų visai nesimato, ūkininkų sodybų 
gyv. namai panašūs į vilas: mediniai, 
atrodo, kaip šviežiai dažyti įvairio
mis spalvomis, dideliais langais — 
apskritai, gana gražūs. Žinoma, yra 
Išimčių, bet reta. Kitų ūkio trobesių, 
galima sakyti, nėra, neskaitant po 
porą ar daugiau mažų namukų, pa
sakyčiau, būdelių, kurie bus bene 
tvartai. Pašarai, pasirodo, yra krau
nami į kūgius laukuose, iš kurių žie- > 
mą vežama gyvuliams šerti. Arkliai 
visur geri, vidut. sunkumo, rečiau : 
sunkaus tipo, energingi, bet jų laiko- ; 
ma po mažai. Pervažiavus šią. sritį, i 
susidariau įspūdį, kad ūkininkai var
gu ar gyvena vien iš žemės ūkio, i 
Greičiausiai jie dar turi kitą pašalinį i 
verslą ar uždarbiauja pramonėje. : 
Apie Montreal}, didžiausią Kanados . 
centrą, vaizdas gan neblogas. Laukai 
jau kiek geriau dirbami ir sutvar- I 
kyti. Matosi net dobilų ar jų mišinių i 
plotai, ko ankščiau neteko visai pa-

stebėti. Čia pavasaris jau žymiai dau
giau pasireiškęs.

Ottava — North Bay — 
Capreol — Oba — Horne- 
payne — Lovglac (Lovglac’o 
apylinkėj yra keletas miško kirtimo 
stovyklų, kur nemaža lietuvių DP 
kirto mišką). Tai milžiniška sritis ir 
beveik vien tik miškai, tarpais uo
lynai, ežerai, balos ir upės, upeliai. 
Ontarijo vadinasi provincija, kur 
daugiau pramonės kraštas, kur ne
maža aukso kasyklų, miško gamybos 
ir jo apdirbimo įmonių ir kita? Miš
kų kokybė labai menka, vargu ar tu
rės daugiau kaip 10—15% pramoni
nės vertės. Vyrauja berželiai ir eglai
tės, kurie visiškai suvargę, sukumpę 
bei susiraitę. Kiek vęšliau auga 
panašūs i mūsų drebulę medžiai, 
bet jie sudaro nežymų procentą 
šiame masyve. Gana dažnai kelių ar 
keliolikos ha plotai visai nudžiūvę. 
Atgyveno, matyti, savo amžių ir ruo
šiasi užleisti vietą vos bepradedan
čiai sunkią gyvenimo dalią naujajai 
kartai. Suprantama, yra plotų ir ge
resnio kvaliteto, kur eglės iki sparo 
storumo siekia, bet ne dažnai teko 
matyti. Taigi šituose plotuose ir vyk
doma miško gamyba eksportui ir vip- 
tiniems reikalams. Vis dėl to lentinio 
ar net gero sienmedžio mano akis 
per visą šitą milžinišką kelią neuž- 
matė. O ką jau ka’bėti apie pušis 
dangų remiančias, kaip Lietuvoje

dažnai žavėdavo pakeleivio akį! Prie
žastys to skurdaus augimo, savaime 
suprantamos: blogas gruntas Ir silp
nas uolynų dūlėjimo proceso vyks
mas. Mes, dypukai, traukom pečiais 
ir stebimės tuo mūsų akiai labai sve
timu, “tačiau charakteringu vaizdu. 
Žmonių-susigrupavimal tik prie re
tokai esančių gelž. stočių, mūsų kai
mo ar mažo miestelio dydžio. Beje, 
kai kur mačiau pionierius ūkininkus, 
bepradedančius plėšti amžius ilsėjusį 
dirvoną, vadinasi, ruošiamasi ūkinįn- 
kauti.

Artėjam Winnipeg link. Vaizdas 
jau kinta. Daugiau dirbamų laukų, 
mažiau miškų, na, ir akmenynų re
čiau akis pagauna. Halifakse buvo 
dar kone žiema, o čia jau tikras pa
vasaris. Medžiai su lapais, žolė pa
augus, rieda traktoriai dirvose — 
ruošiamasi sėjai.

Winnipeg — Regina. Ste
bėtinas vaizdo pakitimas. Tai jau ne 
miškų, bet laukų jūra — nė vieno 
medžio. Tik kur-ne-kur užmatai ne- 
delį ar krūmą prie labai retų sodybų, 
žinoma, jau nenatūraliniu būdu ten 
atsiradusį. Visur, kiek tik akis už
mato, didžiausi plotai natūralinių 
ganyklų ištvarstytų vielomis. Čia ga
nosi jau didesnės galvijų bandos, ne
gu pradžioj esu minėjęs — Quebeco 
provincijoje. Gyvuliai čia žymiai ge
resni, .vyrauja mėsinis tipas. Pati 
gamta, matyt, taip surėdė, kad ir tuo-

DOLERIAI
Pasitaiko, kad mūsų mieli gimi

naičiai arba bičiuliai Amerikoje, no
rėdami palengvinti sunkią mūsų da
lią, į siunčiamą iš Amerikos laišką 
kartais įdeda vieną kitą dolerį. Ši
toks pinigų persiuntimo būdas nėra 
legalus. Gal būt tai patyrusios vo
kiečių įstaigos siunčiamus iš Ameri
kos laiškus dabar tikrina ir tuos pi
nigus suranda ir suras. Tokiais atve
jais tuos pinigus su vokiškų įstaigų 
įspėjimu teks banke iškeisti arba, 
nors dar galutinai dar nenustatyta, 
teks juos deponuoti banke, kaip tai 
padaryta su turėta svetima valiuta.

VEDYBINIAI MOKESČIAI
šis klausimas, nežiūrint jauna

vedžių priešvestuvinio romantiško 
nusiteikimo, naujosios valiutos per
spektyvoj taip pat yra aktualus.

Apskritai, pagal tarptautinę teisę, 
kad jungtuvių aktas formaline pras
me būtų pripažintas kitos jurisdikci
jos, reikalinga, kad jis būtų sudary
tas pagal nustatytą tvarką ir atitin
kamose įstaigose to krašto, kuriame 
jungtuvės sudaromos. Gyvenantiems 
Vokietijoj svarbu žinoti, kad vokie
čių įstatymai tepripažįsta tik santuo
kas, sudarytas „Standesamt’e“. Baž-

-nyčioj sudarytosios jungtuvės teturi 
tki religinį charakterį.

Pagal veikiančią vokiečių teisę, 
prieš sudarant jungtuves, reikalau
jama tam tikrų sąlygų išpildymo, 
pvz. padaryti atitinkamą skelbimą 
(užsakai), pristatyti pažymėjimą apie 
sugebėjimą tuoktis ir, žinoma, tuo
kiantis sumokėti atitinkamą mokesnį.

Kadangi dėl paskutinių sąlygų D. 
P-ams susidaro sunkumų, ypatingai 
dėl finansinės pusės, tad pagal U. S. 
Forces, European Theater Headquar
ters potvarkį (Procedure to facilitate 
the marriage of certain persons in 
Germany) iš 1946 m. birželio 20 d. 
Circular 94, šį reikalą reikia tvarkyti 
per Mil. Government atitinkamą sky
rių. Tam tikslui prašymą tenka pa
duoti Mil. Gov. per vietos gerbūvio 
karininką arba stovyklos administra
ciją, prašant santuokos orderio. 
Tiems DP., kurie stovyklose negy
vena, tenka kreiptis į Mil. Gov. tie
siogiai. Tačiau tame įsakyme, be ki
ta ko, pabrėžiama, kad jei vienas 
santuokinių būtų Vokietijos pilietis, 
tai po santuokos, 
įvažiavimas į USA 
tuokiniui gali būti

galimas daiktas, 
ne vokiečiui san- 
sutrukdytas.

Dr. Br. K.

se ganyklų masyvuose aibės didesnių 
ar mažesnių daubų ir pilnų vandens. 
Taigi besiganą galvijai ne tik paėda, 
bet ir troškulį nuramina visai be 
žmogaus pagalbos. (Bus daugiau)

Kas tinka JAV imigrantu? / Dr. K. Šidlauskas
Naujasis .DP į JAV įsileidimo įsta

tymas veikia bendrųjų JAV imigra
cijos įstatymų ribose ir jau pačioj 
pradžioj kalba apie asmenis, tinkan
čius įsileisti į JAV apsigyventi pagal 
JAV imigracijos įstatymą, todėl ęyar- 
bu nustatyti, kuriuos asmenis JAV 
laiko tinkamais imigrantais.

Patį pagrindinį JAV imigracijos 
įstatymą sudaro 1917 metų vasario 5 
d. Imigracijos aktas, sujungęs visus 
iki tų metų išleistus šios rūšies įsta
tymus, o paskutinis 1924 ih. Imigra
cijos aktas yra tik šio įstatymo papil
dymas, tvarkąs įvažiavimą į JAV pa
gal kvotų s' temą.

Šis 1917 m. vasario 5 d. aktas ne
duoda jokios bendros tinkamo imi
granto sąvokos, o tik 3-čiame skyriu
je išskaičiuoja visą eilę nepriimtihų į 
JAV asmenų grupių. Neleidžiama į 
JAV įvažiuoti: visiems idijotams; 
silpnapročiams, epileptikams; bepro- 
čiams; asmenims anksčiau turėju
siems bent vieną beprotybės prie
puolį; psichopatams; chroniškiems 
girtuokliams; elgetoms; valkatoms; 
asmenims, sergantiems džiova ne
svarbu kokioj formoj arba turintiems 
kokią kitą biaūrią užkrečiamą ligą; 
asmenims,.nors ir neįeinantiems J iš
vardintas kategorijas, bet dėl dvasi
nių arba fizinių trūkumų gydytojo 
pripažintiems negalėsiančiais savęs 
išlaikyti; teismo baustiems už didįjį 
arba kitą garbę žeminantį nusikalti
mą padarius; poligamiją praktikuo
jantiems arba ją skelbiantiems as
menims; įvairių rūšių anarchistams; 
prostitutėms bei visokiems prostitu
cijos organizatoriams; asmenims ga
lintiems tapti visuomenės našta. Di
delę netinkamų asmenų grupę suda
ro įvairių Azijos sričių žmonės, ku
riems neleidžiama įvažiuoti į JAV dėl 
jų geltonosios rasės.

Į atskirą nepriimtinų imigrantų 
kategoriją įeina vad. sutarčių darbi
ninkai (contract laborers), kurie buvo 
įvairiais tikrais ar klaidingais darbo

pažadais suvilioti emigruoti į JAV ir 
yra sutikę dirbti bet kokį darbą, arba 
kuriems bilietai arba kelias buvo ap
mokėtas kito asmens ar korporacijos, 
sąjungos, savivaldybės ar svetimos- 
vyriausybės, kad juos galėtų nuvežti 
į uždaras, sunkiai sukontroliuojamas 
ir verstų dirbti vergų sąlygomis. Tai
gi šis nuostatas turi tikslą užkirsti 
kelią įsivežti į JAV pigią darbo jėgą 
ir įvairiems žmonių importieriams 
sutrukdyti imigrantų išnaudojimą. 
Šią darbo sutarčių klauzulę DP įsi
leidimo įstatymas (5 sk.) panaikino, 
nes jis prieštrauja DP įstatymo 2-jo 
skyriaus D) 3-čiajam punktui, kuria
me pasakyta, kad įvažiuojančiam DP 
turi būti jau iš anksto 
darbas, atsieit, jis privalo 
bo sutartį.

Paskutinę netinkamų 
grupę sudaro analfabetai, nes 3-čiojo i

užtikrintas 
turėti dar-

imigrantų

skyriaus pabaigoj nustatyta, jog visi 
svetimšaliai per 16 metų amžiaus ir 
fiziškai turį galimybę skaityti, bet ne
pajėgią perskaityti nustatyto (nuo 30 
iki 40 žodžių) anglų arba kurios nors 
kitos kalbos ar dialekto teksto, įskai
tant hebrajų ir žydų (Yiddisch) kal
bas, turi būti išskirti iš įleidžiamųjų 
į JAV asmenų skaičiaus. Išimtys pa
darytos tik į JAV įleidžiamų asmenų 
arba JAV piliečių tėvams ir sene
liams per 55 metų amžiaus, žmonoms, 
motinoms, senelėms ir netekėjusioms 
arba našlėms dukterims, jei šie as
menys kitais atžvilgiais pripažinti 
tinkamais. Be to, nuo skaitymo eg
zamino gali būti atleidžiami visi savo 
kraštuos dėl religijos persekioti ir to
dėl į JAV norį įvažiuoti asmenys.

Draudimas įvažiuoti į JAV anal
fabetams turi gana įdomią istoriją. 
Šitas nuostatas buvo pirmą kartą

Kongreso priimtas 1897 m., bet JAV 
prezidentas Clevelandas jį vetavo pa
reikšdamas, kad esą saugiau įsileisti 
į kraštą šimtą tūkstančių imigrantų, 
nemokančių nei skaityti nei rašyti, 
bet atvykstančių į JAV ieškoti prie- 
globsties ir darbo, negu įleisti bent 
vieną iš tų neramių agitatorių, kurie 
ne tik moka rašyti ir skaityti, bet 
drauge randa malonumą kelti nepa
sitenkinimą ir neramumą tarp tai
kingų bet tamsių masių.

Po maždaug dešimties metų 1906 
m. sudaryta Federacijos Imigrantų 
Komisija iš devynių asmenų, kurių 
aštuoni buvo pasisakę prieš analfa
betų įsileidimą, nes tai esą praktiš
kiausia priemonė imigratijai suvar
žyti. Po keturis metus užtrukusių, 
varginančių apklausinėjimų, kaštavu
sių beveik milijoną dolerių, Komisija 
paruošė pranešimą, susidedantį net iš 
42 tomų, siūlantį šalia analfabetų 
neįsileidimo dar visą eilę kitų su
varžymų.

Betgi analfabetams įvažiuoti drau
dimas dar turėjo būti net tris kartus 
Kongreso priimamas, nes vis kiek
vieną kartą buvo prezidento vetuo
jamas. Pagaliau 1917 m. pavyko abe
jiems Rūmams surinkti reikalaujamą 

(Nukelta į 5 pusi.)

Nuo mokslininko iki darbininko
OFICIALŪS PROFESINIO DP PATIKRINIMO DUOMENS

Iš neseniai IRO paskelbtos trem
tinių profesijų apžvalgos matyti, J<ad 
Europos stovyklose gyveną tremti
niai (vyrai ir moters) savo tarpe turi 
asmenų su įvairiausiomis profesinė
mis kvalifikacijomis — nuo atomų 
fiziko iki paprasčiausio darbininko.

Iš 625.000 tremtinių, kurie apklau
sinio metu š. m. kovo pabaigoje buvo 
patikrinti, 340.000, arba 54% bendro 
kiekio, buvo darbingi. Likusiuosius 
285.000 sudarė vaikai iki 16 m. am
žiaus, asmens per 65 m., kūdikių mo
tinos, sąryšy su emigracija ar repa
triacija buvusieji kelyje ir pagaliau 
nedidelis skaičius chroniškų ligonių 
ar invalidų.

Viso

Surinkime istorinę medžiagą
Prie Kultūros Tarnybos yra suda

ryta Istorinės Medžiagos Rinkimo 
Komisija, kurios tikslas yra surinkti 
lietuvių, gyvenančių už Lietuvos sie
nų istorinę medžiagą ir pasirūpinti 
tinkama jos apsauga.

Komisija renka:
a) kolektyvų, organizacijų, švieti

mo įstaigų, bendruomenės stovyklų ir 
parapijų istorinę medžiagą: istorines 
apžvalgas, monografijas, metraščius, 
dokumentų rinkinius, archyvus, vaiz
dinę medžiagą (fotografijas, paveiks
lus, modelius), vėliavas Ir kt.;

b) lituanistines retenybes Ir
c) reikšmingus lietuvių ar lietu

vius liečiančius leidinius.
Istorinės medžiagos Rinkimo Ko

misija yra pasiryžusi pirmiausia su
rinkti istorinę medžiagą, esančią Va
karų Europoje.

Jau yra gauta daugumo švietimo 
ištaigų istorinės apžvalgos. Dabar jos 
yra tinkamai parengiamos ir išsiun
tinėjamos apsaugai. Tas pat bus pa
daryta ir su istorine medžiaga, kuri 
bus gauta vėliau.

Istorinės Medžiagos Rinkimo Ko
misija, pranešdama apie savo veiklą 
lietuvių bendruomenei, kviečia ją, 
ypatingai jos veikėjus ir pareigūnus, 
stoti į istorinės medžiagos rinkimo 
talką. Kiekvienas darbas ar geras 
sumanymas bus priimtas su dideliu 
tautiniu dėkingumu.

Siųsti šiuo adresu: Istorinės Me
džiagos Rinkimo Komisija, (13a) 
Eįchs^fitt, DP Camp Rebdorf, 
Germany — U.S. Zone.

Istorinės Medžiagos Rinkimo
Komisija

340.000 darbingųjų tremtinių pa- I tenkinančio sprendimo. Tokiu atve- 
gal savo amžių, lytį ir dabartinę gyv.' ju šiai tremtinių daliai daugelį metų 
vietą pasiskirsto į 215 specialybių 
grupių. Apžvalgoje patvirtinama 
ankstyvesni, paviršutiniai apskaičia
vimai, pagal kuriuos iš 226.690 vyrų 
maždaug trečdalis buvo kvalifikuoti 
darbininkai ir ketvirtadalis — žem
dirbiai, aštuntadalis gi priklauso iš
kilesnėms profesijoms.

Iš 113.788 darbingų moterų 19% 
skaičiuojama kvalifikuotų darbinin
kių, 17,7 % — namų ruošos darbinin
kių ar tarnaičių ir 16,3% — žem
dirbių.

Svarb. profesinės grupės skaičiais 
ir procentais pasiskirsto šiaip:

226.690
Vyrai 

(100,0 ’/o) 113.788
Moters 

(100,0 %)

vy-

Iškilesnės ar vadovauju/. < 
profesijos

Dvasininkai ir prekybininkai 
Namų ir kt. tarnaut 
Žemdirbiai 
Kiti kvalifikuoti darbininkai 
Apmokyti darbininkai 

, Visi'kiti
Apžvalga parodo, kad 159.133

rai ir moters pagal savo profesines 
kvalifikacijas Jskirtini į tas grupes, 
kurios pagal naująjį DP imigracijos 
įstatymą turi pirmumą patekti į JAV, 
būtent: 75.964 žemdirbiai, 25.826 teks
tilininkai, 12.567 statybininkai, 14.339 
namų ūkio darb. ir 30.437 iškilesnių 
profesijų asmens.

Mūsų minima apžvalga skirsto 
patikrintuosius tremtinius pagal am
žių i dvi grupes — nuo 16 iki 45 m. 
ir nuo 45 iki 65 m. amžiaus. Iš jos, 
kaip ir iš ankstyvesnių apskaičiavi
mų, matyti, kad 87 % tremtinių, ku
rie naudojasi IRO globa, yra jaunes
ni kaip 45 metų asmens.

„Šie abu profesiniai apskaičiavi- 
aaai aiškiai parodo, kad tremtiniai

28.970 
11.289 

6.313 
57.351 
76.609 
19.439 
26.719

14.577
9.664

20.136
18.613
21.583
4.308

24.907

(12,8 %) 
( 8,5%) 
(17,7 %) 
(16,3%) 
(19,0 %) 
( 3,8%) 
(21,9%)

jauni ir turi reika-

(12,8 %) 
( 5,0%) 
( 2,8%) 
(25,3 %) 
(33,8 %) 
( 8,5%) 
(11,8 %)

yra pakankamai 
lingąs specialybes, kad būtų tikrai 
naudingi toms tautoms, kurios juos 
sutiks įsileisti į savo kraštus“, pa
reiškė IRO vykd. sekret. William 
Tuck. „Jie visu aiškumu atsklei
džia reikalą spręsti tremtinių proble
mą jų įkurdinimu. Jeigu kitos tautos 
neatsakys jiems šios galimybės, tai 
pasaulio ūkis galės be didelių sunku
mų absorduoti visus tremtinius. Tuo 
metu pajėgusis elementas pats pasi
rūpintų nedarbinguoju. Tačiau jeigu 
įv. tautos pirmoje eilėje tesirinks tik 
darbinguosius, kad pasipildytų tik 
savo darbo jėgos rezervus, tai sto
vyklose pasiliks „kietas branduolys" 
nedarbingųjų, kuriems šiuo metu ne
galima surasti jokio kito, labiau pa-

reikės tarptautinės pagalbos".
Detalizuojant minėtas 215 profesi

nių grupių, matyti, kad Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje gyvenančių DP 
vyrų daugiausiai atstovaujamos pen
kios profesijos yra šios: ūkininkai ir 
ž. ū. darbininkai — 53.534, šoferiai — 
10.336, batsiuviai — 7.607, siuvėjai — 
7.057, šaltkalviai — 6.059. Moterys 
stambiausiose penkiose grupėse yra: 
ūkininkės ir ž. ū. darbininkės — 
17.623, namų ūkio tarnautojos — 
14.089, siuvėjos — 12.502, kontoros 
tarnautojos — 4.862 ir gailest. sesers
— 2.566.

Tarp iškilesniųjų profesijų aštuo- 
nios stambesnės vyrų prof, grupės 
šios: mokytojai, profesoriai — 2.115, 
buhalteriai ir revizoriai —1.950, agro
nomai — 1.423, advokatai — 1.283, 
gydytojai — 1.150, dvasininkai — 
1.119, inžinieriai — 1.089, miškininkai
— 1.021. Čia pat moterys pasiskirsto 
šiaip: gailest. sesers — 2.566, moky
tojos — 2.110, buhalterės ir sąskaiti
ninkės — 1.042, dantistės — 462, auk
lės — 460, gydytojos bei ehirurgės
— 459.

Apžvalga atskleidžia dar vieną 
būdingą bruožą, būtent tai, kad mo
terų tarpe yra, nors nedaug, bet vis 
po tam tikrą kiekį konduktorių, gais- 
rininkių, policininkių, žvejų, medžio
tojų, šaltkalvių, kalvių, auksakalių, 
mūrininkių, aviac. mechanikių, jūri- 
ninkių, artilerininkių bei sprogdinto
jų ir kitų vyriškų kvalifikacijų spe
cialisčių. Tuo tarpu neatsirado nė 
vienos šveisuotojos, akmenrkaldės, 
garvežio mašinistės ar rimorės.

Antra vertus, 250 vyrų’savo pro
fesija nurodė namų ruošą ir atsirad* 
10 akušerijos specialistų, (z)
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Komunistinė Tito diktatūra
. Titas, Jugoslavija ir komin- 

formas — nebe šiandien links
niuojama tema visų kraštų 
spaudoje. Ja buvo na kartą 
rašyta ir MK. Nežiūrint to, 
skaitytojams bus tikrai Įdomus 
šis „Neue Zilrcher Zeitung" 
prieš kelias dienas atspausdin
tas straipsnis, kuriame su švei
carams įprastu pastabumu ir 
įžvalgumu pavaizduojama Tito 
diktatūra taip, kaip ji šiandien 
pačioje Jugoslavijoje praktiš
kai atrodo, su jos prieštaravi
mu Vakarams ir neatskiriama 
ideologine giminyste Rytams. — 
Red.

Beveik du mėnesiai praslinko nuo 
to meto, kai komlnformas paskelbė 
Savo ekskomuniką prieš Titą ir jo 
artimuosius bendradarbius — Ran
kovių, Kardelj ir Djilas. Kai kurios 
priežastys, kodėl prieita prie lūžio 
suniveliuotų komunistinių valstybių 
fronte, tuo tarpu jau paaiškėjo. Bet 
kodėl šis ginčas tokiu rėkiančiu būdu 
nešamas j viešumą, vis dar pasilieka 
mįsle. Ar Ždanovas ir komlnformas 
galvojo, kad pakaks jų autoriteto Ti
tui priversti pakeisti savo politiką 
arba net nuo jos atsisakyti? Visa 
Jugoslavijos komunistų partijos 
struktūra yra tiek skirtinga nuo t. v. 
„liaudies demokratijų“, kad jau iš 
anksto buvo galima laukti pasiprie
šinimo perdaug ekstremistiniams 
Maskvos šūkiams.

Jugoslavijos komunistų partija 
yra išaugusi iš pogrindinio judėjimo, 
kuris po karo suėmė į savo rankas 
visą valdžią. Prieš karą pagal ofi
cialius duomenis komunistų partijos 
narių buvo ne daugiau kaip 12.000. 
Iš jų krito kovose „miškuose“ 9.000. 
Tuo būdu pagal tarptautinį marksiz
mą atrinktų ikrų kiekis sutirpo iki 
minimumo. Juos teko papildyti jau
nais žmonėmis. Taip karui baigiantis 
partija savo narių turėjo apie 150.000, 
o šiandien jau 468.000. Šie tėra tik 
paviršutiniškai apmokyti marksizmo, 
bet apsvaigę Tito asmens, „mėlynos 
žibuoklės“, kaip jis būdavo vadina
mas partizanų dainose, mitu. Todėl 
ir komunizmas Jugoslavijoje yra vi
siškai kito charakterio, palyginti su 
visomis kitomis rusų įtakos sferos 
valstybėmis. Jis — tai ne oportunis
tiškas čeku ar slovakų komunizmas, 
pagaliau ne bešaknis augalėlis, kaip 
raudonarmiečių išugdytas Vengrijoje. 
Jugoslavijos komunistai, bent savo 
nusiteikimu, daugiau panašumo turi 
t hitlerinę jaunuomonę. Iracionali- 
niai motyvai jiems yra stipresni už 
racionalistini marksizmą, o asmeninis 
„maršalo“ prestižas yra nepaprastai 
didelis. Apie vidujinį perversmą, ku
ris kiltų iš komunistinių sluogsnių, 
vargu galima Jugoslavijoje ir pagal
voti, nes kominformo šalininkų skai
čius, palyginti su būriais tų, kurie 
tesvajoja tik Titą; yra nuostabiai 
mažas.

Beveik visi partijos nariai yra ka
riuomenėje, policijoje arba įvairiose 
šalutinės jų organizacijose „aprū

JUGOSLAVIJA ŠIANDIEN YRA YPATINGOJE KARINĖJE BŪKLĖJE TAČIAU PRIEŠAS ĮSIVAIZDUO
JAMAS NE RYTUOSE, BET VAKARUOSE. NEŽIŪRINT PROPAGANDOS OFENSYVOS IR ŪKINIU SANK
CIJŲ. DURYS SUSITARTI SU KOMINFORMU VISĄ LAIKĄ ATVIROS. TOKS SUSITARIMAS TITUI IR 

JO ARTIMIESIEMS YRA VIENINTELĖ PRIEMONĖ KAIP GALINT ILGIAU PASILIKTI GYVIEMS. 
KRAŠTAS JŲ NEKENČIA, BET IR RUSIJA NENEŠA IŠLAISVINIMO!

pinti“. Tai daugiausia jauni žmonės 
ir labai retai sutinkamas valdininkas, 
vyresnis kaip 30 metų amžiaus. Ši 
naujoji vadų karta už viską tėra dė
kinga tik Titui. Jie naudojasi visais 
patogumais, kuriuos tik galima įsi
vaizduoti, gauna privilegijuotas 
maisto normas ir butus, o svarbiau
sia nevaržomą valią ant kitų 15,5 mik 
sąjunginės respublikos gyventojų. 
Policijos kontrolė, J kurią praktiškai 
yra įsitraukusi visa komunistų parti
ja, yra taip ištobulinta, kad organi
zuotas pasipriešinimas atrodo visiš
kai negalimas. Dunojaus konferen
cijos dalyviai gavo su tuo praktiškai 
susipažinti, kada jie į savo viešbu
čius tegalėdavo atvykti tik tris-ketu
ris kartus policijos patikrint! gatvė
se, kur kas keletas žingsnių susitik
davo policininkus tai uniformuotus, 
tai civiliuose rūbuose. Kiekvienas 
užsienietis Belgrade tuojau išsiskiria 
savo drabužiais, o policininkų yra 
tiek daug, kad jie gaįi lengvai su
registruoti kiekvieną tokio užsienie
čio žingsnį. Kiekvienas, kuris pasi
kalba su užsieniečiu, tuojau pat, be 
niekur nieko įtariamas šnipinėjimu 
— jis rizikuoja kalėjimu. Ne tik 
spaudos atstovams ir diplomatams iš

Rusai vis dėlto stropiai ruošiasi
BALTŲJŲ RUSU SPAUDOS ŽINIOS APIE SOVIETU KARINTUS *PASIRENGIMU8

Vokietijoje, prasilenkiant su Potsda
mo nutarimais, jaunimas pašaukia
mas į „Pasienio apsaugos“ eiles. Žy
miai sustiprinta keleivių judėjimo 
kontrolė, kurie pervažiuoja pasienio 
juostą.

Thūringijoje Jaunesnio amžiaus 
policininkai iš miestų perkeliami į 
pasienio zoną. Jenoje, Geroje, Wei- 
mare ir Erfurte vyrai policininkai 
buvo pakeisti moterimis. Eisenache 
(Thūringijoje) yra įsikūrusi vyriau
sia „Pafrončio karo“ būstinė, kuri 
tuo tarpu teužsiima kontrobandistų 
persekiojimu ir pabėgėlių į vakarų 
zonas gaudymu.

Teltowo apylinkėje (į pietus nuo 
Berlyno) dar balandžio mėn. Bran
denburgo provincinė vyriausybė 
pradėjo vykdyti automašinų rekviza
vimą „pasienio apsaugos“ reikalams. 
Tik per vieną savaitę buvo rekvi
zuota apie 350 sunkvežimų ir moto
ciklų.

Iš Halles 600 policininkų buvo 
permesta į pasienio juostą. Trans
porto firmoms buvo duotas parėdy
mas pergabenti policininkų „asmeni
nį bagažą“. Pervežant viena „baga-

žo“ dėžė netikėtai susikūlė, iš kurios
pabiro kulkosvaidžių šoviniai.

Visi keleiviai, pervažiavusieji pa
sienio juostą, vienodai tvirtina, kad 
pasienio sargyba fr specialinė polici
ja, suformuota daugiausia iš socia
listų vienybės partijos narių, su gy
ventojais elgiasi žiauriau, negu so
vietų kariuomenė. Speciali policija 
„aprengta naujais mundieriais ir pa
puošta iš senojo reichswehro sandė
lių paimtais sidabriniais akselban- 
tals“.

Pranešimas baigiamas šiomis iš
vadomis:

„Mes vėl esame karo išvakarėse. 
Tik tie, kurie tyčiomis užsitrina sau 
akis, arba, kaip Štrausai, kiša galvą 
j smėlį, guosdamiesi viltimis, nenori 
to suprasti.

„Svarbiausias faktorius būsimo 
konflikto atveju tarp komunistinės 
tironijos ir krikščionišką civilizaciją 
remiančios laisvės bus po sovietų 
jungu Rusijos bei kitos Rytų Euro
pos tautos. Šių tautų pasipriešinimą 
reikia pradėti organizuoti jau dabar, 
negaištant nė minutės. Apie tai rei
kia kalbėti, rašyti, šaukti“ (E)

Ryšium su šių dienų įvykiais Eu
ropoje bei sovietų pasiruošimu bū
simiems konfliktams štai ką rašė ru
sų emigrantų laikraštis „Casavoj“ 
(Nr. 276, 48. 7. 15).

„Išilgai visos linijos, skiriančios 
sovietų bloką, nuo vakarų Europos 
kraštų, paskubomis vykdomi kariniai 
pasiruošimai. Iš Vokietijos, Čeko
slovakijos, Austrijos ir Jugoslavijos 
pranešama, kad 10—25 km pafrontės 
juostoje iškraustomi visi civiliai gy
ventojai. Evakuoti viešieji pastatai 
ir privatūs butai užimami sovietų 
kariuomenės MGB specialės paskir
ties dalinių ir „Internacionalinių 
brigadų“, suformuotų iš komunisti
nio lenkų, jugoslavų, albanų, italų 
bei prancūzų jaunimo. Taip pat su- 
sitiprinamos ir vietos policijos dalys.

Iš visų Rytų Europos kraštų su
varyti komunistinių tribunolų pas
merktieji katorgininkai — „fašistai" 
ir „liaudies priešai“ kasa apkasus, 
kerta miškus, ruošia spygliuotų vielų 
užtvaras, įrengia sargybų bokštus, 
aprūpintus stipriais prožektoriais bei 
kulkosvaidžiais. Kartu vykdomas ci
vilių gyventojų registravimas į ci
vilines apsaugos organizacijas. Rytų

Vakarų, bet ir iš „liaudies demokra
tijų“ yra beveik visiškai neįmanoma 
surasti kontaktą su vietiniais. Ko
munistų vidujinė nesantaika svar
biausia pasireiškė tuo, kad užsienie
čių kontrolės sistema dar daugiau iš
siplėtė; Jugoslavijos gyventojams 
praktiškai ji nė nepasikeitė. Nėra nė 
žymės, kad įvyktų bet koks paleng
vėjimas ar sugrįžimas į demokratiją. 
Todėl visi tie, kurie užsienyje būtų 
linkę užmiršti kruvinus Tito veiksmus 
arba kurie šiandien garbina jo pasi
priešinimą Maskvai, aiškiai klysta.

Titas visomis jėgomis stengiasi iš
likti ištikimas komunistinei progra
mai. Tatai patvirtina partijos kon
greso nutarimai š. m. liepos mėn. pa
baigoje. Tame kongrese, įvykusiame 
Belgrade, pirmą kartą viešumon iš
kilo Jugoslavijos komunistų partija, 
kuri iki tolei sudarė kažkokį slaptą 
junginį, pasislėpusį t v. „liaudies iš
laisvinimo fronto“ rėmuose, bet, ži
noma, disponavo visomis vadovau
jančiomis pozicijomis. Naujoji pro
grama paviršutiniškai maža kuo te
siskiria nuo kitų karštų analoginių 
partijų programų. Nesvetimas daly
kas joje yra internacionalizmo išpa
žinimas, todėl Titas tik keistu komin-

formo mastu tegali būti laikomas 
„nacionalistu“ ligi šiol vartojama 
prasme. Programa toliau numato 
„kapitalistinių elementų kaimuose 
pažabojimą, o vėliau pašalinimą“ ir 
„kapitalistinių elementų likvidavimą 
miestuose“. Ji tuo pačiu užbėga už 
akių kominformo kritikai. Greta to 
dabar paskelbta ir partijos organiza
cija. Jos generaliniu sekretoriumi 
yra Titas. Jo pavaduotojais su se
kretorių titulais yra Kardelj, Ranko- 
vič ir Djilas. Šie vyrai, drauge su 
Pijade ir kitais, sudaro politbiurą ir 
yra kartu nariai partijos centriniame 
komitete, kuris susideda iš 63 narių 
ir dar 42 kandidatų.

Jeigu seniau buvo laikomas baus
tinu tvirtinimas, jog kraštą valdo ko
munistai, tai dabar atvirai jiems pri
pažįstamas ■vadovaująs vaidmuo 
„liaudies išlaisvinimo fronte“, kur, 
be komunistų, yra dar likučiai ne
reikšmingos respublikininkų, o taip 
pat serbų ir kroatų ūkininkų partijų. 
Šitos popierinės partijos praktiškai 
negali parodyti jokios veiklos. Iki 
liepos mėn. „liaudies išlaisvinimo 
frontui" priklausė ir socialdemokratų 
partija. Po to ji pati susilikvidavo, 
bet tas likvidavimasis tebuvo tik

formalus jos praktiško neveiklumo 
patvirtimas. Komunistų partijos pro
grama numato ateityje apjungti ir 
jaunimo bei moterų organizacijas. 
Lygiagreti partijos ir valstybės ad
ministracija numatoma sujungti, nea 
ir šiaip vadovaujančiuose postuose 
abiems inštitucijoms atstovaują vie
nas ir tas pats asmuo. Ir šiuo po
žiūriu kominformo kaltinimas Titui 
neturi pagrindo. Bet nežiūrint šių 
priemonių, kurios palieka atviras du
ris vėlesniam susitarimui, neatrodo, 
kad galėtų greitai įvykti toks susi
tarimas. Kominformo propagandos 
ofensyva ir atsakymas iš jugoslavų 
pusės pasižymi nepaprastai aštriu to
nu. Todėl ir gandai apie italų ko
munistų partijos tarpininkavimo ban
dymus tenka, bent tuo tarpu, priimti 
su ypatingu atsargumu.

Kominformo ir Tito ginčas veda
mas svarbiausia spaustuvės dažų ir 
ūkinių sankcijų priemonėmis. Pole
mika žodžiu ir raštu Vakarų stebė
tojui iš dalies atrodo groteskiška, ta
čiau abiejose „liaudies demokratijo
se" naudojami metodai yra tiek pa
našūs, kad skirtumų net prie geriau
sių norų negalima pastebėti. Abiša
lis . apkaltinimas, kad gyventojai te
rorizuojami, yra tragikomiškas, ka
dangi tuo atžvilgiu abi pusės yra to
lygios. Jau rimčiau tenka vertinti 
ūkinės sankcijos, kurių prieš Jugo
slaviją imasi ypatingai Rumunija ir 
iš dalies Čekoslovakija. Betgi naftą, 
kurią atsisako dabar teikti Rumuni
ja, Titas gauna iš D. Britanijos. Jo. 
pozicijos ir kitais atvejais yra sti
prios. Paties krašto gyventojai būtų 
pajėgūs gamintis pakankamai maisto 
produktų, tekstilės, kuro (išskyrus 
naftą) ir statybines medžiagas, o mi
neralinių turtų Jugoslavijoje yra 
tiek, kad ji gal jų eksportuoti ir'ki
toms Vakarų valstybėms. Kad aprū
pinimo padėtis yra nepaprastai blo
ga, tai svarbiausia pareina nuo kapi
talo stokos ir kartu su tuo nuo vi
daus politikos priemonių. Aprūpinant 
rinką prekėmis, kainų funkcijų ne
gali visą laika atstoti prievarta; tai 
aiškiai suprantama, kada aukščiau
sios kainos maisto produktams pe
riodiškai atšaukiamos ir po to rin
koje atsiranda pakankamai prekių, 
iki vėl įvedama kainų kontrolė. Ap
rūpinimas kasdienės apyvokos prekė
mis yra pasiekęs savo žemiausią 
laipsnį, kadangi visos vyriausybės 
pastangos remiasi krašto supramoni- 
nimu, t. y. šių gėrybių gamyba, ir 
susisiekimo tinklo sutvarkymu. Blo
kada iš kitų „liaudies demokratijų“ 
pusės vargu galėtų ką daugiau pa
keisti. Taigi atrodo, kad Titas tegaH 
būti nuverstas tik karinėmis priemo
nėmis. Bet kadangi jis policiją ir ka
riuomenę, kurios pajėgumas vertina
mas 350.000 vyrų, tvirtai laiko savo 
rankose, ir jaunieji komunistai atro
do jam ištikimi, tai bet kuri inter
vencija tegaH privesti tik prie pasi-

(lįukelta į 5 pusi.)

Arturas Koestleris (14)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

Partijos sekcija tuojau sušaukė komiteto sueigą; priėjo 
ligi peštynių. Konfliktas išsiplėtė visame krašte. Reakcinė 
spauda išnaudojo įvykį pajuokdama partiją. Policija liovė
si kovojusi su streiku, pasiskelbė neutrali ir leido darbinin
kams laisvai apsispręsti. Partijos vadovybė atšaukė strei
ką ir liepė iškrauti laivus. Ji stengėsi pateisinti Revoliuci
jos Šalies elgesį, panaudodama gudrius argumentus, bet re
tai kas tuo patikėjo. Sekcija skilo; dauguma senų narių iš
stojo. Per keletą mėnesių partija vos vegetavo; tačiau pa
mažu. didėjant pramonės krizei, ji vėl atgavo savo populia
rumą ir jėgą.

Praėjo dveji metai. Europos pietuose kita grobuoniška 
diktatūra pradėjo Afrikoje plėšikišką imperialistinį karą. 
Sį kartą ’ partija vėl paskelbė boikotą. Darbininkų reakcija 
buvo dar entuziastiškos iė Mat, šį kartą daugumos kraštų 
vyriausybės buvo nutarusios neduoti užpuolikui žaliavų.

Be žaliavų, ypačiai be žibalo, užpuolikas buvo žuvęs. 
Tokia buvo padėtis, kai paslaptinga juodoji vilkstinė pasi
leido į kelionę. Didžiausias jos laivų vadinosi totoriškų akių 
senuko vardu; ant stiebų buvo Revoliucijos vėliavos, o viduje 
žibalas užpuolikui. Ji buvo už kelių dienu nuo to uosto. 
Loewy ir jo draugai dar nežinojo apie jos prisiartinimą. Ru
bašovas turėjo paruošti dirvą.

Pirmą dieną jis nieko nesakė, jis tik tyrė nuotaikas. „Se
kančią dieną partijos susirinkimų salėje prasidėjo diskusijos.

Salė buvo didelė, tuščia ir priteršta, kaip visi Partijos 
biurai visame pasaulyje. Kaltas čia buvo^n- turtas, bet ypač 
šiurkštaus asketizmo tradicijos. Sienos papuoštos senomis rin
kiminėmis afišomis, politiniais šūkiais ir mašinėle rašytais 
skelbimais. Viename kampe buvo senas apdulkėjęs dublika- 
torius. Kitame kampe krūva senų drabužių streikininkų šei» i 
moms; šalia krūvos brošiūrų ir pageltusių proklamacijų. Il
gas stalas padarytas iš dviejų paralelinių lentų, padėtų ant | 

dviejų ožių. Langai nutepti, kaip statomam name. Ties stalu 
elektros lemputė su musėms gaudyti popieriumi. Aplink stalą 
susėdę Loewy su kuprele, senasis kovotojas Povilas, rašytojas 
Bilis ir trys kiti.

Rubašovas kalbėjo gana ilgai. Jis buvo pripratęs prie to
kios aplinkos; ji kėlė jo nuotaiką. Tokioje atmosferoje jis 
buvo įsitikinęs, kad jo misija buvo naudinga ir reikalinga 
ir jis negalėjo suprasti, kodėl vakar kavinėje jam pasidarė 
bloga. Objektyviai ir karštai dėstė padėtį, kol kas neminė
damas savo vizito tikslo. Pasaulinis užpuoliko boikotas ne
pasisekė dėl Europos vyriausybių veidmainiškumo ir gob
šumo. Kai kurie dar nudavė prisidedą prie boikoto, kiti nė 
to nebojo. Užpuolikui reikėjo žibalo. Praeityje Revoliucijos 
tėvynė patenkino didelę dalį tų pareikalavimų. Jei ji dabar 
sustabdytų savo tiekimą, kiti kraštai godžiai mestųsi į tą 
spragą; juk jie ir tesiekia išvyti Revoliucijos tėvynę iš pasau
linių rinkų. Romantiški nusiteikimai tuo atžvilgiu būtų ne
naudingi jos pramonei, o tuo pačiu ir revoliuciniam judėjmui 
visam pasaulyje.

Povilas ir kiti trys darbininkai pasitenkino pritarimu. 
Jų galvojimas buvo lėtas: visa, ką pasakojo draugas iš anapus, 
jiems atrodė įtikinančiai. Jiems atrodė, kad tai tik doktrinos 
išdėstymas be praktiškų juos liečiančių išvadų. Jie numatė, 
prie ko tai vedė; nė vienas jų neįtarė, kad juodoji vilkstinė 
artėja. Tiktai Loewy ir perkreipto veido rašytojas pasikeitė 
žvilgsniais. Rubašovas 'tai pastebėjo. Jis užbaigė kažkaip 
sausiau:

— Tai viskas, ką aš turėjau jums iš principo pasakyti. 
Jūs turit vykdyti Centro Komiteto sprendimus ir išaiškinti 
to reikalo faktinę padėtį ir tikslus politiškai mažiau susipra- 
tusiems draugams, prileidžiant, kad jie kels abejonių. Siam 
kartui nieko negaliu pridėti.

Minutės tyla. Rubašovas nusiėmė pince-nez ir užsidegė 
cigaretę. Loewy tarė banaliai:

— Dėkojam kalbėtojui. Ar yra klausimų?
Nebuvo. Po valandėlės vienas trijų krovikų prašvokštė:
— Ne daug kas galima pasakyti. Draugai iš anapus žino, 

aplink ką sukasi reikalas. Mes gi aišku privalome tęsti boi
kotą. Galit pasitikėti mumis. Pro mūsų uostą nieko nepraeis 
niekšams.

Jo abu draugai pritardami linktelėjo galvomis. Povilas 
patvirtino jo žodžius: „Čia ne“, tarė jis karingai išsišiepdamas 
ir pajudino ausis, sukeldamas kitiems juoką.

Rubašovas iš karto manė, kad bus opozicija; pamažu, 
įsitikino, kad kiti nesuprato jo žodžių. Jis pasižiūrėjo į Loewy, 
laukdamas, kad jis išblaškys nesusipratimą. Tačiau Loewy 
nuleido akis ir tylėjo. Staiga rašytojas nerviškai kapodamas- 
tarė:

— Ar negalit pasirinkti kitą uostą savo smulkiam bii-- 
niui? Būtinai turime vis būti mes?

Dokininkai pasižiūrėjo į jį nustebę; nesuprato, ką jis no
rėjo pasakyti „smulkiu bizniu“; mintis apie juodą vilkstinę,, 
kuri per rūkus ir dūmus artėjo prie jų krantų, buvo kaip nie
kada jiems svetima. Tačiau Rubašovas laukė šito klausimo.,

— Tai padaryta politiniais ir geografiniais sumetimais, — 
tarė jis. — Prekės iš čia bus gabenamos sausuma. Neturim 
reikalo slėpti motyvų; tačiau išmintingiau neleisti reakcinei 
spaudai to išnaudoti. <

Rašytojas dar kartą persimetė žvilgsniais su Loewy. Do
kininkai pasižiūrėjo į Rubašovą; galima buvo matyti, kaip 
jie ieškojo savo smegenyse problemos sprendimo. Staiga Po
vilas tarė pasikeitusiu ir užkimusiu balsu:

— Apie ką iš tikrųjų sukasi reikalas?
Visi žiūrėjo į jį. Jo kaklas paraudo, ir jis žiūrėjo į Ru

bašovą išsprogusiomis akimis. Loewy tarė dusliu balsu:
— Ar tik dabar pastebi?
Rubašovas apsidairė ir tarė ramiai:
— Praleidau smulkmenas. Penki užsienio Prekybos Ko

misariato laivai, jei bus palankus oras, laukiami rytoj.
Net po to reikėjo laiko, kol jie suprato. Visi sųžlūro į 

Rubašovą. Tada Povilas pakilo, trenkė biretę ant žemės • 
išėjo. Du jo draugai pakreipė galvas ir sekė Jį akimis, ky
lėjo. Pagaliau Loewy atsikrenkštė ir tarė:

— Draugas kalbėtojas išdėstė reikalo motyvus: jei jte 
neteiks prekių, padarys tai kiti. Kas dar nori žodžio?

Dokininkas, kuris jau buvo kalbėjęs, pasiraivė ant kėdės 
ir tarė:

— Žinoma giesmelė. Streiko metu atsiranda žmonių, Ira> 
rie sako: jei aš nedirbsiu, kitas padarys. Užtenka tokių kalbiu. 
Taip kalba geltonsnapiai. (8. d.)
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Musų tautos menas angliškai*’

Rašo Stp. Vykintas
Kaip žvaigždės: viena-gęsta, kita 

• sušvinta, taip kultūrinės poraiškos: 
viena nyksta, kita pražysta. Naujoji 
„Lithuania Country and Nation“ lei
dykla, vadovaujama architekto J. T. 
Vizgirdos, tikrai pradeda žydėjimo 
laikotarpį. Ji supranta, kad dabar 
yra metas kalbėti ne tik į lietuvius, 
bet ir į svetimtaučius.- Ir kalbėti ne 
bet kokia propaganda, bet moderniai 
paruošta kultūros propaganda. Kal
bėti ta kalba ir ta forma, kuri šian
dien yra dominuojanti. Šis leidyklos 
žygis daugiau negu sveikintinas, jis 
bus pažymėtas mūsų kultūros istori
joje. patvaresniais žodžiais.
. Trečiuoju leidiniu ši leidykla 
mums davė dr. Jurgio Baltrušaičio 
„Lithuania Folk Art“ (Lietuvių Tau
tos Menas). Man bus atleista, kad 
bolševikų nuvalkioto ir suprofanuoto 

. žodžio nebvartoju.
' Kaip senjoras Jurgis Baltrušaitis 
yra iškilęs į pasaulinio masto poe
tus, taip junjoras dr. Jurgis Baltru
šaitis yra tokio pat masto mokslinin
kas, meno istorikas. Jis, buvęs Kau
no universiteto meno profesorius, ne 
tik puikiai pažįsta mūsų tautos meno 
raidą, bet ir jį myli ta pačia meile, 
kuria gyvena to meno kūrėjai, neži
nomieji tautos menininkai. Meilė, 
sakoma, užriša akis ir padaro žmogų 
neobjektyvų, tačiau dr. J. Baltrušai
tis pirmoj eilėj yra mokslininkas, 
kurio pagrindinis savumas — objek
tyvumas. Jis iškelia mūsų tautos me
no individualumą ir originalumą, ta
čiau jis nenuslepia visų tų įtakų, ku
rias gavome iš Rytų ir iš Vakarų. 
Jo platus mokslinis žvilgsnis, jo gili 
erudicija leidžia jam palyginti mūsų 
tautos meną su graikų, romėnų, si- 
riečių, Viduramžių menu, baroku ir 
kitais Europos meno stiliais.

Pradžioje prof. Dr. J. Baltrušaitis 
trumpai, bet esmingai supažindina 
•Skaitytoją su lietuvių tautos praeiti- 
mi. Jis apibūdina, iš vienos pusės, 
kaip pastovumo, tradicijos, iš antros

pusės, kaip pažangos, veiksmo reiš
kėją. Toliau jis sintetiniu mokslinin
ko žvilgsniu apžvelgia tautos archi
tektūrą, kryžius ir koplyčias, skulp
tūrą, tapybą ir grafiką, namų apy
vokos meną. Tiesa, jis nesiekia, kaip 
archeologai, labai tolimų, priešisto
rinių laikų, jis aprėpia labiau isto
rinius laikotarpius, kurių medžiaga 
yra galima objektyviau tyrinėti.

Svarbiausi mūsų tautos meno 
bruožai, kuriuos iškelia prof. J. Bal
trušaitis, yra individualumas, esteti
nio skonio subtilumas, tautiškumas, 
tautos neužsisklendimas savyje, svei
ka kitų kultūrų pagava, religinių mo
tyvų atsispindėjimas mene, iš pra
džių gamtinių jėgų, vėliau krikščio
nybės įsrava, laki fantazija ir sveikas 
realizmas, humoro jausmas — visa 
tai, kas kūrybiška, estetiška ir žmo-

niška. Anot autoriaus, mes randame 
mūsų tautos mene, skulptūroje visus 
tuos evoliucijos bruožus, kurie ple
čiasi nuo archaizmo iki moderniųjų 
dienų. Mūsų senovės statyba buvo 
atliekama su dideliais gabumais ir 
su kūrybiška akimi, kuriant detales. 
Mūsų tautos skulptūroje žymus 
griežtas geometriškumas, monumen
talumas, solidi konstrukcija.

Dr. J. Baltrušaičio tekstą pagrin
džia būdingos mūsų tautos meno iliu
stracijos. Jų čia gausu, 256. Jos pa
rinktos iš įvairių meno sričių: sta
tybos— rūmai, gyvenamieji namai, 
klėtys, prieklėčiai, medinės bažny
čios, varpinės, sinagogos, gausybė 
įvairiausių stilių ir formų kryžių; 
skulptūros — rūpintojėlių, madonų; 
tapybos ir grafikos — Nukryžiavimas,-

Šventoji šeimyna; namų apyvokos 
meno — varpsčių, skrynių; tautodai
lės — juostų, pirštinių, audinių. 
Sunku mums būtų apžvelgti šią gau
sią medžiagą, pora žodžių ją galėtu
me apibūdinti: didžiai skoninga.

Knygos viršelis: kryžius ir Rū
pintojėlis audinių fone yra mūsų 
akims labai patrauklus ir meniškas.

Didžiausias mūsų troškimas, kad 
ši knyga būtų plačiai paskleista pa
saulyje: JAV, . Kanadoj, Anglijoj, 
Australijoj ir visur kitur, tarp visų 
tų, kurie Lietuvos klausimą supranta 
ar ir tų, kurie šią knygą perskaitę ir 
įsigilinę supras, kad ir mažos tautos 
sugeba didelius kultūros turtus su
krauti, jei jos kūrybingos. Mūsų pa
reiga kultūros vardu daryti politiką: 
praskinti kelią Lietuvai pasaulyje, 
kad ji būtina Nepriklausomybės.

Lediniai vėjai veidą nykiai čaižo 
Ir ūkauja garsais keistais aplinkui. 
Nebėr namų. Žengiu pro šėlsmą gaižų. 
Nebėr namų. Jie nežinioje dingo.

Bevilčiai sūkuriuotas mano kelias. 
Aš juodas taškau drngoje baltojoj. 
Dar neseniai čia buvo pievos žalios' 
Ir saulė dieną švelniąją bylojo.

Nakties nyki tamsa mane aplieja.
Visi daiktai it jūroje nuskęsta.
Dėl ko j naktį man išeit reikėjo — 
Į naktį, kur visa viltis užgęsta?!

Tačiau, kai taip visur aplink sute- 
Šviesa širdyj manoj įsižiebia [mę, 
Ir brangų, naują rytmetį man lemia 
Ir su viltim ir su drąsa žengt liepia.

A. Tyruolis

•) LITHUANIAN FOLK ART by 
Jurgis Baltrušaitis Ph. D. 256 illu
strations. Editor T. J. Vizgirda, Ar
chitect. Lithuania, Country and Na
tion III. Munich. 1948. 208 pages.

Gyvybės židinio sargyboje
Rašo A. Merkelis'

Dėl vardadienio
P. Girmantas „Mūsų Kelio“ 39 Nr. 

Eelia įdomų ir diskusijų vertą klau
simą, būtent, švęstina gimimo diena 
ar ne. Jis pats tą klausimą katego
riškai ir išsprendžia: nešvęstina. Ta
kiau su jo iškeltais motyvais sunku 
sutikti.

Paprotys' gimimo dieną švęsti 
anaiptol nėra vokiečių išradimas; su 
juo susidūrėme, tiesa, Vokietijoje, 
tačiau tik todėl, kad tremtis mus nu
sviedė į šią šalį. Jei būtume patekę 
Švedijon, Anglijon ar Amerikon, ir 
būtume ten šį paprotį užtikę, tai tur 
būt vadintume jį švedų, anglų ar 
amerikiečių papročiu? Taip nėra.

Gimimo diena yra labai plačiai 
švenčiama visame pasaulyje, o ypa
tingai anglosaksų; švenčiama todėl, 
kad ji yra kiekvieno individuali, as
menine šventė. Vardo dienos minė
jimas, priešingai, yra daugiau katali- 
kfška šventė, žinoma ne tik Lietu
voje, bet ir Lenkijoje, Italijoje, 
nijoje ir kt. kataįiškose šalyse, 
do dieną švenčia ir ortodoksai 
kijoje, Rumunijoje, Rusijoje ir

Nėra įrodymų, jog ši šventė būtų 
lietuviška. Vardo dienos 
į Lietuvą atėjo kartu su 
tad tiek tėra lietuviškas, 
-viška yra tarptautinė
Atsidūrę tremtyje ir pasirengę išsi
sklaidyti po platųjį pasaulį, susidur- 

.sime su daugeliu papročių, kurių vie
nu kitu, be abejo, ir persiimsime. La
bai norėtųsi, kad taip neatsitiktų, ta-* 
čiau sų šia galimybe reikia skaitytis. 
Todėl netenka baidytis, jei lietuviai 
įpras švęsti ir gimimo dieną. Šis pa
protys nėra blogas — saugokimės, 
kad neišmoktume blogesnių. Gyven
dami tarp svetimtaučių, turėsime ro
dyti tikrai lietuviškus papro
čius, o prie jų jau jokiu būdu nega
lima prisikirti vardo dienos minėji
mo. Bent jau reikėtų saugotis šį pa
protį vadinti lietuvišku.

Būtų teisinga ir demokratiška, jei 
kiekvienas tautietis švęstų tą dieną, 
kuri jam atrodo teisinga ir švęstina, 
o nepasiduotų moraliam spaudimui, 
kuris jaučiamas p. Girmanto straips
nyje. Reikia atsiminti, jog ir vienas 
ir kitas paprotys yra ne lietuviški, 

, bet svetimi. Pr. Sabu.

Ispa- 
Var- 

Grai- 
kitur.

minėjimas 
katalikybe, 
kiek lietu- 
katalikybė.

Savo tremiies Kalvarijų kelyje 
jau priėjome didžiąją kryžkelę ir 
pasklystame po ; svečius ir tolimus 
kraštus. Vieni išvyksta į svajojamąją 
Ameriką, kiti į tolimąją Australiją, į 
karštąją Venecuelą, į Kanadą ar dar 
į kuriuos kitus kraštus. Mes ten 
vykstame tik dėl to, kad į mūsų my
limąją tėvynę dar mums vartai už
kili, kad mes nuo jos atskirti geleži
ne uždanga.

Daugelis mūsų savo gyvenimo 
vingiuotame kelyje jau ne kartą esa
me stovėję kryžkelėje. Atsimename, 
kai pirmąjį kartą išklydome iš gim- 

į tojo kaimo, mus močiutė lydėjo ligi 
pirmosios kryžkelės, laimino Kry
žiaus ženklu, drebančiomis lūpomis 
tardama: „Sudiev, vaikeli, lik svei
kas.“ Kai ilgai nesimatę susitinkame, 
pirmiausia tariame viens kitam: 
„Sveiki gyvi“. Tais dviem žodžiais 
mes, gal būt, jau ir nesąmoningai, 
bet nuoširdžiai ir prasmingai paša-

kome didį jį savo linkėjimą — būti 
sveikiems ir gyviems.

Jau aštuoneri metai, kai ir visos 
mūsų tautos ir paskirai kiekvieno 
mūsų gyvybė didžiame pavojuje. 
Esame netekę laisvės ir tėvynės — to, 
kas kiekvienam žmogui brangiausia, 
be ko sunku gyventi. Mūsų priešas 
pasiryžęs užslopinti ir mūsų tautos 
gyvybę. Jei išliksime gyvi, jei ištver
sime Apvaizdos mums siųstąjį didįjį 
bandymą, sulauksime laisvės, grįšime 
į tėvynę, į išsiilgtuosius tėvų namus. 
Tad šiandien didžiausias mūsų už
davinys išlikti gyviems: gyviems tau
tiškai, gyviems morališkai, gyviems 
fiziškai.

Apvaizdos moteriškei patikėtas 
gyvybės židinys, ir Lietuvė moteris 
per amžius ištvermingai ėjo savo kil
niąją pareigą: ji karžygės ryžtu ir 
drąsa budriai saugojo mūsų tautos 

[ gyvybės židinį, kad jo audros, neiš- 
I pustytų ir nesunaikintų.

Ir prieš daugelį metų mūsų tautai 
buvo sunkūs laikai. Ji buvo caristi- 
nės Rusijos pavergta ir naikinama. 
Betgi ji išliko gyva, joks priešas 
neįstengė jos sunaikinti. Lietuvė mo
tina, slogioj svetimųjų priespaudoj 
po baudžiavos jungu klupdama, ug
dė kūnu ir dvasia stiprius lietuvius. 
Lietuvis, prisiminęs savo gimtinę, 
draug su didžiuoju poetu Maironiu 
gali tarti:

Ten močiutė užlingavo , 
Raudomis mane.
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

„Mano motina, — pasakoja Vincas 
Kudirka „Tėvynės Varpuose“ 1894 
m., — davė man, ką apskritai motina 
Lietuvė gali duoti savo vaikams, dar 
gi daugiau, nes pati daugiau turėjo. 
Labai gražiai dainavo, labai puikiai 
margino margučius, labai dailiai sekė 
pasakas ir prie tų dailių dalykų mane 
pritraukė. Jeigu aš šiandien muzi-

Naujos knygos ir leidiniai
Liudas Dovydėnas, MES IEŠKOM 

PAVASARIO, novelių rinkinys, skir
tas Tremties Lietuviui. Viršelis ir 
iliustracijos dail. P. Osmolskio. Liu
do Vismanto liedinys, Schweinfurte, 
1948 m. Tiražas 3.000 egz., jų 200 nu
meruotų. 226 psl. Kaina nepažymėta.

ECOLE DES ARTS ET METIERS 
1946—1948 FRIBOURG — 1946—1948 
m. MENO IR AMATŲ MOKYKLA 
FREIBURGE. Leidinys minėtos mo
kyklos 2-jų metų veiklos sukakčiai 
atžymėti prancūzų kalboje. Jame tel
pa apie 100 toje mokykloje atliktų 
darbų. Pradžioje gražūs paaiškina
mieji tekstai prancūziškai parašyti 
Badeno srities meno reikalams vir
šininko Maurice Jardot, Badeno DP 
skyriaus virš. R. Filere ir tos mo
kyklos direktoriaus dail. V. K. Jony
no. Taip pat randame jame mokyk
los vadovybės, profesūros ir mokinių 
sąrašus. Gražiai išleistas leidinys 
apima 126 psl.

Dr. Victor Jungfer, LITAUISCHER 
LIEDERSCHREIN. Volkslieder in 
deutschen Vbertragūngen ūnd Nach- 
dichtungen. Mit einer Einfūhrung 
herausgegeben von Dr. Victor Jung
fer. Patria-Verlag, Tubingen.

Štai ir vėl vienas „Patrios“ lei
dyklos reprezentacinis leidinys, kuris 
pateikia gausų mūsų liaudies dainų 
rinkinį vokiečių kalboje „Painų 
skrynelės“ vardu. Gražiai išleistame 
122 pusi, leidinyje randame ir ket
vertą iliustracijų, kurias galime at
pažinti, nors apie tai ir nepažymėta, 
kaip paimtas iš „Ciurlionies“ ansam
blio vaizdų.

Laimė Šeštokienė, PO RŪSČIUO
JU DANGUM. Novelės. Viršelis dail. 
P. Osmolskio. Išleido knygų leidykla 
„Atžalynas“ 1948 m. 68 psl., kaina 
nepažymėta. •

Kaip prisimenam, praeitais metais 
L. Šeštokienė laimėjo „Minties“ lite
ratūros premiją už gyvenimo vaiz
delį „Išvažiavimas“. Gal tai ir buvo 
paskatinimas autorei pasirodyti su 
didesniu savo kūrybos pluoštu. Ten
ka laukti dėl šio pirmojo bandymo 
kritikos pasisakymo.

ALGUVOS BARAS. Lietuvos 
miestų ir miestelių atstatymas. Ne
periodinis leidinys Nr. 7, Kempten, 
1948. V. 21. Tai doc. dipl. inž. K. 
Kriščiukaičio minėta tema studija, 
kurios pranešimas ir su tuo susiju- 
sfjos diskusijos savo laiku Kemptene 
tęsėsi net kelis vakarus. „Alguvos 
Baro“ redakcija, šią visą medžiagą 
pateikdama viename 64 psl. rotato
riumi spausdintame leidinyje, daug 
pasitarnauja lietuviškam urbanizmo 
klausimui išryškinti. Leidinys par
davinėjamas po 2,50 DM.

SKAUTŲ PROGRAMOS. Spau
dai paruošė A. Saulaitis ir R. Šilba
joris. Turinyje: jaunesniųjų skautų 
patyrimo laipsnių, skautų patyrimo 
laipsnių, lietuvių skautų katalikų re
liginio ugdymo, jaun. skautų specia
lybių ir ypatingųjų ženklų progra
mos. LSS biuletenio priedas. Rota
toriumi atspausdinta 1948 m., 34 psl., 
kaina 2,- DM.

VADOVE. 1948 m. Nr. 1. LSS va
dovių ir vyresniųjų skaučių laikraš
tis. Turinyje: J. Vaičiūnienės — Mū
sų uždaviniai, E. Putvytės — Nepri
klausomybės laikotarpis ir lietuvė, 
Baden-Powellio sukurta skautiškoji 
dvasia, D. Kėsiūnaitės — Skautybė 
vyresniosioms, O. Saulaitienės — Sis 
tas vyresniųjų skaučių vadovėms, E. 
Putvytės — Bendradarbiavimas skau
tiškoje spaudoje, D. Kėsiūnaitės — 
Kelios pastabos vadovėms, Z. Juške
vičienės — Jaunai draugininke! ir 
Radzevičiūtės — Skaučių vadovių 
mokyklos žiemos stovykla, Medžiaga 
tarptautiniam ženklui įsigyti. Paruo
šė ir išleido Augsburgo vyr. skaučių 
būrelis. 38 psl. rotatoriumi spausdin
tas leidinys, kaina 1,50 DM.

30 METŲ. LSS IH-čiosios Tauti
nės Stovyklos Alpėse laikraštis. Nr. 1 
— Nr. 10. Iš viso 42 psl. Spausdintas 
rotatoriumi.

AUŠRINE 1945—1947. Aušrinės 
choro 2-jų darbo metų sukaktuvinis 
leidinys, išleistas Stadėje. Viršelį 
piešė mkt. A. Puodžiūnas. Siame 22- 
jų puslapių leidinėlyje randame daug 
vaizdų iš „Aušrinės“ choro eezistavi-

mo periodo, to choro veiklos apibū
dinimą lietuvių ir anglų kalbomis ir 
daugelio asmenų gražių apie jį at
siliepimų bei linkėjimų. „Abšrinės“ 
choro dirigentas buvo M. Liuberskis.

Tomas Žiūraitis, O. P„ NEVYS
TANČIOS ROŽES. Sv. Rožančius ir 
gyvenimas. Antras pataisytas ir pa
pildytas leidimas. Rankraščio teisė
mis išleido Tėvai Domininkonai Stutt- 
gart’e 1948 m.

M. Biržiška, VILNIAUS UNIVER
SITETAS 1940—1941 m. Atspaudas iš 
„Minties“. Išleido „Mintis“ 1948 m. 
Memmingene. Autoriaus teisės ap
saugotos. Atspausta 1000 egz. Virše
lis dail. P. Augiaus. Stpl.

kantas, pataikau šį ar tą nupiešti ir, 
atsiprašant, eilėdirbis, tai motinos 
kaltė.“

Taip apie savo motinas galėtų pa
sakyti ir daugelis kitų žymiųjų lie
tuvių, didžiųjų kovotojų dėl mūsų 
tautos laisvės. Lietuvė motina — di
džioji lietuviškumo saugotoja ir ug
dytoja. Kai buvo uždrausta lietuviš
koji spauda, kai nebuvo lietuviškų 
mokyklų, lietuvė motinai prie ratelio 
sėdėdama, mokė savo vaikus i? ele
mentoriaus lietuviškai skaityti. Tai 
buvo mūsų vargo mokykla, kurią sa
vo skulptūroje įamžino dailininkas 
Petras Rimša. Iš tos vargos mokyklos 
kilo mūsų kultūrinis atgijimas, mūsų 
tautos kultūrinis stiprėjimas, atvedęs 
mūsų tautą į laisvę ir nepriklauso
mos valstybės atstatymą.

Prieš keturiasdešimt metų lietu
vės moterys katalikės pradėjo orga
nizuotis. 1908 m. Kaune įvyko pir
masis jų suvažiavimas. To reikšmin
go įvykio 40 metų sukakčiai paminėti 
ir savo uždaviniams tremtyje aptarti 
1948 m. rugpiūčio mėn. pradžioje Ha
nau lietuvių stovykloje įvyko L.T.K. 
A.C. Moterų Sekcijos Katalikių Mo
terų atstovių suvažiavimas, kurį savo 
atsilankymu pagerbė VLIKo pirmi
ninkas'kun. prof. M. Krupavičius, Šv. 
Sosto Delegatas kan. F. Kapočius, 
vyskupas J. Podolskis, LTB Centro 
Komiteto pirmininkas P. Gaučys ir 
kiti žymūs veikėjai.

Mūsų tautos gyvybei išlaikyti ir 
ugdyti lietuvė moteris praeityje turi 
nepaprastai daug nuopelnų. Ji taip 
pat daug nusipelnė ir mūsų tautos 
rezistencinėje kovoje, kuri ir šian
dien tebevyksta visu smarkumu. Jos 
taip pat ir tremtyje laukia dideli už
daviniai, kuriuos, mes tikime, ji taip 
pat garbingai atliks. Ir šiandien, tuo 
sunkiu ir mūsų tautai tragišku metu, 
mūsų visos didžiosios viltys sudėtos 
į Tave, Lietuve Moterie! Ar mes po 
svetimus kraštus išblaškyti tautiškai 
ir morališkai išliksime gyvi, daugiau
sia pareis nuo Tavęs, Lietuve. Tatai 
visi gerai žinome ir su pagarba Tave 
prisimename, ruošdamiesi švęsti šią 
rugsėjo 8-ją, penktąją Tautos Dieną 
tremtyje.

Šios lietuvių katalikių moterų 
sukakties ir Tautos Šventės proga 
lietuvių tremtinių spauda linki lietu
vėms moterims ir toliau taip pat bu
driai ir pasiaukojančiai saugoti mūsų 
tautos gyvybės židinį, kuris, pasauly 
įsiviešpatavus Teisingumui, sulieps
nos Laisvės Švyturiu

Don Kichotas" lietuviškai tremty
Pereitais metais suėjo 400 metų, 

kaip buvo gimęs nemirštamojo „Don 
Kichoto“ autorius Miguel de Cervan
tes Saavedra. Šia proga dabar „Sū
duvos“ leidykla išleido sutrumpintą 
Pulgio Andriušio to veikalo vertimą. 
Okupacijų ir karo metais buvo išėjęs 
pilnas dviejų tomų to veikalo verti
mas, taip pat iš ispanų kalbos to pa
ties vertėjo verstas. Apie veikalo at
garsi to meto Lietuvoj vertėjas taip 
rašo: — Pilnas „Don Kichoto“ verti
mas linksma banga apibėgo Lietuvą, 
Servantesas po pusketvirto šimto me
tų buvo nė kiek nenustojęs aktualu
mo ir šviežumo. Išmoningasai La 
Mančos idalgas iki tol mums žino
mas tiktai pagal girdus, prabilo lie
tuviškai mūsų mieste ir kaime, visur 
rasdamas kuo gyviausią atgarsį, sa
kytum, tai būtų vakar parašytas vei
kalas. Lietuviškąjis skaitytojas pa
sijuto šešioliktojo amžiaus Ispanijoje, 
kaip namie, kvatojosi nepasenstamu 
autoriaus genijumi, kuris tapo viso 
pasaulio savastim1.

Dėl techninių sunkumų dabar te
buvę galima išleisti nepilną „Don Ki
choto“ vertimą. Knygoj randam po 
keletą skyrelių iš pirmosios ir antros 
dalies (9 Iš pirmos dalies. 5-iš antros).

Žinoma, tai mažesnis leidinys už san- 
traukinį P. Pakarklio iš tų laikų, kai 
niekas nebuvo paruošęs pilno ar pil- 
nesnio. Tačiau ir šiuo atveju ar ne
būtų buvę geriau skyrelių tarpus 
jungti trumpomis santraukomis ir tuo 
būdu turėti pilnesnį viso veikalo 
vaizdą. Žinoma, ir toks, koks jis yra, 
veikalas pravers, ypač mokykliniam 
jaunimui, susipažinti su Servanteso 
didžiuoju veikalu, lietuvišku žodžiu 
išreikštu, nes čia tremty nedaugeliui 
tepavyks prieiti prie pilno veikalo.

Vertėjas dėl to mūsų aplinkybėse 
duoda šį paakinimą: „Tegu idealistas 
La Mančos idalgas mus, tremtinius, 
moko neišsižadėti mūsų didžiųjų sie
kimų, o Sanča Pansa tegu kas dieną 
primena mums, kad viskas pataiso
ma, išskyrus mirtį“ (p. 10).

Populiari vertimo kalba (nors kiek 
neišlyginta korektūra), veikalo per
davimas su vertėjui būdingu humoru 
padės valandą kitą nušvisti su šyps
niu lūpos šiose sunkiose tremties są
lygose, belaukiant pilno ir tikrojo 
laisvės nušvitimo. G. Dorė iliustra
cijos, H. Pisano raižytos medyje, tei
kia ir meninio pasigėrėjimo. „Sūdu
vos“ leidyklos leidinys miela imti | 
rankas. A. T.
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1048. IX. 4. Mūsu Kelia*

Nuo žaislo iki pavojingo ginklo ponų didmiesčių tebuvo, amerikiečių 
žodžiais, tik vaikų žaislais. Prileis- 
kime, kad čia esama ir pagyrų, ta-

5 psl. Nr. 44 (156)

• Italijos komunistai yra Stalino 
vergai. Išleistoje Italijos komunistų 
partijos rezoliucijoj rašoma: „Mes

Karo specialistai raketoms skiria 
svarbų vaidmenį ateities kare. Jų 
istorija yra trumpa. 1914—18 m. kare 
jos laikytos bereikšmėmis. Anuomet 
buvo žinomos raketos vaikams žaisti 
ir iškilmių metu miniai stebinti. NS- 
DAP atėjus į valdžią 1933 m., prof. 
Braun ir gen. Dornberger stvėrėsi 
darbo Peenemundėje. 1939 m. karui 
prasidėjus jie jau buvo išleidę tyri
mams 2 mil. dolerių.

Anglosaksai tuomet į šį ginklą dė- 
mėsio nekreipė. Žinomas lakūnas 
Charles Lindbergh 1937 m. pakarto
tinai nurodė, kad raketos ateities ka
re atliksiančios ypatingą naikinimo 
darbą. 1944 m. rudenį britai patyrė 
to lakūno pranašystę. V-2, iššauna
mas iš Olandijos, padarydavo ne ma
žesnių nuostolių, kaip sprogusi 1 t 
bomba. Jų iššovimas ir apsigynimas 
nebuvo kontroliuojamas radaro. Jo
mis negalėjo tiksliai pataikyti taiki
nta, o britų išrastasis apsaugos „me
teoras“ atliko žymiai mažesnį vaid
menį už lėktuvus. Jų kritimo greitis 
3500 km per valandą. Visos apsaugos 
priemonės buvo bergždžios. Teliko 
vienintelė išeitis — sunaikinti siun
čiamąsias stotis.

Kas tinka JAV imigrantu?
(Pradžia 2 pusi.)

*/» balsų daugumą prez. Vilsono veto 
nugalėti ir šis draudimas įsigaliojo 
be JAV prezidento aprobacijos.

Pagal JAV teismų praktiką va
gystė, išeikvojimas, vogtų daiktų 
saugojimas, dokumentų klastojimas ir 
melaginga priesaika įeina į žmogaus 
garbę žeminančių nusikaltimų skai
čių ir už juos teismo baustas asmuo 
turi būti išskiriamas iš JAV imi
grantų. Klaidingų žinių suteikimas 
imigracijos valdipinkui po priesaika 
sudaro melagingos priesaikos nusi
kaltimą ir yra pakankamas pagrin
das imigrantui atmesti. Davimas 
klaidingų žinių imigracijos reikalams 
be priesaikos, k. pvz. nutylėjimas 
apie panaudojimą svetimo asmens 
paso, nesudaro garbę žeminančio nu
sikaltimo ir dėl šios vienos priežasties 
imigrantas negali būti atmetamas. 
(37 Op. Atty-Gen. 293, 1933.)

Beveik visus kitus techniškus imi
gracijos nuostatus apima 1924 m. ak- 
tasK bet' apie juos teks parašyti kitą 
kartą.

GAMYBOS PAŽANGA
Nuo 1944 m. raketos yra nuolat 

tobulinamos. Vokiečiai įsteigia Len
kijoje naują ’siunčiamąją stotį. Toji 
stjtis kaip tik atiteko rusams, kurie 
buvo toli atsilikę raketų gamybos 
srityje. Peenemunde ir Lenkijoje 
rastos raketos ir įvairūs įrengimai 
sudarė sovietams pagrindą naujiems 
tyrimams ir net tobulinimams. Ra
ketų tyrimų stotis jie įkuria Kazanė
je ir Irkutske.

Britai taip pat neatsilieka tyrimus 
atlikdami Australijoje. Amerikiečiai 
bandymus daro New Mexico.

Trejų metų veiklos išdavoje, kaip 
tvirtina Asher Lee, Royal Air Force 
atsargos pulkininkas, raketoms radi
jas nepanaudojamas. Jų nuotolis sie
kiąs 750 km. Jo nuomone, esanti di
džiausia nesąmonė, skelbta šiais me
tais ne vien neatsakingų žurnalistų, 
bet ir karių bei politikų, pvz. JAV 
Kongrese, kad 1953 m. raketos lėk- 
siančios 8000 km? „Iki šio meto, rašo 
jis „Realitės" Nr. 30, 1948 m. liepos 
mėn. numeryje, joks žinomas metalas 
negali išlaikyti to pekliško karščio, 
kad raketa galėtų perlėkti Atlantą ir 
nesuirusi pataikytų į taikinį“. Tokį 
gandą skleisti esą gal pravartu, jei 
norėta atsiekti tikslą — paskubinti 
amerikiečių oro laivyną sustiprinti. 
Kariniu požiūriu toji prielaida yra 
labai toli nuo. tikrovės. Raketa, jo 
nuomone, liko 1945 m. laipsnyje. Jos 
nuotolis yra labai ribotas, kai jos 
sprogimo pajėga veik neaprėžta.

NAUJOS GALIMYBES
Automatinio tipo lėktuvai išrasti 

tik 1944 m. Jie dabar apginkluoti 
20—30 mm kulkosvydžiais. Britų 
„Meteoras“ ir „Vampiras“ turi 20 mm 
ginklus, kai sovietų „Iliušin“ — 
30 mm,

Abiejuose kraštuose raketomis 
susidomėta tik pastarajam karui pa
sibaigus. Didžiausia ir veiksmingiau
sia raketa sveria ne daugiau kaip 
30 kg. Jei tokio tipo raketoms pa
vyks prijungti radarą, jos taps pa
vojingiausiu ginklu.

Karo pabaigoje vokiečiai jau buvo 
padarę eilę bandymų raketoms pa
naudoti naikintuvų vietoje. Iš visų 
geriausiai pavyko „Krioklys“, „Dru
gelis“ ir „Reino duktė“. Šios raketos 
buvo aprūpintos radaro aparatais ir 
įrengimais, kurie atitinkamame nuo
tolyje nuo lėktuvo susprogdindavo ją.

Ateities karo lėktuvai bus žymiai 
pavojingesni, nes galės naudoti pa

būklus iki 75 mm ir įvairias raketas. 
Tie visi ginklai gr'ės būti panaudoti 
sausumos, jūros ir -pro taikiniams 
naikinti.

Raketos ir atominės bombos yra 
šio karo išradimai. Raketų monopolį 
turėjo vokiečiai. Atominės bombos 
parbloškė japonus. Šių dviejų ginklų 
išradimai anuomet nebuvo tobuli. 
Vokiečiai dėjo didžiausias pastangas 
naujo tipo raketoms panaudoti, bet 
jiems neužteko laiko. Neužbaigtos, o 
kai kurios naujo tipo gaminamos ra
ketos atiteko sovietams drauge su 
kai kuriais išradėjais.* Atominės 
bombos, anuomet nulaidintos ant ja-

čiau ir jos kai ką sako.
Šios mintys mus veda prie išva

dos: naujas karas pradedamas pato
bulintomis priemonėmis, kuriomis 
buvo pastarasis užbaigtas. Reikia 
apgailestauti, kad nė viename aukš
tesniame tarpsnyje pasaulis nebuvo 
taip įsisiūbavęs griauti. Dabartinis 
metas yra ypač pavojingas, nes žmo
gaus viduje ir išorėje pernelyg daug 
telkiasi sprogmenų. Mes galime bai
mintis ar apgailėti, bet jos skiriamos 
naikinti. O tas naikinimas gali pa
siekti neregėtą laipsnį. Visa tai sako, 
kad „protingam“ pamišimui nėra 
ribų.

turime priimti centralinio bolševikų 
komunistų partijos (Rusijos) komiteto 
ir jo didžiojo vado Stalino pažiūras 
dėl mūsų nepakankamo darbo ir silp
numo mūsų politiniuose reikaluose“. 
Toliau rezoliucijoje nurodoma, kad 
partija būtų išvalyta nuo negarbingų 
asmenų, šnipų ir kt. (DM)
• Vakariečiai kariniai vadai Vieno
je labai nustebo, kai rusų šefas gen. 
pulk. Želtov pakartojo, kad rusų zo
noje yra „drr udžiamoji zona“ ir jis 
daugiau negalįs pridurti. Ši drau
džiamoji zona esanti tarp Maria Neu- 
stift rusų zonoje ir Steyer — ameri
kiečių zonos. Fer tą zoną turėjo būti 
pravesti telefono laidai, bet buvo ka-

Įvairios žinios
• Sovietų ministerių taryba yra su
mažinta iš 62 portfelių į 58. Galimas 
daiktas, kad dar būsią mažinama ir 
toliau, sujungiant po dvi ministerijas 
į vieną. (HTB)
• JAV valstybės departamentas pa
reiškė, kad JAV pradėjusios pasita
rimus su 7 valstybėmis dėl antarkti- 
kos sričių administravimo tarptauti-
niu pagrindu. Siame pasitarime da
lyvauja šios valstybės: JAV, D. Bri
tanija, Prancūzija, N. Zelandija, Čilė, 
Norvegija ir Argentina. (AP)
• NYHT vedamajame dėstydamas 
DP problemą ir JAV atsakingumą 
padaro tokią išvadą: „Būsimo Kon
greso pareiga atstatyti tarptautini at
sakingumą dėl tremtinių balansą 
tampa aiškesnė, negu bet kada nors 
buvo, kada IRO paskelbė savo sta
tistiką“.
• Žymus rusų tankistas maršalas 
Rybalko mirė, pranešė Maskvos ra
dijas. (R)
• Lenkijoje laikoma 40.000 vokiečių 
karo belaisvių, nes britai nesutinka 
priimti pusės milijono vokiečių iš 
Lenkijos. (Reuteris)
• Blrminghamo Profesinės Sąjungos 
taryba paruošė 6 klausimų cbartą, 
kuri nagrinėja jaunimo darbo sąly
gas Įmonėse.* Joje nusakoma, kad 
būtų: 1) panaikintas naktinis darbas 
iki 21 metų amžiaus jaunimui Ir iki 
18 metų antvalandžių' darbas, 2) vie
nodas atlyginimas jaunimo abiems 
lytims, 3) vienodą darbą dirbantiems 
atlyginti taip, kaip ir suaugusiems, 
4) mokyklinį amžių pakelti iki 16 
metų amžiaus, 5) dienos apmokamų 
atostogų per metus ir dar pajūrio

šventes, 6) apmokymą visose įmonėse 
jaunimo įrengti.

Šią cbartą paruošė 24 metų pa
nelė, mokslinių darbuotojų draugijos 
ribų.

tegoriškai atsakyta, jog draudžiamo
joj zonoj nieko negalima daryti. Dėl 
Sovietų tvarkymo Austrija negali 
tapti laisvu kraštu. (Reuter)
• Paryžiuje Jugoslavijos atašė so
cialiniams reikalams pasitraukė iš ei
tųjų pareigų, solidarizuodamas ko- 
minformo sprendimui, taigi pasisa
kydamas prieš savo krašto šefą — 
Tito. (R)

Komunistinė Tito diktatūra
(Pradžia 3 pusi.)

priešinimo. Gyventojų masė, aišku, 
nekenčia Tito ir jo šalininkų, bet ir 
Rusija jai neatneštų išlaisvinimo!

Šiandien Jugoslavija yra ypatin
goje karo būklėje. Visur pastebima 
būriai ginkluotų vyrų ir visas vado
vaujančių asmenų mentalitetas pri
lygsta šiems tose valstybėse,- kurios 
stovi kaip tik kare. Tačiau priešas 
įžiūrimas ne Rytuose, bet Vakaruose 
ir kadangi tenai tikrojo- priešo nėra 
arba jis teegzistuoja tik propagan
doje ar vaizduotėje, tai kova vedama 
krašto viduje. Visi nekomunistai 
traktuojami kaip priešai — o tai su
daro apie 95 % visų gyventojų — ir 
yra neįsivaizduojamai prievartauja
mi. Butai sauvališkai atiminėjami ir 
naujai paskiriami. Tik valstybės tar
nautojai gauna normas, t. y. pigų 
maistą ir duoną. Kiekvienas neko- 
munistas laikomas aktyviu šnipu ar 
valstybės nusikaltėliu ir turi visą lai
ką jaustis persekiojimo pavojuje, nuo 
kurio niekas neapsaugo. Komunistai 
gi, priešingai, naudojasi visomis pri
vilegijomis, jie gauna vilas, automo
bilius, tarnus, jų maistas pagal nu
pigintą kainų ir normavimo sistemą 
yra pigesnis negu visų kitų gyven

tojų. Todėl jie savo dėkingumą Titui 
išreiškia tuo, kad kiekviena proga jie 
traukia susibūriavę gatvėmis ir dai
nuodami garbina „mėlynąjį ži
buoklę“.

.Ištobulintasis policinis režimas, 
kurį Titas suorganizavo Jugoslavijo
je, šiandien tegali būti nuverstas tik 
iš išorės. Maskvos nemalonė Titui 
galėtų šiuo metu kiek džiuginti Va
karus, bet nereikia pamiršti, kad Ju
goslavijos komunistai savo svarbiau
sius priešus mato ne Rytuose ir kad 
tai neslepiama ir nuo pačios Mas
kvos. Kremlius nevertiną tai, kad ne 
jis sėdi prie ilgesniojo svirties peties 
ir negali jo kaip tinkamas kiekvienu 
metu naudoti, bet sprendžiamaisiais 
momentais tas pats Kremlius vis dėl
to moka pasinaudoti ideologiniais sai
tais, kaip tai aiškiai parodė derybos 
Dunojaus konferencijoje. Titui ir jo 
arĮimiesiems išlyginimas santykių su ' 
Maskva yra vienintelė priemonė kaip ■* 
galint ilgiau išlikti gyviems. Šito fak- * 
toriaus negalima nevertinti, nes jis 
greičiau ar lėčiau galėtų vistiek pri
vesti prie išsisaiškinimo su komta- 
formu, kiek ir kada tai atitiks Stali
no planą, (z)

Mūsų mirusieji
339. Rutkauskaitė Uršulė, gimė 

1923 mt., Šiaudinlškių km., mirė 1945.
2. 16 d., Mason Naugard/Pom., palai
dota vietos evang. kapuose.

340. Vencevičius Jonas, gimė 1920. 
9. 5, žuvo 1914 m., palaidotas Lucken
walde.

341. Kibakovas Antanas, gimė 
1925. 1. 7, žuvo'4944. 2. 25, palaidotas 
Luckenwalde.

342. Ivanovas Petras, gimė 1906, 
žuvo 1944. 2. 12, palaidotas Lucken
walde.

343. Dambrauskas Mečys, gimė 
1910. 4. 14, žuvo 1944. 1. 5, palaido
tas Luckenwalde.

344. Virbickas Alfonsas, gimė
1902. 7. 14, žuvo 1944. 1. 7, palaido
tas Luckenwalde.

345. Matiukas Antanas, gimė 
1904. 10. 25, žuvo 1945. 4. 3, palaido
tas Luckenwalde.

346. Overitagas Antanas, gimė 
1908. 1. 8, žuvo 1945. 4. 1, palaido
tas Luckenwalde.

347. Bučinskienė Zofija, gimė
1903, žuvo 1944. 5. 23, palaidota Luk- 
kenwalde.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

P.C.LR.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio.

ieško šių asmenų:
84. Tumas Liudas, gimęs 1907 m. 

Kaune, spėjama esant Vokietijoje; 
Urinovski David, gim. Lietuvoje, 
pask. žinia iš Kauno; Urtaovski Šmuel, 
paskutinė žinia iš Kauno; Urbaitis 
Antanas, gim. 1884 m. Šakiuose, pask. 
žinia iš Vokietijos; Urinovski Braina, 
pask. žinia iš Kauno; Urinovski Cha- 
ja, pask. žinia iš Kauno; Valainis Na
dezda, gim. 1900. -7. 27 d. Vilniuje, 
pask. žinia iš Dresdeno stovyklos; 
Vilmantienė Ema, 30 m. amžiaus, iš 
Tilžės, pask. žinia iš Vilniaus, išga
benta nežinoma kryptimi; Viskraitytė 
Danutė, gim. 1929 m., pask. žinia iš 
Daugų; Viskraitytė Danutė, gim. 1929 
m., pask. žinia iš Daugų; Viskraitytė 
Larisa, gim. 1936 m., pask. žinia iš 
Daugų; Vilkaitis Juozas, gim. 1900m., 
pask. žinia iš Lietuvos, netikima, kad 
būtų Vokietijoje; Vensiovas Juzė, 
gim. 1910. 4. 11 d. Želvoje, pask. ži
nia iš Vilniaus, išgabenta Rusijon; 
Vensluvas Gražina, gim. 1826, 4. 12 d.

Ukmergėje, pask. žinia iš Vilniaus, 
rusų išgabenta; Veigeltas Eugenija, 
gim. 1912 m. Ukmergėje, pask. žinia 
iš Butow stovyklos; Wolfssohn Jo
hanna, gim. 1888 m. Kleipėdoje, pask. 
žinia iš Stutthofo; Jarukaitienė Mar
celė, gim. 1905 m. Raseiniuose; Ja- 
rukaitytė Antosė, gim. 1935 m. Lietu
voje; Jarukaitis Viktoras, gim. 1900 
m.; Jotie Sofija ar Mina, gim. Lietu
voje, pask. žinia iš Ariogalos, Kauno; 
Jurkšys Juozapas, pask. žinia iš Ša
kių.,

J. Ivanauskas iš Kauno, gyven. 
Geesthacht/Elbe, DP Camp Spaken- 
berg I, ieško Jakubauskaitės Janės 
ir kitų pažįstamų iš Kauno. Zinan- 
čiuosius apie paieškomąją prašau 
pranešti. .

PRAŠOMA ATSILIEPTI
Pirmuoju transportu atvykęs į 

Australiją lietuvis norėtų susirašinėti 
su Vokietijoje esančiom sesėm lietu
vaitėm. Taipogi prašo atsiliepti drau
gus ir pažįstamus.-šiuo adresu; V. 
PIcskūnas, Post Office Yallourn, 
North. Victoria, Australia.

PAIEŠKOJIMAS
Ona CEPELIAUSKIUTE-NAVIC- 

KIENE ieško giminių iš Vyganauskų 
giminės iš Bartininkų parapijos, Ku
nigiškių kaimo.

Marijona ir Magdalena KAVA- 
LIAUSKIUTES icško Kavaliauskų 
giminių iš Bartininkų parapijos, 
Vinkšnupių kaimo. Jei atsirastų vie
nų ar kitų giminių, rašyti šiuo adre
su: Ona Cepeliauskiutė-Navickienė, 
115 Allen pi. Hartford, Čonn., USA.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako, o Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. o Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. « Platintojai už surinktą prenumeratą 

‘ ir parduotus paskirus numerius gauna 10‘/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

MUSU, KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius Al Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. 'Authorization No. UNDP 205, 

Circulation 4000.

Skelbimas
IRO Area 5 Augsburg ieško Neu- 

burg/D. amatų mokyklai mokytojų 
šiems dalykams dėstyti: angių kalbai, 
anglų stenografijai (greitraščiui), ma
šinraščiui ir korespondencijai bei bu
halterijai. Be to, reikalingi specia
listai amatininkai — meisteriai (baigę 
amatų mokyklas) vyr. rūbų siuvė
jams, batsiuviams, automechanikams 
ir dažytojams mokyti.

Vokiečių kalbos mokėjimas priva
lomas, rusų k. pageidaujamas. Kreip
tis šiuo adresu: Direktion Vocational 
Training School, Neuburg /D., 
IRO Area 5, Augsburg. Savo ranka 
rašytus prašymus siunčiant pridėti ir 
asmenines žinias, nurodant išsimoks
linimą ir praktiką.

Prašymų įteikimas nei prašytojo 
nei mokyklos dar neįpareigoja suda
ryti sutartį. Apie priėmimą darban 
bus pranešta raštu atskirai.

IRO Amatų Mokyklos Neubr.rg/D.
Direkcija

LIETUVIŠKAI*— ANGLIŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Jau kurį laiką spausdinamas ir 
rudenį turįs iš spaudos išeiti V. Pe
te r a i č i o paruoštas Lietuviškai- 
Angliškas žodynas, dėl dabartinės va
liutos reformos susidūrė su pinigi
niais sunkumais. Kad žodyno išleidi
mas nebūtų užtęstas ir kad būtų ga
lima nustatyti jo tiražą, kviečiame 
gerb. visuomenę šį žodyną iš anksto 
užsiprenumeruoti. Žodynas, prie ku
rio autorius apie 3 metus atsidėjęs 
dirbo, apima per 30.000 lietuviškų 
žodžių, bus išleistas gerame popie
riuje, normalios knygos formato (21X 

15 dm), arti 600 psl. ir dabar užsipre
numeravusiems kaštuos 18,40 DM. 
Pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
Mečys Sutkevičius, Mūnchen 9, 
Pilgersheimerstr. 21/1 (bei Dr. Kalt- 
hoff).

M. Sutkevičius 
Leidėjas

----------  <41

Pranešimas
Lietuvos Skautų Brolijos Vyr. 

Skautininkui įsakius, remiantis skau
tų ekonominiu nepriteklių, Tiekimo 
sk. nustatomos šios

KAINOS.
Skautų Aidai, pradedant 1946. 6 

nr. iki 1948. 4 nr. — visi po 0,50 DM; 
5/6 nr. kaina 1,- DM; Skautų Vadovui
— 1,-; Laužams liepsnojant — 1,-; 
Kaip vesti skiltį — 30 pf.; Skautybė 
mergaitėms I ir III dalis — po 1,-; 
Kūn. Ylos maldaknygė — 0,50; Ke
lionė į Lietuvą — 1,-; Į Taikos Ry
tojų — 1,50; Skautiški atvirukai — 
po 0,05; Šiaurės Pašvaistė, gaidos — 
2,-; Įsakymai, Skautiški įstatai, Ba
den-Powell, Šv. Kazimiero ir kiti pa
veikslai — po 0,50; 8000 žodžių pran
cūziškai — 0,50; Bhagavad Gitą — 
1,-; Tremtiniams žinotini adresai — 
0,50; Mažas gyv. namas — 0,50; Blok
notėliai — 0,50.

KITOS KNYGOS:
Pragiedruliai--- 3,-; Vydūnas 1948

— 1,50; Paskutinį Kartą Tave Klau
siu — 2.50; Mažųjų Dienelės — 1,80; 
Jaunuolio Būdas — 2,-; Vokiečių k. 
skaitymai — 2,50; Anglų k. skaity
mai — 3,-; Europos Geografija — 
3,50; Apversta Valtis — 2,50; Trys 
Margi laiškeliai — 1,50; Algimantas 
I dalis — 3,50; Nulis ir Begalybė — 

2,80; Dainavos šalies Padavimai — 
2,50; Tauresnio Žmoniškumo Užtekė
jimas — 1,50; Zirgonė ir Gailė —
2, -; Šv; Istorija — 2,50; Praktiškoji 
Daržininkystė — 5,-; Žingsniai 12—14 
nr. — po 1,80; Juodoji Katė — 0,50; 
Baltijos Pašto ženklų katalogas —
3, -; Naujasis žmogus 1 nr. — 1,50; 
Lietuvos žemėlapis — 1,50; Daili Sau
lutė — 2,-; Saulutės pask. 3- nr. — 
po 1,-; Litauen, Antlitz elnes Volkes
— 8,-.

Minėtų leidinių ekspediciją atlie
kama Vokietijoje ir visose vakarų 
valstybėse.

BE TO, TAUTINIŲ STOVYKLŲ 
DALYVIAMS:

Drobinis stovyklos trikampinis 
ženklas 1,-; metalinis ženklas 1,-; mi- 
niatūrinės rūtelės ir lelijos, vyčių ž.
— 1,50; rūtelė balta ir žalia — po 
1,50; vilkiuko — paukštytės ž. — 
1,20; metinės žv. — 0,90; Jamboree 
gairelės — 3,-; skiltims gairelės — 
2,-; Lietuvos Vytis — 0,50.

Skautiškos spaudos užsisakiusiems 
už 50,- DM nuolaida 10 */«. Taip pat 
ir visiems platintojams.

L.S.B. Tiekimo sk.
(21a) Augustdorf, Scoutpost.

Mūsų miela kolegą 
cand. med.

GRINIŲ ALFONSĄ 
skaudus liūdesio valandoje, 
tragiškai žuvus jo motutei tė
vynėje, nuoširdžiai užjaučiame.

Koln'o Universiteto lietuviai 
studentai
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Infliacija Jungtinėse Valstybėse
JAV pilietis, Ilgai gyvenęs Euro

poje, prieš metus išvykęs, š. m. rug- 
piūčio 18 d. laiške man rašo: „Ame
rikoje infliacija. Geresnį darbą gauti 
sunku. Vidutiniškai asmuo uždirba 
36—40 dol. savaitei. Pragyvenimas 
nepaprastai brangus. Maistas, namie 
verdant, dienai vidutiniškai kaštuoja 
1,5 dol. asmeniui. Dviejų kambarių 
butelis 47 dol. Jaučiuosiu nepapras
tai laimingas suradęs tą butelį, nes 
gyvenamų patalpų problema yra ne
paprastai aštri. Į Ameriką atsivežtas 
santaupas išleidau žmonai susirgus. 

» Dabar negaliu nusipirkti būtinų dra
bužių. Gal juos, kurie taip pat nepa
prastai pabrangę, galėsiu įsigyti pra
dėjus žmonai dirbti“.

Sis herojus JAV baigęs aukštąjį 
mokslą, suprantama, puikiai mokąs 
anglų kalbą, plačios kultūros ir su
manus vyras vis dėlto labiau įtelpa 
į Upton Sinclair ar Theodor Dreiser 
rėmus, kaip Sinclair Lewis ar ki
tų kūrinius. Jo laiškas verčia stab
telti ties klausimu) ar JAV yra in
fliacija?
NEPAPRASTAS KAINŲ KILIMAS

S. m. rugpiūčio 20 d. NYHT nu
meryje pateikia sensacingus duome
nis apie pragyvenimo pabrangimą 
miestuose. „Rytinės srities didmies
čiuose pragyvenimas nepaprastai yra 
pabrangęs. Vakariniam pakraštyje 
ne geriau. Vidurio vakaruose (Mid
West) pragyvenimas yra pats pigiau
sias. Tačiau mėsa visur pabrangusi 
ne mažiau kaip 25 %, palyginti su 
praėjusių metų rugpiūčio mėnesiu, ir 
170—200 % aukštesnė už buvusią 
1939. Duona pabrangusi 75%, pienas 
140 %, sviestas 162 %, bekonas 169 %, 
kiauliena 196 %, pamidorai 133 %, ly
ginti su 1939 m. buvusiomis kaino- 
mis“.

Vyriška eilutė pabrango 100—200 
%, palyginti su 1939 m. Batų pora 
prieš 9 metus kaštavo 4 dol., dabar 
6 dol. Pigiausi marškiniai anuomet 
kaštavo 1 dol., dabar 3 dol. Šie pa
grindinių reikmenių duomenys rodo 
nepaprastą pragyvenimo pabrangi
mą. Tai reiškia, kad dolerio įpirki- 
mo galia yra atitinkamai kritusi. Ta
čiau pateikti duomenys nėra pakan
kami, norint sukurti bent paviršuti
nišką vaizdą apie JAV ūkį. Šio ūkiš
ko perversmo šaknys siekia karo 
metą.
•ŪKIO PERVERSMAS KARO METU

Darbininkų bėgimas iš monokul- 
tūrinio žemės ūkio į miestus vertė 
pastarąjį mechanizuoti.

Karo metu patobulintų traktorių 
ūkiškas pajėgumas padidėjo 25 %. 
Išrastoji medvilnei rinkti mašina toje 
srityje padarė perversmą. Dar praė
jusio karo pradžioje negras per die-

ną surinkdavo 7,5 kg medvilnės, kai 
mašina 500 kg per valandą. Medvil
nės derliui nuimti reikėjo 14 mil. dar
bininkų, kurių 73 %, mašinas pritai
kius, turėjo kitur ieškoti darbo.

Sąryšyje su žemės ūkio mechani
zacija, pažymėtinos šios išdavos: dir
bamo žemės ploto padidėjimas, sava
rankių ūkininkų skaičiaus sumažėji
mas, žemės ūkio gamybos pobūdžio 
pakitimas. Karo metu ne vien pas
partintas gyvulių ūkis, bet įvestos 
naujos kultūros, pvz. soja, iš kurios 
gauta 13% bendro riebalų kiekio.

Į pramonę karo metu įdėta 25 mrd. 
dol., įmoninis pajėgumas padidintas 
40%; o prekių gamyba, sąryšyje su 
racionalizacija, padidėjo net 60 %. 
Čia paminėsiu tik pačias svarbiau
sias pramonės šakas, kurių gamyba 
padidėjo: geležies — 80 %, chemikalų 
— 100%, mašinų — 100%, alumini- 
jaus — 900 %. Žibalo gamyba plečia
ma. Jo politika tampa nepaprastai 
veržli. Čia ypač susiduria Washing- 
tono ir Maskvos interesai.

Karo metu taupmenos pasiekė 
170 mrd. dol. Si milžiniška suma bu
vo toji didžioji viltis būtinoms reik
menims įsigyti. Po karo ta viltis liko 
neįgyvendinta. Pvz. automobilių pa
klausos yra didesnės už pasiūlas. Čia 
glūdi kažkurį paslaptis, kurios tarsiu 
neišdavęs primindamas milžinišką 
apsiginklavimą' — ginklų standarti
zaciją.

JAV vidaus rinką 143,5 mil. 
ventojų greitai prisotintų, jei ne 
litinės ūkiškos pastangos kapitalui iš
vežti svetur. Vakarų Europa pamažu 
atkutinama amerikiečių vilties są
skaita — ryt įsigysime tą ar kitą 
reikmenę. Pastaruoju metu atvirai 
kalbama, kad Europa ir jos valdo
mos kolonijos turi mainais tiekti JAV 
trūkstamas žaliavas.

po-

KONJUNKTŪRINIAI SVYRAVIMAI
Amerikiečių spauda, ypač respu- 

blikininkų, prikaišioja demokratams, 
kad jie infliaciją panaudoja rinkimi
nei propagandai. Infliacija, kuri iki 
šio meto laisvai kerojo, daugelio nuo
mone, toli dar nepasiekė aukščiausio 
laipsnio, Guaranty Trust Co. įspėja, 
kad dabar reikia dėmesį kreipti ne į 
infliaciją, bet kovoti prieš depresiją. 
Gal būt įdomiausias šiuo klausimu 
leidinys National Bureau of Econo
mics Research, vadovaujamas Ko
lumbijos universiteto prof, Fred. C. 
Mills.

Pirmiausia minėtas profesorius 
daro dviejų didžiųjų karų pokarinių 
tarpsnių palyginimą. Tačiau tuoj pat 
jis pastebi, kad istorinis palyginimas 
esąs pavojingas. Jis savo išvedžioji
muose prieina išvadą, kad nesant 
ypatingų priežasčių, nesudėtingomis 
priemonėmis būtų galima pašalinti 
dabartinį kainų kilimą. Dabartinis 
kainų kilimas esąs nepaprasto pobū-

džio. Jis, susilaikydamas išvadų dėl' 
dabartinės padėties, tikisi, kad atsi- I 
ras naujos jėgos šiai ligai pašalinti

Aiškiai tarus, dabartinė JAV ūkiš
koji padėtis pareina nuo pasaulinės 
politinės raidos. Amerikai nesuradus 
naujų rinkų, galimas dalykas, šis pa
kilimo tarpsnis greitai gali tapti de
presija, kuri būtų krizės pradžia. No
rint jos išvengti, būtinas reikalas 
stabilizuoti pasaulinį ūkį, o tuo keliu 
einant pašalinti visuotinę politinę sui
rutę, kuri dabar siaučia pasaulyje. 
Ar nori JAV ar ne, bet joms yra tik 
vienas kelias — pirmauti ūkiškai pa
saulyje, kitaip — tektų pasilikti kai 
kurios naikinančios mašinos sraigte
liu. Pasirinkimas aiškus. Pirmiausia 
joms išpuola išspręsti politinį klau
simą, kjjris iki šio meto įklampdytas 
neišbrendamoje baloje. JAV ūkiškoji 
parama europiečiam įneša kai kurių 
painiavų ir politinėje srityje. Ūkiš
kieji polėkiai rodo tik politinę linkmę.

Dabartiniu metu, kai infliacija 
klabena į duris, stambiausios darbi
ninkų profesinės sąjungos CIO (Con
gress of Industrial Organisations) žy
mi dalis nueina komunistiniu keliu. 
O kas įvyks JAV, tame dolerio gar
binimo krašte, jei pradės siausti de
presija, kada darbininkai neturi vie
šojo draudimo? Kas gali dėtis įmo
nėms mases darbininkų išmetus į 
gatvę?

Sis socialinis klausimas dažnai 
nutylimas, bet tat kiek nesumažina 
jo svorio. Šiandien JAV, kaip vakar 
Prancūzijoje, tikėjimas į „prosperi
ty“ neišsprendžia visų klausimų. 
Ūkiškas namutas — Amerika negali 
ilgai atidėti ūkiško klausimo spren
dimo, nes pavėlavimas net ir ten gali 
sukurti-toli nespalvingą padėtį. Kai 
JAV ieško išeities, joms skersai kelio 
stoja sovietai tardami — o vis dėlto 
įvyks krizė Amerikoje.

. Jurgis Agaras

Po metij - dvejų 
nuosavi OP ūkiai

Kaip informuoja IRO, pagal nau
jąjį Prancūzijos įkurdinimo planą, 
1.000 DP ūkininkų šeimų siūloma 
darbo pas prancūzus ūkininkus, nu
matant toms šeimoms padėti vėliau 
įsigyti savo ūkius.

Atitinkamos komisijos netrukus 
pradės lankyti visų trijų Vokietijos 
ir Austrijos zonų stovyklas. Iš kan
didatų reikalaujama geriausių kvali
fikacijų. Jie turi būti 18—45 m. am
žiaus. Parinktieji asmens kartu su 
savo šeimų nariais bus apgyvendina
mi imigracijos stovyklose, iš tenai 
išskirstyti ūkininkams.

Prancūzijos ūkininkams '.tiria
mi DP pagalbininkais tik tais atve
jais, kai šie ūkininkai įrodys, jog jie 
gali suteikti patalpas apsigyventi tiek 
darbininkui tiek jo šeimai.

Kaip tvirtina Prancūzijos vyriau
sybė, tuo būdu įvažiavę DP savo 
ūkius galės įsigyti jau po vienerių — 
dvejų metų, (z)

Latvijoje nėra religinės laisvės
IS PASAULINES BAŽNYČIŲ TARYBOS KONFERENCIJOS

Sioje konferencijoje susitiko ne 
tik Vakariečių, bet ir Sovietų oku
puotų kraštų bažnyčių atstovai, nors 
Sovietų Sąjungos bažnyčios atstovų 
nebuvo, kaip nebuvo ir katalikų.

Įdomiausia buvo tai, kad šioje 
konferencijoje pasirodė, kaip NYHT 
rašo, „žmogus, kuris prisipažino esąs 
iš Latvijos ir kuris pasakė, jog šia
me krašte (atseit, Latvijoje), kuris 
prieš 8 metus buvo Sovietų absor
buotas, nėra jokios religinės arba bet 
kokios kitos laisvės ir pranašavo, kad 
ir Čekoslovakija susilauksianti tokio 
pat likimo komunistams viešpatau
jant“. Sis žmogaus iš Latvijos pa
reiškimas iškilo po to, kai Čekoslo
vakijos husitų mokslo profesorius 
Hromadka pareiškė: „Ką mes galime 
paliudyti, yra tai, kad Vakarų pir
mumas baigiasi su tarptautinės tvar
kos realybe. Net milžiniški turtai, 
karinė ir atominė JAV galia neap-, 
gaus mūsų.“ Po latvio pareiškimo 
Hromadka pasitaisė pareikšdamas, 
jog jis kalba tik apie šiandien, bet 
jeigu rytoj komunizmas sulaužys 
laisvę, tai jis priešinsiąsis.

Šioje konferencijoje dalyvavo JAV I sako, kad nėra tokių dalykų, kaip 
respublininkų partijos užsienių poli- ' 
tikos patarėjas Dulles* kuris pareiš
kė, kad „Sovietų komunistinis reži
mas, nėra taikos režimas ir, iš tikrų
jų, jis nerodo noro tokiu būti. Mark
sistinis komunizmas yra ateistinis ir 
materialistinis. Jo vadai atmeta mo
ralinio įstatymo koncepciją. Stalinas

„amžinasis teisingumas“. Įstatymai 
jam yra tiktai priemonės, kuriomis 
jų valdžia vykdo savo valią... Dul
les pridūrė, kad komunizmas, kuris 
valdo per ketvirti pasaulio gyvento
jų, sunaikinamas ne jėga; bet tik ge
rinant socialinis reikalus, gerbiant 
žmogų ir moralinius įstatymus, (m)

Mašinų traktorių stotys Pabaltijy

Amerika ardo špionažo tinklą
LIGŠIOLINE ADMINISTRACIJA TRUKDĖ SlĄ AKCIJĄ

JAV Rūmų komitetas neameriki- I 
nei veiklai tirti paskelbė, jog Clark

a) komunistai turi būti įstatymu 
įpareigoti registruotis, kad būtų ga- 

nepakankamai energingai imasi įgy-‘ Įima dabartinę pagrindinę partijos 
vendinti įstatymą prieš špionažą ir'veiklą iškelti viešumon;
todėl jis kreipėsi į federacijos vyr. j b) komunistams įstatymu turi bū- 
prisiekųsiųjų teismą New Yorke, kad. ti atimta teisė tarnauti federalinėje Xie i c i r\ 51 s . ... ...šis imtųsi priemonių prieš komunis
tinį špionažo darbą.

Komitetas nurodo, jog visuomenė 
sveikintų, jei agentūros imtųsi veiks
mų prieš komunistines intrigas ir jei
gu Baltieji rūmai tai paremtų, užuot 
jį trukdę. Komitetas praneša:

1. Jau galutinai nustatyta komu
nistų pogrindinio aparato buvimas 
Washingtone prieš karą ir tas apa
ratas siekia daug aukštų įstaigų.

2; Pirmą kartą galutinai nustaty
ta, kad karo metu aukštai stovį vy
riausybės pareigūnai ir Amerikos ko
munistai dirbo kartu su Rusijos ko
munistais ir rusų agentais daugelyje 
šnipinėjimo ratelių, norėdami gauti 
svarbių slaptų duomenų iš vyriau
sybės.

3. Daug priežasčių verčia tikėti, 
ktd komitetas nugriebė tik patį šios 
veiklos paviršių ir kad tokių grupių 
egzistuoja daugiau, negu jų susekta, 
Ir kad jos vis dar operuoja vyriausy
bės tarpe.

4. Iš to, kas jau paaiškėjo, daro
ma Išvada, kad reikia naujo įstatymo 
ir kad administracija imtųsi šibs ak
cijos:

vyriausybėję nustatant bausmę 
abiems pusėms'— priimtiesiems ko
munistams ir juos pasamdžiusiems 
pareigūnams, jeigu jie žinojo juos 
esant komunistais;

c) Amerikos komunistams negali 
būti duodami pasai, kuriuos jie nau
doja tolimesnei konspiracinei veiklai, 
nukreiptai prieš amerikiečių laisvę, 
bendradarbiaujant su užsienio kon- 
spiratoriais;

d) įstatymai turi būti pritaikyti 
taip, kad jais būtų apsunkintas už
sienio komunistams atvykimas į Ame
riką ir palengvinta jų deportacija ar 
pasodinimas į kalėjimą komunistų 
komisarų, kurie savo atvykimą į JAV 
naudoja Amerikos įstaigoms pulti ir 
joms nuvertinti;

e) JAV špionažo įstatymas turi 
būti papildytas ar sugriežtintas ta 
prasme, kad vyriausybės pareigūnai 
galėtų atitinkamai nubausti tuos, ku
rie neįgalioti renka slaptas ir svar
bias Informacijas, liečiančias tautinį 
saugumą ir teikia jas užsienio atsto
vams, draugiškiems ar priešiškiems, 
taikos ar karo metu. (NYHT/m)

Nors sovietai traktorių stotis laiko 
dideliu socializmo laimėjimu, tačiau 
praktiškai, t. y. ekonomiškai, jos yra 
nebereikalingos ir žemės ūkį paver
čia neproduktingiausia verslamone.

Štai keletas charakteringų skait- 
Bendros išlaidos už išarimą 

iš jų tenka: .
kurui ir tepalui 
remontui 
atlyginimams

• administracijai
Šios išlaidos išvestos iš viso kraš

to traktorių stočių darbo. Paskiruose 
rajonuose jos buvo pasiekusios iki 
246 rub. už ha, o administracijos iš
laidos pasiekė 156 rub., arba 65 % 
vienam ha. Sis reiškinys būdingas, 
nes administracija, neproduktingiau
sia pozicija, sudaro visame krašte

KAINOS KYLA
Paskutiniais mėnesiais britų dar- 

biečių vyriausybė atšaukė visos eilės 
prekių normavimą. Buvo pradėta 
nuo bulvių kortelių panaikinimo, 
benzino normų padidinimo, toliau se
kė kortelių avalynei ir kai kurioms 
tekstilės prekėms atšaukimas, paga
liau leista laisvai pardavinėti įvairias

menų iš Latvijoje velkančių trakto
rių stočių praktikos, kurią aprašė ko
munistų partijos CINĄ 'laikraštis 
1947 m. balandžio 3 d.

1946 metais Latvijos krašte vid. 
vieno ha išlaidos pasiskirsto taip:
— 135.81

Gailestingųjų seserų 
dėmesiui

Prof. Dr. med. V. Avižonis iš JAV 
prašo painformuoti lietuves gailestin
gąsias seseris Vokietijoje, kad jos ga
lėtų bandyti gauti darbo J.A.Valsty- 
bėse. Reikia kreiptis į American 
Nurses’ Association, 1790 Broadway, 
New York 19, N.Y., if prašyti padėti 
atvykti pagal DP įstatymą į JAV. Iš 
tos gailestingųjų seserų organizacijos 
reikia prašyti darbo užtikrinimo, bu
to užtikrinimo, šeimai atsivežti už- - 
tarimo ir pažymėjimo, kad iš uždar
bio galės pragyventi visa šeima. 
Kreipiantis suteikti žinias, kada ir 
kur baigė gailestingųjų seserų moks
lą, kur turėjo leidimą verstis ta pro
fesija ir, jei galima, prisiųsti turimų 
dokumentų nuorašus bei vertimus. 
Gavus iš JAV gailestingųjų seserų 
draugijos darbo ir buto užtikrinimą, 
tektų kreiptis į BALF-o atstovybę 
Europoje, kad ši'tarpininkautų JAV 
konsulate vykti į JAV pagal DP įsta
tymą ir išrūpintų nemokamą kelionę. 
Gal būt, ir minėta draugija pati ap
siimtų išrūpinti vizas.

JAV gailestingųjų seserų dr-ja 
padedanti gailestingosioms seserims 
surasti darbo, kurio lengyiausia esą 
gauti New York valstybėje: Uždarbis 
apie 150—200 dolerių mėnesiui, kai 
kur duodamas ir kambarys. Iš tokios 
algos gali pragyventi trijų as—.'rių 
šeima. Todėl gailestingosios s".:erys 
galėtų atvykti bei Įsikurti ir su šeima.

rub., arba 100 %,
ITALIJOJE AREŠTUOJAMI 

KOMUNISTŲ VADAI
■ Specialus policijos būrys Italijoje, 

netoli Palermo, areštavo autonominio 
Sicilijos parlamento komunistų at
stovą Gino Cortese. Tuo pačiu metu 
Caltanissettoj areštuoti visi vietos 
komunistų federacijoj ir komunistų 
profsąjungos vadai. Vietos policija 
užėmė darbo rūmus, kuriuos valdė 
komunistai ir komunistų partijos 
Įstaigos. Suėmimai siejami su rudenį 
keltais neramumais. (Reuter):
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

17%
19%
17%
47% 

traktoriųuž darbą.

— 23.50 „
— 25.40 „
— 23.60 „
— 63.20 „ 
47 % išlaidų
Kiekvieną ūkininką piaute paplauna 
neproduktingiausias darbas.

Vienas traktorius per metus vidu
tiniškai teišarė vos 131 ha, o kai ku
rios stotys vos po 40 ha. 1947 m. ge
riausios traktorių stotys pavasario 
sezonu išarė vos 60 ha. (Newsletter) 
IR ANGLIJOJE
uogienės rūšis. Šių kontrolinių prie
monių atpalaidavimas, kuris buvo 
sutiktas su visuotiniu pasitenkinimu, 
be kita ko, dėl baisiai išsipūtusio val
dininkijos aparato susiaurinimo, tuo
jau pat iššaukė tam tikrą kainų kili
mą. Tačiau tikimasi šį kilimą vis 
dėlto sulaikyti. „Nationalzeitung“

Greitai bus pradėta spausdinti vieno lietuvio, kuriam pavo
jingose apystovose teko pergyventi paskutines LIETUVOS tragiškas 
dienas, atsiminimus

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
Tai labai vaizdžiai dienoraščio formoje, pradedant 1944 m. lie

pos mėn. parašyti atsiminimai, pavaizduoja autoriaus ir jo artimųjų 
pergyvenimus pirmose fronto linijose. Dar Lietuvoje jam tunka 
pernešti kelis kartus besikeičiančias rusų ir vokiečių okupacijas. 
Vėliau jis patenka į Rytprūsius, Pomeraniją, kur jau 1945 m. kovo 
mėnesį jį ir daugelį kitų lietuvių užklumpa rusai. Čia jie, kaip 
žemės ūkio darbininkai, stebi vokiečių ūkininkų teriojimus. Gavę 
įsakymą grįžta tėvynėn. Pagaliau autorius patenka į raudonąją 
armiją ir pasiunčiamas į frontą prieš vokiečius .*.. Įvykiai ir vaiz
dai keičiasi kaip kaleidoskope, ir štai autorius, jau būdamas Va
karuose, rašo savo atsiminimus.

Be abejo, kiekvienam yra įdomu žinoti, kas darėsi anomis siau
bingomis dienomis Lietuvoje, kaip sekėsi lietuviams, kurie buvo 
rusų Rytprūsiuose atkirsti, ir kokiose sąlygose vargo lietusiai jau
nuoliai, patekę į raudonąją armiją. Visi sekite „Mūsų Kelią", kad 

> netektų praleisti nė vienos atkarpos. Geriausia padarys tie. kurie 
tuojau laikraštį užsiprenumeruos, nes pirmųjų egz. gali pritrūkti.

Mr. Roberts
Bevino įgaliotinis Maskvoje Frank 

Roberts puikiai kalba rusiškai. Jis 
gerai pažįsta ne tik Kremlių, bet ir 
Kremliaus didikų vasarvietę šalia 
Maskvos, nes jau yra dalyvavęs ne 
vienose Trijų Didžiųjų derybose su 
Molotovu.

Pasiuntinys Frank Roberts spalių 
mėnesy baigs 41 savo amžiaus metus. 
Jis yra gimęs Buenos Aires ir vedęs 
Kaire Said Sukar Pašos, finansų pa
tarėjo Sudano vyriausybėje, dukterį 
Jis yra lankęs garsiąją rugby mo
kyklą ir studijavęs nemažiau garsia
me Trinity College Cambridge. Di
plomatinę karjerą pradėjo, būdamas 
23 m. amžiaus. J932—35 m. Roberts 
buvo akredituotas prie britų amba
sados Paryžiuje. 1945 m. nuvyko 
Maskvon pasiuntinio rangu, kur, daž
nai nesant paties ambasadoriaus, jam 
yra dažniau tekę sueiti į asmeninį 
kontaktą su Stalinu, Molotovu ir ki
tais aukštaisiais sovietų pareigūnais, 
negu pačiam ambasadoriui.

S. m. pradžioje Bevinas susigrą
žino „jaunuolį“ iš Maskvos ir paskyrė 
pirmuoju savo sekretorium. Vien tai 
jau reiškia garantuotą kandidavimą 
į ambasadoriaus postą. Rusiškai kal
bėti, tvirtai jaustis savo pozicijose — 
šio meto reikalavimai pirmaeiliul 
moderniajam diplomatui, kuriuos 
Roberts visiškai atitinka, pr.
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