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Kristaus Karaliaus 
šventės proga

Ar šios spalių ir lapkričio ūkanos 
neprimena mums dvasios ūkanų, j

Sovietų Rusijos agresija grūmoja ir JAV laisvei
Pareiškė New Yorko gubernatorius Thomas E. Dewey lietuvių delegacijai

kurias dabar yra patekęs žmogus? 
Juk kaip gūdu, kad niekur neberan
dame meilės, kad teisybė pasitraukė 
iš mūsų tarpu ir paliko mus tamsai
— melui, prievartai, neteisingumui.

Pats žmogus savo noru ėjo į šias 
dvasios ūkanas. Jau keli šimtmečiai, 
kaip jis veržiasi i laisvę, ir nūnai 
toje laisvėje paklydo ir baigia už
dusti.

Ir šioje laiko gūdomoje į *nus 
ateina Kristus Karalius. Jo veidas 
liūdnas, nes žmogus, kurį Jis numy
lėjo, išdavė Jį. Bet Jo rankos iš
tiestos, ir jis eina skleisdamas Dva
sios Karalystę. Dvasios? Taip! Jis 
yra Dvasios Karalius. Jo Karalystė
— tiesos ir meilės, šventumo ir dva
sios laisvės Karalystė.

Mūsų laiko žmogus patikėjo savo 
laimę ir ateitį materijai. Joje manė 
rasti išganymą ir susikurti žemėje 
rojų. Niekas kitas, kaip mes trem
tiniai, taip gerai nepažysta šito ci
vilizuoto žmogaus sukurto rojaus.

Politikai, pasaulio vadai mato 
krikščionybėje vienintelį išsigelbėji
mą iš šio laiko chaoso. Jie vėl ragi
na grįžti prie jos, nes tada gyveni
mas vėl bus normalesnis, taikin- 
gesnis ir žmoguje pabus žmogus.

Daugelis šaukia — ne! Ne krikš
čionybė išgelbės iš šio laiko sąmy
šio! Per tiek amžių ji nesukūrė že
mėje laimės. Dėl to ekonominio ger
būvio, laimės masės tikinčiųjų nu
sigręžė nuo krikščionybės. Jie pa
tikėjo kitais pasaulio stabais, kurie 
nuvedė žmoniją į šias tamsumas.

Kristus niekada nežadėjo savo 
pasekėjams žemiškos laimės ir tur
tų. Jo Avangelija yra meilės Avan- 
geHja. Ji amžių bėgyje pakeitė žmo
gų, sutramdė jo viduje glūdinti žvė
rį ir sielą pavertė gražiai žydinčiu 
daržu.

Bet šitas žmogus panoro vieną 
kartą išsivaduoti ir žvėriui duoti 
laisvę. Nuo renesanso laikų prasi
deda- šis išsivadavimas, o dabar ma
tome jo vaisių.

Laicizmas, rasės, gamtos mokslai, 
rodos, nekartą krikščionybę mirtinai 
perbloškė, bet ji iš tų kovų išėjo sti
presnė ir nuskaidrėjusi. Bažnyčia 
mažiau bijo Neronų, negu Konstan
tinų, mažiau bijosi persekiojimų, ne
gu turtų, valstybinės protekcijos, šių 
laikų audrose ji vėl pilna gyvosios 
dvasios. Nežiūrėdama nei rasės, nei 
klasės, nei tautų skirtumo, ji gina 
žmogaus laisves. Krikščionybė vėl 
eina perauklėti naujojo civilizuoto 
barbaro. Šitam darbe ji nesiima nei 
politinių, nei socialinių priemonių, 
nes jos paliečia tik žmogaus paviršių. 
Ji eina perkeisti žmogaus vidų, kurti 
širdyje Kristaus Karalystę.

Nūdien kiekvienas krikščionis, 
kiekvienas, kuris trokšta tiesos, yra 
įpareigotas visur ir visada ginti žmo
gaus asmenybės vertę, jo teises bei 
laisves. Jis turi kovoti prieš blogį, 
pasisakyti už gėrį, nes kito kelio nė
ra. Kas turi šviesą, negali jos vožti 
po sieku. Ji turi per mus spinduliuo
ti kitiem.

Mūsų tremties keliuose tiek daug 
teisybės ilgesio ir nekaltų ašarų! 
Kai lapės turi urvus, dangaus paukš
čiai lizdus, mes neturime namų. Jei 
laukiam teisingumo iš pasaulio, pir
miausia patys kurkime jį savo šir
dyse. Ugdykime pagarbą žmogui, 
toleranciją tarpusavio santykiuose. 
Patys perkeiskime save, prisotinki
me aplinką meile. Tada skaidrės 
ūkanos, ir Kristaus Karalystė — tie
sos ir meilės, šventumo ir dvasios 
laisvės Karalystė — ateis į mus.

Paulius Jurkus

Jau ir tremtinių lietuviškoje spau
doje buvo rašyta, jog rugsėjo 16 d. 
Amerikos Lietuvių Tarybos delegaci
ja pasimatė su JAV prezidentu Harry 
S. Trumanu, kaip su demokratų par
tijos kandidatu į prezidentus sekan
čiai kadencijai. Anos audijencijos 
nuotrauką šiame puslapyje dabar ir 
talpiname. Šiuo metu gauia žinių, 
kad jau įvykdytas ir ALT seniau 
projektuotas pasimatymas ir su res

Šiame atvaizde matome Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją, pas Prezidentą Trumaną Baltuosiuose Rū
muose š. m. rugsėjo 16 dieną, kada buvo Įteiktas Ir memorandumas Lietuvos laisvės reikalais. JAV Prezi
dentas sėdi prie savo stalo, o aplink jį sustoję ALT delegacijos nariai (iš kairės į dešinę): p. Leonardas ši
mutis (su juo pasikalbėjimas talpinamas šio nr. 3-me puslapyje), p. Mikas Vaidyla, J. Grigalius, p. Po-

. , vilas, P, Dargia ir Dr, P. Grigaitis.

Thomas E. Dewey 
Politikos programiniai bruožai

Kai šis „M. K.“ numeris pasieks 
skaitytojus, gal būt jau bus visai 
paaiškėję, kad naujuoju JAV prezi
dentu taps p. Thomas E. Dewey. To
dėl Įdomu ir naudinga žinoti jo ir 
respublikonų partijos palitinės pro- 

I gramos pagrindinius bruožus. Tatai 
ypatingai išryškino jo paskutinės 
kalbos, baigiant rinkiminę kampa
niją.

MES NESILEISIME IZOLIUOJAMI
„Kartus dviejų pasaulinių, karų 

pasišventimas ir taikos troškimas, 
nors jos ir nėra, aiškiai parodė vi
siems, kad Amerika negali užsidaryti. 
Mes esame pasauiio dalis. Mes neat- 
siskirsime patys. Dar daugiau, mes 
nesileisime izoliuojami ir po to 
pasmaugiami. Mes stovėsime tvirtai 
kartu su kitomis laisvosiomos tauto
mis. Mes stovėsime tvirtai su jais 
Vakarų Europoje su jų dideliu gy

publikonų partijos kandidatu į JAV 
prezidentus — New Yorko guberna
toriumi Thomu E. Dewey. Šiai au- 
dijencijai Amerikos Lietuvių Tary
bos delegaciją sudarė L. Simutis, Dr. 
P. Grigaitis, M. Vaidyla, adv. J. Shal- 
na, Dr. M. Vinikas, adv. St. Bredes 
Jr., Wm. Kvetkas ir M. Kižytė.

Šis su galimai būsimu Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentu mū
sų aukštųjų visuomenės veikėjų pa

ventojų kiekiu — su 2T0 milijonų. 
Mes dirbsime su jais, kad jiems pa
dėtume užbaigti pavojingą nevienin
gumą ir privesti prie vienybės, kuri 
išplauktų iš stiprybės“.

„Toli numatantieji Europos val
stybių vyrai yra pareiškę, kad Euro
pa turi susijungti arba ji žus. Mes 
turime pagreitinti tą dieną, kada pa
dedant jie patys atsistos ant savo 
kojų. Su milžiniškais resursais ir 
gausiais gyventojais, beveik dvigu
bai tiek, kiek mes turime, suvienyta 
Vakarų Europa gali būti ir stipri ir 
laisva. Ji gali atpalaiduoti naštą, ku
ri sveria taip sunkiai šiandien Ame
riką. Ji gali būti didžiausias istori
joje valstybingumo triumfas ...“

„Iš viso, tai turi būti mūsų aukš
čiausias tikslas ... sujungti ir sustip
rinti laisvės jėgas, kad tamsybės jė
gos neprarjių jų. Šiuo istorijos mo
mentu šie blaivūs uždaviniai pri

simatymas įvyko š.m. spalių 20 die
ną New Yorke, Roosevelt viešbutyje. 
Rytų ir Centrinės Europos Federa
cijos, prie kurios priklauso ir Ame
rikos Lietuvių Taryba, iniciatyva ten 
buvo susirinkę devynių tautybių at
stovai. Gub. Dewey pasakė kalbą 
pareikšdamas, kad J. Valstybės turi 
vesti griežtą politiką, kuri remtų lais
vas pasaulio tautas, kad jos nebūtų 
totalitarinės diktatūros pavergtos.

klauso mums, kol laisvasis pasaulis 
galės sustiprėti bei susijungti Ir pa
galiau užtikrins pasauliui taiką. Mus 
taip pat lygiai gali paliesti. Jei ką 
mes svarbiausių dalykų savo širdyje 
ir mintyje laikome, tai yra malda dėl 
taikos — tai apsisprendimas sukurti 
taiką. a Bet mes neatsieksime tai
kos, laikydamiesi šiuose desperatiš
kai svarbiuose dalykuose laimingo 
— galvojimo pagrindo ir mes klausy
sime gero seno Juozo linksmų pasta
bų.“ (Šias pastabas priminė todėl 
kad vieną kartą Trumanas pareiškė, 
jog jis gerai susipažinęs Potsdame su 
Juozu Stalinu).

Toliau p. Dewey pareiškė: „Mes 
neprimesime savo valios kitiems... 
mes nenorime padaryti bet kurios 
tautos mūsų satelitais ... Mes nepra
šome reparacijų. Vietoje to, mes iš 
savęs maitiname karą pralaimėjusius, 

(Nukelta į 6 pusi.)

Jei Sovietų Rusijai pavyktų išnai
kinti laisvę Europoje ir Azijoje, ta
da susidarytų pavojus ir JAV nepri
klausomybei, nes viena valstybė, ap
supta pavergtų ir agresyvios valsty
bės užvaldytų kraštų, negalėtų išsi
laikyti pasaulyje. Jungtinės Valsty
bės turi visomis priemonėmis steng
tis išsaugoti pasaulyje taiką, nes nau
jas pasaulio karas gali visiškai su
naikinti civilizaciją.

Kalbėdamas apie Europos tautų 
ateitį, gub. Dewey pareiškė, kad jis 
pritaria Europos Tautų Federacijos 
idėjai, nes tik tokiu būdu mažosios 
valstybės galės sėkmingai gintis nuo 
komunistinės diktatūros. Jis išreiškė 
viltį, kad Vakarų Europos tautos, 
Jungt. Valstybių padedamos, pajėgs 
sustabdyti rusų veržimąsi į vakarus 
ir pagaliau privers juos trauktis at
gal. Gub. Dewey pareiškė norą, kad, 
kai jisai būsiąs išrinktas prezidentu, 
Europos tautybių grupės padėtų jam 
svarstyti ir spręsti tuos tarptautinės 
politikos klausimus, kuriuos: „Jūs 
pažįstate geriau, negu 99 °/o kitų 
amerikiečių“.

Po jo kalbos kiekvienos tautos de
legacija buvo pakviesta atskirai su 
gub. Dewey nusifotografuoti. Ta pro
ga ALT sekr. Dr. P. Grigaitis įteikė 
ALT Vykdomojo Komiteto narių pa
sirašytą memorandumą. Jame, bo 
kita ko, gub. Dewey, kaip respubli
konų kandidatas į JAV prezidentus, 
prašomas pasisakyti Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų reikalu. Nurodžius 
J. Amerikos Valstybių ligšiolinę už
sienio politiką Lietuvos atžvilgiu ir 
ALT pastangas, memorandume iške
liami keturi konkretūs pageidavimai:

1) Nepripažinti ir toliau neteisė
tos Sov. Sąjungos aneksijos Lietu
vos atžvilgiu;

3) Viešai pasmerkti Sovietų vyk
domą Pabaltijo tautų naikinimo po
litiką ir imtis konkrečių žygių jai su
stabdyti;

3) Nepripažinti galutinės taikos 
sudarymo Europoje, kol Lietuva, Lat
vija ir Estija nebus laisvos ir nepri
klausomos;

4) Panaudoti visas priemones grei
čiausiu laiku priversti Sovietus ati
traukti savo armiją ir policijos jėgas 
iš Pabaltijo Respublikų.

Gub. Dewey pasižadėjo arčiau su- 
Isipažinti su memorandumo turiniu.

Paskutinės aktualijos
— Praėjusį sekmadienį Vienoje 

nužudytas ERP valdininkas ir JAV 
pasiuntinybės Austrijoje tarnautojas 
Irving Ross. Kaip iš kvotas duome
nų nustatyta, jam belaukiant savo 
automobilyje prie gelžkelio stoties 
amerikiečių sektoriuje privažiavo so
vietinis džipas su keturiais raudon
armiečiais, kurių du įšoko į jo ma
šiną ir, atkišę revolverius, privertė 
važiuoti rusų sektorium Po kiek lai
ko taip pat sovietiniame sektoriuje 
jo autovežimyje buvo surastas jo la
vonas su žiauriai, šautuvų buožėmis 
sudaužyta galva. Pats autovežimls 
apardytas, visi keturi ratai pavogti.

♦ ♦ *
— Washingtone sklysta nuomonė, 

kad feldm. Montgomery postą pėdin
siąs US karininkas, jeigu Vakarų Eu
ropos Unija būtų Išplėsta į Atlanto 
paktą, prie kurio prisidėtų JAV ir 
Kanada. Be kitų kandidatų, šio pak
to gen. štabo viršininku esą numato
ma arba dabartinis JAV užs. reik, 
ministeris G. C. Marshallis arba JAV 
pasiuntinys Maskvoje Bedell Smith.

Vilniaus diena mūnchene, schw. gmūnd « hanau
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Kanada priglaudžia mus
I8IKCRUSIQ LIETUVIO TEISININKO BRONIAUS KATILIAUS PASTABOS

Kaip gauti butą Ir baldus Chicagoje?
RAŠO VIDA TUMASONIENE

Upėse ir ežeruose gausu žuvies. 
Ypač daug lydekų. Mūsų vyrai iš 
karto eidavo meškerioti, bet dabar 
jiems ir tas nusibodo. Būdavo, pa
gaus kelių kg lydį, paglostys prieš 
žvynus ir meta atgal | vandeni. O ką 
gi daugiau čia daryti?

Oras čia, ypač liepos-rugpiūčio 
mėn., labai panašus | mūsų tėviškės 
orą. Gal naktys kiek šaltesnės ir lie
tūs dažnesni. Rytais miško viršūnės 
skendi rūke. Pilniau šiam kraš
tui apibūdinti, dar kiek grįžkim prie 
traukinio lango. Čia pamatysime, kad 
telefono ir telegrafo stulpai yra iš
imtinai iš kreivų, žemų vietos miškų 
medžių. Netgi skersiniai, ant kurių 
pritvirtinami izoliatoriai, mediniai. 
Pervažų budelės, netgi stočių pasta
tai — mediniai, o peronai ir šaligat
viai — lentų. Ant pervažų jokių ap
saugos priemonių nėra. Tai atlieka 
(spėjamieji garvežių švilpukai. Kaip 
jau minėjau mašinų čia daug, bet 
bemaž visos jos iš USA. Tačiau ne
žiūrint į visą tai, atvykęs j Kanadą 
ir kiek įsižiūrėjęs gali tuoj pastebėti, 
kad šis kraštas yra, jei taip išsi
reikšto, milžiniško šuolio progreso iš
vakarėse. Neapsakomi krašto turtai, 
per ilgesnj laiką čia susikaupę kapi
talai ir dvasinė energija pasireiškia 
dabar nepaprastu veržlumu. Iki šiol 
kažkieno ranka statomos šioms jė
goms pasireikšti užtvankos dabar su
griautos ir visa kraštą užlieja mil
žiniškų statybų banga... Daugelyje 
vietų matėm naujai statomas įmo
nes, plečiami geležinkelių tinklai, 
kraštas plačiu mastu elektrifikuoja
mas. Štai ir mes statome dabar sax o 
dydžiu antrąją Amerikoje elektrainę, 
antra tokia pat šiuo metu baigiama 
jau statyti, o „The Ottava Journal“ 
1948. 7. 17 Nr. pranešama, kad arti
miausiu laiku bus pradėta statyti 
milžiniška hydroelektrainė prie St. 
Lawrence, kuri duos 12.800.000 kw!!t 
Šią milžinišką statybą vykdys iš pu
sės Kanados centr. valdžia ir USA, 
iš pusės naudosis ir gaunama jėga. 
Toji vieta yra prie Kanados-USA 
sienos. Taigi Kanada — milžinišku 
galimybių netolimos ateities kraštas 
ir, galima tikėti, ji daug kuo prašoks 
„senutę“ Ameriką.

Vietos žmonės yra daugiausia ma
lonūs ir nuoširdūs, greiti bent ko
kiam patarnavimui. Stebėtinas daly
kas, bet ypač maloniai čia sutinka 
tau padėti vokiečių tautybės gyven
tojai. Daugumas mūsiškių butus ga
vo kaip tik pas vietos vokiečius. 
Nors jie visi čia gimę, augę ir su
laukę senyvo amžiaus, tačiau savo 

x kalbos nepamiršo ir ja didžiuojasi. 
Man atrodo, kad jie pamilsta mus, 
jau tik todėl, kad išgirsta mus kal
bant jų gimtąja kalba. Daug jų gy
vena farmose ir verčiasi žemės ūkto. 
Jų ir namai gražesni, erdvesni, ir 
švara bei tvarka visai kitokia. Visai 
priešingai su vietos prancūzais. Yra 
tai apsileidę, nešvarūs, tinginiai ir 
mėgstą išgerti žmonės. Mus laiko jie 
didžiausiais savo priešais, nes ati
mam jiems darbą. Atsitinka dėl to 
Iš jų pusės išsišokimų. Vietos indė

nai, kurių išsiliko iki šiol labai ma
ža, lakomi rezervatuose. Pas juos 
lankytis draudžiama. Kultūriškai jie 
yraWabai atsilikę. Daugumas neraš
tingi. Dalis verčiasi žemės ūkiu, ki
ta dalis medžiokle.

Kalbėsiu apie vietos moteris. La
bai gražių moterų čia dar neteko 
matyti, bet'už tad daugumas jų sim
patingos ir, kas svarbiausia, meilios. 
Matytį dar nuo anų kolonizacijos 
laikų yra visų aukštai gerbiamos. 
Jos iš savo pusės elgiasi laisvai, bet 
visur ir visuomet garbingai. Labai 
nemėgsta darbo, o labai mėgsta 
linksmą gyvenimą ir pinigus... Ypa
tingų vietos papročių neteko paste
bėti. Jie gal būt nepasireiškia todėl, 
kad čia esama tautų mišinys. Kiek 
teko pastebėti, labiau užsidarę čia gy
vena tik vokiečiai ir suomiai. Pasta
rieji ypatingai mielai padeda savo 
kaimynams estams.

Lietuvių kultūrinis gyvenimas 
reiškiasi silpnai, nes yra dar tik or
ganizacinėje stadijoje. Liet. Centr. 
Taryba neseniai persitvarkė, bet jos 
veiklumo lyg ir nematoma. Užmez
giau ryšius. Skundžiasi, kad netu
rinti lėšų, todėl negalį turėti nė vie
no apmokamotarnautojo. Kaip skau
du, kad čia atvykę tautiečiai tuoj 
paskenda savo egoistiniuose sieki
muose, prie bendro darbo neskuba 
prisidėti. Dėl to nešam tautinius ir 
kultūrinius nuostolius. „Nepriklau
soma Lietuva“ išeina menko formato 
ir turinio ir labai jau nereguliariai. 
Pvz. mums čia atvykus išėjo tik du

Iki pasimatymo L
LTB Vyr. Komitetas gavo iš Au

stralijon išvykstančių tautiečių šio 
turinio atsisveikinamąjį laišką:

Sesės ir Broliai Lietuviai!
Prieš apleisdami Europos kran

tus, mes, 159 lietuviai, plaukiantieji 
dešimtuoju, transportu Australijon, 
laivu „Castel Bianco“, šiandieną su
sirinkę Turino pereinamoje stovy
kloje, siunčiame L.T.B. Vyr. Komi
tetui, savo Sesėms ir Broliams lietu
viams, likusiems Vokietijos tremtinių 
stovyklose, širdingiausius linkėjimus 
ir paskutini mūsų s u d i e v 1

Skęsdami kitų tautų jūron, mes 
jau dabar pradedame jausti stipres
nę meilę Jums ir dar didesnį ilgesį 
Tėvynės Lietuvos. Tolstame nuo Tė
vynės kūnu, bet tik ne siela. Mūsų 
pasitraukimas iš Europos į tolimą 
Australijos žemę nereiškia, kad mes 
dėl savo Tėvynės okupantui kapitu
liavome. Mes tik pakeitėme savo 
kovos pozicijas, kad ta kova dėl savo 
Tėvynės'laisvės tęstume toliau viso- 

■ mis mums prieinamomis demokrati
nėmis priemonėmis.

Vardan mūsų bendro idealo — 
LIETUVOS LAISVĖS, mes pasiža
dame: visur ir visuomet būti dorais 
savo Tautos reprezentantais, mora
liai ir materialiai aukotis Lietuvos 
išlaisvinimo darbe, nepamiršti Jūsų, 

Nr. Nr., todėl jaučiame dideli savo
sios spaudos ilgesj. Kiek stipriau 
laikosi „Liaudies Balsas“ su savo pa
sekėjais komunistuojančiais ar jų 
simpatikais. Šiems atverti akis ir 
jiems patraukti l tikrą Lietuvos ke
lią, nedaroma čia jokių žygių. Vietos 
dvasininkija savo elgesiu juos dar 
daugiau atstumia. Stipriai čia susi
organizavę yra ukrainiečiai.

Dėl galimybių čia įsikurti apskri
tai ir mūsų teisininkams ypatingai 
turiu pareikšti, kad šiuo metu lietu
viams geriausiai būtų įsikurti ne kur 
kitur, kaip tik Kanadoje ir štai ko
dėl. Turime didelių simpatijų iš 
centro ir provincijos valdžių vir
šūnių, turime simpatijų ir iš vie
tos žmonių (išskyrus gal prancūzų 
tautybę). Taip pat supranta mus ir 
nori mylėti vietos spauda. Ji dažnai 
apie mus gražiai parašo. Štai „North 
Bay Daily Nugget“ 1948. 7. 31 d. 
Nr. 122 atspaudė net per visą didelio 
formato puslapi, pasakyčiau, propa
gandini straipsni, kuriame, tarp kit
ko, sakoma, kad kanadiečiams labai 
malonu yra sužinoti, jog 80% DP 
pareiškė savo norą apsigyventi ne 
kur kitur, o Kanadoje. Iki šiol, gir
di, imigravo 3.500 DP, o jie jau savo 
jėgomis įkūrę 56 naujas įmones, ku
riose dirbą 6.000... vietos gyvento
jų. Vieno čekų imigranto esąs įkur
tas pirštinių fabrikas, kurio pirštines 
nešiojanti visa Kanada! Straipsnis 
paįvairintas nuotraukomis ir pieši
niais, o visas tas puslapis apvedžio
tas pagražinimais. (B. d.)

iisvoje Lietuvoje!
okupuotoje Tėvynėje ir Sibire ken
čiančių savo brolių lietuvių..

Iki pasimatyto LAISVOJE LIE
TUVOJE!

. Pasirašė:
~ V. Cepliauskas, J. Vaitkus,

V. Cičauskas, P. Sapronas

Amerikoje šiuo metu labai po
puliarios elektra šildomos antklodės, 
kurių srovės stiprumas bei šildomoji 
jėga pareina nuo tuometinės kam
bario temperatūros ir yra automatiš
kai reguliuojama. A. Z.

Darbo Tarnybos Daliniams
Baltų Ryšių Sekcija Darbo Tar

nybos Daliniams prie U.S. Armijos 
Vyr. Būstinės Heidelberge mus in
formuoja, kad Armija patvirtino 
Prisiminimo ir Garbės Ženklą Baltų 
Darbo Tarnybos Daliniams pagal pa
teiktą Baltų Ryšių Sekcijos projektą.

Visi tie, kurie buvo anksčiau 
Darbo Tarnybos Dalinių nariais, yra 
ištarnavę be pertraukos mažiausiai 
6 mėnesius iT garbingai atleisti, gali 
minimą ženklą taip pat įsigyti.

Tie atleistieji, kurių daliniai dar 
veikia, ženklo įsigijimo reikalu krei
piasi į jų dalinių vadus; tie atleistie
ji, kurių daliniai jau išformuoti, gali

Susiradus darbą ir laikinai prisi
glaudus pas gimines, atvykusiems 
tremtiniams kyla antras svarbus 
klausimas — kur ir kaip susirasti 
butą. Savos gyvenamosios pastogės 
suradimas, atvykėliui yra bene pati 
įkyriausia mintis, neduodanti ramy
bės nei darbe nei namo parėjus. Kad 
ir labai artimi ir nuoširdūs giminai
čiai bebūtų, tačiau atvykėlis, o daž
niausiai ne vienas ir dar su šeima, 
yra mielas ir malonus, antrą-trečią 
savaitę, kaip kad toji patarlė teisin
gai sako: „svečias ir žuvis trečią die
ną dvokia“.

Susirasti butą Chicagoje, neabe
jotinai tas yra taikoma ir kitiems 
miestams bei miesteliams, yra be 
galo sunku. Tam įsitikinti pakanka 
pavartyti didžiųjų dienraščių pusla
pius, kad pamatytum ne tik skelbi
mus, bet ir aukštas kainas, siūlomas 
vien už buto išnuomojimą. „Chicago 
Herald American“, didelio tiražo 
dienraštis, dažnai talpina nuotrau
kas šeimų su būriu vaikų, išmestų 
į gatvę, prisiglaudusių parkuose — 
su vis tuo pačiu maldaujančiu klau
simu — kas duos jiems butą?

O kas gi duos butą mūsų lietu
viams tremtiniams, apie juos didieji 
laikraščiai nerašo ir jų nuotraukų 
netalpina!...

Didesnė dalis mūsų atvykėlių įsi
kūrimo evoliuciją pradėjo nuo rū
sių. Daugumas tokių butų buvo 
įrengti prieš šį karą ir, tiesą pasa
kius, visai neblogai — izoliacine me
džiaga skiriant grindis ir žemę, ap
šildymas, vanduo, dideli langai, ati
tinkamas žemės gylis. Tačiau tokie 
butai, kad ir žemiau gatvės grindi
nio, nėra laikomi iš blogųjų ir juos 
gauti yra taip pat sunku, kaip ir ki
tus. Nuomos kaina tėra 5—7 dole
riais mažesnė nei butų, esančių I—II 
aukšte; toks trijų kambarių butas 
mėnesiui yra 35 doleriai. Mūsų trem
tiniams lengviausiai pasiseka gauti 
rūsyje laikinai {rengtus kambarė
lius, kurie dažniausiai yra drėgni, 
menkai apšildomi, be centrinio šil
dymo, tenkinantis vien tik šildymo 
vamzdžiais, be virtuvės ir vbnios. 
Vis dėlto ir tokia pastogė savininkui 
atneša pelno, būtent, 17—19 dolerių 
per mėnesį.

kreiptis tiesiog į šią Sekciją (adre
su: Capt. A. Motuzas, 4189 Lab Serv 
Co, Baltic Liaison Sektion, I7a Hei
delberg, Quinckestr. 69) su prašymu, 
pažymint Darbo Tarnyboje tarnautą 
laiką ir pridedant iš dalinio atleidi
mo dokumentus. Prašymai su doku
mentais ir atitinkama pinigų suma 
siųsti iki š. m. lapkričio 20 d.

Sidabrinio ženklo kaina — 20 DM 
50 Pf.; balto metalo — 15 DM 50- Pf.

Prašymą patvirtinus, ženklas bus 
atsiųstas per tą dalinį ar Įstaigą, 
per kurį ženklas buvo prašy tas. Pra
šymo nepatenkinus, dokumentai ir 
pinigai bus grąžinti.

Butų aukštos kainos labai daug 
pareina nuo to kokiame kvartale yra. 
pats butas. Fabrikų rajonuose, arti 
skerdyklų, įvairių įmonių senajam* 
mieste butų nuomos nėra aukštos: 
3—4 kambarių butas mėnesiui at
sieina 20—30 dolerių. Chicagoje 
daugiausiai lietuvių apgyventos ko
lonijos yra „Toron of Lake" ir 
„Brigde Port“.

Miesto pakraščiai, toliau nuc^iiz- 
nio rajonų, skerdyklų ir fabrikų^kur 
yra vien tik gyvenamieji namai, daž
niausiai turį gražų kiemą ir -pievelę 
namo fasade, pasižymi savo butų 
brangumu. Lietuvių daugiausia ra
sime Marquette Park kolonijoje ir 
Roseland ir čia butų kainos siekia 
50—50 dol., imant Standartu 4 kam
barių butą.

Viengungiai, ypač vyrai, kamba
rius gauna lengvai. Sunku šeimoms 
su mažais vaikais, nes mažas vaikas 
— baubas ne tik namo savininkui,, 
bet ir visiems kaimynams. Bet tu
rint gerą radio-fonografą, skalbiamą 
mašiną ar atliekamus kelis šimtu* 
dolerių, kurių negaila paaukoti sėk- 
mingesniam buto suradimui, atsiran
da vietos ir šeimoms su mažais kū
dikiais.

Vienokiu ar kitokiu būdu gavus 
butą, prasideda pats įsikūrimas. Ge
rieji lietuviai amerikiečiai prie to 
daug prisideda, atnešdami kas kėdę, 
kas staleli, puodą ar šaukštą. Vidu
tinio amerikiečio butas susideda ii 
keturių kambarių: 2 miegamųjų, Ba
liono, virtuvės ir vonios. Tai daž
niausiai sutinkamas buto Standartas.

Neturint gerų tetų, kurios padėtų 
lipdyti lizdelį tenka pačiam tremti
niui įsigyti reikalingiausius daiktus. 
Lėšų stoka verčia pirkti daiktus jau 
vartotus, daugiau ar mažiau apga
dintus. Miegamajam reikalingiausia 
yra dviguba lova, komoda ir stalelis. 
Sis komplektas pavartotas kaštuoja 
90—120 dol., naujas — 250—350 dot 
Kainos skirtumas pareina ir nuo me
džio rūšies, veidrodžių, lovos matra
co ir, aišku, firmos vardo. Salionasr 
sofa, vienas fotelis, šoniniai sofos 
staleliai su lempoms, 1 kojinė lempa 
ir stalelis prie sofos vad. „cock-tail 
table“, sudaro komplektą, kuris 
krautuvėje kaštuoja 250—280 dole
rių, renkantis ne prašmatniausią, bet 
būtiniausią. Virtuvėje svarbiausią 
vietą užima virimo krosnis- ir šaldy
tuvas. Krosnys yra elektrinės' ir du
jinės, taip pat ir šaldytuvai. Elektri
nės krosnys yra brangesnės: jų kai
na 300 dol. ir daugiau, tuo tarpu 
šaldytuvai brangesni dujiniai.- Jų 
kaina — 450 dolerių.

Dar trumpai tektų paminėti apie 
lengvas išsimokėjūno sąlygas. Per
kant ar tai šaldyvą, ar suknelę, ba
tus, kailius, baldus ar ką kita — pir
kėjui pageidaujant duodamas išsimo- 
kėjimas tam tikram terminui, daž
niausiai metams, mokant keliais do
leriais brangiau, negu nustatyta kai
na, tik su būtina sąlyga — pirkėja* 
turi turėti darbą (t.y„ nebūti išlai
komas valstybės) arba banko, kny
gelę.

A. VILKAS (14)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Kitur Vėl jis orgarrizavO Veršiukų gaudymą, šaudė, šaudė, 
bet nepataikė.

Henrikas perėjo į vado mašiną, palikdamas daiktus pas 
mane.

—< Buk kartu.
—- Aš vadui rodysiu vietoves pagal žemėlapį.
Šoferis organizuoja žąsų gaudymą. Aš nedalyvauju. Ru

sas-nuši tvėręs atitempia gražią žąsikę, kuri išsigandusi sten
giasi pasislėpti, bent galvą kur pakišti.

Kai visi sulipo, prie mūsų kolonos privažiavo lengva 
mašinėlė, iŠ jos išlipo pėstininkų karininkas ir pareikalavo' 
žąsis paleisti.

Šoferis plūsddmas užvedė mašiną, ir Visa kolona pasi
judino važiu 3ti.

Tačiau pravažiavus miestelį pėstininkų karininkas vėl 
sustabdė mūsų koloną ir privertė žąsis paleisti į čia pat be
santi būt}. Namiškės labai nesvetingai priėmė atvykėles: 
gagėdamoš sparnais tnušė jas.

„Taip priima visus svetimoje šalyje,“ pamaniau.

Sieną pravažiavome laimingai. Vaizdas pasikeitė. Plentai 
apsodinti medžiais. Moterys važinėja dviračiais. Koks lais
vas kraštas: civilis gali dviračiu važiuoti! Moterys man at
rodė gražios, gerai apsirengusios.

Apsistojome Piktupėnuose. Ten šoferio širdis atsigavo 
— pavogė vištą. Įkišome ją į statinaitę, kur ji kantriai tu
pėjo, uždengta mano lagaminu,

Mūsų mašiną teikėjo taisyti, Kolona jau nUvtžiavo, su
tarta susitikti Tilžėje, turgaus aikštėje.

Keliu traukia nepabaigiamos civilių pabėgėlių kolonos. 
Klaipėdos kraštas evakuojamas. Neuniformuotl partiečiai 

•tvarko, nurodinėja kryptį kryžkelėse. Vežimai dengti iš lentų 
sukaltais stogeliais.

Pravažiuojame tiltą. Apačioje Nemunas. Tilžė subom
barduota. Ant sienų užrašai kreida: „Nežiūrint teroro, Tilžė 
gyvuoja" (TTotz dem Terror, Tilsit lebt).

Jautėsi žymės geležinės drausmės ir paklusnumo tai 
drausmei. Kitų mašinų turgaus aikštėje neberadome. Va
kare pasukome vieno Prūsijos miesto link. Apsistojome ka
reivinėse, įrengtose priemiesčio pradžios mokykloje. Ten 
esantieji kareiviai gėdino mūsų OT, kam pabėgo. Šie teisinosi.
1944. X. 8. Sekm.

Rytą vėl važiuojame.
Kur? — klausiu.

— Į Tilžę.
— Aš pasilieku. Dėkui už pavėžinimą: mano draugui 

Henrikui, štai, perduokite šituos ja daiktus. Sadie.
Išlipęs apsižvalgau: ant kelio stovi mašinų eilės. Aš be 

kepurės, su tinkleliu ant plaukų, rankoje fanerinis lagaminas, 
prie jo pririšti bateliai. Apsivilkęs lietuviška skrandute, pasi
jutau nejaukiai. Kur dingti? Einu. Mane sustabdo priešlėk
tuvinės leitenantas ir iškrato. Liepia prisistatyti policijai. 
Einu ir galvoju: «

— Kur dingsiu? Padaryta klaida. Nereikėjo snausti, ofi
cialiai išvažiuoti. Na, bet dabar negrauš sąžinė, kad per grei
tai apleidau tėvus... Jei paskaitytų dienoraštį, rastų daug 
priekabių Reikia pasistengti, kad daugiau manęs nekra
tytų ...

Žadėjau eiti { stotį ir bėgti toliau. Tačiau visi mane 
įtaria. Štai vaikas paklausė:

— Bist du Gefangener? (Ar tu esi belaisvis?)
Tas mane taip paveikė, kad nuėjau nuovadon ir prisi

stačiau. Tai buvo didelė klaida. Bet aš Vokietijoje taip sau
giai jaučiausi, lyg pas Dievą už „pečiaus“. Atrodė amžiai* 
čia neužeis bolševikai.

Policininkai lošė kartomis. Jie mandagiai priėmė, pasa
kė, kad ryt reiki eiti J Arbeitsamtą, o dabar teks pernakvoti.

Mane uždarė į vienukę, bet netardė, netąsė, nekaltino. 
Bijojau, kad nepavogtų (nekenfiskuotų, — oficialiai kalbanti 
lašinių, bet jie to nedarė.

Po valandos įleido gražų, jauną prancūziuką, kurs tru
putį mokėjo vokiškai. Jis pabėgęs nuo darbo. Prancūzijoje 
gera buvę gyventi. Daug ko aš nesupratau, nes jis {terpdavo 
prancūziškų žodžių. Pragulėjau ant kėdės, jis — ant žemės.
1944. X. 9. Pirm.

Rytą surinko 9 lietuvius iš to kalėjimo ir išsiuntė į Ar
beitsamtą. Išsikalbėja» su viena moterimi. Jos vyras buvę* 
seniūnu ir rusų ir vokiečių meta Pervažiavę sieną, jie pa
vežė lietuvi, gestapo tarnautoją, kuris juos apskundė.

— Žinote, tie, kurie tarnauja geštape, parduoda žmogų 
už papirosą ir jiems sąžinė nieko neprikaišioja, jei mes bė- 
gome nuo rusų, tai tik mes ne bolševikai... Vokiečiai daro 
taip: pirma iškankina žmogų, iškankina, o tada tardo... Taip 
mes be reikalo išsėdėjome 4 savaites.

Jos sūnus — Kauno universiteto studentas. Vyras pa
taria:

— Jei klaus, kur nori dirbti, eik ne { fabriką, bet pas 
ūkininką, nes mieste bus badas.

Juos patardė ir paleido.
— Kur mes dabar rasime savo vežimus, kur dėsimės?
Atsisveikinome.
Prašau tarnautojų, kad leistų važiuoti { Vieną. Kur taut 

Jie negali manęs toliau išsiųstu
Dvi gražios lietuvaitės irgi atėjusios čia prašyti leidimo 

važiuoti Saksonijon.
Jos gailestingosios seselės, bet dabar reikia dirbti pas 

ūkininką.
Mane pašaukia ir skiria vienai ūkininkei, kuri stovi čia 

pat. Amato kortelę paima. Pašto darbo pažymėjimo nenorė-" 
jau rodyti, kad neskirtų į miestą.

Su ūkininke nepasisveikiname h* einame tylėdami. X 
atrodo pikta.
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JAV Prez. rinkimai ir užsienio politika
J.A.Valstybėse dvi dldšiealos par- 

, M jos ir jų išrinkti vyrai vadovauja 
valstybei- Tas dvi partijas pažinti 
ir tiksliau charakterizuoti yra gana 
sunku. Nepriklausomi analitikai sa

ko, kad respublikonai yra politinio 
spektro segmentas, krypstąs nuo vi
durio i dešinę, demokratai priešin
gai — nuo vidurio t kairę. Išeitų, 
kad pirmieji remiasi konservatyviu 
ir aukštuoju sluogsniu, antrieji — 
smulkiais verslininkais ir darbinin
kais. Tačiau toks skirstymas nėra ir 
negali būti teisingas. Praktikoje yra 
labai įvairiai ir yra daug priešingų 
pavyzdžių. Bet vis dėlto tai bendri 
charakteristikos bruožai. Rinkėjų 
masė nėra partijų nariai, jie tik sa
vo balsais remia vienos ar kitos par
tijos „platformą“, kurią išdirba par
tijų vadovybės. Toji platforma ten 
nėra pastovi, ji išdirbama kiekvieną 
kartą, kai reikia patiekti rinkimams. 
Dažniausia ji nėra ilgų distancijų, o 
šiaip paremta kuria nors gyvenimo 
aktualija. Prieš 20 su viršum metų 
demokratai ėjo su šūkiu — panai
kinti prohibicija ir leisti vėl laisvai 
vartoti alkoholinius gėrimus, 1932 m. 
Rooseveltas atėjo į valdžią su savo 
New Deal programa. Dabar iškilo 
naujos ir seniau visai nenumatytos 
problemos, kurios kelia nemaža dis
kusijų ir vadovaujančių partijų 
tarpe.

F. D. Rooseveltas buvo naujų ke
lių ieškotojas. Trumanas ji seka. Bet 
pietų valstybės nori likti labiau kon
servatyvios ir i naujoves nesiveržti. 
Todėl iškilo žinomasis demokratų 
skilimas, kuris iki šiol dar neišaiš
kėjo ir neužsibaigė. Harry S. Tru- 
mano darbo ir vadovavimo tiek jo 
bendradarbiai, tiek jo partijos Kon
greso nariai dažnai nepalaikė tvir
tai, todėl Trumano administracija 
niekada nepasižymėjo tvirtumu, o 
buvo daugiau svyruojanti, švelni, 
neryžtinga. Tas konstatavimas ypač 
pasitvirtino ir demokratų partijos 
kongrese, kuris turėjo pastatyti kan
didatą J prezidentus. Tai buvo išsi
blaškęs ir suskilęs kongresas, kuri 
dar bandė gelbėti Prezidentas Tru
manas žinomąja kalba. Bet jo vė
lesni užsimojimai nepavyko.

Panaši padėtis visą laiką buvo ir 
respublikonų tarpe. Iki pat 'šiol 
jiems nevyko su programa bei plat
forma. Jie nepajėgė tautai pasiūlyti 
jokių konkrečių ir pozityvių siūly
mų, kurių pagalba gautų daugumos 
pritarimą, bet laikėsi opozicijoje ir 
dažnai trukdė demokratų siekimus. 
Visa laiką ir juose jautėsi šakojima- 
sis: kairysis sparnas, konservatyvu
sis ir agresyviai opozicinis demokra
tams. Laimei, respublikonams pa
vyko savo eilėse išlaikyti vienybę 
ir 1948 m. kongrese skilimų neįvyko. 
1946 m. įvykę daliniai rinkimai pa
rodė aiškų posūkį respublikonų nau
dai, nes tuo metu nei Roosevelto nei 
kurio nors kito vyro vadovybėje ne
bebuvo.

J.A.Valstybėse charakteringa ir 
darbininkų organizacijų veikla poli
tiniame gyvenime. Rooseveltas jų 
visų buvo remiamas, nes jis ėjo su 
šūkiais — pagerinti darbininkų są
lygas'ir išleisti įstatymus, stiprinan
čius darbininkų ir smulkiųjų vers
lininkų būklę. Bet toliau padėtis 
ėmė komplikuotis. Darbdavių ginče 
su dar bininkais Trumanas palaikė 
pirmuosius, vėliau žinomasis Henry 
Wallace įnešė painiavos su reikala
vimu glaudžiai bendradarbiauti su

Lietuviai tremtyje ir Amerikoje
PASIKALBĖJIMAS SU ALT PIRMININKU LEONARDU ŠIMUČIU

^"Mąloniai buvau priimtas vyr. 

„Draugo“ Redaktoriaus pasidalinti 
įspūdžiais apie tremtinių veiklą trem
tyje ir pirmuosius jų žingsnius emi
gracijoje. P. šimutis pirmiausia pa
sigėrėjo lietuvių spauda Vokietijoje.

— Stebiuosi, — sako jis, — kaip 
su nepalūžusia dvasia ir tokiu ryžtin
gumu atlieka jie taip didelį darbą 
sunkiose pragyvenimo aplinkybėse. 
Įvairiais spaudiniais tremtiniai pra
lenkia net Amerikos lietuvius, gy
venančius laisvėje. Jų išleistos kny
gos, be abejo, atlieka kultūrinį už
davinį tremtyje ir papildo mūsų tau
tos lobyną svetur, nes pastaruoju me
tu pas mus jų leidimas yra gerokai 
apmažėjęs. O ką kalbėti apie jų 
laikraščių reikšmę. Jie kelia žmonių 
dvasią, žadina šviesesnės ateities viltį, 
taip pat lietuvius suriša su savo tau
tiečiais senosios emigracijos koloni
jose. Mūsiškiai, skaitydami tremti
nių spaudą, gauna daugiau impulso 
ir duoda paskatinimo šalpos reika
luos, kada jie tremtinių spaudoje pa
mato tinkamą Amerikos lietuvių su
dėtų aukų įvertinimą. JNRRA, IRO 
daromas skriaudas mes irgi ne kartą 
patyrėme iš tremtinių laikraščių ir 
greitai darėme žygius atitinkamose 
J.A.V. įstaigose, kad apgintume trem
tinių teises. Dar noriu pastebėti, — 
aiškiną p. Redaktorius, — yrą svar
bu, kad toji tremtinių spauda užjū
ryje patektų į geras rankas; prisi
menant, kad dalis mūsiškių visai ne
sidomi Lietuvos reikalais, pastarie
siems patekusi, ji savo tikslo nepa
siekia.

—Negalima užmiršti, — tęsia kal
bą p. Pirmininkas, — kad toki gražūs 
visuomeninio darbo rezultatai trem
tyje yrą, dėl nemažo skaičiaus pa
sišventusių darbuotojų... Mums ži
noma, kad jų dalis ir galėdami ne
emigruoja, nenorėdami savuosius pa
likti dvar' -'ame skurde. Keletai bu
vome pasiūlę net progą atvykti į U. 
Si.A., bet jie atsisakė važiuoti tol, 
kol paaiškės visų bendro likimo bro-

Rašo Dr. S. Tomas
sovietais ir nutolti nuo anglų, nes 
ir jis rado savo pasekėjų. Tai vis 
demokratų nesėkmės.

J.A.Valstybėse yra prezidentinis 
režimas. Išrinktasis prezidentas ket- 
veris metus valdo su savo mlniste- 
rjais be jokio kieno nors pasitikėji
mo. Jis, svarbiausia, veda užsienio 
politiką, yra vyr. karinių pajėgų va
das, vyr. administracijos šefas, nors 
tam tikrais atvejais kontroliuojamas 
Senato. Tarp kitų klausimų, einan
čių platforma rinkimams, yra ir už

RAŠO KUN. ALB. MARTIŠIUNAS

lių ateitis... Šių mokslininkų, poli
tikų, dvasininkų pasišventimas kelia 
ir mūsiškių dvasią uoliau aukotis sa
vųjų reikalams. Drąsūs lietuvių vi
suomenininkų tremtyje protestai dėl 
IRO pareigūnų daromų skriaudų tu
rėjo aiškų atgarsį Amerikos valdžios 
departamentuose; o tai mes pajutom 
tuo aiškiau, kai patys tuo reikalu ten 
kreipėmės, kąd pagelbėtume tremti
niams dėl jų geresnio būvio.

Trečias klausimas, kuriuo aš no
rėjau išgirsti ALT pirmininko nuo
monę, buvo tremtinių ateities per
spektyvos. Esą, Amerikos valdžia 
stebės, kaip vyks naujų imigrantų 
įkurdinimas ir koks jų elgesys, o ta
da bus papildyta į šią šalį įgileistinų 
tremtinių skaičius. Matyti, šiuo mo
tyvu buvo apkarpytas prez. Trumano 
pateiktas 400.00 DP įsileidimo pro
jektas. Respublikonų kandidatas į 
prezidentus Dewey yra taip pat pa
lankiai išsireiškęs apie karo pabėgė
lius ir yra nuomonės, kad jų daugiau 
įsileisti į Ameriką, gi atvykusiems 
įkurdinti jis yra sudaręs net specia
lią komisiją.

— Kaip ten bebūtų,— aiškina p. 
ALT Pirmininkas, — bet reikia pri
leisti, kad vis dėlto dalis tremtinių 
dėl senatvės, nesveikatos ir p. turės 
ilgiau išbūti tremtyje, tačiau Ameri
kos lietuviai jų šelpimo nenutrauks; 
pasiliks ir toliau tam reikalui įsteig
tieji fondai, o jų veikimas būsiąs net 
pagyvintas.

— Suprantama, kad ALT savo 
darbe taip pat nenuleis rankų, kol 
viso veikimo archyvas nebus perkel
tas į Nepriklausomos Lietuvos mu
ziejų ... Lietuvos išlaisvinimo akci
ja irgi bus intensyvesnė, nes į vie
nybę prisijungia ketvirtoji — tauti
ninkų partija. Todėl jau planuoja
ma kitais metais sušaukti didingą 
lietuvių kongresą.

Pabaigoje dar užklausiau p. Ši
mučio nuomonės apie naujųjų imi
grantų reprezentavimąsi Amerikoje.

— Ateiviams susidūrus su vieti

sienio politikos klausimų, nors prin
cipe tęn vyriausi klausimai yra vi
daus politikos klausimai, sudarą 
platformos pagrindus. Ypatingai 
šiandien užsienio politikos klausi
mai iškyla pirmon eilėn. Bet demo
kratijos krašte, JJl.Valstybėse, liniją 
nustato pati tauta per partijas, su 
pagalba tų pačių partijų vadų. Iš
rinktasis prezidentas tėra gabus nu
statytos linijos vykdytojas, o gal ir 
kūrėjas — tos linijos, kuriai pritaria 
tauta. Mums rūpi labiausia tai, ko

niais lietuviais, — aiškiną p. Redak
torius, — visai nenuostabu, kad iš
kyla ir kai kurių nesklandumų: juk 
tai dviejų kultūrų žmonių su skirtin
gu reikalų supratimų susidūrimas. 
Bet negalima užmiršti, kad mūsiš
kiai patriotai turi labai duosnią ran
ką ir labai jautrūs patekusiems į ma
terialinį skurdą. Mūsų, senųjų Ame
rikos lietuvių veikėjų, pageidavimas 
yra tas, kad naujieji imigrantai ko 
daugiausia bendradarbiautų su vieti
niais. Yra pastebėta, kad atvykusia 
jaunimas per greitai tirpsta įvairių 
tautų masėje. Juk turėtų vietos 
lietuviai iš ateivių savintis papro
čius, o ne priešingai. Pasigėrėti ten
ka tais atvykumaisiais, kurie iš pir
mųjų dienų šliejasi prie visuomeni
nio veikimo, papildydami vietinius 
ir tuo visą darbą palengvindami. 
Tokių Vyrų darbuotojų-talkininkų 
galiu paminėti: prof. Padalskį, inž. 
Damušį, dr. Kučą, Kazlauską, red. 
Kairį ir kt. Meninės mūsų jėgos 
taip pat apmažėjusios, nes daugelis 
vyrų iš chorų buvo išėję į karą, o 
grįžus iš jo jau didelė dalis visuome
niniame veikime nebedalyvauja. 
Taigi mes su išskėstomis rankomis 
laukiam naujų jėgų, kad papildytų 
praretėjusias mūsų menininkų eiles.

— Dar kaip laikraštininkas, —sa
ko p. Redaktorius, — galiu pasigėrėti 
šiuo teigiamu reiškiniu, kad tremti
niai savo straipsniais bendradar
biauja mūsų spaudoje ir tuo būdu 
savo vargus labiau suriša su mūsų 
visuomene. Iš viso, juo didesnis bus 
tremtinių bendravimas su Amerikos 
lietuviais, tuo gražesnės jaučiama 
pasėkos. Štai, kiek naujo entuziaz
mo sukėlė net nemokančiuose lietu
viškai mūsų choristuose, kurie susi
rašinėja asmeniškai .su Ciurlionies 
choro dainininkais... Panašus ben
dradarbiavimas būtų girtinas ir ki
tose kultūros srityse, — baigė pasi
kalbėjimą žymus Amerikos lietuvių 
visuomeninio ir politinio veikimo 
lyderis p. L. Šimutis.

kia politika bus Trumano ir koki*’ 
Dewey po rinkimų.

Tačiau anglosaksų kraštuose, ly
giai ir J.A.Valstybėse, yra tradicijų 
nustatyta partijų ir valdžios pozici
ja: kuri partija laimės, tos partijos 
vadai ir iš aiksto žinomi žmonės 
užima atitinkamus postus. Demokra
tinės partijos čia neturi diktatūrinių 
polinkių: valdančioji partija, tikėda
masi laimėti rinkimus, ruošiasi drau
ge sutikti ir pralaimėjimą. Tuo tiks
lu opozicinės partijos žmonės, numa
tyti atitinkamiems postams, pradeda, 
iš anksto ruoštis -įeiti į darbo sritį. 
Dabar jau aišku, kad jei Dewey bus 
išrinktas prezidentu, tai jo užsienio
reikalų ministeris bus dabartinis jo 
užsienio politikos patarėjas John 
Foster Dulles. Jis yra aktyvus poli
tikos veikėjas ir dabar dirba J.A. 
Valstybių delegacijoje UNQ suvažia-
vime Paryžiuje. Taigi, klausimą ga
lima taip statyti: po prezidento rin
kimų kas valdys ir vadovaus; Tru
manas su Marshalliu ar Dewey su 
Dulles. Žinoma, asmens gali dėl 
įvairių priežasčių ir keistis, bet ben
dri politikos bruožai liks tie patys. 
O kokie tie užsienio politikos ben
drieji bruožai?

Charakteringa, kad J .A.Valstybė
se užsienio politiką nustato abi par
tijos bendrai. Vadinasi, dabartinei 
Trumano užsienio politikai pritaria 
ir respublikonai. Suprantama, kad 
valdžioje esą vyrai turi daugiau svo
rio praktiškai veiklai, negu opozici
ja. Iškyla kartais ir nesutarimų. 
Taip, neseniai Trumanas karštai pa- 
protastavo prieš savo konkurentą 
Dewey, kam šis rinkimų akcijoj* 
naudoja užsienio politikos argumen
tus prieš jo, Trumano, užimtą pozi
ciją. Čia Trumano siūlymas yra Pa
lestiną dalyti, o Dewey pasisakė ui 
vieną visos Palestinos vyriausybę, 
Konstatavę J.A.Valstybių vieningą 
bendrą užsienio politiką, pažvelkim* 
i jos metmenis ir pabandykime at
sakyti į klausimas, kuria linkme ji ' 
eis, jei valdžia į savo rankas paima 
Thomas E. Dewey.

Vyriausias J.A.Valstybių užsienio 
politikos diskusinis klausimas iki pat 
šiol vis dar buvo: ar Amerika pasi
lieka amerikiečiams ir į kitų žemy
nų reikalus nesikiša, ar priešingai — 
ji kišasi į Europos ir į kitų pasaulio 
kraštų reikalus ir aktyviai dalyvau
ja jų sprendime. Pirmąją teoriją su
kūrė Prezidentas Monroe, tai jo var
do — Monroe doktrina, antrąją — 
Prezidentas Trumanas. Trumano 
doktrina skelbia, kad J.A.Valstybės 
domisi visu pasauliu ir aktyviai da
lyvauja to pasaulio santvarkos kūri
me. Mat, pirmoji doktrina atgyveno 
savo amžių, atėjo nauji laikai, reika
linga ir naujų doktrinų, atitinkančių 
laiko sąlygas. Prezidento Trumano 
ir jo ministerių sukurta užsienio po- 
lltika galima šiaip charakterizuoti:

1. J.A.Valstybės siekią taikos ir 
(Nukelta į 5 pusi.)

Balys Gaidžiūnas (3)

Per Alpių kalnus
(Iš dienrąšeia)

1945. 8. 22—24 d.
Išvažiuojam anksti rytą, kad iki vakaro galėtume toli 

pasivaryti. Mes esam apskaičiavę, kad jei kasdien padary
sime po 40 km, tai mums, ir taip reikės keliauti 14 dienų. 
Tat pirmąsias dienas reikia pasispausti kiek galimą daugiau. 
Taip ir spaudžiame. Vežimai, daugiausiai pakraštį pąjaro, 
sunkūs, o kelias vis veda aukštyn. Diena kiek apsiniaukusi 
ir jau pirmuose kilometruose gauname lietaus. Nors esam 
apsįdengę brezentu, bet ji? skylėtas ir lietaus lašai, lyg tyčia, 
talko į tas skyles. Kelią rūpestį ir žmoną? sveikata, kad tik 
nereikėtų kur sustoti ilgesniam laikui ir suardyti visą kelio-, 
nės planą. Mat, ji išvažiuoja su temperatūra. Bet vieni kitus 
raminame, kad bus gerai. Gerai, jęi iš' viso mums gali 
būti gerai.

Pirmos dienos vidudienyje pasiekiame Karntepo-Steięr- 
marko provincijų sieną. Ten mus kontroliuoją austrų poli
cininkai. Jie stebis;, kad mes įšs.irepgę į tokią tolimą kelionę 
per Alpių kalnus. Pagaliau, jįe stebisi, kąd mes turime do
kumentus, kurje, jų supratimų, geri- Geri, n,ęs mes Išsį- 
regįątravę policijoje, turim arklių nuosavybės dokumentus. 
Geri todėl, kad daug popierių ir kad dauguma rąžyta angių 
kalba. Ir pagąliau, jie geri todėl, kad nė vienas iš policinin
kų nemoką anglų kalbos,,.

Laimingai praleidę pirmąją kontrolę,, iš kalnuotų laukų 
upelio pagirdę arklius, patys užkandę, vėl pasileidom pir
myn. Pirmyn į Alpių kalnus.

Arkliai vežimus traukia įsiręžę, peš. dažnai reikią lipti 
bevęįk kaip į stogą. Ratai brąška ir ątrodO,. kad su kiekvienu 
pasisukimu truks ratlankis- Aš einu iš vežimo užpakalio ir 
nenoromis girdžiu, kaip jie sunkiai dejuoją. Mano pareigos,
numatau, nebus tąip pat lengvos. Kai vežimas Įgylą į kalną i 
ir arkliai reikalingi mažo poilsio, reikią po ratai* tuoj, pakišti Į 
akmenį, kad nepradėtum* atgal važiuplį Gi, kai vežimas I 

leidžiasi nuo kalno, man ręikla eiti iš paskos ir sukti stabdį, 
kąd galvų nęnusįsuktume pasileidę pakalnėn. Ir kai. ateiną 
pirmos dienos vakaras, aš apskaičiuoju, kad pusę tos dienos 
keltą teko nueiti pėsčiomis. Žmona, nesijąusdamą nė kiek 
geriau, visą laiką turėjo. įtemptai valdyti arklius. Bet ke
liauti reikia ir mes turime ramintis, kąd tolesnis kelias turi 
būti geresnis. Jis turi būti geresnis, nes mes to norime ir 
taip reikią galvoti.

Ir antra ir trečia kelionės dienos visiškai panašios. Mes 
keliaujame per Alpių kalnus, tai kildami aukštyn, tai leis
damiesi žemyn. Mums jau atsibodo, nuolat į statumas ke
liantis, kinkyti į vežimus pų kęturius arklius ir vieną po kito 
vežimą traukte užtraukti. Taj labai trukdosi ir mes bėda- 
vojam, kad mažai nukeliaujam. Kai trečios sunkios dienos 
kelionę baigiam ir poilsio sustojam nedideliam kalnų kai
melyje, ten randam pažymėtą aukštį nuo. jūros lygto. Jis 
rodo, kad mes esam 1700 metrų aukštumose. Aš kalbinu 
kalnietį kelio darbininką ir jis kraipo gaivą, kad mes tokiais 
dideliais vežimais važiuojam. Čia kalnuose kelias sunkus ir 
jie važinėja vieno arklio vežimu. Jam aiškinu, kad mes 
keliaujam dar iš Lietuvos atsivežtais vežimais. Jis to negali 
suprasti, nes jis žino, kad Lietuva už tūkstančių kilometrų. 
O kai paklausiu apie tolimesnį kebą, tai jis Žino tik keturių 
valandų ėjimui. Toliau jis nebuvęs, nes jam jokių reikalų 
ten nėra. Jis gali tik pasakyti, kaip ir kiti pasakoja, kad 
kelias bus panašus. Jam kalnai tas pats, kaip mums lygu
mos, ir jų, kaip mes, nesibijo, nes jis nuolat pėsčias. Jo 
krovinys kuprinėje, o rankose tvirta lazda. Jam nėra joki* 
pavojaus, kaip mums, nudardėti su arkliais į gilius tar
peklius.

Mūsų laimė, kad atėjo labai gražios dienos. Mes, kepi
nami kalnų sąulęs, įraudom, kaip specialiai dažyti. Bet nuo 
per didelio kaitinimo beveik visi jaučia galvos svaiguli. Nuo
vargis dar prideda S,ąvo duoklę ir mes mielai sustotume 
ilgesniam poilsiui, jei keliautume ne vargo vejami Dienas 
ir naktis praleidžiame vežimuose, nes nakvynės tokiam bū
riui niekur negausi. Dabar mūsų tikslas — kaip galima 
greičiau persikelti per Alpių kalnus ir įvažiuoti į Bavarijos 
lygumą**. Ten, turime rąjtl kur nors prieglaudą, bet kur — 

mes patys nežinome. Mes tik vieną žinome, kad niekas 
mūsų nelaukia ir niekas mūsų malonia šypsena jokioj tarpu
vartėj nepasitiks.
1945. 8. 25 d. ‘

Ketvirtą kelionės dieną pasiekiam kelią, anglų sargybą 
Užtvertą. Sustojam ir einam pas sargybinius. Jie aiškina, 
kad toliau prasideda labai ilga pakalnė, kelias siauras ir 
judėjimą, kai žino apie atvykstančius tuo keliu kariuomenė* 
dalinius, civiliniams gyventojams visiškai uždaro. Sargybi
nis neblogai kalba vokiškai ir simpatiškas vyras. Jis beveik 
pats džiaugiasi, kąd šiandien nėra kelyje kariuomenės da
linių ir mus gali praleisti. Bet jia kraipo galvą, kad mes 
tokiais dideliais, kalnų keliams nepritaikytais vežimais, va
žiuojame šiuo keliu. Atidarydamas užtvaros buomą, jis linki 
nenusisukti sprando. Linkėti yra ko, nes mes 17“ū> nuolai
dumu turime važiuoti daugiau, kaip 13 km kelio. Mes pra
dedam leistis tokiuo akmenuotu keliu, jog atrodo, kad kas 

• specialiai išdėliojo akmenis, kurie dar skaudžiau pravirkintų 
vežimų ratus, mums įtemptų ir jau palaipsniui augantį ner
vingumą, o drauge ir baimę. Nė vienas čia neturime jokio 
noro pelnytis uolos krašte kryželį, kekių čia bėgantieji metai 
jau ne vieną pastatė.

Tuos 12 km važiavom, teisingiau pasakius — šliaužėm, 
vieni valdydami arklius, o kiti sukdami prie užpakalinių 
ratų pritaisytus stabdžius beveik 4 valandas. Buvo tokių 
vietų, prieš kurias reikėjo sustoti ir pasitarti, kaip nusilei
dus, nes priešais buvo akmenimis nusėtas kelias, pasvirimas. 

: į upės pusę ir staigus pasisukimas. Arklius, beveik šliau
žiančius paskutinėmis kojomis, reikėjo vadžių pagalba staiga 
mesti į šoną. O tai jau sutartinis labai prityrusių rankų ir 
klausančių arklių veiksmas. Bet akla laimė lydėjo palankiai. 
Ir kai jau nalrties tamsa užgulė ne tik slėnius, bet ir kalnų 
viršūnes, mes atsidusom* radę dviejų upių santaką ir pato
gią vietą poilsiui. Visi buvome išvargę iki kaklo. Tesinorėjo 
tik kristi po vežimu ir nieko nežinoti. Nieko, kol neatsipalai
duos įsitempę nervai, pavargusios kojos, rankos ir akys nuo- 
įtempto kiekvieno judesio sekimo. Bet arkliai liepė vėl ju-
dintis ir pasirūpinti jais, kad rytoj nereikėtų sielotis — kas. 
trauks kalnų keliais mūsų vežimus*
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Kas turės ištvermės ir valios, tam 
laimėjimas užikrintas

(„MOŠŲ KELIO“ BENRADARBIO PASIKALBĖJIMAS SU KUN. K. JENKUM)

Daugeliui lietuvių tremtinių teko 
laimės pažinti USA Armijos divizi
jos kapelioną kun. Kazimierą len
kų. Jis Vokietijoje išbuvo daugiau 
kaip dvejis metus, nuoširdžiai domė
jos lietuvių tremtinių gyvenimu ir 
sielojosi jų tolimesniu likimu. Pasi
traukęs iš kariuomenės ir sugrįžęs 
l JAV, jis savo širdimi tebegyvena 
su mumis, rūpinas mūsų likimu, 
lengvina mūsų vargus. Įdomu buvo 
su juo pasikalbėti mums rūpimais 
klausimais.

— Jau nemažai lietuvių tremtinių 
rado malonų prieglobstį Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir, pradėjus DP 
emigracijos į JAV įstatymą vykdyti, 
jų ten kas kart daugiau atvyksta. 
Tamsta, be abejo, su jais palaikai 
glaudžius santykius. Mums {domi 
Tamstos nuomonė apie ten nuvyku
sius lietuvius?

— Su atvykusiais tremtiniais, tie
sa, palaikau glaudžius santykius, — 
sako kun. Kazimieras Jenkus. — Ma
no nuomonė tebūnie jums nuoširdi. 
Absoliutinė atvykusių dauguma yra 
susipratę, garbingi mūsų tautos sū
nūs, giliau suprantą tas pareigas ir 
atsakomybę, kurią jie turi jaust 
prieš Amerikos lietuvius.. Amerikos 
lietuviai nori kiekvienu atvykusiuo- 
ju didžiuotis — to neužmirškite. Ir 
jeigu jie pastebi, kad atvykęs trem
tinys savo dvasios vertybėmis ar tė
vynės meilės supratimu neprilygsta 
net jiems — jie giliai nusimena. O 
jeigu dar atvykę „paleidžia žirgą, j 
lankas“, nesirūpindami net kitais 
"tremtyje pasilikusiais broliais, igno
ruodami Amerikos lietuvius — jie 
kenčia ir vengia ištiesti vertam 
tremtiniui taip reikalingą pagalbos 
ranką. Ir negražių pavyzdžių turi
me, — Dievas tesaugo naujus atvyks-

Technikos ir mokslo
- pasaulyje
Massachusetts Technologijos In- 

stituto laboratorijose surastas ir sėk
mingai išbandytas naujas, iki šiol 
tobuliausias, maisto produktų steri
lizavimo metodas.

Sterilizuojamasis maistas trumpą 
laiką spinduliuojamas aukštos ener
gijos elektronų srove, gaminama 
2.000.000 voltų galingumo rentgeno 
generatoriaus. Kadangi temperatūra 
pakyla tik iki 2 ’ C, visi vitaminai 
lieka nepaliesti, absoliutinė bakteri
jų dauguma vis dėlto žūva.

Bandant šį metodą, pieno laše iš 
buvusių 37.000.000 bakt. išliko tik dvi.

To paties instituto mokslininkų 
tyrinėjimai atominės fizikos srityje 
Įrodė plačiai paplitusią nuomonę, 
kad labai žema temperatūra, „už- 
■tnigdanti“ net atomą, buvus klai
dinga.

Heliumo atomai, šaldomi iki ab
soliutinio nulio laipsnio (— 273 ° C), 
išlaikė visas atomui normalias sa
vybes. Temperatūrai kritus iki že
mės sąlygose {manomo maksimumo, 
tiesa, molekulių judėjimas susilpnėjo,
bet ir šis sulėtėjimas yra tiek mažas, 
kad praktiškai neturi jokios reikšmės.

Wisconsin universiteto prof. R. H. 
Roberts po ilgų tyrinėjimų iš rugia
gėlės žiedų pagamino kristalinius 
miltelius, kurie priverčia augalus 
žydėti ir nešti vaisių bet kuriuo me
tu. Prof. Roberts pasiektasis laimė
jimas yra labai svarbus žmonijos 
maitinimo krizės metu.

Pritaikius praktijoje žymiausio 
kiniečių mokslininko, Kalifornijos 
u-to prof. C. H. Li tyrinėjimus glandų 
medicinos srityje, artimoje ateityje 
bus galima reguliuoti žmogaus ūgį, 
svorį, jėgą ir energiją bei prailginti 
jaunystę.

Japonijoje jo metodas sėkmingai 
pritaikytas žemų žmonių ūgiui ir net 
Inteligencijai pakelti. Tokia univer- 
Steto klinikose 45 asmenims per 20 m. 
amžiaus į šlaunis operaciniu būdu 
įskiepijus karvės glandas, jų ūgis 
per mėnesį pašoko net 2,5 cm. ir žy- 
—:<»i padidėjo protiniai gabumai. A.Z.

Rašo A. Merkelis
tančiuosius. Pirmučiausia, atvykęs ir 
dar nespėjęs apsigyventi tremtinys, 
nežinodamas vietos sąlygų, nepažin
damas nė Amerikoje gyvenančių bro
lių, pradeda švaistytis šūkiais: „Ame
rikos lietuviai — . mirštąs organiz
mas“, tačiau, jei tokių ir yra, daž
niausiai tų jo žodžių klausosi pa
vyzdingieji mūsų broliai ir tokie žo
džiai ne be pagrindo juos giliai {žei
džia. Atsiminkite, kad daugelis trem
tinių, kurie turėjo progos dirbti dar
bą, lankydami lietuviškas šeimas, 
priėjo kitokią išvadą: yra Amerikoje 
susipratusių lietuvių, kuriuose Die
vo ir Tėvynės meilė klesti. Absoliu
tinė dauguma, betgi, kaip sakiau, ne
ša garbę Amerikos lietuviams ir man. 
Ir tik šių žmonių pastangomis Ame
rikos lietuvių tarpe suklestės nau
jas lietuviškas-katalikiškasis rene
sansas.

— Vakarų Sąjungininkų okupuo

Ties Varpininko ir Vasario 16 d. 
akio dalyvio karsiu

Atsiminimai / Rašo A. Gerutis
Norėdamas patirti nors vaizdutėje 

mūsų mieląjį Baltijos pajūrį, buvau 
sumanęs pereitą vasarą praleisti ato
stogas Bodeno paežeryje. Tą progą 
ketinau susitikti su vienu kitu savo 
bičiulių, atblokštų Vokietijon ties 
pat šveicarų pasieniu.

Tačiau nuolatinės liūtys, truku
sios su mažomis pertraukomis kone 
visą vasarą, privertė mane išsižadėti 
savo sumanymo. Ėmiau dairytis vie
tovės, kur būčiau galėjęs turėti dau
giau šansų išvengti įkyraus lietaus 
ir pasikaitinti šiemet gana išsiilgtoj 
saulėj. Taip radosi mintis vykti į 
Šveicarijos pietus, kur anapus Alpių 
saulė nėra taip šykšti. Pasirinkau 
Asconą, itališkame Tessino kantone, 
Lago Maggiore pakrantėje.

Dr. Jurgis Šaulys jau nuo 1940 
metų rudens pastoviai gyveno Lu
gano. Tad buvo savaime supranta
ma, kad, atsiradęs Tessine, pasinau
dojau proga aplankyti savo mielą 
šefą, su kuriuo mane rišo daugiametė 
pažintis. Be grynai tarnybinių rei
kalų, turėjome bendrų interesų dar 
ir kitose srityse. Abu buvome vie
naip ar kitaip susiję su spauda ir 
knyga.

Kai pradėjau dirbti laikraščiuose, 
Ministeris Šaulys buvo nuo tiesio
ginio spaudos darbo nutolęs. Vėlio
ms jau tuomet buvo spaudos vetera
nas, apsuptas draudžiamojo laiko
tarpio redaktoriaus aureole. Bet, 
dirbdamas su nūn vėlioniu Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, turėjau pro
gą įsitikinti, kad jis dar turi miklią 
plunksną. Tokius raštus, nors ir ofi- 
cialinio pobūdžio, kaip dr. Jurgis 
Šaulys, galėjo rašyti tiktai asmuo, 
turįs didelį laikraštininko stažą! Ir 
kai vėliau teko būti „Eltos“ kore
spondentu Berlyne, džiaugiausi'turė-
damas savo šefu ne ką kitą, kaip Dr. 
Šaulį, tuo metu buvusį Lietuvos Pa
siuntiniu Vokietijos sostinėje. Anuo
met jau buvo prasidėjęs įtempimas 
Lietuvos santykiuose su Vokietija, 
todėl reikėjo įtemptai dirbti ir — 
svarbiausia — teikiant informaciją, 
greit apsispręsti. Dr. Šaulio žurnali
stinis patyrimas bei politinė išmintis 
buvo mano darbe nepaprastai ver
tingi veiksniai.

Po keliolikos metų pertraukos vėl 
pasidariau Dr. Šaulio bendradarbiu, 
šį kartą Berne, Šveicarijoje. Buvo 
karo metas. Dėl okupacijos pasikei
tus grynai diplomatinio darbo sąly
goms, rašančiam šias eilutes teko vėl 
kone išimtinai grįžti į spaudos darbą. 
Bernas buvo virtęs svarbiu centru, 
iš kurio informacijos apie įvykius 
okupuotoje Tėvynėj pasklisdavo tik
ra žodžio prasme po visą pasaulį. 
Sąlygas tam darbui dirbti sudarė 
velionis, didžiai vertinęs spaudos 
reikšmę. Tuo metu leistame biule
tenyje kelis vertingus straipsnius 

tose Vokietijos zonose daugiausia lie
tuvių tremtinių rado laikinę prie
glaudą. Sunkiausiose tremties gyve
nimo sąlygose jie suorganizavo savo 
{vairias kultūrinės veiklos instituci
jas ir per ketveris tremties metus ne 
tik išlaikė savo tautinę kultūrą, bet 
davė ir naujų kultūrinių vertybių. 
Valiutos reforma ir padidėjusi emi
gracija mūsų kultūrinę veiklą su
trukdė. Mūsų šių dienų didžiausias 
rūpestis — kur mes netolimoje atei
tyje suorganizuosime savo kultūri
nius centrus. Geriausia būtų JAV, 
kur nuo seno gyvena jau daug lie
tuvių ir kur nori patekti kuo dau
giausia lietuvių tremtinių. Ar mes 
JAV galėsime sukurti savo kultūri
nius centrus? — buvo antrasis mano 
klausimas.

— JAV galėsite sukurti kultūrinius 
centrus, — tvirtina kun. K. Jenkus. 
— Tačiau JAV — ne Europa, Mas- 

yra prašęs vėlioms Ministeris Šau
lys. Paragintas, jis niekada neatsi
sakydavo parašyki iš savo retai tur
tingo atsiminimų lobyno. Jo atsimi
nimai vėliau puošdavo ir tremties 
spaudos skiltis.

Kai šių metų liepos mėnesio an
trojoje pusėje atvykau į Lugano, ne
galėjau nė pamanyti, kad tai bus 
mano paskutinis pasimatymas su Dr. 
Šauliu. Esu ne vieną kartą viešėjęs 
pas pp. Šaulius jų namuose, Monte 
Bre papėdėje, Lugano priemiestyje 
Suvigliana. Čia pietų Šveicarijos 
gamta reiškiasi, visu savo nuostabiu 
grožiu. Ne veltui vienas Lugano prie- 
mestis pavadintas Paradiso (Rojaus) 
vardu!

Eidamas pas Dr. Šaulį, mąsčiau, 
ar jis šioje kiek ekzotiškoje aplin
koje jautėsi laimingas. Vargu. Kaip 
ir kiekvieną lietuvį, jį slėgė skaudūs 
įvykiai Tėvynėje. Dr. Šaulys buvo 
.didelis patriotas, koks tegali būti 
žmogus, karštai mylįs savo kraštą, 
bet kuriam likimas buvo lėmęs ilgus 
metus gyventi svetur. Dr. Šaulys 
buvo ne eilinis lietuvis, bet vienas 
Lietuvos Nepriklausomybės Kūrėjų, 
Vasario 16 dienos Akto Dalyvis.

Dr. Šaulys priėmė mane savo dar
bo kambaryje. Jis pasipasakojo, jog 
tik ką grįžęs iš Schuls-Tarasp, Grau- 
būndene, kur taisęs sveikatą. Ten 
buvo nuvykęs su savo pusbroliu, 
prof. dr. prelatu Kazimlerlu šauliu 
(irgi Vasario 16 d. akto dalyvis), šei
mininkas atrodė kiek sumenkęs, su
vargęs, balsas buvo kiek palūžęs. Po 
to, kai prieš 2 metus buvo susirgęs,

Kaip gyvena Vincas Krėvė
Čia duodame keletą ištraukų Iš 

Vinco Krėvės laiško, rašyto vienam 
jo draugų. Manome, prof. V. Krėvė 
nebus priešingas, kad jo mintis pla
čiau duosime, nes jo vardas tremti
niuose yra labai gyvas. Jis rašo:

— Nors teko ilgokai gyventi DP 
gyvenimu, bet jis buvo nepanašus į 
tą, kuriuo gyvenate Vokietijoj (Au
strijoj buvo sunkiau gyventi, nes bu
vome atiduoti austrų nuožiūrai, ku
rie pasirodė viena nesimpatiškiausių 
tautų). Lageryje, kuriame gyvenau, 
nebuvo nei žymių žmonių, nei veikė
jų, nei politikų. Todėl gyvenome visi 
ramiai, draugiškai, jokių nebuvo nei 
peštynių, nei intrigų, nei vienų ki
tais nepasitenkinimų. Net partinių, 
susiskirstymų nebuvo. Gyvenome ten 
beveik kaip viena šeima, ir šiandien 
aš negaliu be susijaudinimo prisi
minti tų žmonių, kurių daugelis dar 
ir šiandien ten gyvena. Buvome her
metiškai uždaryti...

— Patekau Amerikon visai atsi
tiktinai. Buv. Kauno Univ. doc. Alf. 

sachusetts — ne Lietuva. Kiekvie
nam organizatoriui ir veikėjui teks 
susidurti su specifinėmis sąlygomis, 
teks perkąsti riešutą. Kas turės iš
tvermės ir valios, tam laimėjimas už
tikrintas. Amerikos lietuviai remia 
katalikiškąją ir tautiškąją akcija, jei
kas nors sugeba sudominti ar bent 
{rodyti, kad kuriamieji kultūros cen-
trai atneša naudos.

— Mums būtų įdomu patirti ir 
apie dabartinį Tamstos gyvenimą, 
darbą ir ateities planus?

— Aš? Aš nesiskundžiu turimomis 
sąlygomis, — sako kun. K. Jenkus. 
— Mano rūpestis yra jūsų rūpestis, 
mano laikas yra beveik be išimties 
skiriamas tiktai jums. Imigracijos 
galimumų-sudarymas, materialinė pa
rama — mano tiesioginiai uždavi
niai. Štai kitą sekmadienį (X. 17) 
aš skaitysiu paskaitą, nušviesdamas 
tremties gyvenimo sąlygas. Ta pa
čia proga suruošiu parodėlę iš trem
ties dailės darbų — duok, Dieve, karį, 
šie žodžiai atneštų jums ne tik nau
jos vilties, bet ir realios naudos. At
siminkite, kad Europos lietuviai 
tremtiniai yra mano širdy: aš jais rū
pinuosi taip, kaip rūpinuosi savimi. 
Aš didžiuojuosi ir dėkoju Dievui ga
lėjęs pažinti Jūsų vargus, nes jie aiš
kiai nurodo mano dabartinės akcijos 
kelius, — baigia savo pasikalbėjimą 
kun. K. Jenkus.

jis jau nebeatgavo savo buvusios iš
vaizdos.

Tačiau mano pirmas, mane kiek 
prislėgęs, įspūdis greit išgaravo, kai 
Dr. Šaulys ėmė dėstyti savo sumany
mus. Jis buvo kupinas pasiryžimo. 
Buvome atvejų atvejais pasikeitę 
nuomonėmis dėl mudviejų mėgiamos 
temos, būtent, knygos. O esant pas 
Šaulį kalba tuojau pat pakrypo į jo 
turtingą biblioteką. Dr. Šaulys buvo 
senas knygos mėgėjas, dešimtis me
tų rankiojęs knygas, daugiausia iš 
lituanistikos srities. Iš dabar esamų 
užsienyje rinkinių jo biblioteka bus, 
neabejoju, vertingiausia. Šalia kny
gų, Dr. Šaulys turi įdomų senų Lie
tuvos žemėlapių rinkinį ir kelioliką 
lietuvių dailininkų paveikslų (J. 
Mackevičiaus ir kitų). Dr. Šaulys 
jau seniai puoselėjo mintį išsikelti į 
Amerikos Jungtines Valstybes ir kar
tu perkeldinti tenai savo biblioteką. 
Buvo pradėjęs tuo reikalu susiraši
nėjimą su kai kuriais asmenimis 
Amerikoje. Dr. Šaulys buvo jau 
anksčiau man atsiuntęs savo raštų 
nuorašus. Dabar susipažinau su nau
jausia korespondencija. Ji, deja, ne
buvo padrąsinančio turinio. Neat
rodė, kad klausimas spręstųsi Dr. 
Šaulio pageidaujama kryptimi.

Bet Dr. Šaulys neatlaldžial siekė 
savo pasistatytojo tikslo. Jam rūpė
jo apsigyventi Jungtinėse Valsty
bėse, o ta proga iškeldinti tenai ir jo 
turimas knygas. Jis smulkiai dėstė 
savo sumanymą. Pagal jį, jo rinki
niai turėjo sudaryti būsimojo Lietu
vių Kultūrinio Instituto užuomazgą

Sennas, šveicarietis susirūpino mano 
likimu, surado mane, išrūpino pak
vietimą į Pensilvanijos Universitetą 
dėstyti rusų, lenkų ir lietuvių litera
tūrų istoriją. Jau antri metai kaip 
esu čia ir dirbu tą patį darbą, kurį 
dirbau Lietuvoj.

— Čia visai kita žmonių nuotaika 
— kiekvienas gyvena tik savimi, sa
vo reikalais. Čia žmogus vertinamas 
pagal tai, kiek turi kišeniuje dolerių, 
o buvusio pabėgėlio klšenius dar 
tuščias...

— Knygomis čia niekas nesidomi 
ir todėl atspausdinti ką nors visai 
neįmanoma.

— Aš manau, mūsų politikams 
neteks grįžti į savo vietas.

— Senas gyvenimas nebegrįš, ne
begrįš ir seni veikėjai ir to seno gy
venimo kūrėjai. Mums užteks ramiai 
savame krašte mirti. Norėtųsi atsi
gulti amžinam poilsiui ant to paties 
kalnelio, kur miega ilsisi mano tė
veliai, mano seneliai ir proseneliai.

— Bet visos šitos mintys nereiš

Kun. K. Jenkus

užsienyje. Jo rinkinys turėjo išlikti 
kaipo nesuardomas vienetas, o jis 
pats būtų buvęs tos bibliotekos ve
dėjas.

„ ... Kokius dešimts metų galė
čiau dar padirbėti...“

Tai buvo paskutiniai Dr. Šaulio 
žodžiai, aiškiai pasilikę mano atmin
tyje.

Nepraėjo nė trys mėnesiai, kaip, 
sugrįžęs namo, radau iš ponios Ma- 
faldos Šaulienės-Salvatini telegramą, 
jog Dr. Jurgis Šaulys miręs. Ir vėl 
vykau į Lugano, bet šį kartą radau 
man taip gerai pažJstamame darbo 
kabinete, tarp knygų, paveikslų ir 
žemėlapių, senąjį Varpininką ir Val
stybės Kūrėją jau užmigusį didžiuoju 
miegu!

Iš ponios Šaulienės ir prelato 
Šjįulio pasakojimų paaiškėjo, jog ve
lionis paskutiniuoju laiku pradė cs 
nustoti svorio. Prieš savaitę, be
vaikščiodamas Monte Bre, kiek nu
šalo. Turėjo, pakeltą temperatūrą, 
tačiau niekas nemanė, kad šis savai
me menkas negalavimas bus mirties 
priežastis. Naktį į pirmadienį (spalių 
18 d.) velionis pasijuto blogai. /Skun
dėsi širdimi. Atvykęs gydytojas darė 
įšvirkštimus. Ligonis užmigo. Pre
latas Šaulys naktį kelioliką kartų 
lankė ligonį jo miegamajame kam
baryje. Praėjus kelioms valandoms, 
prelatui kilo įtarimas, ar ligonis dar 
gyvas, nes gulėjo nepakeitęs pozos. 
Dar paabejota, bet paskum teko įsi
tikinti, kad Dr. Šaulys jau nebegy
vas. Tiksliai nebenustatysi, kada atė
jo mirtis, o tai galėjo būti tarp */i5 
ir */s6 vai. ryto.

Palaidojom Dr. Jurgį Šaulį Lu
gano, Castagnolos kapinėse. Karstas 
įmūrytas į uolą. Ministeris Stasys 
Lozoraitis, daugiametis vėlionies 
draugas, atvykęs į laidotuves iš Ro
mos, atsisveikinimo kalboje išsi
reiškė:

„Daktaras Jurgis Šaulys neras 
ramybės, kol jo kūno nepriglobs Lie
tuvos žemė, kurią velionis taip kraš
tai mylėjo“.

Šie žodžiai vėlionies draugams ir 
bendradarbiams eis testamentu, kurį 
jie ’įvykdys, kai Lietuvos Valstybė 
vėl atgaus Nepriklausomybę.

■ Berne, Šveicarijoje.

kia, kad neturime dirbti. Gyvenda
mas tremtyje aš stengiausi šį tą nu
dirbti: išbaigiau galutinai pirmąją 
dalį savo seniai samanyto veikalo: 
„Dangaus ir žemės sūnus“, nors jis 
visai nesiderina su šių dienų nuotai
komis. Atspaudinti jį čia visai nesi
tikiu ir nenoriu. Tepasilieka rank- 
rašytyje ateičiai, jei toji ateitis suras, 
kad jis vertas pasaulį išvysti (Vinco 
Krėvės kuklumas dėl savo kūrinio 
„Dangaus ir žemės sūnus“ supranta
mas tremtinio likime. Mes manome 
visai kitaip. Sis veikalas dabar gali 
būti labai aktualus. Gyvenimas at
slūgsta. Vietoj triukšmaujančios li
teratūros klasikai ateina sielų ra
minti. Krikščioniškos dvasios kūri
niai yra reikalingi. Sį veikalą rei
kėtų ne tik atspausdinti lietuviškai, 
bet miela būtų pamatyti ir svetima 
kalba išvertus. Red.)

— Aš čia gaunu beveik visas kny
gas, kurios pasirodo lietuvių kalboje 
Vokietijoje. Mane labai džiugina, 

(Nukelta i 5 pusi.)
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Kaip maitinome badaujančius rusus

Amerikos pilie-

žmonės atsiliepė
1921 m. vasaros

SANTRAUKA IŠ „PLAIN TALK"
Kaip amerikiečiai maitino badau

jančius rusus, aprašinėjo gener. Įeit. 
W. N. Haskel ir vėliau santrauką įsi
dėjo „The Reader’s Digest". Jame 
rašoma:

1921 m. aplink Sovietų Sąjungą 
buvo pastatyta tokia nepraeinama 
siena, jog išorinis pasaulis nieko ne
žinojo apie badą, iššaukusį iš dalies 
rekvizuojant iš ūkininkų grūdų at
sargas ir iš dalies dėl nepaprastų bu
vusių sausrų ir grėsusį milijonams 
rusų. Pagaliau, desperacijoje Sovie
tų vyriausybė leido pasaulinei gar
senybei rašytojui Maksim Gorkiui 
paskelbti atsišaukimą į „visus gar
bingus Europos ir 
čius“.

JAV garbingieji 
į šj šauksmą.. Nuo
iki 1923 m. Amerikos pagalbos orga
nas, vadovaujant Herbert Hoover, to 
meto prekybos ministerio, išdalijo 
rusams maisto, drabužių ir vaistų už 
maždaug 60.000.000 dolerių. P. Hoo- 
veris šių prisiminimų autorių pasky
rė šios pagalbos reikalams generali
niu direktorium, kuris savo darbą 
taip apibūdina:

„Netrukus, po kelių savaičių nuo 
Gorkio atsišaukimo, aš buvau Mas
kvoje 'su maždaug 25 padėjėjais ir 
tuojau išvykau apžiūrėti svarbiausią 
badaujančią sritį, nusitęsusią Volgos 
žemupiu. Čia apie 25.000.000 žmonių 
kentė didžiausią badą, nes, be žolės 
laukuose, gilių, medžių žievių, molio, 
kitokio maisto nebuvo. Badaujančių 
tremtinių hordos traukė tai Šen, tai 
ten per Sovietų lygumas, ieškodami 
ką nors pavalgyti. Kaimuose, kaip 
aprašinėjo istorinę ARA Rusijoje H. 
H. Fišeris, „vyrai ir moterys, būdami 
desperacijoje, išsikasdavo kritusius 
ar išmuštus gyvulius, kates ir šunis, 
jei tik rasdavo, — suvalgydavo. Bai
si kova dėl būvio sunaikino ben
druomenės dvasią. Vietoje bendrų 
pastangų, iškilo nepasitikėjimas ir 
neapykanta kiekvienam savo kaimy
nui — net tos pačios šeimos nariams, 
labiau atsilikusiose ir mažiau civili
zuotose bendruomenėse nusikaltimai 
vyko pradedant šaltakraujiškomis 
žudynėmis ir baigiant žemiausiu ka
nibalizmu“.

Sugrįžęs į Maskvą, tuojau pasiun
čiau telegramą p. Hooveriui, kad mes 
susiduriame su didžiausiu istorijoje 
badmečiu. Rusijoje visai nekilo klau
simo dėl paramos, nors maisto nepa
kako ir valkams. Kai kuriose Rusi
jos srityse visai nebuvo maisto ir 
vaikai jau pradėjo mirti. Tiekimo Ir

paskirstymo sistema tenai buvusi vi
sai sugriauta ir iš vyriausybės pusė^ 
negalima laukti nė mažiausios para
mos. Kitur Europoje galima būtų 
buvę suorganizuoti vietos komitetus 
iš atsakingų inteligentinių pajėgų, 
kad padėtų mums dirbti. Bet Rusi
joje, kur tokių Žmonių Iš viso buvo 
sunku rasti, jie buvo paralyžuoti te
roro baimės, kuri siautė visame kraš
te. Mūsų rusiški tarnautojai buvo 
pakartotinai persekiojami, areštuo
jami ir Sodinami į kalėjimus.

1922 m. kovo mėn. mūsų maisto 
importas buvo sulaikytas mirštančių 
iš bado. Rugpjūčio mėn., po viene- 
rių metų nuo Gorkio atsišaukimo, 
ARA maitino jau per 10.500.000 rusų 
vaikų, ir suaugusių Kasdien — tai 
beveik tiek pat, kiek ir New Yorko 
valstybėje tuo metu buvo gyventojų.

šioje milžiniškoje ARA progra
moje rusų uostuose buvo iškrauta 
450 laivų, ’ pervežta 72.000 prekinių 
vagonų per beveik suirusius gele
žinkelius, veikė daugiau negu 17.000 
virtuvių, 16.000 ligoninių, dispanse
rių ir kitų įstaigų įsteigta ir aprū
pinta įrankiais ar vaistais.

8 milijonai rusų buvo paskiepyti. 
Suteiktosios tuo metu pagalbos 95% 
buvo iš Amerikos.

Prie šios milžiniškos maitinimo 
programos ARA įsteigė maisto per
laidų sistemą, pagal kurią už 10 do
lerių, įmokėtų Amerikoje, gauna Ru
sijoje tiek maisto, jog užtenka vidu
tiniškai šeimai vienam mėnesiui. Be
veik visi siuntiniai patekdavo tam, 
kam jie buvo paskirti, nors Rusijoje 
siautė chaosas ir dezorganizacija, 
nors perlaidos eidavo dažniau ne 
tiems žmonėms, kurių gyvybė Sovie
tų vyriausybei rūpėjo išlaikyti — 
tai buržuazinis elementas ir inteli
gentai.

Menkos rusų ligoninės ir medi
cinos priemonės buvo karo ir pilie
tinių kovų išardytos. Ligoninėse trū
ko lovų, vaistų, muilo, dezinfekcinių 
įrankių, o chirurginių instrumentų 
beveik visai nebuvo. Operacijos bu
vo vykdomos be anestezijos, žaizdos 
buvusios „pridengiamos“ su laikraš
čiais ir susiuvamos iš senų drabužių 
ištraukiamais siūlais.

Per ARA Rusijoje buvo išplatinta 
medicinos reikmenų už 7.000.000 do
lerių. Be to, gydytojams ir seserim 
buvo išdalyta mediciniškos literatū
ros, kad jie galėtų susipažinti su me
dicinos laimėjimais per tuos 7 metus, 
kada Rusija buvo atkirsta nuo pa
saulio. Esamose sąlygose Sovietų 
įstaigos buvo sutikusios medicinos

departamentui laisvai bendradar
biauti.

Prieš apleisdama Rusiją, ARA 
aprūpino iki tam tikro laipsnio ligo
nines visoje Sąjungoje ir, svarbiau
sia, sukėlė medicinos personalo drą
są, atgaivino moralę. Dar yra 400 
amerikiečių, kurie tuos darbus Ru
sijoje prisimena. Šie inspektoriai 
buvo įsiskverbę į tolimus kampus, 
kur siautė badas, jie vyko laivais, 
traukiniais; jie nustatinėjo, ko kam 
reikia; jie organizavo kaimo komite
tus, steigė virtuves, skyrė gydytojus 
vaikams patikrinti ir ruošėsi priimti 
siuntas. 1921 m. rudenį turėjo kovoti 
su Ruisjos kelių purvynu. 1922 m. 
žiemą keliavo per nepermatomas ste
pes, per kaimus, kur nė jokio gyvy
bės ženklo nebuvo. Dieną važiavo 
paprastais vežimais, o naktimis lin
dėjo pas kaimiečius ir turėjo saugo
tis įkyrių vabzdžių.

Nė vienas poetas neįamžino šių 
jaunų amerikiečių. Bet jų darbas 
nebus užmirštas. Aš tikiu, kad mili
jonai rusų vaikų, dabar jau suaugu
sių vyrų ir moterų, kuriems buvo 
1921—1922 metais suteikta pagal
ba, atsimins jų buvimą, jų pavyz
dingumą kenčiančiam geros valios 
pasauliui, kuris vis dar egzistuoja 
amerikiečių širdyse.

Kada mūsų darbas buvo užbaig
tas, Sovietų liaudies komisarų taryba 
užtikrino Herbert Hooveriui gilią 
Rusijos padėką ir dėkojo jam 
ARA nesurištas ir altruistines pas
tangas ... išgelbėtų milijonų tautie
čių vardu. Toji padėka taip buvo 
užbaigta: „TSRS gyventojai niekad 
neužmirš jiems suteiktos amerikie
čių pagalbos ir pasižada ateityje pa
laikyti 
tautų.“

(Kai 
kyseną
neabejodamas sutikti, jog komuniz
mas nepripažjsta dėkingumo ir ne
siekia santykių draugiškumo.) (Rea
der’s Digest, 1948. X/m.)

draugiškumą tarp abiejų

dabar prisimeni Sovietų lai- 
amerikiečių atžvilgiu, turi

Prieš paskutinį bandymą
Po paskutinio Lietuvos-Lenkijos 

futbolo rungtynių susitikimo, kuris 
baigėsi lygiosiomis 2:2, pavergtųjų 
tautų olimpinėje futbolo lentelėje 
trys tautybės — lietuviai, lenkai ir 
ukrainiečiai — surinko po 8 taškus. 
Futbolo meisteris liko neišaiškintas. 
Š. m. spalių 29 d. INKOPF (tarptau
tinio komiteto) posėdyje, kuriame 
lietuvius atstovavo Vyr. FASK-to 
nariai V. Adamkavičius ir A. Vakse- 
lis, padarytas nutarimas, kad šios 
trys tautybės susitiks atskiro turnyro 
rėmuose naujoms varžyboms. Nusta
tytas ir žaidynių tvarkaraštis:

lapkričio 12 d. 14 vai. Mūnchene — 
Lenki j a-Ukraina.

lapkričio 13 d. 14 vai. Mūnchene — 
Lietuva-Ukraina.

lapkričio 14 d. 14 vai. Mūnchene — 
Lietuva-Lenkija.

Sis turnyras išaiškins DP futbolo 
meisterį ir pavergtųjų tautų olimpi
nio aukso medalio savininką.

Kaip iš Vyr. FASK-to teko pa
tirti, minimą turnyrą vykdys Mūn- 
cheno lietuvių sporto klubas „Gin
taras“.

Reikia tikėtis, kad mūsų futbolo 
rinktinė, iki šiol garbingai gynusį 
lietuviškas spalvas, tinkamai pasiro
dys paskutinėse kovose ir mūsų 
sporto visuomenę pradžiugins naujais 
laimėjimas. Reiktų dar visiems pri
minti, kad Munchenas iš apylinkių

lengvai pasiekiamas, o mūsų vyrams 
moralinė parama bus akstinas sėk
mingesnei kovai. Vyt. Jaunius
VYRI] STALO TENISO — SIDABRO 

MEDALIS
Mūsų spaudoje pasigedome men

kiausios žinutės apie vyrų stalo te
niso pavergtųjų tautų žaidynių baig
mę. O tačiau jos tikrai įvyko. 
S. m. spalių 17 d. Ingolstadte lenkų 
„Sokol“ organizacija įvykdė stalo te
niso varžybas vyrams.

Žinodami aukštą lietuvių stalo te
niso klasę, visi svetimtaučiai buvo 
įsitikinę lietuvių pergale. Įvyko tru
putį kitaip. Lietuviai stojo šion ko
von antraeilėmis jėgomis, tačiau daug 
žadančiomis ateičiai. Lietuviams at
stovavo: jauniai Kačanauskas, Stan
kevičius ir Nešukaitis. Lietuvių-len
kų susitikimas baigėsi 6:3 lenkų 
naudai. Lietuviai-vengrai 6:3, len- 
kai-vengrai 6:3. Tenka pastebėti, kad 
jaunieji stalo tenisininkai sukovojo 
ryžtingai ir jau grasino šių žaidynių 
nugalėtojui lenkams, tik nepatyrimą* 
ir silpnesni nervai leido lenkams pa
sidžiaugti pergale.

Reikia tik apgailestauti, kad mū
sų „žvaigždės", kurie galėjo dalyvau
ti, bet atsisakė, nesupranta tikro* 
sportinės dvasios, kur galimas laimė
jimas ar pralaimėjimas sutinkama* 
su kilniu priešininko įvertinimu.

Vyt. Jaunius

Šaltis trukdo manevras Aliaskoje
Kaip praneša New World-Tele

gram iš Washingtono, gen. J. L. Col
lins ir Mr. G. Gray, gen. štabo vir
šininko ir kariuomenės sekretoriaus 
pavaduotojai, apsilankę Aliaskoje, 
nutarė šią žiemą dėl didelių apgy
vendinimo sunkumų iš Aliaskos ati
traukti visą sausumos kariuomenę 
(13.000—19.000 vyrų), išskyrus „sau
jelę“ aviacijai ir aerodromams aptar
nauti.

Pasiliekantieji nebus ižlavinti pė
stininkai ir nesudarys kovos dalinių; 
jų svarbiausias uždavinys — užtik
rinti gazolino, maisto ir reikmenų

tiekimą aviacijos bazėms. Gen. Col
lins toliau pareiškė, kad Aliaskoje 
būtinam kariuomenės kiekiui apgy
vendinti reikalingų patalpų statyba 
užtruks mažiausiai 3 metus, net jei 
kongresas paskirtų krašto apsaugos 
departamento reikalaujamas sumas.

Taip pat esą nutarta šiais metais 
nebevykdyti Aliaskoje žiemos ma- . 
nevrų. A.Z.

Įvairios žinios

JAV Prez. rinkimai ir užsienin politika
(Atkelta iš 3 pusi.) 

atsižada agresijos bei svetimų teri
torijų užkariavimų;

2. jos smerkia bet kokią agresiją 
vienų tautų prieš kitas ir siekia, kad 
kiekviena tauta, didelė ar maža, bū
tų laisva pasirinkti tokią valdžios 
formą, kokios ji pati nori;

3. jos siekia įgyvendinti pasaulyje 
Žmogaus laisves: laisvę kalbėti, vi
sais būdais reikšti mintis ir jas pla
tinti, laisvę tikėti;

4. jos siekia visų tautų bendra
darbiavimo lygybės pagrindais visose 
praktiškojo gyvenimo srityse;

5. jos siekia taikos išlaikymą or
ganizuoti pasauliniu mastu ir tam

. tikslui aukoti viską, neišskiriant ir 
jėgos.

Respublikonai užsienio politikos 
klausimais nėra išdirbę aiškios pro
gramos, nors apskritai jie remia čia 
suminėtus principus, nes jų kūrime 
ir jų nuomonė buvo atstovaujama. 
Žinoma, praktikoje susidarys naujų 
sprendimų, nes prie vairo stovės kiti 
žmonės. Jei jau neimti dėmesin par
tijų, tpi nauji žmonės irgi darys ki
taip, negu anksčiau buvo daroma. 
Jei prezidentu bus išrinktas Dewey, 
tai pareigas perims tik ateinančių 
1949 m. pradžioje. Iki to! valdys 
Trumanas. Per tą laikotarpį eis iš
lyginimo ir suderinimų procesas, ir 
perimant pareigas jokių ypatingų su
krėtimų neteks. laukti. Trumano 
veikla mums yra žinoma, bet įdo
mu, kaip veiks Dewey?

Dewey veikla pareis ir nuo tų są
lygų, kurios susidarys Jam esant pre
zidentu. O tos sąlygos šiandien kei
čiasi iš pagrindų per vieną naktj. 
Jų dabar numatyti negalima. Tik 
galime numatyti tuos metodus ir 
veiklos būdus, sprendžiant iš progra
mos ir žmonių, o taip pat iš tų už
simojimų, kurie vis Iškyla organi
zuojant taiką Europoje ir pasaulyje.

Jau tas faktas, kad respublikonai 
yra švarūs nuo visų tų didelių klai
dų, kurių pridarė demokratai ir jų 
vadas Rooseveltas karo metu santy
kiuose su sovietais, teikia moralinės 
jėgos jų kūrybos darbe ateityje. 
Antra, respublikonai yra pastovesni 
ir atsparesni naujoms tendencijoms 
ir labai patraukliems sąjūdžiams, 
kurie visada remiami komunistų, nes 
dažniausia jie veda prie revoliucijų. 
Trečia, respublikonai yra aiškesnė 
dešinės partija. Ketvirta, jų vadai 
vyrai kieti Ir pasiryžę veikti be svy
ravimų. Penkta, jie turės būti radi
kalesni komunizmui tiek viduje, tiek 
užsienyje. Pagaliau, sutapimas: kal
bų ir derybų periodas praėjo, ir da
bar reikės daugiau veikti. Taigi, 
daug argumentų kalba už tai, kad 
dabar valdžią J.A. Valstybėse turi pa
imti respublikonai. To nori ir kai 
kurie akylesni demokratai. Štai, pir
masis amerikiečių pasiuntinys So
vietų Sąjungoje William C. Bullit, 
demokratas, neseniai pareiškė, kad 
dabar turi j valdžią ateiti Dewey, 
nes tik jis esąs pajėgus tvarkytis su 
komunistais. John F. Dulles neseniai 

'pasakytoje kalboje nušvietė sovietus 
lygiai taip, kaip mes juos pažįstame, 
kaip iš tikro ir reikia kalbėti, norint 
apie juos pasakyti tiesą, kurios dau
gelis vyrų vis dar nedrįsta pasakyti.

• Šveicarijos tautinis bankas pra
nešė, kad paskleisti gandai apie šveic. 
franko nuvertinimą esą „juokingi ir 
absoliučiai netikri“. (AP)
o Iš Panamos pranešama, kad po
licija suėmusi vadus, kurie ruošė su
kilimą Panamos city. Paimta Ir gin
klų. Tarp suimtųjų yra buvęs prezi
dentas, JAV ambasadorius ir polici
jos šefo pavaduotojas. (AP)
• Popiežius Pijus XII viešai pa- 
'.keibtoje enciklikoje rekomenduoja 
Jeruzalę ir šventąsias Palestinos vie
tas sutarptautintt Pontifikaliniame 
laiške, parašytame Romos katalikų 
kardinolams, patriarchams ir vysku
pams, Popiežius, nurodo laikytis 
neutralumo kurso dviejų nekrikščio
nių bendruomenių Palestinos kare. 
Popiežius kreipėsi su specialiu pra
šymu apsaugoti tas vielas ir relikvi
jas, kurios buvo paliktos „mūsų Iš
ganytojo gimstant, gyvenant ir mirš
tant“, (AP)
• Ponia Roosevelt Stuttgarte vo
kietėms pareiškė, kad „sovietizmui 
neturi būti leidžiama vadovauti kitu 
tokiu pat metodu, kuris sukelia bai
mę ir neapykantą kitoms sistemoms“, 
t. y. nacizmu ir fašizmu. „Jei siste
ma yra gera, leiskime, kad ji sava-*, Llandudno, red.) 
noriškai Mitų priimta kitų žmonių, 
bet ne priversta svetimu spaudimu.“
• Italijoje sustreikavo Fiat auto
mobilių fabriko 50.000 darbininkai, 
nes buvę atleisti 7 darbininkai. Strei
kininkai sėdi fabrike ir laukia, bet 
nieko nedirba. (UP)
• Iš JAV praneša, kad JAV geolo
gai suradę Los Angelos apylinkėse 
turtingus uranijaus rūdos klodus. 
(AP)
• Pirmadienį prasidėjo JAV laivy
no manevrai. Juose dalyvauja 100 
laivų, iš jų 17 povandeninių ir trys 
lėktuvnešiai su 543 lėktuvais. Ma
nevrai vyksta Siaurės Atlante. (AP)

• Seštadlenj Stockholme prasidėjo 
komunistinio jaunimo kongresas, į 
kurj atvyko Rytų Europos atstovai.
• Kanados spauda vėl skatina Ka
nados rytinį krantą „kaip galima 
greičiau sutvirtinti naujais pabūklais, 
aprūpintais radarais, idant galėtų su
tikti karo grėsmę“. Laikraštis pa
reiškė, kad senieji Halifaxo srities 
fortai, kurie yra po antrojo karo iš
naudoti, turi būti aprūpinti krantų 
artilerija ir tokiu mastu, kokio dar 
nebuvo. (Otavoje kariuomenės vyr. 
būstinė nurodė, kad pakrančių arti
lerijos rezervo vienetai būsią išplėsti 
Ramiojo ir Atlanto vandenynų pa
krantėmis.) (NYHT)
• D. Britanijos parlamento komu
nistinis atstovas p. Gallacher parla
mente kaltino W. Churchlllį už tai, 
kad pastarasis norėtų, jog JAV pa
naudotų atominę bombą prieš Sovie
tus. Dėl tokio Churchiliio pareiški
mo jis išsitarė, kad Neronas buvęs 
daug humaniškesnis, palyginti su 
Šiais dekadentiniais kalbėtojais, ki
lusiais iš dekadentinės ir mirštančios 
sistemos (šis pareiškimas taikomas 
konservatorių partijos atstovams, 
kalbėjusiems per savo suvažiavimą

• Čekoslovakija, švęsdama savo 30 
metų nepriklausomybės šventę la
biau proklamavo Sovietų Sąjungą, 
negu savo valstybės kūrėjus — Ma- 
saryką ir Benešą. Prezidentas Gott- 
waldas dar suminėjo T. Masaryką, 
bet prez. Benešąs visai nebuvo už
simintas. Per paradą buvo uždrausta 
fotografuoti kariuomenę, net keli foto 
aparatai buvo atimti.

Kraštas per maža pagamina rie
balų ir mėsos ir todėl premjeras Za
potocky ragino taupyti ir daugiau 
dirbti. Jis pranašavo, kad penkmečio 
planas pasiseks (kaip jis 
Rusijoj). (AP)

pasisekė

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turini redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei, pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10*/< nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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Kaip gyvena V. Krėvė
(Atkelta iš 4 psl.)

kad taip sustiprėjo mūsų jaunieji Ir 
senesnieji rašytojai. Kai kurių tie
siog atpažinti negalima, tiek yra iš
tobulėję. Vargai ir skausmai rašyto
jams, matyt, atnešė didelę naudą.

— Nors mes čia sukūrėm litera
tų draugiją ir beveik jau visus Ihetus 
ji gyvuoja, bet jokių vaisių nedavė' 
ir nesitikiu, kad duotų. Gal todėl, 
kad esame išsisklaidę, gal todėl, kad 
patys neturime lėšų, pagalbos litera
tūros darbas čia susilaukti negali, 
nes knyga čia — jokis biznis. O kas 
nėra biznis, tai neverta ten kišti pi
nigas. ____

PATIKSLINIMAS
„M.K.“ Nr. 53 str. „V. K. Jonyną* 

telkia simpatijas“ trečioje skiltyjo 
antroje pastraipoje sakinys turi būti 
toks: „Taip iliustracijas įvertino me
no istorikas ir kritikas Aleksis Ran- 
nit. Mes, eiliniai meno gėrybių var
totojai, nesugebėdami V. K. Jonyno 
grafikos analizuoti pagal didžiuosius 
meno reikalavimus ir grožėtis ja iki 
atskirų detalių imtinai, esame suža
vimi bendrojo įspūdžio ir džiaugia
mės kaip kas išmano, atseit — savo 
išprusimo ir menui paslankumo ri
bose.“

v.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Gerb. visuomenei pranešu, kad 
Peteraičio Lietuviškai-Angiiškas 

žodynas, apimąs per 30.000 lietuviškų
žodžių, arti 600 psl., normalios kny
gos (21X15 cm) formato, gerame po- 
periuje ir kietai įrištas, išeis šių me
tų gale.

Žodyno kaina (1 egz.) 18,40 DM 
tik mūsų prenumeratoriams, kurie 
iki š. m. lapkričio 15 d. minimą žo
dyną užsisakys ir tuo prisidės prie 
greitesnio jo išleidimo, gi perkan
tiems žodyną' jau išėjus iš spaudos 
kaina bus didesnė. Prenumeratoriais 
laikomi įmokėję ne mažiau kaip 10 
DM iki š. m. lapkričįp 1 d.

Numatantleji greitu laiku išemi
gruoti, įmokėję visą sumą ir 1,50 DM 
persiuntimo išlaidų, žodyną gaus nu
rodytu adresu užsieny.

Apie žodyno platintojus užsienyje 
bus pranešta vėliau.

Leidėjas: M. S u t k e v 1 č i u s, 
Mūnchen 9, Pilgersheimerstr. 21/1, 
bei Dr. Kalthoff.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Kas girdėti Chicagoje
(jul. sakele praneša)

Tremtinių įkurdinimo akcija J.A.V-se
AMERIKOS KONTINENTO LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Kodėl apie Chicagą? Chicaga 
vienas iš pačių didžiausių Amerikos 
pramonės centrų. 4 milijonai gy
ventojų. Daugiau kaip 100 tūkstan
čių lietuvių. Du lietuviški dienraš
čiai (daugiau kitur Amerikoje lietu
vių dienraščių nėra). Per 10 lietuviš
kų parapijų. Amerikos Lietuvių Ta
rybos „sostinė“. Daugybė visokių lie-

Kai prašote drabužių ar medžiagų 
iš savo pažįstamų Amerikoje, matus 
nurodykite amerikiniais „inčais“ 
(inch).' Teko daugeliu atveju matyti 
komiškus ir žalingus nesusipratimus 
dėl matavimo nesupratimo. 1 inch 
lygus 2,54 cm. 1 foot lygus 12 inch, 
arba 30,48 cm., 1 yard lygus 3 feet, 
arba 91,44 cm. Taigi yardas ma-

Rugsėjo mėn. pabaigoje Amerikos 
lietuvių spauda platokai rašė apie 
New Yorke, Pennsylvanijos viešbuty, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdo
mojo Komiteto iniciatyva sukviestą 

. tremtinių įkurdinimo problemoms 
apsvarstyti pasitarimą, kuriame da
lyvavo visa eilė visuomeninių ir re
liginių organizacijų atstovų bei vie
tinių lietuvių laikraščių redaktorių. 
Tame pasitarime dalyvavo ir ką tik 
iš Europos grįžęs K. V. Baltramaitis. 
Jame vispusiškai aptartos tremtinių 
įkurdinimui dėtos pastangos, paste
bėtos kliūtys ir ateities perspektyvos. 
Čia buvo įgaliotas LAIC suinteresuo
toms organizacijoms ir spaudai pa
teikti pasitarimo dalyvių vienu bal
su priimtą šią rezoliuciją:

„Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domojo Komiteto iniciatyva sukvie
stame veikėjų pasitarime tremtinių 
įkurdinimo reikalu susitarta pasisa
kyti sekančiai:

1. Tremtinių įkurdinimo darbas 
vykdytinas Amerikos lietuvių visuo
menės bedromis jėgomis, sutelkto
mis BALF’e;

2. Įkurdinimo organai privalo ly
giai traktuoti visus tremtyje esan
čius lietuvius, be tikybos bei pasau
lėžvalgos skirtumų. Toms sąlygoms 
garantuoti siunčiama į Europą 
BALF'ą sudarančių srovių pasiūlyti 
atstovai;

3. BALF’as savo įkurdinimo darbe 
turėtų bendradarbiauti su visomis 
Voluntary Agencies, turinčiomis DP 
komisijos pripažinimą;

4. Pageidaujama, kad į BALF’o 
centro imigracinį aparatą būtų 
įtraukti atstovai lietuvių organizaci
jų, dirbančių su tomis Voluntary 
Agencies, per kurias eiena lietuvių 
įkurdinimas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.“

Ši rezoliucija tremtinius nuteiks 
raminančiai, nes iš jos . aiškiai ma
tyti, jog visų lietuvių emigraciniais 
reikalais BALF’as lygiai rūpinsis.

PIETŲ AMERIKOJE DU NAUJI 
LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI

Rugsėjo mėnesį Pietų Amerikoje 
išėjo du nauji lietuviškai laikraščiai. 
Vienas — tai „Pietų Amerikos Lie
tuvis“, kuklus nedidelio formato 
4-rių puslapių laikraštėlis, žadąs ro
dytis du kartus per mėnesį, atsisa
kąs siauro sroviškumo ir tikįs, kad 
savo pasirodymu sustiprins Pietų 
Amerikos demokratinę lietuvių spau
dą ir prisidės prie bendros kovos dėl 
tautos laisvės. Pirmasis numeris išė
jęs be lietuviškų akcentų. Leidėju 
ir atsak. redaktoriumi pasirašęs Al
binas Gumbaragis. Išeina Uruguajuj, 
Montevideo mieste. Ir iš siauros 
apimties šio laikraščio turinio ma
tosi, jog jam rūpi ir lietuvių tremti
nių vargai: straipsniu „Susirūpinki
me savaisiais“ kreipiamasi į Urugua- 
juje gyvenančius lietuvius, kad šie 
prisimintų Europoje vargstančius 
tautiečius ir jiems ištiestų savo dos
nią ranką.

Antrasis Pietų Amerikoje rugsėjo 
mėnesį pasirodęs lietuviškas laik
raštis yra mėnesinis lietuvių žurna
las „Laikas“, leidžiamas Buenos 
Aires, Argentina. Redaguoja redak
cinė kolegija, atsak. redaktoriumi pa
sirašo *K. Kazimieras Vengras. Re
dakcinėj kolegijoj yra ir poetas Juo
zas Kėkštas. Šis laikraštis ir savo 
formatu ir 'Savo apimtimi (16-kos 
žurnalinio formato puslapių) teisin
gai yra pasivadinęs žurnalu. At
spausdintas su visais lietuviškais ak
centais. Kreidinio popieriaus viršelis 
papuoštas Vytauto Didžiojo sodelyje, I

Kaune, stovinčia Laisvės statula. Ja
me telpa keletas iliustracijų. Įžangi
niame žodyje pasisakoma, kad LAI
KAS ,^ina pas kiekvieną lietuvį, 
nes jis nepriklauso jokiai grupei ar 
pažiūrai. Jis priklauso visiems lie
tuviams ... Su nieku nesipykdamas 
ir niekam nepastodamas kelio, LAI
KAS šaukia visus lietuvius į vieną 
bendrą lietuvišką frontą. Į šventą 
kryžiaus karą dėl Lietuvos ir lietu
viškumo. Dėl Argentinos ir kaimy
ninių šalių lietuvių ateities.“

Šio pirmojo LAIKO numerio fi
nansuotojas ir Garbės Leidėjas yra 
žymus Buenos Aires lietuvis pramo
nininkas Pranas Ramauskas, iš Lie
tuvos į Argentiną atvykęs 1928 me
tais.

„AUŠROS SŪNŪS" CHICAGOJE
Amerikos lietuvių laikraštis „Vie

nybė“ viename savo numeryje spalių 
mėn. pradžioje rašo, kad Kauno 
Valstybės aktorius Stasys Pilka, ne
seniai atvykęs iš Europos, Chicagos' 
lietuvių scenoje stato S. Čiurlionie
nės veikalą „Aušros sūnūs“. .Vieną 
iš svarbesniųjų vaidmenų atliks pats

režisierius. Šį Čiurlionienės veikalą 
Chicagoje St. Pilka buvo pastatęs 
prieš 20 metų, kai anuomet jis pirmą 
kartą lankėsi Jungtinėse Valstybėse.

KRISTINA GRINIUVIENE 
VERČIASI FILATELIJA

Tame pat „Vienybės“ numeryje 
skaitome, jog Kristina Griniuvienė, 
buv. prez. Dr. K. Griniaus žmona, 
Amerikoje atsidarė pašto ženklų 
krautuvę. Filatelija ji vertėsi ir Lie
tuvoje.
LIETUVAITĖMS SEKASI VILIOTI 

MILIONIERIUS
Ir vėl „Vienybė“ savo moterų 

skyriuje rašo, kad rugsėjo mėn. pa
baigoje dar viena neturtingų lietuvių 
imigrantų duktė Paulina Kučonytė 
ištekėjo už milionieriaus Edward H. 
Winslow. Jųdviejų vestuvės įvyko 
Reno miestelyje, dviem valandom 
praslinkus nuo to laiko, kai Mr. 
Winslow išsiskyrė su savo pirmąja 
žmona.
’ Paulina Kučonytė dirbo didžiulio 
batų fabriko kontoroje stenografiste, 
o Winslow buvo jos šefas.

Stp, Verpenis

tuviškų organizacijų, klubų ir t. t. 
Sako, daugiausiai afidavltų tremti
niams taip pat iš Chicagos nusiųsta.

Antanas Oils vadovavo daugelio 
tūkstančių amerikiečių mitingui 
(spalių 7 d.), kur jis pristatė audito
rijai respublikonų kandidatą į vice
prezidentus — dabartinį Kaliforni
jos Gubernatorių Ear Warren, Illi
nois gubernatorių Green, senatorių 
Brooks ir kitus įžymius respubliko
nus. Jų akivaizdoje 26 tautos pasiro
dė su dainomis ir šokiais. Lietuviai 
šoko. Pirmutinis dainavo žydas, an
trieji italai ir trečioje vietoje — lie
tuviai. Toliau kitos 23 tautos.

Prof. Gylys, uolus visuomenin- 
kas, atvyko iš Vokietijos ir apsigyveno 
Chicagoje. Jis pradėjo profesoriaus 
darbą garsiame Loyolos universitete 
(jėzuitų).

Verčiau Sibiran, o ne Amerikon. 
Katalikų darbininkų laikraštis „Dar
bininkas“ (366 Broadway, S. Boston 
27, Mass. U.S.A.) savo spalių 1 d. 
įžanginį baigia taip: „Ar nesame gir
dėję apie tremtinius, patekusius į 
Ameriką ir užmiršusius savo drau
gus tremtyje? Tokie verčiau būtų 
atsidūrę Sibiran, ne Amerikon.“

Stalino pareiškimo vertinimas
Stalino pareiškimas „Pravdai“ iš

šaukė ne tik politinių komentatorių 
pasisakymus, bet ir valstybės politi
kos vairuotojai turėjo tarti žodį, nes 
Kremliaus valdovo atsakymus „Prav
dai“ galima vertinti kaip visokios 
vilties palaidojimą arba grynai pro
pagandinį triuką. NYHT bendradar
bis p. W. Kerr rašo, kad „Stalino 
pareiškimas Pravdai Berlyno kri
zės klausimu sužlugdęs J. Tautose 
egzistavusį optimizmą, kad ši proble
ma vis dar galima artimoje ateityje! 
išspręsti“. Esą Stalinas tokį pareiš
kimą tegalėjęs pasakyti būdamas 
klaidingai informuotas.

JAV atstovas p. E. Jessup prie 
Saugumo Tarybos į Stalino pareiš
kimą, kad buvę jau susitarta Pary
žiuje, atsakė, kad „tokio susitarimo 
nebuvo ir todėl jokio pažeidimo ne
gali būti“. Stalino pareiškimas, pa
sak Jessup, esąs defenzyvinio cha
rakterio, nes jis jaučiąs, jog pa
saulio opinija krypsta prieš jį patį.

Norvegijos užsienių reikalų mini
steris. kalbėdamas užsienių politikos 
klausimais, pasakė, kad nors karo 
tuojau nenumatoma, tačiau tarptau
tinė padėtis po Stalino pareiškimo 
dar labiau pablogėjusi.

W. Churchillis, jausdamas bolše
vizmo pavojų,kreipėsi į J.A.Valstybes, 
kad jos „moraliai ir fiziškai“ prisidė
tų prie Vakarų Europos kraštų ir 
kartu kurtų gynybos rūmą prieš So
vietų puolimo pavojų. Anot jo, tik 
viena atominė bomba apsaugo nuo 
„barbarizmo ir vergijos — į Europą 
komunistinių jėgų, diriguojamų iš 
Kremliaus, įvedimo“. Tik Amerikos 
karinė parama Vakarų Europą ga
linti apsaugoti nuo išorinės Rytų 
agresijos ir tik ji sudarys sąlygas vyk
dyti ūkinio plano įgyvendinimą. Ap
skritai, D. Britanijoje oficialiai laiko
masi ramiai ir politiniai pareiškėjai 
Stalino kalbą laiko propagandine, ta
čiau spaudoje pasirodo ir pesimisti
nių nuotaikų. Maskvos radijo ko- 
mentoriai ir toliau Stalino kalbą aiš
kina ir jo pareiškimą remia, suvers
dami kaltę vakarams dėl „nesusita- 
rimo“ Berlyno klausimu, taip pat aiš
kiai pabrėžiama, kad Vakarai ruošia
si naujam karui.

625 METAI VILNIUS LIETUVOS SOSTINE
Sąryšyje su šiais metais įvykstančiu Vilniaus įkūrimo 625 ju

biliejumi rengiama Vilniaus Paminėjimas — Ak tas
Mūnchene — lapkričio 6 d. *
S c h w a bis ch - Gmūnd — lapkričio 9 d.
II a n a u — lapkričio 11 d.

Koncertinėje dalyje sutiko dalyvauti žymiausios mūsų meni
nės pajėgos Europoje: p. A. DAMBRAUSKAITE ir S. BA
RANAUSKAS, Akomponuoja kompozitorius - dirigentas J e r. 
KAČINSKAS. Paskaitą apie Vilnių skaito arch. T. VIZ
GIRDA. Numatomos surinkti iš aukų pajamos skiriamos trem
ties mokyklos naudai.

žesnis už metrą.
Pranas Dailydė, buv. Lietuvos 

Ministeris užsienyje, gyvena Chica
goje ir daug rašo lietuviškai spau
dai, ypačiai Vanagaičio leidžiamam 
„Margutyje“. Rašo apie savo darbus 
Lietuvoje ir nemažai vietos pašven
čia prof. Voldemarui, kartais simpa
tiškai apie jį atsiliepdamas.

Algirdas Kaupas (tremtinys stu
dentas) įstojo savanoriu į Amerikos 
armiją. Labai patenkintas. Buvo 
numatytas į Japoniją, bet greičiau
sia atsidurs Vokietijoje — padėtis 
pasikeitė.

flr bus pakeisiąs 
, DP „kilius”?
The New York Times vėl pradeda 

kelti DP įstatymo pakeitimo klausi
mą. Ilgame straipsnyje pirmiausia 
pasidžiaugiama, kad jau pirmieji DP 
pradėjo atvykti, bet šį pasitenkinimą 
laikraštis laiko būsiant „trumpo am
žiaus“. Toliau laikraštis nupasakoja 
šio įstatymo priėmimo manevrus ir 
išreiškia didelį nepasitenkinimą, nes 
įstatymas turįs didelių trūkumų.
Svarbiausia jis apribojęs atvykimą Į 
Ameriką. Kas atsiradęs vakarinėse 
zonose po 1945 m. gruodžio 22 d., tas

Iš tokio Sovietų valdovo pareiš
kimo ir jo komentarų galima many
ti, kad ši Stalino kalba tarnaus savo 
krašte didesniam ginklavimosi tem
pui, didesniems nepasitenkinimams 
ir nepritekliams užtušuoti, nes jei Va
karai „ruošiasi kariauti", tai Maskva 
negali būti abejinga. Maskvos radi
jo komentatorius, nurodo, jog tautos

Winstono Churchil
VERČIAU MIRTI, NEGU P

W. Churchill, antrojo karo britų 
premjeras, kaip pranešama, buvo 
paruošęs savo mirties planą. Per an
trąjį pasaulinį karą jis nenorėjo pa
tekti į priešo rankas ir todėl ryžosi 
verčiau mirti, negu atitekti priešui.

Buvęs Queen Mary linljino laivo 
kapitonas Sir James Bissett vienų 
pietų metu papapsakojo W. Churchi- 
lio mirties planą. Pagal jį kapitonas 
buvęs atsakingas už Churchllllo sau
gumą per tris keliones laivu karo

UNESCO ir oi
Lapkričio 17 dieną Beirute (Liba

ne) įvyks trečioji paprastoji Unesco 
konferencija. Pakvietimai pasiųsti 
42 nariams-valstybėms. Šios tarp
tautinės organizacijos tikslas išplau
kia iš jos sudėtingo pavadinimo, api
mančio tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros klausimus. Organizacija 
siekia suderinti švietimo, mokslo ir 
kultūros sričių darbus, dalytis at
siektais laimėjimais ir, kas galima, 
ypač švietimo ir auklėjimo srityje,

T. E. Dewey politikos
(Pradžia 1 pusi.) 

rišame jų žaizdas ir padedame jiems 
pakilti kaip laisviems Ir save ger
biantiems žmonėms. Mes siekiame 
visas tautas padaryti mūsų draugais. 
Mūsų malda, kurioje mūsų žmonės 
yra vieningi, yra tas Dievas, kurio 
valia vykdoma, kuris moko mus 
siekti žmonijai taikos ir kuris lai
mina mus siekiant laimingesnio ir 
geresnio gyvenimo būsimoms kar
toms.“
KOMUNIZMUI LEISTINA VEIKTI, 

BET JŲ VEIKSMAI TURI BŪTI 
KONTROLIUOJAMI

„Jis nebus nei ignoruojamas nei 
uždraudžiamas. Mes visą laiką bū
sime informuoti ir amerikiečius in-

nenorinčios karo ir todėl jos nugalė
siančios tuos, kurie to karo trokšta.

-Britų ūkio šefas Crips pasakė, kad 
Sovietai varą šaltąjį karą, panaudo
dami kominformą, penktąją koloną, 
streikus ir nukreipia jo smaigalį į 
Vakarų Europą, kad sukeltų nepasi
tenkinimus, pultų ginklavimąsi ir 
tuo būdu silpnintų Vakarų poziciją.

(Ja)

lio mirties planas
VTEKTI Į PRIEŠO RANKAS
metu. Visada buvusi speciali gelbė
jimosi laivelio įgula, kuri rūpintųsi 
Churchilliu, jei laivas būtų priešo 
užpultas ir nuskandintas. Be to, vie
nam vyrui buvę pavesta budėti su 
užtaisytu revolveriu, ir pagal Iš seno 
turimą įsakymą nušauti Churchill}, 
jei jo patekimas vokiečiams pasiro
dytų nebeišvengiamas.

W. Churchillis šio pareiškimo ne
komentavęs, pareiškė jo seirr rius. 
(NYHT/m).

upuoti kraštai
net sutarptautinti, kad būtų galima 
siekti glaudesnio bendradarbiavimo 
tarptautine plotme. Ji taip pat pa
deda atsilikusiems ar sunaikintiems 
kraštams švietimo kultūrinėje srity
je, parūpindama literatūros bei va
dovėlių.

Libano vyriausybė išleisianti apie 
12 milijonų dolerių pasiruošti šiai 
konferencijai, kurioje dalyvaus 500 
atstovų, 200 sekretorių ir žurnalistų 
ir per 600 kitų lankytojų, (m.)

programiniai bruožai
„Tol, kol mes komunistus laiky

sime tarp mūsų, viešai dienos švie
soje, JAV nereikės baimintis dėl jų 
šiose ribose. Ir tada, kol mes laiky
sime gyvą ir gryną kalbos, spaudos, 
susirinkimų, pagaliau visų mūsų 
laisvių paguodą — religijos laisvės 
liepsną, mes laimėsime kiekvieną 
kovą, nukreiptą prieš toleranciją. 
Mes augsime į asmens garbę ir žmo
gaus laisvę.

Iš šios programinės T. Dewey kal
bos aiškėja, kad Amerika Europos 
nebepaliks vienos tol, kol nebus su
kurta taika, kol nebus sujungta ir 
sustiprinta Europa ir pati Amerika 
atpalaidota nuo tos sunkios naštos, 
kurią ji velka, (ma.)

jau nebegalįs būti priimtas į JAV ir, 
kaip laikraštis rašo, tuo būdu atker
tąs daugumą žydų DP, kurie atbėgę 
per 1946 metus. Pagal šį įstatymą 
30% vizų suteikiama žemės ūkyje 
dirbantiesiems ir tuo pačiu ,esą iš
skiriami visi kiti svarbūs specia
listai. Jis suteikiąs 40% vizų kilu
siems iš Pabaltijo valstybių, svar
biausia protestantų, o tai jau suma
žiną progą patekti katalikams ir žy
dams.

N.Y. Times siūlo ir tikisi,, kad nu
statytoji į vakarines zonas atvykimo 
data būtų nukelta į 1947 m. balandžio 
mėn. (kada gen. Clay įsakė uždaryti 
stovyklas) ir panaikinti kitus suvar
žymus.' (am)

Miejalam bičiuliui
agr. JUSTINUI BANAIČIUI 

mirus, jo žmonai, vaikams, 
broliams, seseriai ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą.

B. VYLIAUDAS ir šeima

Tremtyje mirus
agr. JUSTINUI BANAIČIUI, 

jo šeimai ir Prof. K. V. Banai
čiui gilią užuojautą reiškia

Mūhldorfo lietuvis!

Tremtyje mirus
ALDONAI MISEVlClūTEI- 

VLODKIENEI,
jos šeimai ir giminėms liūdesio 
valandoje-reiškia užuojautą

.LANDSHUTO 
L.T.B. APYLINKĖS 

KOMITETAS
iw»s ortii.. uitflHCESBasmBBneflaBMHBBMsan

Poną ČESLOVĄ VOLODKĄ, 
mirus mylimai žmonai Aldo
nai, jo gilaus liūdesio valando
je nuoširdžiai užjaučiame.

St. Mankus, Z. Lirgameris, 
Stp. Ziupsnys ir Vi. Račius.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
vicepirmininkui

HENRIKUI BLAZUI, 
jo mylimai žmonai Marijai 
tremtyje mirus, nuoširdžią ko
legišką užuojautą reiškia

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

formuosime, kas yra komunistai ir 
ką jie daro. Jei jie darys sabotažą 
ar nusižengs kitiems įstatymams, 
mes juos kišime Į kalėjimą. Jei ko
munistai ar bet kurie kiti sulaužys 
įstatymus dėl išdavystės, jie bus bau
džiami kaip išdavikai. Jei mūsų 
įstatymai bus nepakankami, mes juos 
papildysime. Bet šiame krašte mes 
negalvojame' apie policiją. Mes nie
kad netoleruosime bet kokio minties 
ar tikėjimo persekiojimo.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. spalių 23 d. po 
sunkios ligos, aprūpintas 3v. sakramentais, Schwabingo ligoninėje, 
Mūnchene, mirė buvęs Zyplių Žemės ūkio Mokyklos vedėjas ir 
mokytojas 

agronomas 
JUSTINAS BANAITIS

Palaidotas Mūnchene, Perlacher Forst R. Kat. kapinėse.
Liūdinu žmona, vaikai, sesuo ir broliai.
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