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Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenė

„Lietuvių tauta, užsigrūdinusi am
žių kovose dėl teisės laisvai ir ne
priklausomai gyventi savo tėvų že
mėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, 
kalbą, tautines bei valstybines tra
dicijas išlaikyti ir kurti bei ugdyti 
savo tautinę kultūrą, kad tuo būdu 
bendradarbiaudama žmonijos kūry
boje vykdytų Visagalio valią ir laisvo 
žmogaus pašaukimą per savo tautą 
kilti į visuotinės pažangos viršūnes.

Lietuvių Tautos amžiniesiem sie
kiamam vykdyti — jos gybybei išlai
kyti, Lietuvos nepriklausomybei ap
ginti ir saugoti — Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas šaukia po 
visą pasauli išsisklaidžiusius Lietuvos 
sūnus ir dukteris sutelkti savo jėgas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, 
kuriai nustato šią konstituciją..."

Po šios preambulės seka VLIK'o 
priimtos P.L.B. konstitucijos projek
to nuostatai, prasidedą „Bendraisiais 
Nuostatais", pabrėžiančiais lietuvio 
pareigas visose jo gyvenimo ir veiklos 

cfizėse. Toliau seka dėsniai, nustatą 
P.L.B. santvarką, prasidedančią apy
linkės ląstele ir besibaigiančią Pa
saulio Lietuvių Seimu, kaip vyriausiu 
P.L.B. reikalų sprendėju.

Kadangi tai yra dar tik konstituci
jos projektas, išsiuntinėtas (vairioms 
po pasaulį išblaškytoms lietuvių or
ganizacijoms susipažinti ir pasta
boms padaryti, per anksti būtų jau 
šiandien nepastoviose mūsų tremties 
sąlygose reikšti dėl to projekto savo 
vienokią ar kitokią nuomonę. Yra tik 
viena aišku, kad siekimas ieškoti for
mų, apjungiančių visą didžiąją pasau
lio lietuvių šeimą, yra sveikintinas ir 
linkėtina tiems siekimams kuo grei
tesnio įsipilietinimo.

Lieka tikėtis, kad organizacijos, ga
vusios šį projektą, nedelsdamos im
sis jį peržiūrėti ir aiškintis galimy
bes pritaikyti vietos sąlygoms. Ir 
šios organizacijos sumanytojai, bent 
kaip rodo projekto pereinamieji nuo
statai, nerodo didelio noro delsti, o 
tais nuostatais kalbant, „kol šios kon
stitucijos tvarka bus sudaryta 
Pasaulio Lietuvių Vyr. Valdyba, 
VLIK'as, Vykd. Tarybos pasiūlymu, 
renka Laikinąją Pasaulio Lietuvių 
Vyr. Valdybą. •

Kol šios konstitucijos tvarka bus 
sudarytos PLB, kraštų tarybos, Laik. 
P.L.Vyr. Valdyba skiria PLB kraštų 
įgaliotinius, kurie įvykdo I-sios krašto 
tarybos rinkimus visuotiniu, lygiu, 
slaptu balsavimu, proporcine sistema.

I-jo Pasaulio Lietuvių Seimo atsto
vų rinkimo tvarką nustato Laik. Pa
saulio Lietuvių Vyr. Valdyba“.

Tenka palinkėti ir tikėtis, kad užsi
motas darbas netrukus išeis iš pro
jektų ir laikinumo rėmų ir kad šio 
projekto autoriai, turėdami iniciatyvą 
savo rankose, tolimesniame darbe 
vadovausis savo sukurtų dėsnių dva
sia, o ne ta rutina, kurioje taip sun
kiai gimė ir pats projektas.

'J. Pamūšis. mieste tarp zonų.

Atvyksta daugiau BALF-o bendradarbių
BALF-o PRANEŠIMAS

Patirta, kad kartu su pirmaisiais 
emigrantų transportais į JAV p. Ca- 
rusi išvyksta Amerikon. Ten jis su 
savo bendradarbiais ir kitais suinte
resuotais asmenimis nustatys DP 
imigracijos įstatymo vykdymo eigą. 
. Šiuo metu jau yra atvykę eilė DP 
komisijos pareigūnų į centrinę tos 
komisijos įstaigą Europoje, kurios 
būstinė bus Frankfurte.

Numatoma, kad emigracija į JAV 
Iš amerikiečių zonos vyks per esamas 
pereinamas stovyklas Butzbache, 
Schweinfurte, Amberge, Ludwigs- 
burge, Augsburge ir Mūnchene. Be 
to, numatoma steigti naujų pereina
mųjų stovyklų.

Sekantieji transportai, kuriems 
numatoma parinkti emigrantų miš
riu būdu, t. y., iš dalies pagal nau
jąją, o iš dalies pagal senąją proce
dūrą, vyks lapkričio mėnesį.

Tarp Paryžiaus « Berlyno 
Šeši neutralieji Saugumo Taryboje rado kompromisą, 

bet ar jį priims didieji?

A. a.
Dr. J. Šaulys

Paryžius traukia pasaulio dėmesį 
dviem požiūriais — vidaus gyvenimo 
įvykiais ir tarptautinių problemų 
sprendimais. Britų korespondentų 
pranešimais, Prancūzijoje vykstą strei
kai jau išėję iš savo tikrosios paskir
ties uždavinių — ekonominio būvio 
darbininkams gaperinimo: jie siekią 
toli einančių politinių kombinacijų, 
kurios, kaip pažymi „Star", esančios 
težinomos tik ekstremistinėms gru
pėms.

Jau greit bus trys savaitės, kaip 
vyksta streikai, dėl kurių kraštas ne
teko 2 mil. tonų anglies. Pagal londo- 
nišklo „Times“ korespondentą, komu
nistai savo streikiais nori įrodyti, jog 
esamoji vyriausybė neatitinkanti 
krašto reikalavimų ir kad Amerikos 
pagalba kraštui nieko negalinti pa
dėti. Suprantama, jei esamoji vy
riausybė iš Amerikos imtų milijonus 
dolerių ir piltų į kiaurą komunistų 
maišą, — Prancūzijos ūkis pasiliktų 
ir toliau su tokiais nepritekliais, kaip 
jis buvo tuojau pat po karo.

Didžiam Lietuviui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Kūrėjui ir 
„Mūsų Kelio" bendradarbiui

Ministeriui Dr. Jurgiui Sauliui 
mirus, jo giminėms ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą

„Mūsų Kelio“ Redakcija

Prancūzija stovi didelių politinių 
sukrėtimų išvakarėse. Kur pasuks jos 
vairininkai, ar pagaliau pati tauta 
tars savo žodį — tai jau gal netolimos 
ateities dalykas.

Paryžius traukia dėmesį ir Jungt. 
Tautų darbais, kurie iki šiol dar nėra 
išėję iš propagandinio forumo. Pary
žius paskutiniu metu labiau asocia- 
vosi su Berlynu, nuo kurio problemos
išsprendimo pareis ir tolimesnė poli
tikos raida. Saugumo Taryboje „šeši 
neutralieji“ Berlyno klausimu priėmė 
rezoliuciją, kuria siekiama, kad So
vietai nepavartotų veto prieš nuta
rimus ir kad šie nutarimai būtų 
priimtini ir vakariečiams. Rezoliuci
joje siūloma: 1)'keturiems didiesiems 
nesiimti tokių priemonių, kurios vestų 
prie ginkluoto sprendimo, 2) Berlyno 
blokadą panaikinti, 3) Berlynan įve
sti ostmarkę kontroliuojamą visų ke
turių ir 4) po to jau galėtų keturi di
dieji sėsti prie derybų stalo ir spęsti 
visos Vokietijos reikalus. Kaip į to
kią rezoliuciją pažiūrės Sovietai, dar 
neaišku, tik ją gavęs Višinskis pareiš-
kė, jog jis tarpininkausiąs šiai rezo
liucijai persiųsti į Kremlių. Nežiūrint 
šių taikingų pastangų, Sovietai dar 
labiau suvaržė susisiekimą pačiame

Kadangi emigracijai intensyvė- 
jant atsiras reikalo palaikyti tam
presnius ryšius su emigracinėmis 
įstaigomis ir įvairiomis organizaci
jomis, tai BALF-ui bus reikalinga 
didesnis skaičius vadovaujančio per
sonalo, galinčio tokius ryšius palai
kyti ir naujus užmegzti. Todėl 
BALF-o Centras yra nutaręs dar at
siųsti savo bendradarbių iš JAV.

Nors ir labai priešinosi Sovietų ir 
jų satelitų atstovai, tačiau Jungti
nėse Tautose nuspręsta priimti IRO, 
kaip komiteto specifinės agentūros, 
statutą. Smarkusis rusų puolimas, 
be kita ko, pasireiškė dar tuo, kad 
jie IRO pavadino anglo-amerikiečių 
įrankiu, kuriuo jie siekią sutrukdyti 
tremtinių repatriaciją. Esą, iš 700.000 
DP ligi šiolei terepatrijuota vos 42.000 
asmenų. (DM)

Berlyno klausimui išspręsti W. 
Lippmann siūlo visai kitą būdą. Jo 
įsitikinimu, Berlyno blokados nuėmi
mas nepašalintų Sovietų spaudimo 
į vakariečius, nors dabar to siekia 
Londonas, Paryžius ir Washingtonas. 
Jei Berlyno blokada ir būtu laikinai 
nuimta, tai deryboms prasidėjus So
vietai galėtų ją vėlei grąžinti, ir taip 
daina prasidėtu iš pradžios. Pasak 
Llppmann, kol ties Berlynu kabosiąs 
Damoklo kardas, tol jokios derybos 
neapsieisiančios be Sovietų spaudimo. 
Nesusitarus — vėl būtų įvesta blokada 
Ir vakariečiams liktų arba su tuo su
tikti arba griebtis ultimatumo.

Kokia gi išeitis? Lippmannas siū
lo labai paprastai — visiems ketu
riems Sąjungininkams atitraukti sa
vo okupacines pajėgas iš Berlyno ir 
jo srities. Jo manymu, Sovietai tu
rėtų atsitraukti iki Oderio, prancūzai 
ir anglai — iki Rhelno, gi amerikie
čiai susikoncentruoti prie Bremeno. 
Tuo būdu esą būtų užbaigta karinė 
vadovybė ir garbingai likviduota pa- 

vojingojl Berlyno anomalija. Pagal 
tai, Londono sprendimas būtų anu
liuotas, o pasiliktų galioje tik Pots
damo nutarimai, kurie jau nebeleistų 
steigti nei Rytų satelitinės, nei Va
karų tikrosios Vokietijos.

Visa tai tik samprotavimai, iš 
tikrųjų negalį duoti teigiamų rezul
tatų, kurių norėtų taikingasis pasau
lis. Paskutinė galimybė verčia va-

Opozicija - nusikaltimas Čekoslovakijoje
Neseniai Čekoslovakijos parlamen

tas priėmė įstatymą respublikai (rau
donai) ginti. Jame pasakyta, kad 
opozicija bus laikoma nusikaltimu. 
Šiuo metu teisininkai studijuoja So
vietų teisę, o stebėtojai numato naują 
režimo ginklą, kad galėtų sulikvl- 
duoti visus tuos, kurie pasisako prieš 
komunistų vadus, kurie platina la
pelius ir kurie nusistatę prieš „liau
dies demokratiją“.

Naujasis Čekijoj priimtas įstaty

Trimetė Jungtinių Tautų sukaktis
Spalių mėnesį yra Jungtinių Tautų 

Chartos įsigaliojimo trejų metų su
kaktis. Ši sukaktis šiemet bus labai 
iškilmingai 57 pasaulio taiitų šven
čiama. Prezid. Trumanas skelbė spa
lių 9 dieną laikyti J. Tautų dieną, J. 
T. plenumas praėjusiais metais nu
tarė švęsti spalių 24 dieną. Šiemet 
Popiežius Pijus XII, generolas — Mac 
Arthuras, JAV užs. reik, ministeris 
p. Marshallis ir visa eilė kitų aukštų 
valstybės vyrų švenčia J. Tautų dieną 
spalių 22 d. Norima Jungtinių Tautų 
dieną padaryti pasauline švente vi
same pasaulyje.

Minint J. Tautas, tuojau kyla jos 
uždaviniai, jos idealioji Charta ir 
kartu jos nuveiktieji darbai. Jei pa
saulio tautos laikytųsi nustatytų dės
nių, kurie jų pačių buvo pasiūlyti, 
aprobuoti ir Jungtinių Tautų patvir
tinti, šiandien mums čia nereikėtų 
vargti, nes jų darbai būtų nukrypę 
kita vaga. Bet, deja, J. Tautos iki šiol 
dėl Sovietų Sąjungos kietos laiky
senos, dėl jos nebojimo Chartos dės
nių, yra tik propagandos forumu, bet 
ne nešėjos tautoms laisvės ir gerovės.

Visos iškeltos ir nagrinėtos J. Tau
tose problemos pasiliko neišspręstos. 
Graikijoje vyksta ir toliau kovos, Au
strija vis dar okupuota ir negali atsi
palaiduoti nuo Sovietų jungo, Korėja, 
kuri turėjo būti nepriklausoma, šian
dien padalyta pusiau: šiaurėje šei
mininkauja komunistai, sovietų vado
vaujami, pietuose — įvesta demokra
tinė santvarka. Palestinoje ir toliau 
kraujas tebeliejamas tarp žydų ir 
arabų, Italijos kolonijos nesutvarky
tos, Ispanijos problema pakibusi ore, 
naujų narių priėmimą į J. Tautas 
sovietai veto žodeliu sulaiko. Nusi
ginklavimas pasiliko tik diskusijų ob
jektu, o ginklavimasis eina pilnu 
tempu. Žmogaus teisių klausimas iš 
komitetų posėdžių ir iš projektų bylų 
vis dar neišeina dienos švieson. Žmo
nių žudymas, kankinimas ir milijonai 
pavergtų neša vergijos jungą, kai J. 
Tautos tebeieško sprendimo.Pavergtos 
tautos nedrįsta pasisakyti, jog jos yra 
pavergtos, nes dar neatėjęs laikas. Ko
kia ironija! Dar neatėjo laikas pasa
kyti, kad jos yra pavergtos ir kad dar 
nėra visai sunaikintos!

Kultūringasis pasaulis pergyvena

kariečius ruoštis visai kitokiems 
sprendimams, kurie vargu bus gali
ma be ginklo įgyvendinti.

Britų premjeras, jausdamas artė
jančius politinės raidos sprendimus, 
Imperijos vadų konferencijoje pa
reiškė, kad karo pavojus turįs būti 
sutiktas su ginklu rankoje, šalia 
ginklo turįs būti tvarkomas sociali
nis bei ekonominis klausimas. Pasku
tinis dalykas yra visur pabrėžiamas, 
ir krikščioniškas pasaulis vieną kar
tą turės peržiūrėti savo ekonominę- 
socialinę politiką ir ją pritaikyti gy
venimui.

Buvęs Čekijos diplomatas dr. S. 
Ossusky pranašauja, kad Sovietų Są
junga pasiūlysianti Sąjungininkams 
apleisti Vokietiją dar šią žiemą. Su
prantama, ji tai padarysianti tik ta
da, kada jau bus sudaryta satelitinė 
rytų zonos Vokietijos vyriausybė Ir 
suorganizuota stipri vietos komunis
tinė policija, kuri jau saugotų nuo 
vakarinių zonų antplūdžio ir varytų 
propagandą už vieningą ir galingą 
Vokietiją, suprantama, globojamą 
Kremliaus rankos per Piecką. Pas
kutiniam NZ numery skelbiamas ko
munistų vado raštas dėl Vokietijos 
konstitucijos priėmimo. Tai vis 
ženklai, rodą ateities įvykius Vokie
tijoje. .Panašūs dalykai jau tapo rea
lybe Korėjoje, kur Sovietams suor
ganizavus stiprią vietos raudonąją 
armiją, rusai pasitraukia, palikdami 
savo instruktorius.

Vakariečiai planuoja ir veikla tu
rėdami prieš akis ir tokias galimy
bes. Britų imperija aiškiai pasisako 
už pasiruošimą eventualumams. Va
karų Europos Unijos veikia karinis 
komitetas, kuris sudarinėja „Atlanto 
pakto“ planus, pagal kuriuos į tą 
paktą turėtų būti įtraukta dar Ame
rika ir Kanada. J. Aras 

mas, kurį atsinešė prezidentas Got- 
twaldas iš Soči kurorto, spėjama, pa
lies visus tuos, kurie pešė amerikie
čių vėliavėles sakalų šventėje, kurie 
buvo nepaklusnūs policijai, kada jie 
veržėsi pasižiūrėti buv. prezidento 
Benešo kūno. Jis patiesiąs ir tuos, 
kurie bus pasyvūs prieš tuos, kurie 
agituos prieš valdžią. Apskritai, tai 
įstatymas, kuris išeis ne Čekoslovaki
jos tautos naudai, bet sovietinei sant
varkai palaikyti. (UP.)

Specialia telegrama iš Švei
carijos mums pranešė, kad š. 
m. spalių 18 d. ten mirė Lie
tuvos Įgaliotas Minlsterls Dr. 
Jurgis ŠAULYS, aktyvus Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo akto dalyvis. Palaido
tas spalių 20 dieną.

Paskutinės aktualijos
— Gen. L. D. Clay pareiškė pas

kutinėje apaudos konferencijoje, kaf 
rytinėje Vokietijos zonoje Sovietai 
esą parengę vokiečių komunistinės 
policijos nuo 200.000 iki 800.000 vyrų, 
šis skaičius augąs dieną iš dienos. 
Vakarinėse zonose, priešingai, nesą 
planuojama didinti vokiečių policijos 
kiekis, kadanąj čia tai policijai pa
vesta tik tvarkos palaikymas.

— Pagal respublininkų prognozę, 
gubernatorius T. Dewey lapkričio 
2 d. gausiąs 347 elektorius iš 531, kai 
prezidento rinkimams laimėti tesą 
reikalinga tik 266 elektorių.

— JAV gynybos departamentas 
yra paskelbęs, kad JAV kariuome
nėje — sausumos, aviacijos ir laivy
no — spalių 1 d. buvo 1.531.881 karys. 

» » »
— Norvegija skubiai ruošia savo 

tautą krašto gynybai. Vykdomi spec, 
kursai apie radijo aktyvintus spin
dulius ir nuodingas dujas. Tūkstan
čiai vyrų pašaukiama apmokyti. -

. ....... « .» •
— Paskutinėmis dienomis iš Mas

kvos į Berlyną atvyko keletas aukštų 
komunistų SĖD partijos valymo pas
kubinti. Į nemalonę patekęs net'SED 
pirm-kas Grotewobl ir kt. šulai.

didžiausią gėdą. Jis nedrįsta pasaky
ti tiesos žodžio' dėl Pabaltijo tautų 
pavergimo ir naikinimo.

Šitokioje atmosferoje bus švenčia
ma J. Tautų Diena. Kodėl? Tur būt 
tik todėl, kad dar geros valios žmonės, 
nesustojo tikėję teisingumu; jie tikisi, 
kad J. Tautos vieną kartą išaugs, iš 
kūdikystės amžiaus ir taps savaran
kiu ir veiksmingu organu.

Minėdami J. Tautų Dieną mes, 
tremtiniai, turime dar kartą atkreipti 
pasaulio tautų dėmesį, kad negalime— 
ilgiau laukti, kada tauta žudoma, nie
kinama aziatinių miškinių. Mūsų 
vadovaujamieji veiksniai neprivalo 
laukti geresnių momentų, kada kokį 
nors raštelį kišteltų J. Tautų nariams. 
Reikia visa gerkle rėkti, taip gar
siai rėkti, kad nei Višinskio nei Gro
myko ar Maliko balsų pasaulis ne
girdėtų, bet tik pavergtųjų tautų 
šauksmas neduotų ramybės ramiai 
beposėdžiaujantiems atstovams.

Švęsdami Jungtinių Tautų Dieną, 
pasakykime pasauliui, kur jis turi 
žygiuoti ir ką jis turi pirmiausią da
ryti. Tai Tautų laisvės atstatymas ir 
vergijos panaikinimas. Am.
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Kai kurie nesklandumai emigracijoje Kaip surasti darbu Chicagoje?
Didėjant naujų lietuvių emigran

tų skaičiui įvairiuose pasaulio kraš
tuose, kartu aktualėja ir jų atsako
mybės klausimas: ar jie,pakankamai 
reprezentuoja lietuvių tautą, ar ne
aptamsina kelio tiems, kurie dar 
laukia eilės emigruoti.

Lietuviai per kelis tremties metus 
Europoje jau pakankamai įrodė sa
vo aukštą kultūrinį lygį, organizuo
tumą ir atsparumą prieš svetimas 
įtakas. Tai įvertina jau ir Amerikos 
lėnieji emigrantai, stebėdamiesi lie
tuviškų leidinių gausumu tremtyje 
bei kitais kultūriniais pasireiškimais 
•samose aplnkybėse.

Tačiau šiandien vis labiau artėja 
lietuvių uždavinio sprendimas, įsi- 
kūrusiųjų bet kurioje šalyje už At
lanto. Apskritai reikia pasakyti, kad 
pirmieji reiškiniai per keleris metus 
emigracijoje yra teigiami. Tiek J.A. 
Valstybėse, tiek Kanadoje, didesnių 
kolonijų emigrantai susibūrė į trem
tinių draugijas, vyksta mėnesiniai 
susirinkimai, duodą progos vieni ki
tus pažinti, veikimo gaires nustatyti. 
Meninėmis jėgomis daug kur yra 
prisidėję prie vietinių lietuvių pa
rengimų. Dalis jų planuoja, kaip 
praplėsti Ir pagilinti kitų kultūrinių 
sričių darbą.

Individualine Iniciatyva jų dau
guma yra suorganizavę siuntinių ir 
pagalbą tremtiniams emigruoti ir t.t.

Tačiau, turint minty Jų pagerė
jusias materialines sąlygas, reikalo 
didumą savuosius gelbėti, anaiptol 
nėra visur ir visų mūsiškių emigra
cijoje idealus ir be priekaištų pasi
rodymas.

Kad būčiau įtikimesnis ir vaiz- 
dingesnis, tuos trūkumus nušviesiu 
keletu patirtų neigiamų reiškinių, 
kad jie sutvirtintų visų emigruojan
čių idealius pasiryžimus, prieš jiems 
išlipant bet kuriame Amerikos že
myno uoste.

Visų pirma, beveik pas visus 
emigrantus pasireiškianti neigiamy
bė — tai neatsargi kritika naujos 
šalies ir vietinių“ lietuvių; ir tai po 
pirmųjų pasisvečiavimo dienų, kai 
atvyksta pas savo gimines *r<globė- 
jus. Aišku, pati Amerika yra tiek 
pilna laisvės, kad, kritikos nebijo, ta
čiau senieji lietuviai yra taip prie 
jos priaugę, ir ją pamilę, kad tą pei
kimą sau asmeniškai prisiskiria ir 
su naujais svečiais net susipyksta. 
Jie pamiršta, kad tuo ęjgesiu ne vie
nam užkerta kelią į laimės šalį... 
Jei iš tiesų būva bendras gyvenimas 
nepakenčiamas, tai nelieka kito ke
lio, kaip tyliai surasti kitą butą ir 
dar tyliau, padėkojus už globą, iš 
ten išsikraustyti. Sutikau Detroite 
vieną vyrą, kuris per trumpą laiką 
gyvena jau kelintame bute ir iš visų 
išsikraustęs net su apsikoliojimais. 
Netikėtai kitame name teko susitikti 
su paskutiniais jo šeimininkais; pa

Rašo Kun. A. Martišiūnas 
sirodo, jie čia gimę ir Europos ne
matę, prieš tai daug pasidarbavę 
tremtiniams, o dabar, apie juos ne
nori nė kalbtėi... Kitoje vietoje tarp 
nedidelio būrelio susirinkusiųjų ra
dosi vienas iš Darmstadt atvykęs 
studentas. Užklausiau, ar labai pas
kutiniu laiku ten pasunkėjęs stu
dentų gyvenimas. Jisai atrėžė, kad 
žymiai geresnis ir linksmesnis kaip 
čionai, kur nieko daugiau nežino 
kaip darbą. Dar pridėjo, kad jis ten 
karališkai gyvenęs, ballavojęs ir t.t. 
Prisiėjo su juo greit baigti kalbą, 
nes beklausą vietiniai ėmė abejoti: 
nejaugi tie laikraščiai ir prakalbos 
taip meluoja apie D.P. gyvenimą Vo
kietijoje.

Keliaujantieji neturėtų užmiršti, 
kad atvykęs pas globėjus į Ameriką 
tiek gali iš jų imti, jei patys laisvai 
duoda. Juk daug tokių yra, kurie 
„atsiima“ tą ar kitą šeimą tik kitų 
prikalbėti su garantija, jog nieko ne
kainuosią, svarbu tik, kad pasisektų 
į šią šalį atvykti. Tuo tarpu atvy
kusieji čia kurį laiką gyvena visai 
neieškodami buto nei darbo. Nese
niai man aiškino vienos labdaringos 
įstaigos patikimas pareigūnas, jog 
pas juos nutarta neišduoti daugiau 
darbo pažymėjimų, nes jie de facto 
to darbo neturi, o jau vienas emi
grantas net į teismą jų įstaigą pa
traukęs už neaprūpinlmą darbu.

Yra tikra, kad dėl būsimo Ame
rikoje nedarbo vietinio psichozo ir 
dar dėl kai kurių priežasčių jokia 
įstaiga nekviečia darbininko kai jai 
reikalingą, o tik pagalbos reikalo 
skatinąmi jų Viršininkai vietinių 
prašomi išduoda tą ar kitą pažymė
jimą. Taigi panašiam atsitikime tei
singai vienas profesorius pasakė: 
mano geradarė įstaiga darbo nepa
siūlė, tai padėkojau už pagalbą ir iš
vykau. Yra šiuo laiku ligoninių, ku
rios prašo atvykusį lietuvį gydytoją 
darbuotis, bet yra ir tokių, kurios 
dėl vieno kito įkyrios kritikos vieti
nei tvarkai jau atsisako ateivius 
priimti.

Skaičiau laišką vieno DP kunigo, 
kušla rašo pasižadėjusiam jį priimti 
klebonui. Šiame laiške teiraujasi 
apie būsimą atlyginimą, apie kam
barius, apie darbo valandas ir t.t. 
Žinau tiek, kad jis anam nė į laišką 
neatsakė, o priėmė tokį, kuris pra
šėsi priimti be jokių sąlygų. Reik 
atminti, kad ir šioje profesijoje, be 
reikalo iš vargo išgelbėti, niekas nė
ra laukiamas. Net kraštutinėmis prie
monėmis veržtis darbuotis prie sa
vųjų gal būtų pateisinama tokiam 
atvejui, kaip yra Montrealyje, Kana
doj. Ten vietinis, neva lietuvių kle
bonas, de facto tesirūpina tik pran
cūzais, o astuoni tūkstančiai lietuvių 
išreklamuoti vyskupo akivaizdoje 
netikinčiais ir į jų reikalus nekrei
piama dėmesio. Atvykusieji DP ku-

P. TumaSOnienė (dantų gy
dytoja) yra tremtinė, apie dve
ji metai gyvena Chicagoje. Ji 
sutiko dažniau bendradarbiauti 
„Mūsų Kelyje“, rašydama tais 
praktiškais reikalais, su kuriais 
tremtiniai atvykę tuojau susi
durs. Jul. šakelė.

Pirmas rūpestis naujai atvyku
siam: kur gauti darbo ir butą? Tai 
nelengva. Giminės ir pažįstami pa
deda. Bet svarbu, kad ir patys at
vykėliai turėtų kiek galima daugiau 
informacijų ir orientacijos. Gauti

nigai visai neįsilėidžiami, nors' visi 
rastų kilnų darbą prie savųjų.

Užsiminęs apie Kanadą, norėčiau 
dar paminėti, kad ten dėl vėlyvesnės ‘ 
emigracijos lietuviškumo dvasia 
daug artimesnė tremtiniams, kaip 
Jungtinėse Valstybėse. Jųjų daugu
ma emigravę tik prieš 20 metų ir 
daug atviriau galima kalbėti apie 
realią padėtį. Kai ten parapijos su
siformuos lietuviškesniais • pagrin
dais, tai ir tas garsus Kanados lie
tuvių „raudonumas“ išnyks, nes iki 
šiol ten buvo didelė stoka kultūrinių 
jėgų. Didesnį Kanados lietuvių kri
tiškumą pastebėjau ir Toronto mie
ste. Pvz., viefta tremtinė, vietinės jos 
gimnaitės rūpesčiu atgabenta iš Eu
ropos, aprengta nuo galvos iki kojų 
ir šiaip apdovanota, po savaitės kitos 
laiko iš nakties, be padėkos pradingo 
ir pas savo geradarę daugiau nesu
grįžo iki šiai dienai. Šis pasielgimas 
tarp keletos šeimų, be priekaišto Vi
siems tremtiniams, likęs tik nustebė- 
jimu tos tremtinės išauklėjimu. Ne
žiūrint to, ši moteris greit ėmė rū
pintis kitų tremtinių parsigabenimu.

Dažniau pasitaikanti neigiamybė, 
kad emigrantai, atvykę, pvz., į New 
York uostą, neskuba vykti pas savo 
globėjus į kitą miestą. Jau keletą 
atsitikimų piktai nuskambėjo, kad 
atvykusieji giminių ar labdaringos 
įstaigos pinigais ilgoką laiką leidžia 
didmiesčio koteliuose net apie save 
nesuteikdami žinių savo globėjams, 
kurie dažnai jų net nepažindami 
nervingai laukia. Yra buvę ir taip, 
kad vėliau telefonu paskambinę 
(pvz., į Chicagą kainuoja 3 dol. ir 
dėl to dauguma vietinių nėra taip 
toli tel. kalbėję), prašė pagelbėti pi
nigais, nes norėtų artimoj vasarvie
tėj pailsėti. Žinoma, gal čia ir nieko 
blogo, tačiau atsimenant, kad tas

globėjas, jau 30 metų išdirbęs fabri
ke ir dėl taupumo bei brangumo to
kių „prašmatnybių“ neturėjęs, jokiu 
būdu nesupras panašaus pasielgimo.

Visuomeninio pobūdžio srityje ir
gi nėra viskas be priekaištų. Senieji 
lietuviai patrijotai ne be pagrindo 
klausia: kodėl naujosios jėgos taip 
mažai dalyvauja visuomeniniuos vie
tinių parengimuos. Tikrai,' ne kartą 
teko pastebėti, kad eiliniam BALE 
ar LT susirinkime susirinkę tik se
nyvos dievotos moterėlės ir prele
gentas ... ir nė vieno nematyti iš 
Čia gimusio Jaunimo ar naujų emi
grantų, nors keli desėtkai aplinkui 
gyvena. Be abejo, Jie senukai dar po 
dolerį aukoja bet ir padejuoja, Jog 
ateiviai nenori jų matyti. Tam klau
sime galiu pažymėti vieną protingą 
atsakymą tam, kuris visai pasitrau
kęs iš visuomeninio veikimo, nes 
vietiniai parengimai per menki jo 
inteligencijai: patys dar nieko nę- 
pastatėm, o jau griaunant.

Kas kart didėjančiam būriui Jau
nimo taip pat įvairūs pavojai grū
moja. štai keliolikos metų vaikinai, 
mergaitės pradeda patys užsidirbti, 
0 pinigai atveria duris į visokias 
miesto pramogas, kenksmingas drau- 

(Nukelta i 4 psl.) .

Rūpinamasi tautodailės dirbiniais
LTB VYR. KOMITETO NARIAI LANKĖSI IRO CENTRE, 

BAD KISSINGEN

Neseniai LTB Centro Komiteto 
atstovai apsilankė pas p. Bakerį, 
Planavimo skyriaus viršininką, ir 
su juo išdiskutavo stovyklose dai
lės kooperatyvų kūrimo galimumus. 
Jam buvo pabrėžta sunkumai, ku
riuos daro vokiečių oficialios įstaigos, 
tvirtinant tokių kooperatyvų įstatus.

Paaiškėjo, kad p. Bakeris yra di
delis entuziastas bei kooperatyvinės 
idėjos rėmėjas. Jis pabrėžė, kad jam 
pavyko stovyklose suorganizuoti siu
vyklas, kurios aptarnaus IRO perso
nalą. Tačiau šį idėja dar nėra galu
tinai įgyvendinta ir jo noras veikian
čias siuvyklas bent padvigubinti. Jis 
nori suorganizuoti kitų sričių apa
ratus: medžio drožyklą, metalo, odos 
apdirbimo, audinių etc. Jis turi iš

dirbęs tam tikrą schemą, kuri apima 
bemaž visas stovyklas, kur galima 
išvystyti vienokią ar kitokią smulkią 
pramonę. Jis mano sudaryti koope
ratyvų centrą, į kurį bus įtrauktos 
visos versluose dalyvaujančios tau
tybės. Jam buvo sugestijonuota su
rinkti statistikos davinius apie esa
mas stovyklose įmonėles ir numatyti 
jų kreditavimą. Šia idėja yra labai 
susirūpinusi IRO Ženevoje, ir ten 
ruošiamas memorandumas, kaip ją 
įgyvendinti. Tuo reikalu p. Bakeris 
žadėjo susirišti su LTB Centro Komi
tete Būdinga, kad p. Bakeris parodė 
susidomėjimo lietuvių reikalais ir net 
pas save turėjo mūsų pasiuntinybės 
ir lietuviškų organizacijų adresus.

(LTB)

RaŠo VIDA TtMASONlENE

darbą pagal savo profesiją, išsi
mokslinimą, amatą -*- kiekvienam 
labai svarbu. Bet dažniausia iš pra
džios tai nepasiseka, o gyventi reikia. 
Tad iš pradžių tenka imtis tokio dar
bo, kuris visais atžvilgiais labiausiai 
būtų priimtinas. Turėdamas uždar
bį, pragyvenimą galėsi dairytis ir to
liau, ko nors geresnio ieškotis. Taigi 
pirmas dalykas — į darbą, nelau
kiant jokių raginimų iš kur nors. 
Yra atsitikimu, kad gaunami ir pa
raginimai iš laikinųjų globėjų pus
ses. Tai negerai. To nereikia laukti.

Šiuo kartu rašysiu bendriau apie 
darbo gavimo galimumus, vėliau 
duosiu konkretesnių informacijų. 
Visų pirma reikia atsiminti, kad 
žmogus, sulaukęs apie 50 mėtų am
žiaus, daug kur Amerikoje nebepa- 
geidaujamas ar stačiai nepriimamas 
kaip proto ar rankų darbininkas. 
Dėl to nereikia nusiminti. Tik rei
kia tatai žinoti ir ieškoti tokių dar
bų, kur amžius nedaro kliūčių, o to
kių darbų yra.

Antras dalykas, kurį reikia tuo
jau, nieko nelaukiant, padaryti, tai 
išsiimti socialinio draudimo knygu
tę. Tai nieko nekainuoja ir kiekvie
nas gauna. Be jos į darbą arba ne
priima arba tol nepriima, kol jos ne
parodei. Taigi svarbus dalykas „So
čiai security" kortelė ir jos numeris.

Trečias dalykas — prieš eidamas 
darbo ieškoti, sutvarkyk savo akis. 
Kitaip sakant, jei reikalingi akiniai, 
juos įsigyk. Jei akiniai pasenę, pri
sirink naujesnius. Dėl nepakanka
mai gero matymo gali prarasti ir 
penkias netikėtai pasitaikusias pro
gas.

Atėjęs į fabriką darbo ieškoįlj 
niekur kitur neik, o ieškok, kur yra 
„employement office“. Jeigu ten ra
si šimtus žmonių, laukiančius eilėje, 
nenusigąsk. Atsimink, kad tu ne
žinai, kiek tą dieną ten darbininkų 
reikalinga ir kokių. Gal kaip tik tau 
bus laimė. Taip pat nenusimink su
žinojęs, kad kaip tik tą dieną darbi- 

j ninku atleido ten, kur tu nori pra
šyti darbo. Tu to iš karto nesuprasi.

I Dideliuose fabrikuose nuolat yra 
darbininkų judėjimas: vienus pri
ima, kitus atleidžia. Todėl eik ir mė
gink laimę. Vienur nepasiseka, tą., 
pačią dieną eik kitur, trečiur ir t.t 
Pagaliau gausi.

Svarbiausia iš anksto būk susipa
žinęs su anketos lapu, vadinamu 
„aplikeišen“, kurią kiekvienam fa
brike tau reikės užpildyti. Tai daly
kas nepainus, bet reikia iš anksto 
apgalvoti, priešingu atveju gali būti 
negerai.

Anketos visuose fabrikuose labai. 
panašios. Vienur ilgesnės, kitur 
trumpesnės. Iš anksto per pažįsta
mus gauk vieną tokią anketą®lr iš
studijuok. Tik tada pradėk darbo 
ieškoti. — Bet kur? — Apie tai ki
tame straipsnyje.

A. VILKAS (11)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Mes jaučiamės patogiai ir aristokratiškai. Skiname sė
dėdami ar gulėdami uogas ir kalbame. Nuo Petro vokiečiai 
ža,dėję atimti radijo aparatą; jis dabar užkastas. Užtat nega
lime klausyti užsienio žinių. Tema nukrypsta politikom

— Didžiausia mūsų nelaimė, kad nepavyko atentatas 
prieš Hitlerį. Vokiečiai būtų padarę taiką su Vakarais ir 
rusų neužleidę ant mūsų žemės, — sakau aš. ,

— Matyt, nelaimės taurę reiks išgerti iki dugno. Tei
singai skelbė vokiečių propaganda, kad Pabaltijys priskirtas 
rusams... Na, bet vokiečiai karingi, man jų kovingumas 
patinka.

-- Tvarka, organizacija — pavyzdinga, bet politika, mū
sų laimei — kvaila. Kitaip jie būtų karą laimėję ir padarę 
mus visus vergais. Svetimtaučius taip sutvarkytų, kad gy
venime niekada neiškiltumei.

— Na, demokratai, kad ir sukti diplomatai, bet laisvę 
duoda. Jie irgi kovoja ne dėl idealų, bet dėl rinkų.

— Kapitalo vergijos neišvengsime. Bet tai maloniausia 
vergija. Mes patys prašysime to kapitalo sugriautam kraštui 
atstatyti. Tai ne prakeiti — NKVD, geštapas, prievolės ir 
kortelės. ‘ ,

Vakarop užėjo Petro pažįstamas, gražus vyrukas, kalbąs 
iškilmingu provincijos valdininko tonu.

Išklausęs mano pasakojimų pareiškė:
— Prie Telšių buvo suorganizuota partizanų apmokymo 

rtovykla, apie 400 vyrų. Tikslas — veikla prieš bolševikus, 
okupavus jiems Lietuvą. Vokiečiai apie tai žinojo ir netruk
dė. Dabar visi grįžome į savo apylinkes. Mes nutarėme pra
nešti vienas kitam apie padėtį. Ir jei bolševikai blogai elg
tųsi, bent vienas mūsų vyrų pereitų frontą ir praneštų. Tuo 
tarpu jokios blogos žinios.

Tai buvo truputį mane įžeidžiąs pasakymas, charakterin
gas biurokrato galvosenai.

— Tegul aš netiesą sakau. Laukite, Bet aš daugiau ne- 
bepasiduosiu. Bėgsiu į Vokietiją, gal išsisuksiu nuo kariuo
menės ir pasistengsiu patekti į Vakarus.

(1944. VIII. 29 d. Antr.)
Grįžęs radau namiškius persikėlusius netoli namų pas 

mūsų vakarų kaimyną Benį, nes į sodybą neleido įvažiuoti.
Kiaulė dar nebuvo parvaryta. Tai apsiėniėme padaryti 

mes su Eduardu. Viską f neblogai klojosi. Tik beprivažiuo- 
janti vokiečių mašinėlė. Jie iššoko ir mojo, tas reiškė: „ati
duok“. Priešintis negalėjome, maldauti neapsimokėjo. Nuė
miau virvę nuo kojos: tegul pasivaiko jis tą kiaulę.

Motinai prikaišiojau: —.
Sakiau, plaukime, visi žmonės dabar taip dato.

Ji nesigailėjo;
— Atėmė, tai atėmė. Ne „štuka“ paplauti, bet — išlai

kytu Rizika. O kad atėmė — nieko nepadarysi.
Gulėjome daržinėse. Naktimis, kada krinta sviediniai, 

neramu. Benys likęs tik vienas iš savo šeimos (visame P. kai
me tik 4 vyrai). Jis geriausias žmogus iš visų to komunistiško 
kaimo gyventojų, nors dvasia gal ir palankus tai idėjai, ku- 
reios negalime smerkti. Tačiau mes turime vertinti ne teori
ją, bet praktiką, tikrąjį tos idėjos pasireiškimą, rusiško im
perializmo kaukę, siekimą pavergti ir surusinti visą pasaulį.

Benys parodė radęs apkase užrašų knygutę — vienos 
Panevėžio gimnazistės.

Vokiečiai paėmė mane ir abu brolius padėti kasti bun
kerį prie mūsų trobos. Patys kareiviai irgi netinginiavo. Da
vė cigarečių. Kitą dieną liepė suvežti Antano Vaidoto pra
dėto statyti namo rąstus.

— Mums nepatogu, geriau imkite iš mūsų miško — žali 
tvirtesni..

— Jums įsakome. Ne jūsų reikalas.
Matyti, bunkeriui reikėjo tašytų rąstų, ir jie nesidavė 

perkalbami,
„Na“, galvoju, „kai ateis bolševikai, Vaivada, aišku, pas

kųs, kad mes suvežėme jo trobą..." P. komunistinio kaimo 
(Prezidento' A. Smetonos valdymo metu išskirstytas vienkie
miais, bet kaimo pavadinimas, dvasia Ir ryšiai pasilikę) visos 
šeimos pasitraukė pas rusus. Keršys mums Seniukas už pir
tikės nedavimą ir Leonkus, kuris 1940—41 m. padėjo suimi
nėti žmones, — už ką nors, priežasčių visada gali rasti. Be 
to, tėvas, kai vokiečiai užėjo, pasakė tiems 4 P. kaimo' vy
rams, kurie liko pasaugoti namų: „Ką tie, ubagai rusai, ne
turi ko ir užrūkyti. Vokiečiai bent cigaretėmis pavaišina“. 
Mums klius už viską. Negalime daugiau pakliūti rusams.

Pas Benį dažnai užeidavo vienas mažo ūgio, pablyškęs, 

malonus vokietis. Iš jo sužinojome, kad tankų divizija siun
čiama į Vakarų frontą:

— Jau tankai pakrauti. Čia mūsų vieton ateis taip pat 
geri kareiviai. Vakarų fronte baisu kariauti. Ten lėktuvai 
ir lėktuvai,,, Bet jei pakliūsiu į nelaisvę, bus gerai; ir 
maistas geras, ir cigarečių duoda. Tai ne pas rusus... Šią
nakt buvo baisus nuotykis. Trys mūsiškiai, pabėgę iš Minsko 
apsupimo (katilo), štai čia prasmuko pro rusus ir jau ėjo pas 
mus, bet sargybiniai, įsivaizduokite, mūšų sargybiniai, juos 
nušovė...
1944. IX 3. Sekm.

Kadangi pas Benį buvo nejauku, neš Viš netoli krisdavo 
artilerijos sviediniai, man patarus išvažiavome ir apsistojome! 
vienai nakčiai pas pažįstamą. Visi kalba, kad Vokiečiai ati
minėja arklius.
1944. IX. 4. Pirm.

Vėl važiuojame atgal. Vokiečiai leidžia apsistoti mūsų 
daržinėje, nes troboje artilerijos stebėtojai. Kiemas at
viras, užtat jame draudžiama vaikščioti. Miško bunkeris čia 
pat. Be to, mes pradedame kasti naują prie daržinės.

Miške kažkas rūksta. Gi samanos bedegančios. Žemė 
įkaitusi. Kai kur kelmai rusena. Tai nuo karštų artilerijos 
sviedinių skeveldrų.

Samanų degimas labai įkyrus: vieną dieną jas išdraskai, 
užlieji vandeniu, apkasi, o ant rytojaus — Vėl žėmė dega.

Pradėjome bendrauti su artileristais. Jiems nešėme vi
rinto pieno, jie mums duodavo cigarečių, vakarienei geros! 
sriubos, kartais seserikėms šokolado. Gaudavau paskaityti 
laikraščių. Pakardavome pirtį. Daugiausia reikalų turėjome 
su gražiu leitenantu ir vienu kariu, vadinamu Sep.

Kartą mus naktį pažadino. Aš su Eduardu ir seserikėmis 
miegojau miško bunkery, kiti — daržinėje.

— Ar visi esate? Ar niekas jūsų nevaikščiojo?
— Ne.
Nusivedė mane prie tvarto.
— Įeik ir paklausk, ar ten nieko nėra.
Neradome nieko.
— Tvarte mes pamatėme' šviesą. Užsižiebė Štai Čia, pas

kui pasilenkė ir apžiūrinėjo. Nenorėjome šauti, nes mariėmėr 
kad - kas nors iŠ jūsiškių.

Tai buvo draugiška iš vokiečių pusės.
Ta. proga pamačiau pasigėrėtiną fronto Vaizdą, 'foil (sp4»
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Karinis JAV pranašumas prieš TSRS
Ar kils karas tarp dviejų didžiųjų 

JAV ir TSRS? Jei jis kiltų, tai kas 
Iš dviejų gigantų būtų pranašesnis

AR GALI JAV VESTI PUOLAMĄJĮ ATOMINĮ KARĄ? — ŽAIBO KARAS PRIES TSRS NEĮMANOMAS. 
— PRAMONES DECENTRALIZACIJA. — SOVIETŲ ŽYGIS ATLANTO LINK. — KARO IŠDAVA AIŠKI.

kariniu požiūriu? Tai vis klausimai, 
kuriuos šiuo metu, ypač kai Berlyno 
krizė smarkiai sujaukė tarptautinę 
padėti, kelia ne vienas europietis ar 
JAV gyventojas. Si kartą idomu, at
rodo, bus susipažinti su anapus At
lanto pasireiškiančiomis nuomonėmis 
apie JAV karinį pranašumą, kiek jos 
paskelbtos savaitrašty „Ije Figaro lit- 
teraire“, Fritz Sternberg'o. Mes čia 
savo skaitytojams pateiksime visą 
eilę įdomesnių šio straipsnio minčių.

Autorius iš karto konstatuoja, kad 
JAV pokarinis pranašumas prieš 
TSRS yra neabejotinas ir didelis. Jį 
galima esą sutraukti į tris punktus: 
Į), JAV pramonės gamyba yra keletą 
kartų didesnė už TSRS; 2) šiuo metu 
JAV dar savo rankose tebeturi ato
minės bombos monopolį ir 3) JAV turi 
didžiausią pasauly laivyną ir jų oro 
bazės suorganizuotas netoli nuo so
vietinių sienų.

Karo metu nukentėjusi TSRS dar 
daugely savo milžiniškos teritorijos 
vietų nėra baigusi atstatymo darbų. 
Vis dėlto, pagal ekspertų apskaičiavi
mus, sovietai ligi 1947 m. pabaigos 
savo pramonėje bus pasiekę prieška
rinį lygį. Tačiau turint galvoje, kad 
JAV gamybos ritmas antrojo pasau
linio karo metu paspartintas 50 %, 

’ tai gausime balanso pranašumą JAV 
naudai, santykyje 4%:1. Čia turime 
galvoje tik pačią TSRS, be jos visų 
satelitų. Karo atveju jų gamyba būtų 
įjungta į TSRS gamybą, o tai verčia 
daryti išvadą, kad TSRS ekonominis 
pajėgumas dabar bus žymiai didesnis, 
palyginti su tuo laikotarpiu, kai vo
kiečiai sovietams buvo paskelbę karą. 
Taigi, aplamai imant, JAV ūkinis pa
jėgumas tenka laikyti keturis kart 
didesniu už TSRS, drauge su jos sa
telitais, pajėgumu.

JAV yra pranašesnė ir kariniu po
žiūriu, tačiau karinį pajėgumą šiuo 
atveju ręikia vertinti kitu mastu. 
Ofensyvinis karas prieš TSRS galė
tų būti laimėtas, kaip rodo pastarojo 
karo patyrimas, pačioje TSRS terito
rijoje, taigi, tūkstančius mylių atstu 
nuo amerikinių bazių. • Tokiu atveju 
JAV turėtų turėti žymiai didesnes 
pajėgas žmonėmis ir medžiaga, kaip 
tat buvo pastarojo karo metu. O tai 
reikštų, kad tik viena JAV karinių 
pajėgų dalis turėtų pradėti veiksmus 
eventualaus mūšio lauke. Ir todėl, su
prantama, čia pajėgų santykis tarp 
abiejų valstybių nebus lygus ketu
riems prieš vieną.

Dar čia galima pridurti, kad JAV 
gyvenimo standartas labai aukštas: 
čia tik viena gamybos dalis galėtų 
būti panaudota karui (pask. karo me
tu toji dalis nebuvo didesnė kaip 
44% visos gamybos). Sov. Rusijoje gi 
atvirkščiai — čia gyvenimo standar

Šio meto europiečio mintyjimą 
tūlas amerikietis suglaustai Išreiškia

„Basler Nachrichten“
skiltyse:

„Dar prieš metus atrodė, kad vis
kas eina pagal Kremliaus norą. Ru
sams atrodė, kad Amerika vėl baigia 
skęsti savo vidaus politikos orgijose. 
Niekad negalėsiančios abi partijos 
susitarti dėl pagalbos Europai -* gi 
jei ir susitartų, pagal marksistinius 
pranašavimus, kapitalistiniai kraštai 
visvien stovį ūkinės krizės priean
gyje. Kai prezidentas Trumanas ko
vo mėn. paskelbė pagalbos metmenis 
Turkijai ir Graikijai, rusai buvo ti
kri, kad jis tuo smarkiai apsvilins 
pirštus.

Šiais metais žvelgia politbiuras į 
visai kitą scenarijų. Karinė pagalba 
Turkijai ir Graikijai buvo nutarta 
(ir įvykdyta), apsiginklavimas nusta
tytas, Europai pagalba realizuojasi. 
Tuo būdu buvo amerikiečių ūkis iš
gelbėtas nuo gresiančios depresijos. 
Prezidento rinkimai neįstengė ben
dros užsienio politikos suskaldyti ir 
revoliucionieriai, kad ir geros valios, 
piliečiai, susispietę kartu su Henry 
Wallace po iš varžytinių perimtu 
Neville Chamberlaino skėčiu, vargu 
begali tikėtis nesulauktojo stagnaci
jos periodo bedarbių paramos. Trum
pai tariant, Amerikos įvykių raida 
nutulo nuo numatytosios Kremliaus 
programos.

Dar prieš metus galėjo rusų ga
liūnai tikėtis, nevartodami jėgos, 
plaukti įvykių srove, kad atsiektų 
savo tikslą. Šiandien tos vilties jau 
nebėra. Todėl ir būtų suprantama, 
jei Kremliuje, išskyrus atvejį jei ka

tas žemas ir todėl rusai neabejotinai 
pirmenybę atiduotų jų karinei gamy
bai. Taip pat netenka pamiršti, kad 
1944 m., kai vokiečiai dar laikė užėmę 
TSRS plotus, šios pastarosios karinė 
gamyba buvo pasiekusi 35% JAV ka
rinės gamybos. Ateity šioji padėtis 
žymiai nebus pasikeitusi.

Tačiau atsiranda žmonių, kurie šit 
ką tvirtina — visi tie ekonominiai ir 
militariniąi palyginimai esąs praei
ties dalykas. Ateities atominio karo 
atveju jie neturės jokios reikšmės. 
JAV turi atominių bombų monopolį 
ir todėl jos gali vesti karą prieš 
TSRS, šioji gi to daryti negali. Esą, 
panaudojus automatinius lėktuvus su 
atominėmis bombomis, karas būtų

Rašo V. Rymantas
greitai laimėtas, be didesnių JAV 
nuostolių žmonėmis.

Tačiau tai esanti pavojinga iliu
zija. Ne viskas priklauso nuo karinių 
veiksnių — jie patys dar priklauso 
nuo jau esamų kitų faktorių: kariniai 
JAV ekspertai esą pareiškę, kad dar 
reikia išspręsti visą eilę problemų, 
įgalinančių sėkmingai vesti transpo- 
liarinj, transokeaninį ar tarpkontin- 
nentinį karą.

JAV turi galingiausią pasauly lai
vyną — tai įgalintų be didesnių sun
kumų palaikyti ryšius tarp kontinen
to ir JAV armijų, kariaujančių tūk
stančius kilometrų atstu nuo jo. Be to, 
amerikiečiai jau turi ar rengiasi 
įrengti oro bazes, iš kurių galėtų būti 

Atviri žodžiai / Pažiūroms išsiskiriant
nės akimirkos, bet pastaroji mano 
kolegos Višinskio intervencija mane 
įtikino. Aš jungiuos prie jo nusista
tymo.“ Ir Jo sarkastiška šypsena bu
vo įrodymas, jog jis gerai suprato, 
kaip pritiko šis anekdotas.

Manuilskis ir šiaip parodo savo 
skonį miglotam humorui:

„Ponas Bevinas tvirtina nežinąs, 
kas darosi Sov. Sąjungoje“, aiškina 
jis nuoširdžiai pasipiktinęs debatuose 
dėl atominės energijos kontrolės. 
„Jei ponas Bevinas malonėtų paskai
tyti sovietų spaudą, jis ir sužinotų, 
kas Rusijoje dedasi, būtent, kad So
vietų Sąjungos gyventojai dirba, 
stato ir nepažįsta jokio karo psi
choze.“

Puikus pasiūlymas. Sovietų vy
riausybė tik ką padarė eilę nutari
mų, kuriais naujai įvedama drau
džiamos zonos ir suvaržoma judėjimo 
laisvė diplomatiniam korpusui, dargi 
griežčiau, nei .pastarojo karo metu 
tai buvo vykdoma, taip kad praktiš
kai joks užsienio diplomatas nebe
gali Maskvos ribų apleisti. Bet sun
ku įžiūrėti, kame gi tų diplomatų 
pasipiktinimo priežastis. Jiems tik 
užtenka, kaip ponas Manuilskis pa
taria, pavartyti „Pravdos" puslapius, 
kur juoda ant balto parašyta, kad 
Sov. Sąjunga yra laisviausia, tai
kiausia ir demokratiškiausia šalis 
pasaulyje. Taip pat ir atominės 
energijos kontrolės komisijos narių, 
kurių paskyrimui Višinskis, be abejo, 
ir Manuilskis, mielai. pritartų, jei 
JAV savo atomines tuč tuojau sunai
kintų, yra „Pravda“ kilniaširdžiu būr 
du neribotame kiekyje pavedusi lek
tūrai ir informacijai nuolatinei dis
pozicijai.“ j -mšk.-

ras kaip politikos įrankis būtų iš so
vietų programos išjungtas, mieliau 
būtų laukiama konflikto paspartini
mo, nei kelis metus delsti, kol demo
kratijų priemonės svarstykles pas
vers Vakarų naudai.

Atominės įtaka į rusų kalkulaci- 
jas čia nenagrinėjama — nežinia, ar 
ji veikia spartinančiai ar stabdan
čiai. Bet kad veikia — nėra abejonių.

Europiečiai betgi nerodo palanku
mo amerikiečių planams išlaisvinti jų 
kraštuose po kelerių metų karo. Ko 
jie trokšta, yra: kiek pagalbos Ame
rika gali sutelkti tuoj pat pradžioje 
ir kol gresia pavojus.“

* « ’ »
Kiek rimties priduodama šiuo me

tu vykstančiai JTO sesijai pasaulio 
spaudoje, rodo mažas epizodas iš 
šveicarų dienraščio

„Dle Tat“:
„Ponas Manuilskis, anų laikų ko- 

mintemo dvaro teoretikas su kilnia 
gaspadoriaus galva, o dabar jau ir 
raukšlėta husaro fizipi-omija, J.Tau- 
tų glėbyje atstovauja sovietinę Uk
rainą, vieną nedaugelio tų suvereni
nių valstybių, kurios visai ir pilnai 
atitinka nacionalinės laisvės ir ne
priklausomybės molotoviškąją defi
niciją. Neklaidingumas, kuriuo jis 
seka gestus ir argumentus savo di
džiojo kolegos Višinskio, yra tik pa
pildomas įrodymas sprendimų lais
vės, kuria naudojasi Ukrainos dele
gatas, palyginti su Vakarų pasaulio 
„dolerių bernais".

Kai Višinskis Saugumo Taryboje 
paskelbė nedalyvausiąs Berlyno klau
simo svarstyme, Manuilskis leido tai 
savo laisvei nušvisti šiais šviesos 
spinduliais: „Aš delsiau iki paskuti

tis pusantro milijardo žmonių, gy
venančių Europoje ir, Azijoje tarp 
JAV ir TSRS, žinoma, jei Amerika

vykdomi atominiai bombardavimai 
prieš TSRS. Didelis laivyno prana
šumas įgalina visus veiksmus prieš 
TSRS tiek iš Azijos, tiek iš Vidur
žemio jūros pusės.

Atrodytų, kad jei ateinančiais me
tais prasidėtų karas prieš TSRS, jis 
galėtų būti žaibinio pobūdžio. Tačiau, 
autoriaus nuomone, tai klaida. Sovie
tus nugalėti žaibo karu nėra įma
noma ir tai priklauso nuo jų strate
ginės padėties Eurazijos kontinente.

Šio meto pavojus, esą slypi ne 
eventualiame JAV bandyme sovie
tams primesti amerikiečių socialinę 
ar politinę sistemą ir atvirkščiai. Čia, 
būsimo konflikto atveju, didžiausios 
reikšmės turi politinė ir ūkinė atei-

su Sov. Rusija būtų vienos pasauly, 
galima būtų • prileisti, kad didelio 
amerikiečių pranašumo dėka karą 
prieš TSRS būtų galima greitai lai
mėti. Tačiau jos nė vienos ir to pu
santro milijardo žmonių negalime 
visai paneigti. Jų buvimas visai pa
keičia karinę pusiausvyrą, nes karu 
prieš TSRS negali būti laimėtas tik 
sovietų teritorijoje, bet taip pat Ir 
Europoje bei Azijoje.

Jei įvyktų karas prieš TSRS, dar 
neturinčią atominių bombų, tai ji, 
būdama išsidraikiusi dviejuose kon
tinentuose, rastų priemonių suma
žinti tos atominės ofenzyvos, nu
kreiptos prieš ją, pasiekimus. Ji tai 
atliktų naudodamasi keliais metodais.. 
Ji rekordiniu greičiu didina savo ka
rinį pajėgumą gyvenimo, standarto: 
menkėjimo sąskaitom Nepatenkin
tiems gyventojams ir ypač bu v. ka-. 
riams atsakoma — konfliktas su fa
šistiniu kapitalizmu yra neišvengia
mas. Tačiau kam būtų naudingas so
vietų karinio pajėgumo didinimas,, 
jei jų miestai ir centrai galėtų būti 
sunaikinti atominių bombų?

Tatai turėdami galvoje sovietai 
ėmėsi vykdyti savo pramonės decen
tralizaciją. Šiuo požiūriu TSRS yra 
žymiai geresnėje padėty už kitas Eu
ropos valstybes. Pvz. Anglija, Pran
cūzija ar Vokietija būtų ypatingai 
jautrios koncentruotiems oriniams 
puolimams. Tuo tarpu geografinė 
TSRS padėtis yra žymiai geresnė.

Per 4 karo metus pramonės ga
myba Urale pakilo 3,6 kartus ir Si
biro rajonuose — 2,8 kartus. Ketvir
tasis penkmečio planas ypatingą dė
mesį kaip tik ir kreipia į šias azia- 
tines TSRS sritis. Į jas, ypač J ra
jonus tarp Maskvos ir Uralo ir Į 
centrinę Aziją pokario metu dedami 
didžiausi kapitalai.

Ką reiškia šioji pramonės decentra
lizacija? Šis įmonių išblaškymas to
limuose plotuose? Neabejotinai, prie
monės destruktyvinei atominių bom
bų galiai sumažinti.

Sovietai kovodami prieš šią galią 
rado dar vieną būdą: jie įrengia po
žemiuose savo svarbiausias ginklavi
mosi įmones ir ginklų sandelius. Jau 
vokiečių patyrimas yra parodęs, kad 
šių įmonių įrengimas po žeme, nepai
sant bombardavimų, gali būti labai 
naudingas — juk, pagal karinių spe
cialistų davinius, vokiečių ginklavi
mosi lygis savo viršūnę buvo pasie
kęs 1944 m. — jis tada buvęs net 3 
kart didesnis už 1941 m. lygį. Žinoma, 
apie šiuos sovietų žygius viešai nes
kelbiama. Čia galima tik pastebėti,, 
kad ir JAV šiuo atžvilgiu nenusilei
džia — 1948 m. ten paskirti žymūs 
kreditai požeminių įmonių įrengimui.

(Nukelta į 5 pusi.)

jaų, ant Radviliškio) į skrendančius vokiečių lėktuvus pylėsi 
pėdai šviečiančių kulkų Prožektoriai skrodė dangų Iš rusų 
pusės pakilo raketa ir lėtai plėvesuodama skrido, skrido j 
mus. Sep prišoko prie telefono ir sukomandavo. Po valan
dėlės pasigirdo artilerijos sviedinio kaukimas iš užfrontės, kur 
Stovėjo vokiečių pabūklai.

Retkarčiais pasigirsdavo kulkosvaidžių šūviai ir šviečian
čių kulkų trajektorijos pakibdavo juodame danguje. Viskas 
alsavo kovos dvasia, fronto dvasia, nepamirštama tam, kas 
kartą' matė.

Į mūsų kiemą užklydo pusparšis.
— Ar jis jūsų? — paklausė Sep.
— Ne.
— Na, tai mes plausime.
Dar pašėrė porą dienų, bet kai reikėjo piauti, Vaivadai 

pasisavino (mes žinojome, kad tai ne jų) ir nusivarė pas save. 
-- Vakare pasigirdo kiaulės žviegimas Vaivadų kieme. Ar
tileristai griebė šautuvus ir skubiai nubėgę atėmė tą kiaulikę 
iš pėstininkų, kurie ją pagriebę jau kėlėsi į vežimą. Kitą 
dieną paskerdė.

Pamaniau: kai ateis bolševikai, senis melagis iš to pa
darys nebūtas istorijas.

. J 944, IX, 17. Sek
Gavome įsakymą išsikraustyti. Vėl pasijudinome iš na

mų, nežinodami, kur trenks mus likimas. Vakare „laikinai“ 
įvažiavome į Antulio sodybą ir apsistojome daržinėje. Tas 
„laikinai“ tęsėsi porą savaičių. Dienomis grįždavome su ve
žimu dirbti. Pasikasdavome bulvių, šį tą įsikraudavome iš
vežti, pasiimdavome pašaro.

Sep sakė, kad jie išvažiuoja prie Varšuvos. Galvojau: 
tankų diviziją atitraukė, dabar vėl geresniąsias jėgas išsiun
čia ... užeis bolševikai.

Antroji artileristų pamainą, rodosi, buvo neblogi vyru
kai, bet bites išdraskė. Tuo be galo pasibjaurėjome.

Vargšės bitelės, didelių ‘kūgiu susispietusios apie savo 
motiną, šildė ją. Gaila, labai jų gaila, bet nieko negalėjome 
pagelbėti. Kas silpnas ar nelaimingas, turi mirti, — tai žiau
rus gamtos dėsnis.

Buvo dienų, kada aš vienas pareidavau į sodybą, palesin
davau ančiukus, pasirodydavau vokiečiams, kad jie nepasi
justų vieni ic neapiplėštų galutinai.

Jurgis Jankus (8)

Žali velniukai
(Iš nepažįstamos mergaitės užrašų)

— Kokia bus nauda iš manęs tenai, jeigu čia pasilikusi 
žus visa tauta.

— Visa nežus.
— Tai nežūsiu ir aš. Vienas pasauly pasilikti labai no

rėčiau.
— Jis pasuka akis į mane ir taip šypsosi, lyg norėtų 

atsakyti į visus man neaiškius klausimus.
— Ar ne teisybė? — dar prideda.
Jo balsas švelnus, bet platus ir tvirtas, kaip tylos dvelk

telėjimas pačiam audros vidury, ir man dar sunku atskirti, 
ar čia Vytas kalba ar žalias velniukas iš liepos žalumos.

Ištiesiu ranką ir pasakau: 3
— Jau vėlu. Einam.
Vytas pakyla, ir mudu išeinam, o Kęstutis pasilieka pa

silenkęs ant senos persiškos išminties, kuri tokia gili, tokia 
šalta ir teisinga ir tokia neaiški. Ar ji padės jam apsispręsti.

Plačiais laiptais išeinam į gatvę. Čia pilna nusiminusių 
karių ir apdulkėjusių mašinų. Jos veža daug sudėvėtų pa
dangų, sulūžusių medinių grėblių, vielinių tvorų, sudaužytų 
mašinų, o palieka viską: ir pergalę, ir garbę, ir draugų ka
pus. Noriu sustoti ir paklausti:

— Ko jūs čia ėjote? Gal svetimoj žemėj namus norėjot 
rasti?

Bet nieko nepasakau — lūpos nesiveria. Tyli ir Vytas. 
Prie durų paduoda ranką. Taip paprastai, kaip kiekvieną 
vakarą, kai grįždavom paklajoję po gatves.

Nė sykio jis nebuvo peržengęs to slenksčio, ir aš nebuvau 
pakvietusi peržengti. „Gal taip ir geriau,“ — pagalvojau.

Ir dabar laiko ranką ir nežino, kad aš vos galiu sulaikyti 
ašaras.

— Mes dabai kaip ant svyruojančio lapo, — pasako ir 
dar prideda: — Rudenį. _

Dar kartą spustelėjo ranką ir nuėjo. Man pasirodė, kad 
ir jo ranka suvirpėjo. Nuo to širdis krūptelėjo, bet nesu- 
stabdžiau ir nepasisakiau, kad mano tėvai jau viską sukrovė

ir šią naktį išvažiuojam. Man buvo gėda pasisakyti, kad 
ryžtuos palikti viską: ir žmones, ir ateitį, ir viltis.

Greitai užbėgau į butą ir išėjau i balkoną. Ilgoj tiesioj 
gatvėj, tarp išsidraikiusių vakaro šešėlių, dar ilgai mačiau 
plačią pilką jo nugarą. ’

Prabėgo nuo to laiko daug dienų. Važiuodama į Ham
burgą, netikėtai susitikau Kęstą. '

— Ar girdėjai ką apie Vytą? — po kelių žodžių kalbos, 
paklausė.

— Nė garso.
— Nebėra.
— Nebėra?! — surikau. -7
Kęstas paėmė man už rankos. <
— Nebėra.
— Nužudė?
Valandėlę gaišo žiūrėdamas į šalį, paskum stipriau su

spaudė ranką:
— Tik nesidėk perdaug į širdį. Nukankino. Arkliais su

plėšė, — patylėjęs pridėjo.
Nieko negalėjau pasakyti. Žodis nėjo pro lūpas ir akys 

negalėjo sulaikyti ašarų. Kęstas stovėjo priešais ir jas matė, 
tik negalėjo matyti, kaip plyšo širdis, kad jis žuvo su žudoma 
tauta, o aš pasilikau vieniša vienišiausia. Ar ne smagiau, 
būtų buvę žūti kartu, jeigu taip telemta gyventi.

— Ir mums čia nebėra kas veikti, — pasakė Kęstas.
— Grįši? — paklausiau.
— Ne! Aš mirti nenoriu. Aš važiuosiu į pasaulį
— Kas ten laukia?
— Kova. Už Vytą ir už visus. Už suplėšytą Lietuvą..
Jis tebestovėjo priešais, ir aš mačiau ašaromis padrė

kusias akis ir virpantį balsą.
— Aš kovosiu kaip žydas. Mes turim taip kovoti! — 

patylėjęs pridėjo ir tuose žodžiuose švystelėjo man gyvenimo 
prasmė. *

* • *
Atsikėlęs į buvusią pereinamąją stovyklą, radau ant Iš- • 

mušto lango lietaus perlytą sąsiuvinį ir jame,, nors ir su var
gu, perskaičiau tą rašinėlį Iš čia daug jaunų žmonių važiavo 
į Australiją, Braziliją, Venecuelą ir dar į daugelį kitų kraštų. 
Atrodo, išvažiavo ir jo autorė, gal netyčia užmiršusi užrašų, 
sąsiuvinį ant lango. Bet aš jį perskaičiau ir nusirašiau. Ti
kiu, nežinoma autorė nesupyks, kad leisiu jį paskaityti ir 
kitiems, kurių ir širdys ir tėvynė taip pat suplėšytos.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Musų dainų grožis vokiška?

Mūsų dainų grožis nėra tai mūsų 
"tautinio pasididžiavimo dalykas, bet 
■daugelio svetimųjų teisingai paste
bėtas reiškinys. Kiekviena tauta yra 
savaip dainų tauta, tačiau mūsiškė 
yra ir kitų pripažinta kaip daininin- 
giausia tauta. Todėl suprantamas 
■didelis mūsų kaimynų susidomėji
mas mūsų dainomis.

Vokiečių poetai seniai atkreipė 
■dėmesį į mūsų dainas. Lessingas, 
Herderis, Goethe — jie visi žavėjosi 
mūsų tautos širdies kūryba. „Welch 
naiver Witz, welch reizende Einfalt“ 
— apibūdino Lessingas. Po to tūk
stančiai mūsų dainų buvo išversta į 
vokiečių kalbą. Rheza, Nesselmann' 
as, Ad. von Chamisso, Richard Deh- 
mel, O. Wohrle, V. Jungfer etc.

Naujasis V. Jungferio mūsų dai
nų rinkinys „Litauischer Lieder-< 
schrein“ yra antroji laida, tačiau ji 
yra svarbi ne tik folkloristiniu, poe
tiniu, bet ir kultūriniu požiūriu. Tai 
iškelia mūsų kultūrines vertybes tos 
tautos tarpe, kuri turi progos mus 
šiandien iš arti stebėti ir iš pavir
šiaus kartais ne visiškai teisingai 
suprasti.

Prof. V. Jungferis yra apdovano
tas poetiniais gabumais. Jis puikiai 
supranta mūsų tautos lyrinę sielą. 
Jis puikiai pažįsta ne tik mūsų dai
nų dvasią, bet ir jų ritmiką, jų for
mą. Jis tiksliai apibūdina: „Das li- 
tauische Volkslied gibt alles in einem 
Klang, Seele und Symbol, im Zauber 
■der einfachsten Worte, der natūr- 
lichsten Mittel. Voll der schweben- 
•den Gefūhle erhebt es sich vor dem 
Horer wie ein lebendiges Gebildė, 
wie ein melancholisch-heiterer Tanz 
der Menschenseele. In den Liebes- 
liedem, die die litauische Volkspoe- 
sie beherrschen, spiegeln sich alle 
Empfindungen des Herzens, von 
lieblicher Schalkhaftigkeit bis zur 
tiefsten Trauer und Verzweiflung.“ 
(Recenz. knyga, 8 psl.) Tokiu poeti
niu, psichologiškai analitiniu būdu 
parašyta visa V. Jungferio įžanga. 
Iš jos sužinome, kad redaktorius ir 
vertėjas atrinko į šį rinkinį tik tas 
dainas, kurios amžių bėgyje kalbiškai 
ir stilistiškai nepaseno, kurių formos 
grožis ir šiandien tebeturi modernią 
vertę.

Ir kaip didelį teigiamumą, turime 
tuoj pastebėti, kad naujausi mūsų 
dainų vertėjai: V. Jungferis, Richard 
Dehmel, E. Horst Engert puikiai su
prato ne tik dainų tekstą, jų dvasią, 
bet ir formos niuansus. Štai V. Jung
feris dainoje „Zwei Bitten“ vaizdžiai 
Įkuria:

Ach Gott, nicht gib mir
Ein solches Schicksal, 
Dass im glefchen Dorfe 
Mein Magdlein aufwachst.

•Darin mūsst’ ich ja stes nur 
Mein Rosslein fūttern, 
Stolz paradieren
Vor ihr alle Tage. (Ibid, 37)

Iš pirmo žvilgsnio „paradieren“ 
atrodo labai modernu, tačiau tas 
vaizdas: Stolz paradieren mums su
kelia gausias asosiacijas. Arba įsi- 
skaitykite Richardo Dehmelio „Der 
Schandgast“ apie žvirblio dukters 
vestuves, vestuvių nekviestą viešnią 
pelėdą. Kiek čia sąmojaus ne tik 
turinyje, bet ir formoj, vaizdų parin
kime, ekspresijoj.

Der Sperling machte 
Der Tochter Hochzeit, 
Armleutchens Hochzeit, 
Lira ritamta.

Naujos knygos ir leidiniai
TĖVYNĖS SARGAS Nr. 2—3. 

Kultūros, visuomenės, politikos ir so
cialinių mokslų žurnalas. Redaguoja 
■redakcinė komisija Reutlingene. Šis 
-dvigubas numeris yra 128 psl., didelio 
formato, kaina 3,50 DM.

KALENDORIUS 1949 METAMS. 
Mažo kišeninio formato, kietais vir
šeliais. Kalendariumas pritaikytas 
■užrašams. Jame keli lapeliai teksto, 
kur randame svarbesniųjų Lietuvos 
.gyvenimo įvykių datas, pagrindinės 
žinios apie JAV ir Anglijos pinigus 
bei matus, maisto kalorijų lentelė ir 
pluoštelis tremtiniams žinotinų adre
sų. Gal keliolika laisvų lapelių už
rašams. Išleido „Aistia“ Kassel’yje. 
Pardavinėjamas po 1,50 DM.

Rašo Stepas Vykintas
Ein Roggenkornchen,
Draus backt er Brotchen, 
Kleinleutchens Brotchen, 
Lira ritamta.

Ein Gerstenkornchen,
Draus braut er Bierchen, 
Gutfremdchens Bierchen, 
Lira ritamta.
Šiąja humoro dvasia stilingai per

teikta visa daina.
Mūsų dainų nuotaika, lietuviškos 

melodijos, forminius niuansus jau
čiame ne tik V. Jungferio, R. Deh
melio, bet ir Rhesos, Nesselmano, O. 
Wohrles ir k. vertimuose.

Iš mūsų dainų skaitytojas pažins 
ne tik grožį, bet ir mūsų tautos mo
ralinę stiprybę. Štai kaip trumpai, 
tiesiog aforizmu, yra apibrėžta lie
tuvių pažiūra į meilę:

„Pažadėtoji Žemė" Kasselyje
Su „Pažadėtosios Žemės“ prem

jera, įvykusia rugsėjo 3 d. režisie
riaus Ip. Tvirbuto 25 metų scenos 
darbo sukakčiai paminėti, Kasselio 
dramos studija pateikė savo gyvy
bingumo įrodymą ir atidavė duoklę 
„laiko teatrui“. Tam „laiko teatrui", 
kuris perkelia scenon aktualiąsias 
problemas ir apipavidalina bėgamuo
sius įvykius, stengdamasis atitikti 
Schillerio „moralinės įstaigos“ reika
lavimus. Jo stiprybė glūdi dienos 
įvykių įprasminime, jo pražūtis slypi 
publicistikoj, scenos subanalinime.

„Pažadėtoje Žemėje“ tas aktualu
sis įvykis, problema, jungianti gy
venamąjį metą, žiūrovus ir sceną, 
tai — emigracija, įsikurdinimas. Ji 
sprendžiama 20 amžiaus pradžios ti
krovinės angių dramos rėmuose — 
lėtuose, plepiuose, dvelkiančiuose 
pliušiniais baldais, kietomis apy
kaklėmis ir rūpestingai natūralisti
nėmis dekoracijomis, su West-Endo 
ašarotumu ir humoru. Autoriaus sce
ninis instinktas nuosaikumas ir nuo
sekliam natūralistui būdinga „kas
dienybės išmintis“ sudaro veikalo 
patraukliąją pusę. Dramaturgu di
džiąja raide autorius virsta tik ke
liuose trečio veiksmo epizoduose, 
kur prieš mus stovi nebe Miss Nora 
ir Frank Taylor, bet vyras ir moteris 
su savo nuogu brutalumu, geidulin
gumu, jėga ir grožiu. Įdomu, kad 
autorius trečiame veiksme naudojasi 
gana primityviomis sceninėmis prie
monėmis, kas rodo, kad tarp bana
lumo ir poezijos scenoje dažnai tėra 
vienas žingsnis (pal. T. Wilderlo 
„Mūsų Mažąjį Miestelį“).

Režisierius — jubiliatas sutam- 
prino ištysusį dialogų rezginį ir ap
valė jo dulkes. Nors ir neišeinant iš 
„buitinio“ recepto ribų, sukurtos šil
tos ir gyųos mizanscenos (ypač ant
rame veiksme). Tipus piešiant ne
vengta naudoti mechanizavimo 
(Wickham) ir klounados (Trotter), 
bet skonio ribose ir nepažeidžiant 
visumos. Jei kai kurie charakteriai 
ir režisieriaus užsimojimai liko pu- 
siaukely, kaltas kai kurių aktorių 
žalumas ir pernelyg sunkios materia
linės sąlygos. Visumoje, tačiau, iš 
scenos bylojo teatro menininkas, ir 
jis bylojo teatrine kalba, kurią trem
ty taip retai teišgirstame mėgėjinių 
ir proginių pastatymų antplūdy. Dėl 
atmosferinės tikrovės trūkumų barti- 
nas dail. St. Neliubšys, kurio dekora
cijos įstengė iš dalies patenkinti tik 
trečiame veiksme. Miss Wickham po
mirtiniame kambary (1 v.) nebuvo 
nei Anglijos, nei mirties kvapo, o tik 
Rokiškio užkandinės prieškambarys. 
Antrojo veiksmo lova — ornamen
tuotas drožinėlis iš „Alkos“ muzie
jaus — vaitojo mindoma grubių Ka
nados vyrų. Pilnai į kanadinį milieu 
tepataikė E. Marsh barzda ir Miss 
Noros palaidinukė (4 v.).

Centrinę veikalo figūrą, merginą 
„kuriai viskas atsitinka“, vaizdavo 
L. Rutkauskaitė. Semdamas! iš savo 
turtingo patyrimo, ji išlaikė pilno 
kitimų ir lūžių vaidmens ritmą. Iš 
L. Rutkauskaitės lygio aktorių dau
giau ir reikalaujame, todėl truputį 
pasigedome betarpiškumo, pirmykš- 
tinumo bei pastangų kuriant charak
terį. L. Rutkauskaitės sugebėjimų 
skalės platumą labiausiai išryškino 
4 veiksmas.

Frank Taylor, pionieriaus įsikū
nijimas, teko pradedančiam aktoriui

Im kleinen Dorfe
Sind kleine Madchen,
Aber gross ist die Liebe. (Ibid, 63)
Trumpai tariant, tikroji meilė yra 

tyroj kaimo širdy.
Arba štai, vėl,, kaip puikiai pasa

kyta dainoje apie laisvę:
Sind Luft und Wasser und Land 

erst frei,
Dann saūm’ ich nicht langer, 

dann eil’ ich herbei.
Argi tai nebūdinga ir šios dienos 

mūsų politinei situacijai? Kai bus 
laisvas mūsų oras, mūsų vanduo ir 
mūsų kraštas, nė vienos minutės ne- 
delsime į jį grįžti.

Arba štai vėl koks pedagogas 
tiksliau nusakys apie darbą kaip 
daina:

St. Tamošaičiui. Išvaizdos masyvu
mas ir darbštumas ruošiant rolę ti
krai pionieriškos žymės. Tačiau tech
ninių aktoriaus priemonių neapval- 
dymas kas antrame žingsny kišdavo 
koją jaunam pionieriui, vaikščiojan
čiam scenoje įtemptais raumenimis 
(skaityt Stanislavskįl). Antrasis St. 
Tamošaičio baubas — snaudžiantis 
juslumas ir dvasinis imlumas. Ele
mentariųjų jausmų prasiveržimas 
trečiame veiksme liko visai nepajus
tas. Ir dramblį scenoje vaizduojant 
būtinas chameleono jautrumas. Ne
žiūrint visa to, monologas apie pre
rijos tylą ir kelios prošvaistės 4 
veiksme įrodė, kad St. Tamošaitis 
gali pataikyti ir aktoriaus pėdosna.

E. Marsh rolės maiše. G. Marsh 
(R. Kardeliuklenės) laikysena išdavė, 
kad ji, kaip ir St. Poškus, nebe nau
jokė scenoje. Pasigesta tik poros 
nervingų, sausgysliškų judesių, baig
minio lako, kuris ją galutinai pa
verstų buvusia Winnipego viešbutėlio 
padavėja.

Iš latvių kultūrinio gyvenimo
Žymaus dirigento jubiliejus

Rugsėjo mėn. sukako 60 metų lat
vių dirigentui, dainininkui ir muzi
kos kritikui Eduardui Ramatui, ku
ris gyvena britų zonos Spakenbergo 
stovykloje Geesthachte ir nuo pat 
pirmųjų tremties dienų vadovauja jo 
paties įsteigtam, pagarsėjusiam lat
vių chorui „Daugava“. Ta pačia pro
ga savo trejų metų sukaktį paminėjo 
ir patsai „Daugava“ choras, galutinai 
susiorganizavęs 1945 m. birželio mėn. 
Per tą laiką iki šiolei choras suge
bėjo britų ir amerikiečių zonose duoti 
112 viešų koncertų ir Hamburgo ra- 
dijofonui įdainuoti 26 dainas, kurios 
transliuotos jaji kelis kartus per 
Hamburgo radiją.

Latvių tautinio fondo veikla 
Švedijoje

Tautinio fondo Švedijos skyrius 
yrą suorganizavęs provincijoje jau 
80 atstovybių, . kurių padedamas 
stengsis atžymėti Latvijos nepriklau
somybės 30' metų sukaktį. Fondas 
taip pat renka žinias ir medžiagą apie 
Latviją, — jas panaudos propagandos 
leidiniams. Įsigyta keletas propa
gandinių filmų. Numatyta išleisti 
Latvijos istorija anglų kalba. Am
sterdamo bažnyčių konferencijoje 
išplatinta brošiūra apie Latvijos baž
nyčių likimą „The Lutheran Church 
of Latvia Behind the Iron Curtain“. 
Fondas taipgi remia latvių atstovy
bės darbą UNO konferencijoje Pary-- 
žiuje ir stengiasi užmegzti ryšius su 
kitų Pabaltijo tautų giminingomis 
organizacijomis.
Buv. Baltijos universiteto prezidentas 

išvyko Kanadon
Su vienu iš paskutinių transportu 

Kanadon išvyko ir buv. Baltijos uni
versiteto Pinneberge prezidentas prof. 
P. Gulbis, pakviestas dirbti moksli
nio darbo Hamiltono universitetan, 
kur darbuojasi jau gerokas skaičius 
išvykusių latvių mokslininkų.
Latvių baleto gastrolės Austrijoje

Latvių baleto trupė, kuriai vado
vauja buv. Latvijos Nacionalinės 
Operos baletmeisteris O. Lemnis, ap-

O Mensch, o Menschchen,' 
Gleichst du der Biene?
Genug ja stichst du 
Ins Herz, in Herzchen.. 
Tu deinem Bruder 
Auch mal was Gūtes; 
’š ist Menschenarbeit! (Ibid, 123) 
Šis Vi Jungferio literatūriškai ge

rai atrinktas mūsų dainų rinkinys .ir 
„Patrios“ leidyklos iliustruotai sko
ningai išleistas leidinys tegul eina 
į vokiečių ir į mūsų visuomenę, kuri 
mėgsta žodžio kūrybą, su šiais paly
dimais posmais:

Nun will ich singen ein Lied, ein 
Liedchen,

Ich sangesfrohes Magdlein, 
Den kleinen Schrein auftun von 

Liedem, 
Die Lieder heut entsenden.
___  (Ibid, 46) 

♦) LITAUISCHER LIEDERSCHREIN. 
Volkslieder in deutschen Uebertra- 
gungen und Nachdichtungen. Mit 
einer Einfūhrung herausgegeben von 
Dr. Victor Jungfer. „Patria“-Verlag, 
TUbingen, 123 p. Kaina nepažymėta.

R. Hornby (J. Skomantas) laikėsi 
savo įgimto humoro dovana, bet 
dažnai primindavo jaunutį šokėją, o 
ne kortų šulerį.

Dinamiškumu išsiskyrė B. Trotter 
(J. Petkevičius), naudojęs nemiršta
mas komedijos priemones — akių 
vartymą, mikčiojimą ir 1.1.

Mechanizuotoji Wickham porelė 
(E. Praninskas ir G. Kudokaitė), 
ypač pirmasai, judėjo automatišku 
tikslumu. G. Kudokaitė, šiame pas
tatyme turėjusi vaizduoti visai skir
tingą charakterį, nors ir neištęsėjo 
iki galo, bet parodė sugebanti išsi
vaduoti iš štampo rėmų.

Emma Sharp (E. Varnaitė) ir Ag
nes Pringle (L. Kašiubaitė) buvo per 
jaunos savo epizodinėse senmergių 
ir senių rolėse. Pirmosios apdaras 
vertė galvot apie Šiluvą, o ne Mani- 
tobą. Pagirtinos pirmosios pastangos 
ir antrosios temperamentas. Mr. 
Wynne (A. Varnas) buvo senas ir 
sulinkęs, kaip to reikalavo jo rolė.

keliavusi visas tris Vokietijos zonas, 
nepėr seniai viešėjo Austrijoje, kur 
su dideliu pasisekimu suruošė baleto 
vakarus Bregenze, Dornbime, Blu- 
denze, Feldkirche ir Lindau'e. Gast
rolės vyko dviejų prancūzų general
gubernatorių protektorate.

Latvių informacijos centras JAV
Jungt. Valstybėse įsteigtas latvių 

informacijos centras, kuris bendra
darbiaus su Amerikos politikos ir vi
suomenės veikėjais. Kaip žinoma, toks 
lietuvių informacinis centras (LAIC) 
jau keletas metų veikia prie Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir yra daug 
nudirbęs propagandinėje srityje. Jo

Kai kurie nesklandumai emigracijoje
(Pradžia 2 pusi.)

gijas, pažintis su svetimšaliais ir 1.1., 
atima ir tą valandėlę atsilankyti į 
tremtinių sueigas. Tokioj Chicagoj 
jau keli desėtkal jaunimo, bet maža 
kuris mato reikalą glaustis prie sa
vųjų, kad neprarastų tai, ką iš Eu
ropos atsivežė.

Žiūrint į tolimesnę ateitį, jau žy
mūs neigiami reiškiniai ir emigrantų 
vaikų klausime. Dabar jau ir lietu
vių mokyklose išimtinai vartojama 
tik anglų kalba. Vaikai, pora metų 
joje pabuvę, jau pusėtinai gali var
toti svetimą kalbą. Kartą stebėjau 
naujų emigrantų būrį valkų, kurie 
žaisdami gatvėje per ilgesnį laiką 
neprašneko lietuviškai, o tuo laiku 
pro šalį ėjusi senos kartos moterėlė 
ištarė šį skundą: tai ką norėti, kad 
čionai gimę mūsų vaikai lietuviškai 
kalbėtų... Prie progos šį reikalą 
priminiau jų inteligentams tėvams, 
bet jie tik pasigėrėjo, kad vaikų kal
bant lietuviškai nesigirdi.

Šių neigiamybių akivaizdoje, — 
ne veltui tik po poros emigracijos 
metų — girdėti net didelius opti
mistus apie naująją kartą kalbant: 
kritikuojame senuosius už nutautė- 
jięną, bet mes, nors daug daugiau iš

Bern. Brazdžionis

Kai išklydom, iškeliavom 
Iš tėvynės Lietuvos, 
Niekas kelio mums nerodė, 
Krito bombos ant galvos.
Verkė Nemunas, patvinęs 
Brolių ašarom, krauju, — 
Nepriglaus ten niekas mūsų 
Neprikels čia niekas jų.
Ir tariau sudie berželiams. 
Ir tariau sudie klevams, 
Ir tariau sudie kapeliuos 
Ilsintiems tėvų tėvams.
Ir, kai žemė sudejavo 
Visame tėvų krašte, 
Man iš tolo pamojavo 
Obelėlė šakute.
Sugirgždėjo svirno durys, 
Vėjo varstomos žiauriai... 
O gal ne, gal širdį dūrė 
Ten pravirkę vyturiai?...
Gal ten jų giesmelės aidas 
Šaukė: — grįžkit atgalios, 
Nepaklydę, nepražuvę 
Svetimų kraštų keliuos.
Ir dabar tą didį balsą 
Rytą vakarą girdžiu, 
Ir dabar visur aš ieškau, 
Vien tik tėviškės žvaigždžių.
Vien tėvynė šaukia mano 
Ir svajones ir mintis, 
Ir tikiu, — ją mano akys 
Nors prieš mirtį pamatys.

(Iš eilėraščių rinkinio 
„ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ“)

Uždangai nusileidus, jubiliatų 
sveikino ištaigų atstovai, matėsi gė
lių, dovanų. Bent porai valandų no
rėjosi tikėti, kad visuomenė ima 
įvertinti ir suprasti, kiek daug reiš
kia turėti bent vieną teatro meni
ninką stovykloje.

Publika sutiko „Pažadėtąją Žemę“ 
bene palankiausiai iš visų Kasselio 
Dramos Studijos statytų veikalų. 
Nežiūrint pinigų bado stovykloje, iš- 
tęsėti keturi pastatymai.

Su „Pažadėtąja Žeme“ rengiama
si plačiai apvažiuoti anglų, zoną ir 
aplankyti Hanau stovyklą.

A. Landsbergis

pavyzdžiu, kaip matome, dabar pa
seka ir latviai.
O. Lemanis — Stuttgarto Operos 

baletmeisteris
Buv. Latvijos Nacionalinės Operos 

baletmeisteris O. Lemanis, pastatęs 
baletą „Carmen“ operai Stuttgarte, 
atkreipė į save Stuttgarto operos va
dovybės dėmesį tiek, kad ji sudarė 
su juo, kaip baletmeisteriu, sutartį 
visam ateinančiam sezonui — ligi 
1949 m. liepos 31 d. Šiuo metu ba
letui. Lemanis ruošia baletą J. Strau
so operetei „Vienos kraujas“, kurios 
premjera numatoma ateinančių metų 
pradžioje.

Lietuvos esame gavę, vargu už 30— 
40 metų tokiais bebusime.

Neteikia garbės daugelio tremti
nių ir ideologinės pažiūros. Jie savo 
indiferentiškumo dažnai nemoka sau 
pasilaikyti, bet tokiais ofišuojasi vie
šumoje, nenori turėti ir reikalo su 
lietuviškom parapijom bei katalikiš
kais parengimais. Atsimenant, kad 
didžiąją dalį tremtinių šalpos neša 
katalikiška visuomenė, tai taip pat 
ne be pagrindo jie nusiskundžia: ne
jaugi iki tiek buvo priėjusi „Marijos 
Žemė“ Lietuva...

Taigi šiais charakteringesniais 
nesklandumais norėjau priminti bro
liams tremtiniams, kurie vis spar
čiau sklinda po Amerikos kontinen
tą, kad savo dvasinius turtus ne tik 
patys neprarastų, o ir mokėtų jais 
gaivinti savo atšalusius tautiečius 
svetur. Geresnės pragyvenimo sąly
gos pareikalaus dar didesnės aukos 
tėvynei Lietuvai. Gaila tų, kuriuos 
iš pirmų dienų taip sužavi doleris, 
kad net saulės šviesos nebemato, už
buria įvairios svetimybės taip, jog 
savųjų tėvynėje kartaus skundo ne
begirdi.

Indiana, Harbor. 1946. 9. 24
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Kas bus DP futbolo meisteriu?
Lietuva - Lenkija 2:2 (1:1)

Margojo pasaulio mozaika
———. Paruošė Jurgis Kūkalis —

Spalių 16 d. Ingolstadte įvyko fut
bolo rungtynės, kurių nekantriai lau
kėme ne tik mes, bet ir lenkai bei 
ukrainiečiai. Šiose rungtynėse turėjo 
išaiškėti DP futbolo meisteris Vo
kietijoje. Tačiau ši kova baigėsi ly
giomis ir po šių rungtynių tiek lie
tuviai, tiek lenkai ir ukrainiečiai sto
vi pirmoje lentelės vietoje. Kaip te
ko patirti, atrodo, kad tarp šių trijų 
komandų gali būti vykdomos žaidy
nės nugalėtojui išaiškinti.

Pulkus rudeniškas oras sutraukė 
į Ingolstadto stadioną apie 1.000 žiū
rovų, kurie žaidimo klase apslvilti 
negalėjo, bet apsivylė mūsų puolikų 
nemokėjimu išnaudoti mirtinas pro
gas. Nesėkmė? Stoka treningo? Sto
ka gerų puolikų su tiksliais ir aš
triais šūviais visuomet buvo mūsų 
futpolininkų silpnybė ir ją atsivežė 
iš Lietuvos. O jeigu rungtynėse bū
tume turėję nors truputį laimės, jos 
būtų pasibaigusios aukštu mūsiškių 
laimėjimu. O laimėjimas tikrai turė
jo atitekti mūsų vyrams, nes jie bu
vo visa klase aukštesni už lenkus.

Jau pirmame kėlinyje mūsiškiai 
yra aiškūs aikštės viešpačiai. Len
kai, matydami, kad lietuviai geresni, 
stengiasi prie mūsų Vartų prieiti sa
vo greitu puolimu, tik atskirais pra
siveržimais. Tas jiems iš dali-s ir 
pavyksta, nes 23 min. jie dėl ir labai 
abejotino teisėjo sprendimo iš 11 m 
baudinio jau veda 1:0, Pnsiminame 
rungtynes prieš jugoslavus, į kurių 
vienus vartus mūsiškiai žaidė, o ju
goslavai vedė 2:0 savo naudai. Tuoj 
po lenkų įvarčio, mūsiškiai sukrunta, 
ir Jokūbaitis tiesiog meistriškai ima 
galva labai nepatogų kamuolį ir. re
zultatą išlygina.

Antro kelinio vaizdas pasikeičia 
tiek, kad lenkai yra visiškai užspau
džiami, Jie tepajėgia prieiti tik ligi 
pusės aikštės. Bet... puolikų ne
sėkmė! Tik 12 min. vėl tas pats Jo
kūbaitis iškovoja susigrūdime ka
muolį ir pro išbėgusi vartininką daro 
2:1 mūsų naudai. Po šio įvarčio len
kai pradeda rodyti pasimetimo žy
mių, bet aštrus, tačiau netikslus mū
sų puolikų šaudymas iš patogiausių 
padėčių neleidžia pasekmės-gerinti.

Karinis JAV pranašumas prieš TSRS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Toliau .yra neabejotinų duomenų; 
kad sovietai yra-paruošę planus iš 
pavojingų zonų gyventojam evakuoti. 
Tai jiems nesudaro didelio vargo, tu
rint galvoje, kad pas juos maždaug 
trys ketvirtadaliai gyventojų gyvena 
iš žemės ūkio.

Visos šios priemonės skirtos pir
muoju atominio karo puolimo atveju 
nesugriautam politiniam, ūkiniam ir 
kariniam krašto aparatui išlaikyti, 
išvengti totalinės panikos gyventojų 
tarpe ir padėties, kai ginklų bei 
maisto atsargų sunaikinimas galėtų 
suparalyžuoti raudonąją armiją. Ta
čiau yrą aišku, kad sovietai nesiten
kins vien tik defensyvinėmis priemo
nėmis.

Yra tikra, kad pirmieji atominiai 
puolimai negalės sunaikinti didesnės 
dalies sovietinių ^rmijų. Atominės 
bombos nėra ginklas, skirtas panau
doti prieš išblaškytus karius. Ir jei 
dabar prileisime, kad raud. armija 
Išlaikys atominio karo atveju didesnę 
dalį savo karo įmonių, ką gi ji darys? 
Atsakymas nėra sunkus — ji pradės 
ofensyvą, peržengs Sovietų sienas ir 
užims Europą bei Aziją. Ir jei karas 
įvyktų netoliriloje ateity, neatrodo, 
kad kas galėtų tą žygį sulaikyti."

Europos kontinente TSRS bėra vie
nintelė stipri militarinė pajėga. Kas 
galėtų sulaikyti raud. armijos žygį 
Atlanto link? Tik jau ne Prancūzija, 
kurios pajėgi komunistų partija ver
čia abejoti tinkama prancūzų armijos 
veikla pries raudonuosius.

Belieka JAV karinės pajėgos ar, jei 
Anglija įstos į karą, anglo-saksų ben
dros pajėgos. Tai tačiau reiškia, kad 
jei JAV savo karo veiksmus pradės 
vienu metu su atominiais puolimais, 
galingos JAV pajėgos turės būti jau 
atgabentos į Europą. (Dabar Euro
poje esantieji JAV daliniai gali būti 
laikomi tik policine pajėga, visiškai 
netinkama sovietinei ofensyvai sulai
kyti). Yra visiškai klaidinga nuo-
monė, esą, JAV artimoje ateityje ga
lėtų į Europą perkelti didžiules armi
jas. Šiuo metu dar nesama didelės 
JAV armijos ir reikės ne vienų metų, 
kad galima būtų visiškai ją apgink
luoti ir pasiųsti į kovą už tūkstančių 
mylių. Ne, — sušunka str. autorius. 
— Jei prieš pradedant atominį karą 
amerikiečiai neturės Europoje pakan
kamos armijos, niekas negalės su
laikyti sovietų žygio Atlanto link.

Taip atrodo karinė padėtis Euro
poje. (Str. rašytas dar prieš pasta
rųjų Savaičių karinius pasirengimus

Ir štai, 30 min. vėl, nežinia kuo va
dovaudamasis vokietis teisėjas pri
teisia ir antrą 11 m baudinį! Pa
sekmė 2:2. Kėliniui baigiantis mūsų 
komandą ištinka skaudi nelaimė -r- 
sunklal sužeidžiamas mūšų vartinin
kas Perkūnas, kurį be sąmonės ten-' 
ka skubiai vežti į ligoninę. Toliau 
žaidžiama dešimties. Dar sukuria
mos kelios nereikšmingos situacijos 
prie lenkų vartų, tačiau įvarčio ne
pasiekiama.

Šiose rungtynėse Lietuvai atsto
vavo: Perkūnas, Baziliauskas, Kitas 
II, Kitas I, Bašinskas, Jeršovas, Lan- 
gevičius, Grybauskas, Jokūbaitis, Ki
tas III ir Stupelis.

Reikia manyti, kad mūsų žaidikai, 
numatydami galimas žaidynes, dar 
rimtai padirbės. R. Valaitis
Kasselio Lituanica atžymėjo savo 

3 mt. sukaktį
Savo trimetinių sukaktuvių proga, 

Lituanica X. 9—10 d. d., Kasselyje 
surengė sporto šventę, kurios varžy
bas sudarė lengv. atletika, krepšinis, 
tinklinis ir futbolas.

Lengv. Atletikoje varžėsi vietos 
sportininkai ir, nors klubo nariai tik 
pirmą kartą šiais metais pasirodė 
aikštėj, pasiekta ir neblogų pasek
mių. Techniškos rungtynių pasek
mės: vyrų gr.: 100 m — 1. Vodopa- 
las 11,9 sek., 2. Žuromskis 12,1; į to
lį — 1;. Vociopul^- m, 2. K. Miš
kinis su Aižinu po 5,91 m; į aukštį
— 1. Vodopalas 1,49 m, 2. Dainius 
1,49; trišuoūs — 1. Aižinas 12,25 m, 
2. K. Miškinis 11,08 m; rutulys —
I. Vodopalas 12,49, 2. V. Puzinauskas
II, 69 m; diskas — 1. V. Puzinauskas 
36,52, 2. Vodopalas 34,41 m; 4X100 m
— 1. Lituanica 52,9; moterų gr.: 60 m 
T- l. A. Milašiūtė 8,6 sek.; j tolį — 
1. A. Milašiūtė 4,11 m; į aukštį — 
1. Jelmokaitė 1,22 m; rutulys — 1. 
Labanauskaitė 8,57 m; diskas — 1. 
Labanauskaitė 26,10 m.

Kamuolio žaidimuose Lituanicos 
priešininkais buvo svečiai Hanau 
Perkūno sportininkai, kurie savo at
vykimu daug prisidėjo prie įdomes
nių sportinių varžybų. Tinklinyje 

Vak. Europoje. — V. Rim.). Azijoje ji 
nekitbkia. Vienintelės tankų ir lėk
tuvų įiųonės Azijoję yra Mandžūri- 
joje, didžioji jų dalis evakuota so
vietų. Net ir JAV remiamas, Ciang- 
kaišekas negalėjo nugalėti kinietiš- 
kųjų komunistų. Atrodo tikra, kad 
raudonoji armija, savo invazijos į 
Aziją atveju, nesusidurs su rimtesniu 
aziatų pasipriešinimu.

Kas toliau? Kas įvyks, kai Europos 
ir Azijos miestai atsidurs sovietų ran
kose? Taigi, norint laimėti karą prieš 
TSRS, nepakaks atominėmis bombo
mis pulti jos miestus bei centrus, nes 
jos ginkluotosios armijos bus įsitvir
tinusios Europoje ir Azijoje. Tad JAV 
belieka atominių bombų pagalba su
griauti miestus Europoje ir Azijoje ir' 
išvyti raudonąją armiją anapus abie
jų kontinentų.

Kariniai ir politiniai JAV sluogs- 
niai pritaria nuomenei, kad atominio 
puolimo grasomi sovietai gali žy
giuoti Europoje ir Azijoje, kad jų 
štabai šiam tikslui yra paruošę pla
nus ir kad pagaliau sovietų įmonės 
dirba šiam žygiui paruošti.

Dar 1946 m. spalių 10 d. New York 
Tribune W. Lippmann as yra rašęs: 
„Rusija disponuoja neišsenkamais 
pėstininkų rezervais, galinčiais pas
kandinti didesnę Europos kontinento 
dalį. Nebus įmonoma prieš raudo
nąją armiją Europoje panaudoti ato
minę bombą nesunaikinus šimtų, gal 
tūkstančių europiečių, siekiant nužu
dyti vieną raudonosios armijos karį. 
Europa taps įkaitu preventyvinio 
karo atveju“.

Tačiau, jei, nežiūrint visko, karas 
įvyktų, jo išdava nesukelia abejo
jimų. Jį laimės JAV. Jų miestai ir 
centrai nebus bombarduojami. Ligi 
karui pasibaigiant, JAV galės savo 
armijoms pristatyti visa, kas joms 
reikalinga, tuo tarpu, kai sovietams 
tai nebus įmanoma. Pagaliau, JAV 
griaunamoji mašina vis labiau ir la
biau ištobulės ir bus efektingesnė.

svečiai po įtemptos kovos įveikė šei
mininkus 2:1 (13:15,15:3,15:12). Krep- 
šinyje jaunieji hanaviškiai turėjo nu
sileisti prityresniam Lituanicos pėn- 
ketukui, kuris po permainingos ir 
įdomios kovos laimėjo 41:34 (15:16). 
Pasekmė ilgą laiką svyravo tai vie
nų, tai kitų naudai, bet paskutinia
me ketvirtyje šeimininkų pranašu
mas išryškėjo. Taškus pelnė: Lit. — 
K. Miškinis .20, Landsbergis I 9, Mi- 
čiūlis 6, Ralkevičius 3, A. Kazake
vičius 2, Aižinas 1; Perk. — Grud- 
zinskas 20, Pilvelis 7, Kalvaitis 4, 
Dirvenskis 3, KunCaitis 0.

Futbolo Lituanica, po trijų mėne
sių pertraukos išėjusi į aikštę, netu
rėjo sėkmės ir energingesniems per- 
kūniečiams pralaimėjo 4:1 (2:0). Gar
bės įvartį iš baudinio įkirto Sipa
vičius.

Po sportinių varžybų teatro salėje 
įvyko iškilmingas aktas su menine 
dalim. Per iškilmingą aktą Įdubas 
susilaukė daug sveikinimų iš sto
vyklos vadovybės, organizacijų bei 
pavienių asmenų. Meninėje dalyje, 
kurios programą atliko daugiau pa
tys sportininkai, sudarė solo dainos, 
smuikas, baletas, tautiniai šokiai, 
kvartetas ir „linksmieji broliai“. 
Programa buvo pilnos salės prisirin
kusių žiūrovų šiltokai priimta.

Pasižymėję per sportines varžy
bas pavieniai dalyviai ir komandos 
buvo arbatėlės metu apdovanota do
vanėlėmis ir atžymėta diplomais.

Trijų metų sukaktuvių proga klu
bas išleido specialų, gausiai iliustruo
tą savo sieninio laikraštėlio „Sporto 
Naujienos“ numerį. km.

Nepripažintas taikos angelas. — 
Pas Passau policijos vadą pasirodė 
reikiamais dokumentais apsirūpinęs 
austras, kuris viešosios tvarkos at
stovui pareiškė, kad jis iš Linzo at
skubėjęs sukliudyti trečiąjį pasaulinį 
karą. Policijos paprašytas smulkiau 
apie tai painformuoti, jis atsakė, kad 
tam dabar neapsimoką gaišti laiko, 
nes jis. turįs tuoj pat sušaukti „pa
saulinę pilnapročių konferenciją“, 
kuri turėtų įvykdyti tai, kas, atrodo, 
pasaulio diplomatams nepavyks, bū
tent, išvengti naujo karo. Jeigu 1939 
m. būtų buvę jo paklausyta — ir 
antrasis pasaulinis karas būtų neį
vykęs; bet jis tada buvęs palaikytas 
kvailiu. (SDZ)

Gana rankos paspaudimų! — Vie
no priėmimo Oklahamoje metu prez. 
Trumanas nuoširdžiai paprašė parti
jos draugus atprasti nuo rankos pa
spaudimo papročio. Priešrinkiminės 
kampanijos metu jam tekę rankos 
paspaudimu pasisveikinti maždaug 
Su 20.000 asmenų. Kadangi jis turįs 
per dieną pasirašyti apie 600 raštų, 
tad reikią žiūrėti, kad ranka nebūtų 
pavargusi parašams. (UP)

Tikroji priemonė. — Viename 
Australijos kalėjime įrengtas kino 
teatras. Nuo to laiko kalinių elge
sys pasidarė visiškai pavyzdipgas, 
nes į kiną ūž nusižengimus kalėjimo 
drausmei neleidžiama. (EW))‘

Įvairios žinios
• Čekoslovakijoje bežaidžiant fut
bolą, du žaidėjai ir keletas žiūrovų 
buvo užpuolę teisėją ir smarkiai su
žeidė. Turėjo įsikišti policija ir juos 
areštuoti. (AP)
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KOKIU GINKLŲ REIKIA
Reuteris iš Washingtono praneša, 

kad JAV reikalaujančios labai preci
zinių duomenų iš Europos kraštų, kad 
jie nurodyti, ko jiems reikia, neš tik 
tada Amerika galinti nuspręsti, pa
reiškęs vykd. sekretorius p. Lovett,

ŠVEICARAI SUVARŽO KOMU
NISTŲ VEIKLĄ o

DM spec, korespondentas iš Že
nevos praneša, kad Šveicarijos par
lamentui pateikiamas įstatymo pro
jektas, kuris numato griežtas prie-

• Suomija panaikina slaptąją (ko
munistų) valstybės policiją. (DM)
• Reuteris buvo pranešęs, jog Ispa
nijos policija buvo susekusi pasikė
sinimą prieš - Franco gyvybę Sala
manca provincijoje. Franco buvo 
suplanavęs vykti į Portugaliją, ir jis, 
grįžtant automobiliu per vieną tiltą, 
turėjo būti susprogdintas. Bet dabar 
toji kelionė atidėta.
• JAV ateinantiems metams karo 
reikalams paskyrė 14.41)0.060.000 do
leriu, paskelbė prez, Trumanas. Jis 
taip pat pasirašė potvarkį, pagal kurį 
gynybos departamentas turi suorga
nizuoti kariuomenės atsarginius kraš
to gynybai.- (AP)
• P. H. Morgenthau, junjoras, bu
vęs finansų ministeris JAV, o dabar 
pirmininkas „United Jewish Appeal“, 
kritikavo J. Tautos už- tai, kad sios 
uždelsia žydų valstybės įkūrimo 
sprendimą. Pasak jo, stipri Palesti
nos valstybe'(reikėtų suprasti žydų) 
būtų pylimas prieš komunizmą Vidr. 
Rytuose. (Ar žydų valstybė būtų at
spara komunizmui, sunku būtų pati
kėti, turint dabartinę praktiką Rytų 
Europos kraštuose.)
• Ispanijos ir Argentinos vyriausy
bės yra jau susitarusios, kad Ispani
jos piliečiai Argentinoje ir Argenti
nos Ispanijoje galės tarnauti kariuo
menėse tuose kraštuose, kur jie bus. 
Taip pat susitarta, kad abu kraštai 
pripažins šio krašto akademinius ir 
profesinius laipsnius, įgytus jų kraš
tuose.

Ispanijoje keliama mintis likti 
neutraliai, jei karas kiltų Europoje. 
(AP)
• Švedijos karalius Gustavas, turįs 
jau 90 metų, susirgo influenza ir ga
vo penecilino porciją. Sveiksta.
• Prancūzijos vidaus reikalų mi
nisteris p. Julės Moch pareiškė ka
binete, jog jo turimomis žiniomis ko- 
minformas yra davęs 460.000 dolerių 
frankų komunistams dabartiniam 
streikui suorganizuoti. „Kada mes 
turėsime laiko padaryti tikrą kvotą, 
bus galima paskelbti pilnas detales“, 
pastebėjo minlsteris. (DM)
• Iš autoritetingų Londono šaltinių 
pranešama, jog Vakarų Unijos Jung
tinė gynybos būstinė būsianti kur 
nors Prancūzijoje, nors tiksli vieta 
dar nenustatyta. Pirmasis jungtinio

I štabo posėdis įvyko Londone. (AP)

Italijos dvynukų brolija. — Itali
joje veikia „Dvynukų brolija“, savo 
narių tarpe turinti per 20.000 dvy
nukų porų. Brolijos garbės nariu 
laikoma viena italė, kuri yra pagim
džiusi 22 poras sveikų dvynukų.

„New Look" Maskvoje. — Vaka
ruose jau baigianti, atgyventi savo 
amžių ilgų sijonų mada, vadinama 
„New Look“, susi'aukusi garbės 
Maskvoje. Sovietinio radijo praneši
mu, rudens madų parodoje Maskvoje 
buvę pademonstruota 7500 (!) mode
lių. (Paryžiaus arba Hollywoodo ma
dų parodose išstatoma nedaugiau 
kaip 100 modelių.) (UP)

Saliamoniškas sprendimas. — Spa
lių 12 — Naujojo Pasaulio atradimo 
dieną Ispanija ir Lotynų Amerika 
švenčia Kolumbo šventę. Paryžiuje 
tą dieną daugelis JT delegacijų su
sidūrė su sunkia problemą, nes jie 
buvo užkviesti į du, vienu metu 
vykstančius, priėmimus: Franco pa
siuntinybės ir egzilinės Ispanijos vy
riausybės. Argentinos, Brazilijos, Či
lės, Bolivijos, Peru, Dominikonų res
publikos, Kolumbijos ir Nikaraguos 
atstovai nuėjo į Franco pasiuntiny
bę. Meksikos, Panamos, Kubos, Ve- 
necuelos, Guatemalos, Haiti, Prancū
zijos, SSSR ir Lenkijos atstovai ap
lankė respublikonus. Tačiau geriau
siai problemą išsprendė nykštukas 
Costarica; ji buvo atstovaujama 
abiejuose priėmimuose. (AP) 

mones agresyviai komunistų partijos 
veiklai suvaržyti. Projekte, numaty
tos didelės bausmės už skelbimą špatu 
doje nepagrįstų vyriausybės narių ar 
valstybės saugumui kenkiančių pra
nešimų. Šios priemonės, jei įstaty- t v. 
mas būtų priimtas, leis vyriausybei 
suvaržyti ekstremistinius laikraščius, * 
kaip tai buvo praėjusio karo metu.

Kaip žinoma, kai Šveicarija .už
mezgė diplomatinius^ santykius 8U>“ 
Sovietų Sąjunga, Šveicarijos kofnū^-į" 
nistų' spauda taip -puolė federed’mę '“ 
vyriausybę, jog tautiečiai pagėidSto, 
kad tokia spaūda būtų visai Uždaryta.

Komunistų organas šiandien at
virai, nors ir netiesiogiai, nurodo; 
kad Maskva imsis griežtų represijų, 
jei minėtas įstatymo projektas bus 
priimtas, (am.) ' k. ••

lalfia Sicilijoje
riuos išspaudė iš savo aukų. Dauge
lis turtingesniųjų salos gyventojų ir 
dabar jam tebemoka kontribucijas, 
nedrįsdami pasiskųsti policijai. Ban
ditų sluogsniuose Guliano vadinamai 
„Montelepre karaliumi“, kadangi jis 
yra kilęs iš kaimelio Montelepri, kur 
jis savo šeimai yra pastatęs rūmų 
stiliaus vilą. Banditų įžūlumą pa
vaizduoja tai, kad Guliano, iškabinus 
skelbimus, kur už jo galvą buvo siū
lomos 800.000 lirų premijos, pats iš
leido atsišaukimą prieš vidaus reika
lų minister}, už šiojo galvą pasiūly
damas du milijonu lyrų. Guliano,. 
šalia kitų, parašė laišką ir Truma- 
nui, pasiūlydamas Jungtinėms Ame- 
rlkoms Valstybėms įsigyti Siciliją,, 
kurią jis, „Montelepre karalius“, gy
ventojams pritariant, valdąs.

„Viza į Ameriką“
Dėl įvykių Sicilijoje paskutiniuo

ju metu buvo labai smarkiai puo
lama vyriausybė. Tų puolimų pasė
koje vis dėlto griebtasi atitinkamų 
žygių. Smarkiai padidinus policiją, 
Guliano pasijuto ne visiškai jaukiai 
ir vidaus reikalų ministerijai pasiūlė 
savu noru atsitraukti, jei tik ši jį 
paliksianti ramybėje ir išrūpinsianti 
vizą į Ameriką.

Policijos nuomone, Guliano dienos 
jau suskaitytos. Banditas su savo 
gerai ginkluota gauja slapstąsis, ir 
manoma, kad jį bus galima įveikti 
po kruvinos kovos, (pr)

Akcija prieš i
FNP iš Romos praneša:
Italijos vidaus reikalų ministerija 

Sicilijoje pradėjo planingą banditų 
valymo akciją. Atskiras vietoves 
staiga užima stipriai ginkluotos po
licijos būriai ir sunkvežimiais išga
bena šimtus vietos gyventojų, kurie,, 
smulkiai patikrinus jų dokumentus, 
yra arba paleidžiami, arba dėl ben
dradarbiavimo su banditais galuti
nai suimami.

Jau treji metai, kai banditų gau
jos kelia paniką visoje saloje. Poli
cija ligi šiol buvo visiškai bejėgė ir 
praktiškai atiduota banditų malonei, 
kadangi įbauginti gyventojai nedrįso 
remti policinių priemonių. Policinin
kai, kurie bandydavo veikti prieš 
banditus, būdavo nužudomi — net 
ir pats carabinieri komendantas, ku
ris pareikalavo sustiprinti bejėgę 
policiją. Civiliai, kurie pradžioje 
bandė policijai padėti, taip pat „pa
gąsdinimo tikslais“ buvo nužudyti.

„Montelepre karalius“
Siems Sicilijos banditams, vadina

miems „maffia“, vadovauja 25 metų 
amžiaus tūlas Guliano. Savo „kar
jerą“ jis pradėjo nuo kišenvagysčių 
ir žudymų, ir greit pasidarė po karo 
smarkiai plintančio banditizmo „še
fu“. Pirmaisiais metais laikraščiai jį 
vaizdavo drąsiu ir genialiu riaušinin
ku, ginančiu vargšų teises. Tačiau 
iš tikrųjų jis krovėsi milijonus, kų-
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Apie JAV imigracijos nuostatus
Rašo Dr. K. Šidlauskas

Mirė ministeris
Dr. Jurgis Šaulys

(Pradžia praėjusiame Nr.)
' Įdomu, kad bendrasis imigracijos 
įstatymas nenumato jokios pirmeny
bės nei JAV piliečių broliams arba 
seserims, nei JAV gyvenančių sve
timšalių tėvams įvažiuoti.

DP įstatymas panaikino visas šias 
pirmenybes, žinoma, tik kas liečia 
įvažiavimą DP įstatymo ribose ir į 
jų vietą nustatė kitas, būtent:

a) 30 °/o visų vizų turi būti išduo
ta DP, kurie anksčiau dirbo žemės 
ūkyje, įskaitant žmonas ir nevedu
sius vaikus iki 20 metų amžiaus;

b) antrą grupę sudaro namų įren
gimo, aprangos ir kt. darbininkai, 
bei kai kurių specialių akademinių 
profesijų žmonės;

c) trečią grupę turėtų sudaryti 
JAV piliečių arba teisėtai į JAV at
vykusią svetimšalių giminės Iki tre
čiojo laipsnio. Taigi DP įstatymas 
turėtų smarkiai išplėsti giminių įva
žiavimą į Ameriką.

Visų minėtų grupių ribose vizų 
Išdavimo pirmumas bus teikiamas 
pirmiausia tokiems DP, kurie 2-jo 
Pasaulinio karo metu ginklu kovojo 
su JAV priešais ir negali arba ne
nori grįžti į savo pilietybės kraštus 
dėl tų persekiojimų baimės. Antros 
eilės pirmumą vizų išdavimo atžvil
giu turės visų minėtų kategorijų DP, 
kurie 1948 ml sausio 1 d. buvo apgy
vendinti DP stovyklose, bet išimti
nais atsitikimais šis pirmumas galės 
būti teikiamas ir už stovyklų ribų 
gyvenaritiemš DP, jei toks pirmumo 
suteikimas bus pateisintas įstatymo 
vykdymo taisyklių numatytais atve
jais. '' ' ’ .

KVOTŲNUSTATYMAS
Nors pagal DP įstatymą kvotos 

neturės didelės reikšmės, nes išduo
tas išvietintiems'asriienims vizos bus 
į priekį atskaitomos po 50 % iš kiek
vieno krašto metinės kvotos (taigi 
kvotų nepritruks), bet kadangi kvota 
bus nustatoma pagal 1924 m. akto 
12 sk. nuostatus, tad pravartu vistiek 
prisiminti, kuriais principais vado
vaujantis asmuo nuskinamas į ati
tinkamo krašto kvotą, ypačiai, kad 
paskyrimas į tam tikrą kvotą turės 
esminės reikšmės visiems tierps, ku
rie negalės įvažiuoti į JAV pagal 
DP įstatymą ir turės naudotis liku
siomis kvotų dalimis.
' Kaip žinoma, imigranto nuskyri- 
inas į atitinkamą kvotą turi būti 
nustatomas pagal jo gimimo kraštą* 
neatsižvelgiant kiek laiko jis būtų 
išgyvenęs tame krašte. Nors žmogus 
būtų gyvenęs tik keletą dienų savo 
gimtajame krašte ir tuoj būtų buvęs 
išvežtas į kitą valstybę, kurioje jis 
būtų išgyvenęs daugelį mėtų ir įgi-

jęs to krašto pilietybę, vistiek jis gali 
įvažiuoti į JAV tik pagal jo gimtojo 
krašto kvotą.

Įstatymas yra padaręs tik tris 
išimtis iš šios taisyklės:

1. Nepilnametis vaikas turi būti 
nuskinamas į jį lydinčios motinos 
arba tėvo kvotą, o jei abu tėvai kar
tu važiuoja, tai į tėvo krašto kvotą, 
neatsižvelgiant į vaiko gimimo vietą;

2. Žmona gali tam tikrais atve
jais įvažiuoti į JAV pagal vyro kraš
to kvotą, būtent, jei jos krašto kvo
tos pritrūktų, o vyro krašto kvotoj 
būtų dar laisvų vietų;

3. JAV gimęs asmuo, kuris pra
rado JAV pilietybę, turi būti laiko
mas gimusiu toj valstybėj, kurios pi
lietybę jis dabar turi, o jei jis yra 
be jokios pilietybės, tai turi būti už
skaitomas į tos valstybės kvotą, iš 
kurios jis įvažiuoja į Ameriką.

VIZŲ IŠDAVIMAS
Jokios naujos vizų išdavimo tvar

kos DP įstatymas nenumato, todėl 
reikia manyti, kad vizos bus išduo
damos pagal ligšiolinę, t. y., 1924 m. 
akto 7 sk. nustatytą tvarką. Kiek
vienas imigrantas, norįs gauti JAV 
vizą, turi užpildyti nustatytos formos 
pareiškimą dviejuose egzemplioriuo
se, suteikdamas visą eilę žinių apie 
savo asmenį, šeimą, gimines, vykimo 
vietą bei tikslą. Pareiškimas turi 
būti pasirašytas konsulato valdininko 
akivaizdoje ir sutelktų žinių tikru
mas patvirtintas priesaika. Pačią 
įvažiavimo vizą sudaro to pareiškimo 
vienas egzempliorius su atitinkamais 
konsulato atžymėjimais. Vizai gauti

reikia pristatyti keturias pasirašytas 
fotografijas, gimimo metrikų patvir
tintus nuorašus, ištikimybės liudiji
mą, affidavitą apie išlaikymą ir ki
tus reikalaujamus dokumentus, vis
ką dviejuos egzemplioriuos. Gimimo 
metrikus gali atstoti koks nors kitas 
patikimas raštiškas dokumentas 
(pvz., pasas), iš kurio būtų galima 
nustatyti imigranto gimimo vietą ar
ba kilmę. Reikalaujama, kad foto
grafijos būtų darytos ne anksčiau 
kaip 30 dienų prieš įteikimą prašy
mo vizai gauti. Prieš gaudamas vizą 
imigrantas turi dar pristatyti konsu
lato tam tikslui pripažinto gydytojo 
pažymėjimą apie savo sveikatos 
būklę. ,

Vizų išdavimas pavestas išimtinai 
JAV konsulų nuožiūrai ir net pats 
Užsienių Reikalų Ministeris neturi 
teisės kištis į šį reikalą, nebent kon
sulas aiškiai piktnaudotų savo galią 
arba sauvališkai ir be jokios prie
žasties atsisakytų vykdyti savo funk
cijas, tuomet galėtų įsikišti teismas.

Kartą išduotos vizos konsulas ne
gali atšaukti, bet užtat vizos išdavi
mas dar nereiškia tikros garantijos Į 
JAV įvažiuoti, nes kiekvienas imi
grantas gali būti klausinėjamas at
vykus jam į uostą apie vizos gavimo 
aplinkybes ir, jei pasirodytų, jog jis 
vizą yra gavęs per apgaulę, tai toks 
asmuo gali būti suimtas ir grąžintas 
atgal į jo išvykimo vietą. Kiekvie
nas į JAV įvažiuojąs svetimšalis turi 
turėti galiojančią vizą arba turi būti 
įrašytas į kito asmens vizą, tik po 
vizos išdavimo gimęs vaikas įleidžia
mas į JAV su tėvais be jokios vizos.

Naujas potvarkis giminėms įvažiuoti Amerikon
Spalių 8 d. „Vienybė“ rašo, kad DP 

Komisija Washingtone yrą paskelbusi 
naują potvarkį, liečiantį tuos asme
nis, kurie nori atsikviesti Amerikon 
savo gimines. Asmuo, noris atsikviesti 
iš tremties savo giminę, privalo ^už
pildyti taip vadinamą „Relative Af
fidavit Form“ blanką, pažymint gi
minystės ryšį, ir surašyti darbo bei 
buto pažadėjimą. Kvietėjo parašas 
blankuose turi būti notaro patvirtin
tas.- Šiuos formalumus atlikus, rei
kia kreiptis tiesiai į Washlngtoną 
■šiuo adresu: The Displaced Persons 
Commission, Premier Building, Fourth 
Floor, 718—18 Street, N. W, Washing
ton, D. C. ’ ■

Pagal DP įstatymą, tremtinio ke
lionę nuo uosto iki uosto apmoka 
valdžia, o Amerikoje nuo uosto iki 
paskyrimo vietos — kvietėjas.

KAZIMIERAS BALTRAMAITIS 
JAU AMERIKOJE

Amerikos lietuvių spauda praneša, 
kad žinomas visuomenininkas ir lai
kraštininkas Kazimieras Baltramaitls, 
išbuvęs Vokietijoje 15, mėnesių ir rū
pinęsis tremtinių reikalais, rugsėjo 
mėn. vidury lėktuvų parvyko į New 
Yorką. Vos susitikęs su savo pažįsta
mais, K; Baltramaitls pasakė: „Ame
rikiečiai, jeigu jie savo akimis pama
tytų tuos nelaiminguosius (tremti
nius), taptų šimtą kartų, duosnesni 
tremtiniams“. -a • •'s.

Stp. Verpenls.

Mus pasiekė liūdna žinia, kad švei ■ 
carijoje spalių 18 d. mirė ministeris 
Dr. Jurgis šaulys. O buvo laukta, kad 
šiomis dienomis Dr. šaulys atsilankys 
į Vokietiją ir turės galimybės aplan
kyti vieną kitą lietuvių tremtinių sto
vyklą.

Dr. Jurgis šaulys yra labai glau
džiai susirišęs su visa Lietuvos nepri
klausomybės kova, laimėjimais, var
gais. Jį matome dirbant Lietuvos 
laisvei nuo 1900 metų, kada pradėjo 
aktyviai dalyvauti lietuvių spaudoje. 
Vėliau jį matome aktyviai dirbant 
Valstybės Taryboje, matome pasira
šant Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 
Kai buvo suorganizuota Valstybės Ta
ryba, Dr. J. šaulys joje ėjo generali
nio sekretoriaus ir vėliau pirmojo vi
cepirmininko pareigas. Tas pareigas 
ėjo iki iškeliavimo į Berlyną organi
zuoti pirmos Lietuvos pasiuntinybės.

Nuo 1918 meų lapkričio 18 d. Dr. J, 
šauliui, tik su kelių metų pertrauka, 
kada jis buvo išėjęs iš diplomatinės 
tarnybos, Lietuvos reikalais teko rū
pintis užsieniuose, štai jis pirmasis 
pasiuntinys Vokietijoje iki 1919 m. 
birželio mėnesio. Po to jį matome va
žinėjant su ypatinga diplomatine 
misija į Varšuvą. Dar tais pačiais me
tais jį matome jau Šveicarijoje, 
einantį Lietuvos misijos šefo pareigas. 
1920 metais jis vadovauja Lietuvos 
delegacijai Pabaltijo konferencijoje, 
įvykusioje Bulduruose, Latvijoje. O 
nuo 1921 iki 1923 metų Dr. J. šaulys 
buvo Lietuvos atstovu Romoje prie 
Kvirinalo.

Nuo 1928 metų Dr. J. šaulys iš di
plomatinės tarnybos buvo išėjęs. Tuo 
laiku jis aktyviai į darbą įsijungė 
Klaipėdoje. Čia jį matome redaguo
jant Memeler Zeitung, Klaipėdos ži
nias ir Lietuyos Keleivį. Gyvendamas 
Klaipėdoje aktyviai dalyvauja visuo
meninėje veikloje kovodamas už lie
tuvių teises ir vienalytį sulydinimą su 
Dldž. Lietuva.

1925 m. kovo mėn. Dr. J. šaulys grį
žo į diplomatinę tarnybą. Iki 1927 
metų jis dirba Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje eidamas Administracijos 
Departamento direktoriaus pareigas. 
Kurį laiką pavadavo ir susirgusį 
Klaipėdos krašto gubernatorių Zai
kauską.;

1927 metais Dr. J. šaulys buvo pas
kirtas pasiuntiniu prie šv, Sosto. Čia 
išbuvo iki 1931 metų. Po to buvo per
keltas pasiuntinių į Berlyną ir čia iš
buvo iki 1938 metų pabaigos. Iš Ber
lyno Dr. J. šaulys, po santykių at
naujinimo su lenkais, buvo paskirtas < 
pasiuntiniu į Varšuvą. Būdamas Bėr- : 
lyne ir Varšuvoje, drauge ėjo pasiun
tinio pareigas Vienoje ir Budapešte. ' 
Nuo 1934 m. jis dar skaitėsi pasiunti- ' 
niu ir Šveicarijoje.. Kada Lenkija

bu”o okupuota, Dr. J. šaulys persi
kėlė į Šveicariją. Ten ir gyveno iki 
mirties. Velionis netoli Lugano turėjo 
nedidelį ūkį ir čia su savo šeima gy
veno.

Be šių sausų skaitmenų, reikia dar 
pažymėti, kad velionis mėgo plunks
nos darbą ir atliekamų laiku rašinė
davo laikraščiams. Kaip jis pats saky
davo, tai buvo „sena liga“. O tą ligą 
įsigijo bendradarbiaudamas Vieny
bėje Lietuvninkų, Tėvynės Sarge, 
Žinyne, Varpe, Ūkininke, Naujienose, 
Vilniaus Žiniose, Lietuvos Žiniose, 
Lietuvos Aide bei kitur. Pats velio
nis yra redagavęs šiuos laikraščius: 
Varpą, Ūkininką, Naujienas, Lietuvos 
Žinias. Tai buvo anuo sunkiuoju pir
mojo didžiojo karo metu. Tada, kas 
nešdavo, tam ir buvo kraunama. Bet 
ne kitaip ir dabar, kada Lietuva vėl 
neša svetimųjų priespaudą.

Apie Dr. J. šaulio veiklą būtų labai 
daug ko parašyti, nes jo dirbta labai 
didelis ir atsakingas darbas. Dažnais 
atvejais buvo taip, kad kur tik labiau
siai Lietuvai skaudėjo, ten jis ir sku
binosi.

Velionis, nors ilgą laiką gyveno už
sieniuose, bet su pačia Lietuva rišosi 
kiek tik pajėgė. Jo didžiulė lituani
stikos biblioteka šiandien yra vienin
telė šiapus geležinės uždangos, šių 
eilučių autorius tos bibliotekos reika
lais su velioniu yra kalbėjęsis ir jis 
pareiškė, kad jis šiandien su didžiau
siu pasitenkinimu gali konstatuoti, 
jog buvo neveltui organizuota. Velio
nis minėjo, kad jis po savo mirties 
biblioteką patiksiąs taip, kad ji pri
klausytų visai lietuvių tautai.

Reikia manyti, kad apie velionies 
darbus bus paskelbta išsamių rašinių, 
šiandien gyvenam naujos kovos lai
kotarpį ir mūsų vyresniosios kartos 
pastangos Lietuvą paskelbti nepri
klausoma valstybe visiems mums tu
rėtų būti gerai žinomos. Iš anų kovų 
yra Ir ko pasimokyti ir kuo pasekti. 
Ir pats velionis, lyg atspėdamas jau
nosios kartos troškimus, yra rašęs 
apie anas kovas už laisvę. Išsamių 
jo rašinių yra buvę ir Mūsų Kelyje, su 
kuriuo jis visą laiką palaikė glaudžius 
saiitykius, džiaugėsi, kad lietuviškoji 
spauda ir šiuo metu yra lietuviškųjų 
reikalų nuolatinė judintoja.

Balys Gaidžiūnas

B. Baruchas, JAV atominės 
energijos kontrolės projekto autorius, 
atidarydamas metinį NYHT forumą, 
pareiškė: „Aš netikiu, kad tuojau įs
kiltų naujas karas: aš greičiau gal
voju apie eventualų jo nustūmimą. 
Tačiau ir tokiu atveju baimė pasi
lieka.“ (HT) '

BALF-o ir NCWC bendradarbiavimas

Karas nėra blogesnis už visas kitas blogybes
PASAULIO KRIKŠČIONIJA TURI NUGALĖTI ŠĮ KARĄ

UP iš Londono praneša, kad Yor- 
ko arkivyskupas kreipėsi į viso pa
saulio krikščionis ir kvietė kovoti 
šaltuoju karu iki kartaus jo galo: 
Jei tai nebus padaryta, pavergs Ru
sija; Vakarai turi pripažinti, kad ka
ras nėra blogiausias iš visų blogybių, 
— pasakė arkivyskupas.

Dėl atominės bombos t kontrolės 
pasisakė jis teigiamai ir tai esąs ypa
tingai skubus reikalas. Kai visi kraš
tai nustatys kontrolės taisykles, tai 
vėliau ir rusai prisidėsią prie jos.

Be kitų dalykų, arkivyskupas pa
reiškė, kad „trečiasis pasaulinis ka
ras yra baisus ir baisiai galimas ... 
Dabar atrodo galima, jog šis taikos 
periodas bus daug trumpesnis, negu 
mes esame galvoję“.

Savo pranešime jis nurodė krikš
čionių pareigas šaltojo karo metu ir 
kvietė suvaržyti veto teisę bei už
drausti vartoti atominę bombą. 
Krikščionys niekad neprivalą nustoti 
vilties ir visada turį remti pasitari
mus. „Krikščionys, nors jie visi ne
apkenčia karo ir nesuvaldomai trokš
ta taikos, turi pripažinti, kad karas 
nėra blogesnis už visas blogybes. Di
džiausia žmogaus degradacija — ne
tekimas žmogaus teisių ir mindymas 
batu visa, kas teisu ir teisinga, yra 
blogesnė blogybė, negu karas. Todėl

krikščionys turi būti pasiruošę pasi
priešinti iki paskutiniosios neteisė
tiems agresyvinio totalitarizmo rei
kalavimams...“ -

„Silpnumas ir baugumas padrą
sina kiekvieną agresorių, o protestas 
ir argumentai erzina jį, nebent už 
jų nugaros stovėtų ginkluotų tautų, 
pasiruošusių kovai, pasiryžimas ir 
kančia, daugiau nei pasyvus atidavi
mas savo tautos žmogžudžiui ir jos 
piliečių pavergimas.“

Berlyno klausimu aukštasis dva
sininkas pareiškė, jog Berlynas esąs 
šaltojo karo simbolis, kuris vedamas 
mirtinai, be atvangos ir apsprendžia
mai agresyvinės policinės valstybės, 
nukreiptos prieš demokratiją. Šalta
sis karas turi būti nugalėtas šaltais 
ir pastoviais nervais tų žmonių, ku
rie yra įsitikinę savo reikalo teisin
gumu. Jei Sąjungininkai pasitrauktų 
iš Berlyno, jie apgautų tuos žmones, 
kurie jais pasitikėjo. Jų šventas pa
žadas ateityje būsiąs vertinamas 
mažiau, negu popierių krūva, ir jų 
pasitraukimas vestų prie naujų rei
kalavimų bei pasidavimo, kol Europa 
patektų į komunistų rankas, — tada 
mūsų paskutinė mirties valanda ne
begalėtų būti atidėta.

Šie dvasininko žodžiai demokra
tiniam pasauliui priimtini ir vykdy
tini. (am)

Paskutiniu metu daug nerimo 
tremtinių tarpe sukėlė įvairios kal
bos ir neinformuotų asmenų straips
niai spaudoje apie NCWC ir BALF-o 
bendradarbiavimą. Norėdama trem
tinius šiuo klausimu teisingai pain
formuoti, BALF-o įstaiga Europoje 
randa reikalo pranešti šiuos faktus.

J.A.V-bėse bendradarbiauti emi
gracijos reikalais, t. y. patikrinti vie
toje privačių asmenų pateiktas ga
rantijas, jas kontrasignuoti, perduoti 
DP komisijai Vašingtone, garantuoti 
kelionės išlaidas nuo Amerikos uosto 
iki paskyrimo vietos ir k., turi teisę 
tik trys organizacijos: Katalikų NC
WC, įvairių krikščioniškų nekatalikų 
konfesijų — ChWS ir žydų — United 
Service for New Americans. Visos 
kitos organizacijos, ndrėdamos daly
vauti „biliaus“ vykdyme, turi ben
dradarbiauti su aukščiau minėtomis 
organizacijomis.

Kadangi dauguma lietuvių yra 
katalikai, tai BALF-o Centras pasi
rinko bendradarbiavimą su katalikų 
organizacija — NCWC. 'Toliau mez
gami ryšiai ir su kitomis organizaci
jomis, o taip pat rūpinamasi gauti 
savarankiškos veiklos teisėm, nors 
tatai sutinka nemaža kliūčių ir po 
pirmų žygių centre atrodo, kad tatai 
pavyks ne anksčiau negu jau dabar 
esamomis sąlygomis vedama BALF-o 
veikla įrodys, kad BALF-as faktiškai 
„biliaus“ vykdymo darbe bendradar
biauja. Tada galima bus didesniu 
pagrindu laukti, kad faktinė padėtis 
bus ir formaliai pripažinta.. Kad-ne
žinančių reikalo kalbos ir straipsniai 
neklaidintų žmonių, čia dar kartą 
pabrėžiama, kad bendradarbiavimą

su NCWC yra nustatęs ir, sutaręs 
BALF-o Centras Amerikoje, o-ne jo 
įstaigos ar įgaliotiniai Vokietijoje.

Taip pąt čia tenka pažymėti, kad 
yra nieku nepagrįsti būgštavimai, jog 
kai kuriems tremtiniams gali būti 
sutrukdytas ar uždelstas išvykimas 
Į J.A.V-bes dėl to, kad jų darbo ir 
buto garantijos yra siunčiamos BA- 
LF-o Centro per NCWC, Su NCWC 
įstaigomis Vokietijoje yra išsiaiškin
ta, kad tų tremtinių bylos, kurie 
gauna iš savo giminių ar bičiulių 
vardines buto ir darbo garantijas, 
eis ta pačia tvarka, neatsižvelgiant į 
tai, kokios būtų klebono atestacijos. 
Vardinių garantijų atveju pasirinki
mas yra to, kuris išduoda garantijas, 
todėl NCWC nesirūpina, koks jis yra 
žmogus ir kokios yra tikybos. Todėl 
net nekatalikai gali vienodai su ka
talikais pasinaudoti NCWC tarpinin
kavimu, jei jų giminės yra pasiuntę 
vienu ar kitu keliu darbo ir buto ga
rantijas į NCWC Centrą New Yorke.

.Jei nekatalikas gauna NCWC 
siuntinėjamus blankus, kuriuose rei
kalaujama klebonų atestacijos, .tai jis 
turi kreiptis pas savo konfesijos dva
sininką tokiai atestacijai gauti. Ta
čiau vistiek kurio dvasininko atesta
cija ir būtų, ji turi reikšmės tik tada, 
kai tremtinys neturi Amerikoj nei 
giminių nei draugų, kurie jam galė
tų parūpinti darbo ir buto garanti
jas, ir nori pasinaudoti tomis nevąr- 
dinėmis garantijomis, kurias Ameri
koje surenka NCWC organizacija. 
Šias garantijas N.CWC organizacija 
nusistačiusi skirstyti katalikams. 
BALF-o surinktoms nevardinėms 
garant. bus nustatyta kita tvarka.

Aukčšiau minėtų vardinių, garan
tijų atveju yra dvi išimtys, t. y. 
dviem atvejais NCWC netarpįnin- 
kauja, nors yra gavusi vardines ga
rantijas. Tie atvejai yra 1) išsisky
rusios ar karo įvykių išskirtos šeimos 
ir 2) katalikų kunigai, kai jie neturi 
Amerikos vyskupo kvietimo savo tie
sioginiam darbui. Šiais atvejais NC
WC praneša garantijų davėjui Ame
rikoje, kad ji netarpininkauja, ir ga
rantijų davėjas turi pradėti savo by
lą kitu keliu. Todėl patartina vi
siems tiems, kurių šeimos yra išsi
skyrusios ar išskirtos kreiptis į savo 
gimines Amerikoje ir paprašyti, kad 
giminės jų bylų nevestų per NCWC, 
o jei jau yra užvedę, tai kad pakar
totinai užvestų kitu keliu (betarpiš
kai DP Komisijoje Vašingtone ar 
specijaliai susitarę su BALF-u Ame
rikoje), kad jų bylos kartais nebūtų 
nudelstos. ‘

Tačiau šis klausimas yra taip pat 
aiškinamas ir siekiama susitarti su 
NCWC, kad tais atvejais, kai garan
tijos į NCWC ateina per BALF-ą, 
būtų taikoma karo įvykių išskirtoms 
ar legaliai išsiskyrusioms šeimoms ta 
pati pažiūra, kokią turi BALF-as 
(nelegaliai išsiskyrusios šeimos yra 
išskiriamos, nes jos negali emigruoti 
pagal bendruosius emigracinius nuo
status). ■ - ■

BALF-o Įstaiga yra nuolatiniame 
kontakte su NCWC lygiai kaip ir su 
kitomis organizacijomis ir apie kiek
vieną pasikeitimą bei vedamų pasi
tarimų Vokietijoje ir J.A.V-bėse eigą 
informuos tremtinius per spaudą.

.. . BALF Įstaiga Europoje
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