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Ne sudie, tik iki 
pasimatymo I

Po kelis kartus atšventę savo me-
tines sukaktis, išleidę po kelias šim
tines savo eilinių numerių, du pla
čiausiai pasklidę ir, kaip žinome, la
biausiai tautiečių sekami bei skai
tomi tremties laikraščiai — „Mūsų 
Kelias“ ir „Mintis“ — šiandien at
sisveikina su savo skaitytojais ir bi
čiuliais bendradarbiais. Tarpusavio 
susitarimu, tuodu laikraščiai daugiau 
atskirai nebeišeis. Tačiau jų vietoje 
pasirodys naujas tremties laikraštis, 
kurio pirmąjį numerį ir „Mūsų Ke
lio" ir „Minties“ skaitytojai sulauks 
jau ateinančią savaitę. Naujasis lai
kraštis vadinsis „Lietuvis“.

Didžiajai daliai skaitytojų tokia 
tremties spaudos permaina nebus 
buvus nei netikėta, nei nelaukta. Čia 
prisimena visi tie laiškai, kuriais bu
vo ir vienam ir kitam laikraščiui pa- 
tarinėjama ne tik laikraščio skiltyse 
kalbėti apie vienybę, bet ir praktiš
kai tos vienybės siekti. Kaip mato
me, šiandien tai įvykęs faktas. Dar 
daugiau, šis „Mūsų Kelio“ ir „Min
ties“ susijungimas savaime kalba, jog 
vienybę skelbiantieji tų abiejų lai
kraščių žodžiai buvo ne tuščios fra- 
žes, bet kietų gyvenimo sąlygų Ir dar 
kietesnės kovos dėl Tėvynės laisvės 
diktuojamas reikalavimas. Juo turė
tų pasekti ne tik eiliniai stovyklos 
gyventojai.

Kada krašte eina lemiančioj! ko
va dėl būti ar žūti, kada milžiniškuo
se svetimųjų kraštų plotuose įsikūrę 
tautiečiai savo gimtojo žodžio bevelk 
nebegirdi, — šiandien nebe tiek jau 
svarbu, kuriais keliais ir mintimis 
mes keliaujame shvo tremties kelio
nę, šiandien daug svarbiau, kad pa
siliktume nepalūžusios dvasios lietu
vi®*. ištkimais savo prosenelių kau
tasis ir vertais šiandien tėvynėje ko
vojančio brolio vardo. Užtat ir abu 

' dabar užsidarantieji laikraščiai 
J j 1 lengva širdimi persikelia į „Lietuvį“, 
į '•'-Sdami tikri, jog jis bus jų abiejų 
|!i< Vertas lięjuvių laisvės kovos gintas 

Ir plačiausiu pagrindu suprastos 
tlečių vienybės šauklys.
’ Kas buvo paskirai paimtas „Musų 
Relias“ ir kas buvo „Mintis“, gal' 
būt netenka kalbėti. Jie perdaug 
gerai pažįstami' ir žinomi. Tų lai
kraščių kryptis atitiko didžiosos 
tremtinių dalies įsitikinimus. „Lie
tuvis“ turės dar platesnį pagrindą — 
jis bus abiejų pirmųjų vidurkis ir, 
kaip toks, galės apjungti dar plates
nius tautiečių siuogsnius. Tokiomis 
sąlygomis eidamas, jis ne tik galės 
ilgiau išlikti, labiau neapsunkindamas 
savo skaitytojų, kurie šiandien pri
versti su kiekvienu sunkiai uždirbtu 
skatiku skaitytis, bet burdamas apie 
save abiejų pirmųjų laikraščių ben
dradarbius, jis ir turinio atžvilgiu ga
lės ilgiau išsilaikyti reikiamoje aukš
tumoje. O iš to skaitytojas teturės 
tiktai naudos.

šia proga išleidžiant „Mūsų Ke
lio“ paskutinį numerį ir atsisveiki
nant su jam visą laiką ištikimais bu
vusiais tautiečiais, tenka nuoširdžiai 
padėkoti visiems tiems asmenims, 
kurie bet kuo yra prisidėję prie to 
laikraščio suorganizavimo, išugdymo 
ir beveik ketveris metus nusitęsusios 
jo egzistencijos. Tokių asmenų buvo 
labai daug, ir tebūnie atleista mums, 
kad negalime čia kiekvieno jų paski
rai paminėti. Mūsų ypatinga padėka 
atitenka gausiems ir uoliems jo ben
dradarbiams, skaitytojams, platinto
jams, užsienio atstovams, buvusiems 
administracijos tarnautojams ir anks- 

- čiau išsiskyrusiems redakcinio kolek
tyvo nariams. Jeigu „Mūsų Kelias“ 
galėjo taip gražią metų eilę tarnauti 
savo tautiečiams, rodydamas tikrąjį 
kelią į laisvę ir išsiilgtąją Tėvynę, 
tai yra ne kieno, kito, tik jų nuopel
nas, kaip ir pats laikraštis tebuvo 
tik jų sutartinio darbo vaisius. Tad 
ačiū, nuoširdus ačiū visiems! Gi ga
lutinai atsisveikindami su jais, sa- - 
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Galybių šokis. Nei vienoje srityje 
taip aršiai nesigeša galybės, kaip Ar
timuose Rytuose, kuriuose arabai turi 
persvarą.

Britai vadovaujasi jėgos pusiaus
vyros balansu. Jie remia arabus, kad 
gintų save ir britų interesus, bet ne
pageidauja jų žymios persvaros. Tos 
persvaros britai nepageidauja, nes ją 
arabai turėdami gali būti nereika
lingi Albiono globos. Arabų pasau
lyje vyksta dvi priešingos linkmės: 
susijungti ir rungtyniauti, t. y., išsi- 
skaidyti. Tomis linkmėmis britai be- 
sinaudo'dami siekia apginti Sueco ka
nalą ir jų žibalo koncesijas.

JAV išsikovojo žibalo koncesijas 
Saudi Arabijoje. Jų įtakos svoris 
arabiškas sritis, kad įgijus’ įtakos 
gynybą britai perleido amerikiečiams. 
Pastarieji nesitenkina. Saudi Arabi
jos šaltiniais, bet, veržiasi į kitas 
arabiškas sritis, Kad įįfyjus įtakos 
valdyti esančius žibalo šaltinius, 'ku- 
r'iį monopolistu neseniai buvo vieni 
britai.

Sovietai, negalėdami *pritapti prie 
žibalo šaltinių, tenkinasi pogrindine 
veikla ir nuolatiniu arabų kurstymu 
prieš „kapitalistus išnaudotojus“. Jie 
ten naudojasi tais pat metodais, kaip 
ir Tolimuose Rytuose. Vienur remia 
nacionalistus, kitur kapitalistų išnau
dojamus proletarus. Kominformui 
daug kur pralaimi vakarinėje Euro
poje, Artimuose Rytuose nevienur 
laimi. Kipre, britų nepaprastai svar
bioje karinėje bazėje, š. m. gegužės 
mėn. 8 d. įvykusiuose savivaldybių 
rinkimuose laimi komunistai. Arti
muose Rytuose daug kur komunistai 
veikia sutartinai, nes ten atšiauriai 
persekiojami. Gegužės mėn. viduryje 
policija darė komunistų suėmimus 
Teherane, Beirute, Amane, Tripolyje, 
Kaire ir kituose miestuose. Sovietai 
dėjo dideles viltis į naują valstybę — 
Izraelį. Žymus skaičius sovietų agen
tų pateko ten drauge su žydais pa
bėgėliais išvykusiais iš Vokietijos.

Arabų varžovai. Britai, numaty
dami politinių įvykių raidą, dar ka
rui nepasibaigus skatino arabus su
kurti arabų sąjungą. Ji įgyvendinta 
1945. III. 22. Jos tikslas arabų vals
tybėms glaudžiau bendradarbiauti ir 
ginti jų nepriklausomybę. Tas tiks
las sunkiai įgyvendinamas, nes ara
bų valstybės militariškai ir politiškai 
dar nepribrendusios. Arabų pasau
lis, vesdamas karą su Izraeliu, ne tik 
neapgynė JTO pavestų sričių, bet 
leido žydams ištremti 0,8 mil. arabų 
ir užimti naujas sritis, priskirtas 
arabams.

Arabų pasaulis dar toli vieningu
mo, kuris buvo Mohameto šimtme
tyje, kai jie buvo nukariavę trečdalį 
anuometinio pasaulio. XVI a. osma- 
niškoji imperija buvo galinga, nors 
anuomet. arabai kratėsi Turkijos 
vlešpatauAno. Dabartinis arabų pa

JAV ūkinė būklė nekelia susijaudinimo
Prez. Trumano pareiškimas kongresui. Įspėjimas dėl perdėto taupumo.

Washingtonas (AFP). „Visas pasaulis su dideliu dėmesiu seka Ameri
kos ūkinę raidą. Draugai užsienyje žino, kad jų gerovė ir jų taikos vilčių 
išsipildymas' didžiąja dalimi pareina nuo ūkinių santykių pastovumo 
Jungt. Valstybėse. Kurie nusistatę prieš mūsų sistemą, tie tikisi išsipil- 
dysiant jų pranašavimus. Mes gi turime tiek patys įsitikinti, tiek pasaulį 

„įtikinti, kad gerovė ir laisvė gali puikiausiai egzistuoti viena greta antros“
Šiais žodžiais baigė prez. Truma

nas savo kalbą, parėjusį pirmadienį 
darydamas Kongrese savo pusmeti
nį pranešimą apie JAV ūkinę būklę.

JAV ūkyje nesą galima pastebėti 
tokių reiškinių, kurie keltų susijau
dinimą, pastebėjo jis savo pranešimo 
pradžioje. Lėtas dabartinis prekybos 
procesas tesąs tik laikinio pobūdžio 
reiškinys. Bet nežiūrint to, tenką 
reikalauti įvairių įstatyminių prie
monių, kurios pakeltų pramonės pa
jėgumą, nes Amrika negalinti leistis 
užliūliuojama klaidinančio nesaugu

mo jausmo. Klaidingai ir nevietoje 
taupant vyriausybių išklaidas esą 
dar pavojingiau negu turėti visos 
valstybės biudžetą su deficitu. To
dėl jis prašąs Kongresą nemažinti 
užsieniui teikiamos pagalbos ir ne
sileisti į protekcionizmą.

Dabartinės atsargos neperdedant, 
sakoma pranešime toliau, esančios 
didelės. Valstybės skolos apskritai 
esančios normalios. Profesinės są
jungos savo galią išnaudojančios sai
kingai. Pirmajame 1949 m. pusmety
je dirbančiųjų skaičius siekęs vidu

Arabų pasaulis ir Palestina
Ged. Galvanauskas

Keturioš 
arabu 
A
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saulis suskaldytas į eilę įtakos sričių, 
kuriose galybės žaidžia tarytum šach
matų lentoje. Jemenas 1934 m. ati
teko Saudi Arabijai. Libanonas yra 
kultūrinis centras, kuriame ypač 
veiklūs Maskvos agentai. Politiškai 
jis yra Sirijos prietilčių Sirijos pa
dėtis sutvirtėjo š. m. kovo 30 d. Hus- 
ni es Zaim padarius perversmą, nes 
jis suartino priešus — Saudi Arabiją 
ir Trans jordaąiją. kurių valdovai 
varžėsi dėl sost*1’ V !'

g#>-bės. Svarbiausios 
'i-a Egiptas, Saudi 
'Transjordanija.

veiksniu yra Egiptas,
„ untai turi didžiausią įtaką. 

-k1 gyventojų skaičius prašoka 
kitų -rabų valstybių gyventojus su
dėjus krūvon. Kairas pralaimi karą 
prieš Tel Avivą. Militariškai jis silp
nas. Didžiausia jo silpnybė — nesu
gebėjimas išspręsti* socialinių klausi
mų. Kairas yra sostinė arabų są
jungos.

Saudi Arabija yra didžiausias 
arabų kraštas, bet ūkiškai labiausia 
atsilikęs, o kariškai bereikšmis. Ką 
ten padarys amerikiečiai, sunku pa
sakyti.

Sirija, įvykus minėtai revoliuci
jai, jėga nori palaužti feodalistinę 
sistemą, kuri vyrauja arabų pasau
lyje. Zaim išrinkus prezidentu, jo

Likvidacinis IRO planas
IRO VYR. BŪSTINĖ BAD KISSINGEN INFORMUOJA APIE GENER. TARYBOS NUTARIMUS ŽENEVOJE

Š. m. liepos 7 d. Ženevoje IRO 
generalinė tarybą priėmė planą, pa
gal kurį toji organizacija veiks po 
1950 m. birželio 30 d.

Paskutinis IRO pagalbos prašan
čiųjų DP registracijos terminas nu
statytas 1949 m. rugpiūčlo 31 d. Nė 
vienas asmuo naujai nebepriimamas 
į IRO stovyklas po 1949 m. gruodžio 
31 d. Po 1950 m. kovo 31 d. naujai 
nė vienam asmeniui nebeteikiama 
IRO finansinė parama tuose kraštuo
se, kur nėra tos organizacijos sto
vyklų. '1950 m. birželio 30 d. pasi
baigia IRO globa stovyklose tiems 
asmenims, kurie tuo metu nebus nei 
įkurdinimo repatriacijos procese, o 
taip pat ir tiems, kurie nebus ligo
ninėse ar panašiose institucijose, jei
gu jiems nebus rasta kitų įrengimų.

Pirmasis registracijos terminas 
numato šias išimtis:

1) Neturintieji kitų šeimos narių 
vaikai, kurie bus surasti ITS ar kitų 
organizacijų po rugpiūčlo 31 d. 1949 
m., gali būti ir vėliau priimti IRO 
globon.

2) Pabėgėliai, kurie iš savo gim
tinių išbėgo po 1949 m. rugpiūčio 31 
d., IRO globai gali registruotis ligi 
1949 m. spalių 15 d. Po šitos datos 

tiniškai 58 mil. žmonių, palyginti 
59 mil. š. m. sausio pradžioje ir k 
daugiau per 61 mil. praėjusių m 
liepos mėn. Bedarbių š. m. birže 
mėn. turėta 3,8 mil., t. y. maždt 
vienu mil. daugiau kaip pirmane 
pusmetyje praėjusiais metais. Tuo 
būdu bedarbių skaičius vidutiniškai 
siekiąs 6% dirbančiųjų,

Imtis valdinių priemonių, kaip tai 
būtų reikalinga rimtos bėdos atveju, 
prez. Trumano nuomone, dabar būtų 
netikslinga. Betgi būtų taip pat neiš
mintinga leisti įvykiams riedėti sa
vaime. Vyriausybė turinti daugiau 
veikti ne tiek, kad būtų apsisaugota 
nuo depresijos ir išlaikyta dabartinė 
būklė, kiek tam, kad Amerikos ūkis 
dar labiau sustiprėtų. Prez. Truma
nas kvietė Kongresą negalvoti apie 

įtaka padidėja arabų sąjungoje. Jo 
didžiausias priešas — Transjordani- 
jos Abdulla.

Transjordanija yra karingesnė už 
kitas valstybes. Ji dažnai prikaišioja 
Arabų sąjungai, kad vienintelė iš
gelbėjo arabų pasaulio garbę. Gy
ventojais ji neskaitlinga, nors pri
glaudė daugumą arabų pabėgėlių iš 
Palestinos. Tame kare Transjorda
nija labiausiai nukentėjo, nes arabų 
legijonas suorganizuotas veik jos 
vienos. Tuo žygiu Transjordanija 
siekė ir kito tikslo: įsivyrauti arabų 
pasaulyje, pajungti Iraką, Siriją ir 
Libanoną. Abdullai rūpi vėl atkurti 
hašemitinę imperiją, kai jo tėvas 
viešpatavo Mekkoje.

Sirijai Abdulos projektas yra ne
priimtinas. Todėl naujasis valdovas 
vis labiau glaudžiasi prie Turkijos, 
kuri militariniais sumetimais nori 
įgyti įtakos arabų pasaulyje.

Egiptas kovoja už arabų laisvę 
Šiaurės Afrikoje. Italų ir prancūzų 
kolonijoms tapus savaimingoms ne
abejotinai Egiptas tenykštiems vado
vaus arabams.

Ten be ūkiško ir politinio veiks
nio nepaprastos įtakos turi tikėji
mas. Jei susikurtų mahometoniškoji 
imperija, būtų ji viena galingiausių 
pasaulyje. Tuo tarpu atliekamas pa
siruošimas ją sukurti.

pabėgėliai gali irgi registruotis, bet 
tik IRO politinės ir juridinės apsau
gos prašydamiesi.

Toliau generalinės tarybos visuo
tinis suvažiavimas įgaliojo gener. di- 
rktorių vesti derybas su vyriausybė
mis, okupacinių valdžių įstaigomis ir 
organizacijomis, ieškodamas globos 
160.000 asmenų, kurie, kaip sėjama, 
dėl sveikatos trūkumų arba sociali
nių ar ūkinių priežasčių gal negalės 
būti įkurdinami. Jis taip pat įgalio
tas toms organizacijoms, kurios pri
siimtų ilgalaikę šių asmenų globą, 
perlėsti tas priemones, kurias šių as
menų aprūpinimui būtų panaudoja- 
si IRO ligi 1950 m. birželią 30 d. Su 
Prancūzija, Belgija ir kitomis Euro
pos valstybėmis, kurios azylio tei
sės pagrindu yra prlglaudusios dau
gelį pabėgėlių, vedami pasitarimai fi
nansiniais reikalais.

Kad tiksliai nustačius, kuris skai
čius iš 1949 m. rugpiūčio 31 d. IRO 
šelptų 389.000 DP turi būti repatri
juota, įkurdinta arba Įjungta į vie
tos ūkį, IRO intensyviai vykdys in
formacijos programą. Kiekvienas DP 
šeimos galva atskirai bus painfor
muotas ir apklaustas, tuo būdu nu
statant, kuri viena iš tų trijų gali

tarptautinės programos, ypatingai 
Marshallio plano siaurinimą ir grįži
mą į protekcionizmą.

Kartu su savo pranešimu pres. 
Trumanas pateikė kongresui savo 
Ūkinių ekspertų pareiškimą, kuria
me pabrėžiama, kad padėtis negalima 
laikyti infliacinių ir defliacinių jėgų 
veikimo išdava, kaip buvo galvoja?- 
ma metų pradžioje, nes rinkų susilp
nėjimas esąs tapęs visuotiniu reiki- 
niu. Padėties pasikeitimas nesukė- 
lęs panikos, betgi faktas liekas faktu, 
apyvartos sumažėjimas kai kuriose 
paskirose ūkio šakose įgijęs rimto 
pobūdžio ir tuo tarpu nesimatę jo
kio gerėjimo ženklų. Savo pareiški
me toliau prez. ekspertai pasisako 
prieš mokesčių padidinimą ir pata
ria imtis valdinio kapitalo investici
jų visais tais atvejais, kada privalu
sis sektorius prisireikta tokios valdi
nės pagalbos. Pareiškimo gale reko
menduojama dalinis apdraudimas 
nuo nedarbo, o bėdai spaudžiant siū
loma paruošti plačią viešųjų darbų 
programą, kad taip būtų išspręsta 
JAV gyventojų gerovės užtikrinimo 
programa ir demokratiškoje laisvė
je pasiektas ūkinis pastovumas, kiek 
galint aukščiau pakėlus dirbančiųjų 
procentą ir pramonės pajėgumą, tuo 
pačiu išvengus infliacijos pavojaus.

Palestinos klausimas. Izraelio val
stybės Įsikūrimas sujungė ne vien 
arabus, bet ir mahometoniškąjį pa
saulį. Vieni ir kiti nepakenčia nau
jos valstybės. Toji neapykanta ne- 
tiesiog nukreipta į JTO ir JAV. 
Arabai mano, kad Izraelis įsikūrė tik 
gavus JAV paramą ir JTO pritari
mą. Jie dabar laukia palankesnių 
sąlygų atkeršyti Izraeliui pakartoti
ną notą dėl ištremtų arabų įsileidi
mo Palestinon. Jos reikalauja ara
bams leisti grįžti į savo sodybas ar 
sumokėti 300 mil. dol. už arabų pa
liktą turtą. Izraelis stengiasi nustumti 
tą klausimą kurį metą, nes paliktos 
sritys reikalingos apgyvendinti at
vykstantiems žydams. Atlyginti už 
turtą Izraelis negali, nes pastaruoju 
metu jis pergyvena nemažus ūkiškus 
sunkumus.
‘ Artimuose Rytuose dabartinė įvy
kių raida ateityje nežada nieko gero. 
Ten, kur vyrauja politinė moralė: 
akis už akį, dantis už dantį, netikė
tai gali prasidėti grėsmingi įvykiai 
ir milžiniškas kraujo praliejimas.

mybių jo atveju priimtiniausia. As
menims, kurie aiškiai vengs pasinau
doti IRO patarimu, bus nutraukta ir 
IRO pagalba.

Jeigu pabėgėliai, kurie būtų iškir
ti į t. v. „kietojo branduolio“ grupę, 
būtų perleisti kitoms organizacijoms 
globoti, direktorius yra įgaliotas toms 
organizacijoms perleisti kartu ir 
priemones, įrengimus ir IRO nuosa
vybės teisę į tai, kas yra skirta šitų 
žmonių globai. Tasai perleidimas 
ypatingai svarbus kad būtų galima 
Įrengti TBC kaimas, kuriame šios li
gos aukos galėtų savarankiškai gy
venti ir dirbti atitinkamą darbą.

Generalinė taryba specialiu at
sišaukimu kreipėsi į visas vyriausy
bes, prašydama sušvelninti imigra
cijos sąlygas ir imigrantų pasirinki
mo principus, tuo būdu įgalinant 
IRO kaip galint greičiau baigti savo 
programos įgyvendinimą ir kiek ga
lint daugiau sumažinti pasiliekančių- 
jų („kietojo branduolio“) grupę.

Generalinės tarybos visuotinis su
važiavimas, be kitų dalykų, nutarė 
savo International Tracing SerMice 
(tarptautinę dingusiųjų ieškojimo 
įstaigą) perduoti kuriai kitai, pasto
vesnei organizacijai

1
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Nesunku gauti darbas Amerikoje
ANTRASIS BR. AUŠROTO LAIŠKAS Iš NEW YORKO

Pažįstamieji ir artimieji tvirtina, 
kad šiuo metu Amerikoje slankanti 
depresija ir nedarbas. Tačiau man 
atvykusiam iš Europos atrodo, kad 
šie tvirtinimai yra klek perdėti. Čia 
tūriu galvoje pasaulio didmiesti New 
Yorką. Laikraščių skiltys pilnos 
skelbimų, kuriais siūlomas vienoks 
ar kitoks darbas, ieškomi darbinin
kai, dažnai labai geroms sąlygoms. 
Tačiau ką gali pradėti žmogus, ne
mokąs anglų kalbos? Geriausiu at
veju gali imtis paties nemaloniausio 
darbo, bet ir ten reikia būtinai mo
kėti bent keli žodžiai. Be kalbos nė 
vienas neišsivers, o ypatingai tie, 
kurie norės gauti geresnį, pelninges
nį darbą.. Darbų yra, tik rjeikia mo
kėti kurią specialybę ir nevien tik 
lietuviškai susikalbėti ar kiek pa
rašyti.

Birželio 18—19 d. varsčiau Long 
Island City įmonių duris. Daugiausia 
stovi parašas: Jobs not available. 
Bet geru papročiu sekant, į tai rei
kia nekreipti dėmesio ir vistiek eiti. 
Perėjau gal 5—6 fabrikus ir vis nie
ko nepešiau. Užeinu į vieną darbo 
įstaigą. Siūlo darbo restorane, plauti 
indus. Penkių darbdienių savaitei 
atlyginimas 28 dol. Galvoju, kad jau 
visiškai maža. Abu su žmona po to 
užsukame į biskvitų fabriką „Suns
hine“, nes čia raudonomis raidėmis 
parašyta „Girls Wanted". Užpildome 
darba priėmimo blankus. Pasikvie
čia tarnautoja ir mane ir sako, kad 
jeigu sutinku dirbti nuo 4 yal. ryto, 
tad galiu ateiti rytoj ir pradėti. At
lyginimas pirmą mėnesį 90 ct:/val., 
5 darbdieniai savaitėje, po 8 darb- 
valandžius kasdien, per savaitę visa 
36 dol. Alga bus didinama kas mė
nesį po 5 cį. valandai *per pirmąjį 
pusmetį. Tuo būdu po pusmečio fa- 
lėsiu uždirbti per savaitę po 48 dol. 
Esamomis aplinkybėmis toks uždar
bis yra visiškai pakenčiamas, ypa
tingai dėl to, kad dąrbas pastovus.

DARBO POBODIS. ĮMONĖ.

rikoje, maisto gamyba yra sume
chaninta lig aukščiausio laipsnio. 6 
vai. diržais atkeliavę biskvitai po 
kelių valandų jau būna išsiuntimo 
skyriuje, o jeigu yra reikalas — jie 
keliauja į vartotojo virtuvę.

Mano darbas yra gamybai prasi
dėjus saugoti, kad ant grindų neprl- 
kristų per daug maisto gaminių ir 
palaikyti švarą apie mašiną. Taip 
pat turiu sutvarkyti pokavimo dė
žes sekančios dienos pamainai. Kol 
kas mane fabriko darbininkų gudry
bių moko vienas italas, eu kuriuo 
tenka pasikalbėti įvairiais klausi
mais. Tokiu būdu mokausi gyveni
miškosios, darbininkų vartojamos 
kalbos. Labai sunku suprasti ttalus 
ir Porto Rico ispanus, kurie anglų 
kalbą vartoja labai savotiškai.

DARBO LAIKAS
Aštuonių valandų darbo diena tu

ri tris pertraukas. Pirmųjų pusry
čių pertrauka tęsiasi nuo 7 iki 7,20 
vai. Lunch: 9—9,30 vai. Poilsis: 
11—11,20. Darbo pabaiga 12,30 vai. 
įmonėje yra puiki valgykla, kurio
je už labai menką pinigą gali pasi
rinkti, ko tik širdis trokšta. Tačiau 
dauguma mano, kad įmonėje valgyti 
vis dėlto neapsimoka, nes su savimi 
atsineštas sumuštinis yra pigesnis ir 
todėl jį valgydamas gali daugiau su
taupyti.

Čia dirbantieji nepervargsta. Nie
kas ant sprando neguli. Tereikia at
likti tik tai, kas tau skirta. „Nąlįsk 
į kitų skyrių darbą!“ — girdžiu daž
ną įspėjimą. Darbas jau taip suskir
stytas, kad jo visiems pakanka.

Atvykęs į darbą, gaunu darbo ru-

PRAGYVENTI GALIMA VISIŠKAI 
GERAI

Nevienas pasakys, kad iš mano 
uždarbio gali būti labai sunku išgy
venti ir kiek nors susitaupyti, Ta
čiau jau šiek tiek apsipažinęs su kai
nomis ir gyvenimo standartu, galiu 
drąsiai tvirtinti, kad pats juodžiau
sias darbininkas niekur taip gerai

negyvena, kaip Amerikoje. Už 35 
dol. savaitinį atlyginimą galima vi
sam mėnesiui išsinuomoti butuką. 
Pirmiau negu mes atvykusieji DP 
tvirtina, kad už 5 dol. savaitėje vie
nas žmogus gali išsimaitinti, net ne
valgydamas namuose. Maistas, kad 
ir kiek blogesnis amerikiečio požiū
riu, bus šimteriopai geresnis, negu 
gautasis IRO stovyklose, o ką jau 
belyginti su Wentorfo ir kitų tran
zitinių stovyklų daviniu!

Gyvenimą stebėdamas vis dau
giau įsitikinu, kad niekur taip gerai 
negyvena darbininkas, kaip „kapita
listų pragare“. Jeigu politbiuras su 
pačiu Stalinu priekyje galėtų žmo
gui suteikti bent dalelę tai, ką čia 
turi darbininkas (pilna to žodžio 
prasme), tad jis galėtų drąsiai tvir
tinti, kad Sovietų Rusija yra tapusi 
rojumi. Bet šiandien mes žinome, 
kad Rusija yra tikras sunkiųjų darbų 
kalėjimas ne tik darbininkams, bet 
ir visiems kitiems, likusiems už 
Oder-NeiB geležinės sienos.

KITI {SPŪDŽIAI
Tiek kitus, tiek ir mane visi klau

sinėja: „Kaip Jums čia patinka?“ 
Būčiau neišmintingas, jeigu atvirai 
drožčiau tai, kas yra mano galvoje, 
daug ko nepažindamas, su vietinė
mis santykiavimo formomis nesusi
gyvenęs. Geriausia viskas girti. 
„Šviestas košės negadina!" Taigi ir 
čia, kaip ir visame pasaulyje, žmo
nės mėgsta, kad jie būtų pagirti, pa- 
liaupsinti. Iš tikrųjų tas nieko ne
kaštuoja, o padėti daug gali.

Ypačiai milžiniškas yra judėji-
mas. Pagrindinėmis arterijomis jis 
visą laiką teka, lyg nesulaikoma sro
vė. Bežiūrėdamas į pravažiuojan
čiuosius imi galvoti, kad tik tu vie
nas naujakurys eini pėsčiomis, o visi 
kiti juda, lyg lenktyniaudami. Ju
dėti verčia patsai gyvenimas, nes kas 
nejuda ir neieško gyvenimo, to ir 
gyvenimas taip pat neieško.

Policija fthniiinkauja ir sanatorijoje
Gautinge, netoli Mūncheno, anks

čiau buvusiose vokiečių aviacijos ka
reivinėse, yra įsikūrusi IRO sanato
rija. Čia gydosi 850 DP džiovininkų 
įvairių tautybių: 300 žydų, 150 ukrai
niečių, 125 lenkai, 65 rusai, 60 lietu
vių, 35 jugoslavai, 30 kalmukų, 30 
latvių, 25 estai, 10 vengrų, 5 graikai 
ir po keletą kitų tautybių pacientų. 
Lietuvių čia visą laiką buvo apie 45 
ligonius bet prie Kasselio likvidavus 
Merxhauseno sanatoriją, dalis ligo
nių atkelta čia ir tuo būdu lietuvių 
ligonių skaičius padidėjo.

Šios sanatorijos administraciją 
sudaro daugiausia žydų ir lenkų tau
tybės tarnautojai. Medicinos perso
nalas, be išimties, visi vokiečiai, tiek 
gydytojai, tiek sesutės. Lietuvių tu
rime vieną administracijos tarnauto
ją, tai IRO gerovės valdininką p. 
Paškevičių, kuris savo nuoširdumu ir 
energija ligoniams dažnai padeda.

Čia besigydantieji ligoniai gydy
tojams pasitikėjimo taža terodo, nės 
gydytojai kiekvienu atveju siūlo pir
miausia okeracinius gydymo būdus 
aiškindami, jog nesą kitos išeities, 
kaip tik atsisakyti savo šonkaulių. 
Operacijų atsikančius gydytojai sten
giasi morališku spaudimu priversti. 
Tokiam ligoniui ištisais metas neda
romi jokie tyrimai, toksai tik kartą 
metuose teperšviečiamas, o kasdie
nio vizito metu gydytojai kasdien 
primena operacijos reikalą. Ligoniai, 
abejodami vietinių gydytojų patari
mais, sukrapštę paskutinius savo 
grašius, vyksta pas kitus vokiečių 
specialistus pasitikrinti ar patarimo 
pasiklausti. Dažnai atsitinka taip, 
kad geri specialistai neranda reikalo 
operuoti; o kartais net pripažįsta 
operaciją esant pavojingą, kada 
Gautingo sanatorija pasiruošus išim- 
styti šonkaulius ...

Si sanatorija, kaip ir kiekviena 
IRO stovykla, turi savo DP policiją, 
kuri čia yra visagalė. Kiekvienas 
policininkas papuoštas mėlyna uni
forma, su šalmu ir lazda, o kai ku
rie dar ir po šunį vedžiojasi. Toks

policininkas, kad ir mažiausio nesu
sipratimo atveju, nesivaržo lazdos 
pajėgumą išmėginti į sulysusį pa
ciento kūną, o priedu dar prideda 
kojom ir kumščiu. Taip policijos 
apkumščiuotam pacientui prisieina 
dėl sunkaus sužeidimo daryti net 
operaciją.

Teoriškai, visi čia besigydantieji 
ligoniai privalo gauti po 3.620 kalo
rijų maisto dienai (nebūdami specia
listai, negalime užtikrintai teigti, ta
čiau abejojame, ar mes tiek gauna
me), bet maistas susideda daugiau
sia iš miltinių dalykų. Jų kaloringu
mas nors ir aukštas, tačiau nevisi, o 
ypač silpnesnieji gali jį sunaudoti.

Šioje sanatorijoje besigydančių 
lietuvių ligonių būklė sunki ir giji
mas lėtas. Dauguma čia yra išbuvę 
jau ilgiau kaip treji metai, o sveika
ta kaip negerėja, taip negerėja. O 
kai kurie jaučiasi dar daugiau nu
silpę su aiškiomis sveikatos pablo
gėjimo žymėmis. Visus šios sanato
rijos ligonius lietuvius globoja LRK 
Mūncheno Moterų K-tas, kiekvieną 
mėnesį sušelpdamas kukliu maisto 
priedu. Tasai maistas ligoniams čia 
labai reikalingas ir iš dalies papil
do trūkstamas kalorijas.

Visų čia besigydančių lietuvių 
nuotaika išlikus gera. Nors ir tokio
je sunkioje būklėje kovodami su liga, 
lietuviai nenusimena.

Savitarpio sugyvenimas labai 
gražus. Barasas

Siaurės jūros vanduo sūresnis ir 
žalsvesnis negu mūsų Baltijos. Dau
giau vis tūrių gyvūnų. Smėlis tam
sesnis ir labiau akmenuotas. Dar vis 
mėtosi įvairių betono gabalų, vielų 
ir kt. karo liekanų. Labai ryškūs 
potvyniai ir atoslūgiai. Visas pajū- 
rys nuo Ostendės iki pat Prancūzijos 
sienos tankiai nusodintas būdelėmis 
nusirengimui, o kiek toliau — pra
bangiais vasarnamiais, kuriuose vy
rauja, kaip ir mūsų pajūry, Izraelio
sūnūs.

bus, spintelę rūbams. Taip pat sutei
kia man specialų numerį,.pagal kurį 
būsiu žinomas įmonėj. Man tenka 
L-60. Prieš pradedant darbą, dar 
kartą patikrina sveikatą: ima kraujo, 
apžiūri akis, patikrina plaučius ir p. 
Pradedant dirbti maisto gaminių 
įmonėje, sveikata privalo būti pati
krinta, kad čią nepatektų žmonės, 
(sergą užkrečiamomis ligomis.

Mano pamaina pradeda dirbti 4 
vai. ryto. Reikia nepamiršti, kad ne- 
taip jau lengva susirasti butas ar 
kambarys prio pat fabriko, ypačiai 
k~.ua viskas laikinio pobūdžio, Ten
ka prisitaikinti nektinėms susisieki
mo priemonėms, todėl turiu keltis 
8,20 vai. Įmonę pasiekiu punktualiai 
3,40 vai, Pąr keJiea minutės iki dar
bo pradžios, o.-'aš jau spaudžiu savo 
kortelę į kontrolinį laikrodį. Man 
prisieina dirbti prie mašinų paren
gimo, nes 6 vai. ryto susirinkusios 
moterys turi rasti paruošta visa, kas 
reikalinga tos ar kitos rūšies keps
niams rūšiuoti ar pokuoti.

Po to, kai mašinos jau parengtos, 
6 vai. ryto diržais ima keliauti įval-

Čia kibirais liejosi ir lietuvio prakaitas
Turizmas Nepriklausomoje Lietu

voje buvo daugelio svajonė, o dabar 
keli šimtai lietuvių DP, apvažinėję 
didelius Vokietijos žemių plotus bei 
kitas Europos valstybes, dovanai iš
sirūpintais geležinkelių bilietais lan
ko įvairias Belgijos vietoves. Norisi 
ir „Mūsų Kelo“ skaitytoją supažin
dinti su jomis.

Antverpenas savo įrengimais 
yra prilyginamas Hamburgu!, nors 
patys belgai tvirtina, kad tai yra di
džiausias Europos kontinento uostas, 
Sįuo metų jis yra nustojęs savo už
nugario, dėl to stovi tuščias ir ramus.

Man lankantis, be vieno belgų ir 
amerikiečių laivo, sausuosiuose do
kuose buvo remontuojamas Ir pre
kinis laivas „Pskov“ iš Leningrado. 
Rusiškai užkalbintas, ant laivo denio 
buvęs TSRS jūrininkas bailiai Ap
sižvalgė ir, netaręs nė žodžio, išnyko 
po deniu. Prie krantinių esančiose 
dirbtuvėse didžiulės eilės Ford’o ir

klėse daugybės ‘‘besitaškančių žmo
nių, Nuo karo veiksmų uostas ne
daug tenukentėjęs

Prie Rotušės r prime
na Hanzos laikus, 'amin-
klas-fontanas. Jaunuos- aižiai 
stovi pamynęs gauruotą milžiną su 
nukirsta galva ir virš savęs laiko 
iškėlęs nukirstą milžino ranką. Pa
davimas byloja, kad šioje pajūrio 
vietoje siautėjęs milžinas, kuris žve
jams draudęs eiti į jūrą, o iš preky
bininkų grobstęs jų atsivežtas gėry
bes. ■ Po ilgos eilės baisių metų atsi
radęs jaunuolis, - kuris išdrįsęs stoti 
į atvirą kova su milžinu ir šiam nu
kirtęs galvą, o nukirstą jo dešinę 
ranką nusviedęs į, jūrą. Iš čia ir ki
lęs miesto vardas „Hand werfen", 
kuris ilgainiui pasikeitęs i Antver
peną — Anvers. Paminklas vaizduo
ja šios kovos galą: milžinui padėju
sios baisios dvasios, kurios čia pa
vaizduotos slibinais, o jaunuoliu —

Hainaut apylinkės lietuviai jiems su
ruošė gražias ir šaunias išleistuves.

Briuselis nuo karo visiškai mažai 
tenukentėjęs. Dabar vykdomi dideli 
geležinkelio tiesimo darbai, kurie su
jungs šiaurės ir pietų stotis.

Čia gausu parodų ir muziejų. Ka
ro muziejuje yra ir latvių bei estų 
skyreliai. Mūsiškio neteko matyti.

Kaip ir Antverpene bei kituose 
didmiesčiuose, čia gausu kabaretų 
bei kitokių naktinių užeigų, kur vy
rai laisvos meilės pardavėjoms leng
vai palieka sunkiai uždirbtus pinigus.

O s t e n d ė jokios krizės nejaučia. 
Pajūrys buvo vokiečių labai smar
kiai ir nukentėjo. Karo kapinėse čia 
amžiną poilsį surado ir nevienas lie
tuvis.

Liežas, Monsas, Charle
roi ir kt. prancūzų bei vokįečlų pa
sienio vietovės nusėtos anglies ka
syklomis bei kitais pramonės įrengi
mais. Jeigu Tau, lietuvi DP, teks iš 
užu jūrių marių per Belgiją grįžti į 
laisvą savo tėvų žemę, tai Tu, pro 
traukinio langą ar iš lėktuvo kabinos 
pamatęs nesuskaitomas daugybes iš 
požemio akmenų supiltų kalnų (jie 
iškeliami į viršų kartu su anglimi ar
ba iš tokių vietų, kurios kliudo prelti 
prie anglies), prisimink, kad jie yra 
aplaistyti ir lietuvių prakaito kibi
rais.

Dar tektų paminėti Liuveną t 
garsaus katalikų universiteto ir se
novinių vienuolynų miestą,'kurio ne
paprastai graži Rotušė laikosi jau 
šeštą šimtą metų. Čia ilsisi ir a. a. 
angliakasys Adolfas Burba.

Stepas Paulauskas

Vinco Krivis „Šiaudinėj Pastogėj“ tremty
rūs sausainiai, kuriuos nevienas esa
me radę JAV Raud. Kryžiaus maisto 
siuntinėliuose. Kaip ir viskas Ame-

Renault automobilių. Po uostą plau
kioją žvejų laiveliai, baidokai ir pra
banginės jachtos. įrengtose maudy-

Dvi reikšmingos sukaktys D. Britanijoj
Šiomis dienomis D. Britanijoje 

gyveną lietuviai turėjo dvi reikšmin
gas sukaktis, kurios, deja, visur ki
tur praėjo lyg ir nepastebėtos ar la
bą! mažai tepastebėtos. Viena, tai 
liepos 2 d. sukako lygiai dveji metai 
nuo Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos įsteigimo ir, antra, liepos 
1 d. lietuvių savaitraštis „Britanijos 
Lietuvis“ išleido savo 100-jį numerį.

„Dveji metai — laikas labai trum
pas, kad būtų galima pilnai įvertinti 
praeities darbų svoris, pastebi su
kakties proga tos s-gos pirm-kas P. 
B. Varkala, tačiau jau dabar gali
ma konstatuoti, kad DBLS apjungė 
didelę dalį tautiečių lietuviškam dar
bui, kad jai pavyko į vieną organi
zacinį vienetą suburti lietuvius, ne
žiūrint kekių jie būtų politinių bei 
religinių įsitikinimų, ko daugelis ki
tų lietuviškų kolonijų pasigenda.

Būdama ištikima mūsų tautos 
idealams, DDI<3 energingai prisidė
jo prie visų žygių, vedančių į mūsų 
tauto* išsilaisvinimą. Buvo išnaudo
tos visos galimybės, atlikti dideli 
mūsų tautos propagavimo darbai šia
me krašte, supažindinant anglų vi
suomenę su mūsų tautos kančiomis

ir teisėmis į nepriklausomą gy
venimą.11

Vienas ryškesniųjų DBLS nuveik
tų darbu yra kaip tik „Britanijos 
Lietuvio”, tos S-gos organo, suorga
nizavimas ir leidimas. 100-jo Nr. 
proga, o savaitraščiui tokia diena te
gali ateiti neanksčiau kaip po dvejų 
metų darbo, redaktorius A. J. Kau- 
lėnas pristato skaitytojams ir arti
muosius savo bendradarbius, kurie, 
grįžę po sunkaus dienos darbo įmo
nėse, trumpindami savo poilsį, tal
kininkavo, kad laikraštis galėtų to
bulėti, persikėlęs spaustuvėn sulaukti 
šįos sukakties ir su antrąja šimtine 
užsimoti dar plačiau. Štai tie arti
mieji: M. Bajorinas, K. Barėnas, Br, 
Daubaras, J. Dėdinas, V. Izbickas, A. 
Kirkilionis, kun. J. Kuzmickis, St. 
Kuzminskis, J. Laumakys, F. Neve- 
ravlčius, J. Vilčinskas, R. Spalis, kun. 
J. Steponaitis, V. Steponavičius, M. 
Silkaitis ir kt.

Šia proga tenka tlok sukaktuvi
ninkei DBLS, tiek jos organui „Bri
tanijos Lietuviui“ palinkėti užsimo
tame bare našaus ir sėkmingo darbo, 
kurią lengvintų mūsų tautiečių var
gus svetimuose kraštuose ir artintų 
Tėvynės laisvės grįžimą.

gražios moterys. Netoli Rotušės ma
tosi dangoraižis, kuris, sako, esąs 
aukščiausias namas Europoje.

Taip išgarsintam zoologijos sode, 
matęs Vienos, Dresden ar Mūncheno 
panašius sodus, nedaug ką naujo čia 
pamatys.

Meno muziejai, tiek čia, tiek 
Briusely yra taip turtingi ir įvairūs, 
kad nuo mažytės žibinto šviesos su
vargusioms angliakasio akims neį
kandami. Didžiuliais Rubenso ir kitų 
įžymiųjų dailininkų paveikslais — 
originalais akys tuoj pavargsta ir 
tenka muziejų apleisti.

Čia gyvena keletas mišrių lietu
vių šeimų, kurias, tiek gerai, tiek 
blogai Įsikūrusias, tenka nurašyti į 
mūsų tautos nuostolius. Tačiau „kaip 
ąžuols drūts prie Nemunėlio“, čia 
plačiais pečiais laikosi Paužuolis 
Juozas, kuris 194? m. iš čia lengvai 
tikėjosi peršokti Atlantą, o šiandien 
ruošiasi čia pastoviau įsikurti, nes 
emigracinės viltis nubluko.

Briuselis — kun. Danausko — 
BALFo įgaliotinio, katalikų misijos 
vedėjo ir 1948 m. LBB C. V-bos pir
mininko, rezidencija. Iš BALFo nei 
pinigų nei gėrybių nebegaunant, lie
tuvių centrui snūduriuojant, katalikų 
akeija tesireįškia tik paskirų lietu
vių kunigų-kapelionų dėka ir suma
numu. Paskutiniuoju metu vis di
desniam lietuvių skaičiui iš Belgijos 
kasyklų orientuojantis į Vokietiją, 
du kunigai (tėvai jėzuitai Pupinis ir 
Mikalauskas) išvyksta Prancūzijon.

Gausėjant mūsų klasikų leidi
niams tremtyje, jau seniai buvo me
tas turėti ir Vinco Krėvės „Šiaudinėj 
Pastogėj“. Tos knygos buvo ypatin
gai pasigedusi tremties lietuviškoji 
mokykla. Ją dabar išleido „Sūduvos“ 
leidykla, fotokopiniu būdu iš lietu
viškojo leidimo atspaudus!.

Vincas Krėvė, naujojo realizmo 
atstovas lietuvių literatūroje, bus ir 
šiaip kiekvienam tremties, emigruo
jančiam ar išemigravusiam lietuviui 
artimas Ir mielas. Juk iš tų 12 jo 
novelių, kurios, randamos „Šiaudinėj 
Pastogėj“, trykšte trykšta lietuviškos 
būties šviesa, lietuviško kaimo se
nieji, romantiniai papročiai ryškėja 
prieš mūsų akis. Ir tada, kai jau per 
metų eilę esam netekę sago tėviškės, 
vėl per tuos kaimo vaizdelius grįž
tam į ją, kvėpuojam jos oru, girdim 
jūs girių šniokštimą, kasdienišką ir 
taip širdžiai artimą jos žmonų kal
bą... Bet Krėvės novelėse randam 
Ir daugiau, negu kasdieniškojo gy
venimo pavaizdavimo: randam to ro
mantinio misticizmo, taip artimo lie
tuvio sielai. Šit „Skerdžiuje“ ar „Be
dievyje“ matai senoviškos pasaulė
žiūros žmones, naivius, bet nekovo- 
jančlus su priimtąja religija, huma
niškas asmenybs. O tas „Antanuko 
rytas“, ar „Bobulės vargai“, ar „Gal
važudys“, — klek ten meilės, nuo
širdumo ,.mažajam“ lietuviško kaimo 
gyvenimui, kiek gilios psichologijos 
„Silkėse“. Pagaliau Krėvė romanti

kas „Perkūne, Vaivoj ir Straublyj“ 
(primena „Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų“ pasakojimus, šiems 
betgi daugiau poetiškumo turint).

Išsivežęs Vinco Krėvės „Šiaudinėj 
Pastogėj“ kad ir l tolimiausą pa
saulio kampą, išsiveži dalį savo tė
viškės, kaip šventosios žemės sau
jelę, kaip riekutę namų duonos... 
Ten tau švies toji tėviškė, tau mos, 
kol tu vieną dieną grįši į ją, laisvą 
ir nepriklausomą.

Mūsų gabusis rašytojas Vincas 
Krėvė, kad ir Naujajame Pasaulyje 
gyvendamas, į tremties lietuvius atei
na su nauju, dideliu savo veikalu — 
„Dangaus ir žemės sūnūs“, kurį lei
džia taip pat „Sūduva“ ir kuris bus 
didelis įnašas tiek į lietuvių tremties, 
tiek į bendrąją literatūrą. Šio vei
kalo jau seniai laukė mūsų visuo
menė. Įsigyti jį, kaip ir „Šiaudinėj 
Pastogėj“, karštai rekomenduojame 
kiekvienam knygą, literatūrą ir savo 
tėvynę mylinčiam lietuviui.

A. Tyruolla

Skiltininkams kursai
„Vyties“ Tuntas suruošė jaunes

niųjų skautų vadų — skiltininkų kur
sus Grevene. Laisvesniu laiku nūo 
mokyklos būna pašnekesiai, o sek
madieniais iškylos į gamtą su prak
tiškomis pratybomis. Iki šiol jau tu
rėjo pašnekesius šie lektoriai: sktn. 
H. Kazokaitis, vyr. sktn. A. Krausas 
ir psktn. Br. Kulys.
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Nebijokim buii ir vadintis ponais
Rašo Vincenta Lozoraitienė

SPORTO NAUJIENOS
JAUNIŲ IR MERGAIČIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBES

ROSENHEIME

1937. m. buvau nuvažiavusi ap
lankyti Paryžiaus pasaulinės paro
dos, j kurią iš visų kraštų suplaukė 
daugybė žmonių. Buvo tad proga ne 
tfk pamatyti nuostabių dalykų, bet 
taip pat užmegzti įdomių pažinčių ir 
išgirsti originalių minčių. Gausiai 
apdovanota visokios rūšies propa
gandine literatūra, pakilia nuotaika 
grįžau Kaunan, Jąu stoty sutiko ma
se pažįstamas laikraštininkas, kuris 
susirūpinęs paklausė mano nuomo
nės, ar vyras, sveikindamasis su mo
terimi, turi jai bučiuoti ranką ir 
gatvėje pakelti skrybėlę, ar ne? Po 
visų įspūdžių, gautų užsienyje, nuo 
kurių nespėjau atsipeikėti, menku
mas problemos kurią stengėsi išaiš
kinti laikraštininkas, mane nuste
bino.

Panašų įspūdį gaunu dabar, kai 
pasaulis skęsta sunkiausiose bėdose, 
o mūsų tremtiniai turi didelių rūpes
čių dėl savo' gyvenimo sutvarkymo, 
mūsų spauda, pirmiau Vokietijoje, o 
dabar ir Amerikoje („Dirva“ Nr. 19) 
svarsto klausimą, ar vartoti žodį 
ponas, ar jį visai iš lietuvių kal
bos išbraukti. „Haben Šie keine an
dere Sorgen?“ (ar neturit kitų rū
pesčių?), pasakytų vokietis.

Siūloma išmesti žodis, kuris jau 
seniai mūsų kalboje įsigijo piliety
bės teisę, nes prigijo prie jos ir yra 
mums reikalingas. Užmetama, kad 
jis slavų kilmės, bet jei pradėtume 
šalinti visus slaviškus žodžius, tai 
būdami konsekventingi, paliktume be 
akių, be nosies, be rankų ir be gal
vos ... Beje, ir pulkininką turėtu
me išmesti iš kariuomenės termino
logijos. Bet ar yra kalba pasauhyje, 
neturėtų svetimos kilmės žodžių?

Kai kas siūlo pakeisti žodį „po
nas" — „viešpačiu“ ar „gerbiamuo
ju". Tačiau kiekvienas tų žodžių tu
ri savo prasmę ir atspalvį ir negali 
būti pakeistas vienas kitu, o ypač 
„ponas" — „viešpačiu“. Jei kam ne
patinka per dažnas vartojimas žo
džio ponas, tas gali jo nevartoti — 
niekas neverčia, ar gali sakyti: Ger
biamasis, Tamsta, Jūs, Patsai ir pan. 
Tai ir yra kalbos grožis, kad vienas 
žodis galima pakeisti jam artimu ki
tu, bet yra atsitikimų, kuriai tam 
tikri žodžiai yra nepakeičiami.

St. A. („Mūsų Kelias“ Nr. 21) tvir
tinimas, kad „žodis Herr, Monsieur, 
Mister tolygu ponui, vakariečiai te- 
vartoja tik iš inercijos, nes net ir 
pas juos (o pas ką dar?) tatai suda
ro jau anachronizmą" — neturi jo
kio pagrindo. Vokietijoj negalima 
pasisveikinti nei su savo pažįstamu 
namų sargu ar batsiuviu, nei su pro
fesorium ar inžinierium, nepavarto
jus žodžio Herr. „Guten Tag, Herr 
Mūller. Herr Professor! Wie geht’s 
Frau Fischer?“ Tik kalbant su drau
gu galima nevartoti žodžio Herr. O 
jau Prancūzijoj ar Šveicarijoj be 
mohsieur, madame ar mademoiselle

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ _ 
IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Aukštakalnis Jurgis, 1945 m. bu

vęs Augsburge; Dirmantienė Tina 
(Eva), gim. Petrapilyje, ir Dirman
tienė Valentina, gim. 1921 m. Kaune, 
Lietuvoje, — abi buvo 1944 m. vo
kiečių deportuotos iš Kauno į Vokie
tiją, pask. žinia iš Linzo, Aukšt. Au
strijoje; Karvelis Julius, maždaug 50 
mt. amžiaus, geštapo nugabentas iš 
Tilžės į Karaliaučių, pask. žinia iš 
Berlyno apylinkės; Kundrotas Alek
sandras, 27 mt. amžiaus, ir Kundro- 
iienė Marijona, maždaug 50 mt. am
žiaus, abu gimę Pasvalio valsč., Me
dinių km., iš tenai deportuoti j Vo
kietiją; Malakauskas (vardas nežino
mas), maždaug 17 mt. amžiaus, g. 
Mažeikiuose, Malakauskas Martynas, 
maždaug 50 mt. amžiaus, g. Šven
čionių apskr., ir Malakauskienė-Voje- 
vodaitė Ona, maždaug 45 mt. am
žiaus, g. Pasvalyje, visi gyveno Lin
kuvoje, 1941 m. birželio 13—14 d. de
portuoti Sibiran; Marukas ar Maru- 
kienė-Vyšniauskaitė Marija, g. 1909. 
5. 10 Virbalyje, 1944 m. rugsėjo mėn. 
iš Kauno išgabenta Vokietijon; Mo
zūraitė arba Kliukienė Stanislava, 
1945 m. buvo Augsburge; Nainytė 
Birutė, g. 1930. 5. 19 Žeimelyje, Lie
tuvoje, 1941 m. birželio 13 d. depor
tuota Sibiran; Puronienė Stefa, g. 
1910. 10. 21 Žeimelyje, 1941 m. bir
želio 15 d. deportuota Sibiran; Rabi
nowitz Fannie ir Morris, pask. žinia 
iš Šeduvos, Panevėžio apskr.; Ru- 
glenlenė-OIgūnaitė Marija, 50 mt. 
amžiaus, pask. žinia iš Kauno; Stu- 
puras Juozas, 49 mt. amžiaus, pask. 
žinia J Rytprūsių; Užtupia Vladas, 
g. 1813 (?) m. Žemaitkiemyje, Ukmer
gės apskr., pask. žinia iŠ ligoninės 
Zeilsheim bei Kassel, spėjama išvy
kus Belgijon: Vegys Vladas, g. 1918. 

negalima bei burnos atidaryti nei 
krautuvėj, nei tramvajuj ar rinkoj, 
perkant kopūsto galvą. Gal kas pa
sakytų, kad prancūzai, britai ar švei
carai yra blogi demokratai? Tačiau 
tas pats įprotis yra Skandinavijoj ir 
Olandijoj. Kas gi tada gerieji demo
kratai? Vieni mes? Taigi vakarie
čiuose žodis ponas ne tik neišėjo iš 
apyvartos, bet nuėjo į liaudį kaip 
ntandagumo formulė, ten visi yra 
ponai ir ponios, bet niekas net ne
galvoja apie jokį „ponavimą“.

Galimas dalykas, kad Amerikoj 
plačioj masėj nevartojamas žodis 
Mister ir vienas kitą sveikina: „Hei
lo, John ar George“, bet labai abe
joju, ar valdininkas ministerijoje sa
vo viršininkui taip pa? galėtų su
šukti: „Heilo, Michel!“ O laikraš
čiuose matom, kad žodis Mister var
tojamas net ten, kur mes nepratę jį 
vartoti, pvz. Mister Stalin: arba 
„Time“ skyriuje Letters to the Edi
tor niekas nesikreipia į redaktorių 
„Dear Henry“ ar „Henry Luce“, bet 
atvirkščiai, tuose laiškuose vartoja
mas dar baisesnis“ už Mister žodis, 
būtent: „S i r!“

Kas mano, kad išmetus, žodį po
nas pasidarysim demokratiškesni, tas 
labai klysta. Bolševikai jau prieš 30 
mėtų savo „bariną“ pakeitė „tovariš- 
čių“, bet kaip matom, nė kiek nesu- 
demokratėjo, dar labiau sugrubėjo. 
Demokratišnių už nuovados viršinin
ko padėjėją.

Žodis ponas, tiek laiko vartoja
mas, tiek sudemokratėjo, kad turim 
jį ne rišti su ponavimu, bet imti taip,

• US karinė valdžia atmetė Bava
rijos vyriausybės prašymą suteikti 
vokiečių policijai teisę šeimininkauti 
DP stovyklose. (SL)
• Pagal oficialius duomenis, maž
daug 16 milijonų amerikiečių darbi
ninkų yra įvairių profesinių sąjungų 
nariai. (AD)
• */» pramonės darbininkų ir 97’/o 
tarnautojų JAV gauna apmokamas 
atostogas.
• 7 iš 10 amerikiečių ūkininkų šei
mų turi įsigiję keleivinius automo
bilius.
• Iš 48 JAV valstijų ligi šie'-i 47 
valstijos yra priėmusios po tam tikrą 
DP kiekį iš Europos. 29 valstijose 
yra įkurtos specialios organizacijos, 
kurios padeda naujai atvykusiems 
DP susirasti darbą ir butą. (AD)
• Italijoje streikiuoja 700.000 metalo 
pramonės ir 300.000 statybos darbi
ninkų, reikalaudami padidinti jiems 
algas.
• Sovietų Sąjunga, nieko iš anksto 
nepranešus!, tesumokėjo tik trečdalį 
skolos ir nuomojimo įstatymo pa-

3. 6 Pikčiunuose, Lietuvoje, 1941 m. 
birželio 16 d. išgabentas Sibiran.

Jonas VIRBALAS, kilęs iš Žeime
lio valsč., Vokietijoje gyvenęs USA 
zonoje, arba žinantieji jo adresą yra 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Ona 
BANAITIENE 23. Hargrave St., 
Winnipeg, Man., Canada.

Kazys KLEBAUSKAS, gyv, 575 
Cottage St., Athol, Masš., USA, 
ieško Martyno JAKUBAUSKO arba 
ko nors iš jo šeimos, kil. iš Veliuonos 
vlsč. Gisteinų km., AMBROZAIČIŲ 
Stasio arba Kazio, kilusių iš Veliuo
nos vlsč. Pelučių km. 

Leokadija ANDRESlONIENĖ- 
IVOSKUTE, pask. gyven. vieta Šiau
liai, gim. 1923 m., ieško savo sesers 
ir švogerio Michalina ir Vladislovas 
BALCEVlClAI. Kreiptis raštu pas 
Johanna KUMMERT, (24 b) Kalten
kirchen, Marschweg.

Povilas SAKALAUSKAS ieško 
brolių ir giminių. Pranešti: Jonas 
PIPIRAS, 39 Provedence St., Wor- 
Chester, Mass., USA.
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kaip vakariečiai jį ima. Monsieur, 
Mister ar Signore yra ne tas, kuris 
ponauja, bet kuris gerai išauklėtas. 
Prancūzai turi pasakį: c’est un mon
sieur, c’est une dame. Ir italai sako: 
un veto signore. Tuo posakiu api
būdinamos neigiamos, bet tam tikros 
teigiamos moralinės bei asmeninės 
savybės, dėl kurių žmogus yra do
ras, padorus ir malonus.

P. Orintaitė savo išvedžioji apie 
poną („MK“ Nr. 17) prieina para
doksą tvirtindama, kad demokrati
niam lietuviui vadintis ponu yra gė
da arba kad „ypač blogą prasmę turi 
žodžiai ponia ir panelė. „P. Orin
taitė, lyg šimtą metų pramiegojusi 
karalaitė, nepastebėjo, kad nuo Ne
priklausomybės paskelbimo ir nuo 
kaimietės, išlaikiusios lietuvybę ir 
lietuviškas tradicijas, užaugo jau net 
trys kartos, kad ir negyvendamos 
kaime, vis dėlto turi savo tradicijas 
ir taip pat lietuvybę išlaiko. Bet ati
duodant tinkamą pagarbą kaimie
tėms, neturim juodinti bei pulti mie
stiečių, kurios ir Neprik. Lietuvoje 
ir dabar nebuvo ir nėra „dykaduo
nės nei baltarankės nei - išsipusčiu- 
sios gražuolės“, kaip jas vadina P. 
Orintaitė. Dykaduonių ir isterikių 
yra visur, mieste ir kaime. Peikti 
visas miestietes yra netikslu. Jos 
baigdavo aukštąjį mokslą, tapdavo 
advokatėmis, daktarėmis ar valdinin
kėmis, ne tik uždarbiaudavo, bet ir 
vaikus auklėdavo ir namus prižiū
rėdavo. Jos visos buvo ponios ar pa
nelės, bet neteko girdėti, kad kas iro- 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Įvairios žinios
grindų JAV priklausančių palūkanų, 
du trečdalius be jokių motyvų su
laikydama.
• Naujasis Graikijos premjeras 
Diomedes 199 balsais prieš 72 gavo 
parlamento pasitikėjimą. (UP)
• JAV per nepriklausomybės šven
tę š. m. liepos 4 d. buvo auto ka
tastrofose užmušta ar kitu būdu žu
vo 711 asm. rel'prflinic skaičius tokia 
proga visoje JAV istorijoje. (AP)
• Vokiečių teismas prancūzų zono
je teisė vokiečius, karo metu nusi
kaltusius žmoniškumui. Dr. Otto 
Mauthe pripažintas kaltu nužudžius 
1.000 žnibnių ir gavo 5 metus kalė
jimo, dr. Stegmann — 2 metus. Dr. 
M. Fanser, moterų skyriaus virši
ninkė, tegavo tik 18 mėn. Penki kiti 
išteisinti. (AP)
• Naujasis amerikiečių karinis gu
bernatorius Vokietijoje, McCloy, šiuo 
mtu apvažinėja didžiuosius Vokieti
jos miestus, susipažindamas su Vo
kietijoje esama padėtimi ir aukštai
siais vokiečių valdžios pareigūnais. 
Vena savo vizitinės kelionės proga jis

Marija PAUKŠTYTĖ - DOCKA1- 
TIENĖ, gyv. Anglijoje (14 Prospect 
Mounit Windhill, Shipley, Yorks., 
England) ieško brolio Augustino 
PAUKŠČIO, 26 mt. amžiaus, kilusio 
iš Žygėnų km., Gelgaudiškio vlsč., 
Šakių apskr.; pask. žinios gautos 1945 
m. sausio mėn. iš KUper ūb. Sagan 
(Vokietijoje). Žiną jo. likimą prašomi 
ieškotojai atsiliepti.

SKAUTŲ (L. S. S. BROLIJOS) DĖ
MESIUI

L. S. S. „Trakų“ Vietininkija, Tū- 
bingene, š. m. rugpiūčio 1—14 d. d. 
Hohenentringene (7 km nuo 
Tūbingeno) rengia oro skautų kursus 
— tarptautinę stovykklą.

Broliai, norintieji stovykloje da
lyvauti, kuo greičiausiai ir laiku pra
neša adresu: E. Pašaitis, (14 b) Tu
bingen, Keplerstr. 16, šias žinias: 
1) pavardė, vardas, 2) DPACC arba 
PDR Nr. ir vieta, 3) adresas, 4) gi
mimo data, 5) Id. Card Nr. 6) iš kur 
atvyksta.

Stovyklos mokestis nebus ima
mas maistas, palapinės ir antklodės 
vietoje.

Tikimės gausaus Brolių dalyva
vimo paskutinėje skautų stovykloje 
Europoje. „Trakų“ Vietininkija

Nežiūrint įvairių ' sunkumų, „Da
riaus ir Girėno“ Sambūris įvykdė 
šių metų Lengvosios Atletikos Pir
menybes, jaunių ir mergaičių klasėse 
(1931 m. gim. ir jaunesnių). Pirme
nybes globojo US Zonos Lietuvių 
YMCA/YWCA Komitetas ir Rosen- 
heimo Lietuvių Komitetas. Tas įga
lino visiems dalyviams padengti ke
lionės išlaidas lOO’/o.

Nors ir negausus dalyvių būrelis, 
tačiau savo pasekmėmis neapvylė. 
Džiugu, kad siaučiant _ dabartinei 
emigracijos karštligei, mūsų jaunieji 
lengvaatletai, nenuleidžia rankų. 
Mergaičių klasėje išsiskyrė D. Toči- 
lauskaitė ir E. Sikšniūtė. Iš jaunių 
pažymėtinas R. Dagys, gerų davinių 
ilgesnių nuotolių bėgikas V. Valaitis 
ir jaunasis šuolininkas A. Liutkevi
čius.

Geresnės techniškos pasekmės:
Jaunių klasėje: 100 m: 1. R. Dagys 

11,5 sek., 2. J. Bagdonas 11,9 sek. 
| aukštį: 1. A. Liutkevičius 1,505 m,
2. R. Dagys 1,505 m. 1000 m: V. Va
laitis 2:56,0 min. Rutulys J. Oleka 
11,31 m. Diskas: V. Stankevičius 
32,05 m.

Mergaičių klasėje: 60 m: 1. D. To- 
čilauskaitė 8,3 sek., 2. E. Sikšniūtė 
8,3 sek. I tolį: 1. D. Točilauskaitė 
4,91 m, 2. E. Sikšniūtė 4,52 m. Į 
aukštį: 1. E. Sikšniūtė 1,25 m, 2.. A. 
Milašiūtė 1,20 m. Rutulys: D. Toči
lauskaitė 8,27 m. Diskas: A. Mila
šiūtė 21,51 m.

LIETUVIAI BAVARIJOS JAUNIŲ 
LENGV. ATLETIKOS PIRMENY

BĖSE
S. m. birželio 25—26 d. d. Mūn- 

chene įvyko Bavarijos Jaunių Leng
vosios Atletikos Pirmenybės, kurio
se 350 dalyvių tarpe rungtyniavo ir 

pareiškė, jog jis tikįs, kad būsianti 
atgaivinta vokiečių laivininkystė ir 
užsenio prekyba. Vokietija esanti 
per ilgai izoliuota nuo pasaulio. 
Mūnchene, kalbėdamas su Bavarijos 
vyriausybės atstovais, jis pasisakė, 
liepsiąs patikrinti, kiek teisingas esąs 
teigimas, kad buvę nacionalsociali
stai šiandien užimą vėl aukštas vie
tas Bavarijos vyriausybėje.
• Švedų „Dagens Nyhetcr" berly
niškis korespondentas informuoja, 
kad Vokietijos rytinėje zonoje esą 
organizuojami komunistiniai kovos 
daliniai, panašūs į Ispanijos pilieti
niame kare dalyvavusias raudonųjų 
brigadas. Šių dalinių uždavinys esąs 

Leidžiama „Lietuvos Istorija"
STOKIME VISI Į TALKĄ SlĄ BRANGIĄ KNYGĄ 

UŽSIPRENUMERUODAMI

ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTO
RIJA, turįs per 700 psl., gausiai iliustruotas, trimis spalvo
tais žemėlapilis, gerame popieriuje, įrištas kalenkoro virše
liais, mūsų leidžiamas išeina 1949 m. rugpiūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina 
16— DM.

Užsisakymo sąlygos:
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo

je ligi 1949 m. liepos 15 d., įmokant nemažiau kaip 10.— 
DM Pinigai siunčiami pašto perlaida.

Prenumeratorius, atsiuntęs 10.— DM, tuo pačiu įsiparei
goja likusias 6.— DM atsiųsti ligi rugpiūčio 15 d.

Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant už
sakytojų sąrašą su pilnais adresais.

Ligį LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas 
pilnai užsimokėjęs prenumeratorius, leidykloje betarpiai už
sisakęs knygų, gaus 25’/o nuolaidos nuo visų mūsų leidy
klos leidinių.

Leidykla įsipareigoja emigracijos atveju visiems pilnai 
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ 
atsiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę, jei užsakytojas išvyk- 4 
damas paliks savo adresą.

Nedelsdamas paremk šį didelį darbą. Tebūnie dar vienas 
svarbus įnašas mūsų tautos lobynan. UŽSISAKYK IR KI
TUS PARAGINK!

Leidykla P A T R IA
FELLBACH b. Stuttgart 

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26

keletas lietuvių iš Rosenheimo ir 
Mūncheno.

Mergaičių B klasėje (1933—84 m.)' 
E. Sikšniūtė iškovojo II vietą šuo
lyje J tolį, pasekmė 4,52 m.

Jaunių B klasėje A. Liutkevičius 
itin gražiai pasirodė, laimėdamas ĮI 
vietą šuolyje į aukštį su 1,54 m, fl 
vietą disko (1,5 kg) metime su 32,35- 
m ir III vietą rutulio (5 kg) stūmi
me su 10,86 m.

Jaunių A klasėje R. Dagys numetė 
ietį (800 g) 39,84 m. (III v.) ir nušoko 
J tolį 5,70 m. (V. v.)

Atsižvelgiant į aukštoką Bavari
jos lengvosios atletikos klasę, mūsų 
priaugančiųjų sportininkų pasirody
mu tenka tik pasidžiaugti. ,

Birželio 18 d. Mūnchene, Jahn 
stadione, ivykusiose_ lengvosios atle
tikos rungtynėse musų jaunių meis
teris R. Dagys 100 m. prabėgo per 
11,7 sek., laimėdamas II vietą.

sustiprinti Graikijos partizanus, ta
čiau iš tikrųjų jie esą ruošiami pa
naudoti Jugoslavijoje, Tito režimui 
nuversti. (,J)ie Tat“)
• Tarptautinio rašytojų PEN klu
bo latvių skyriaus prezidentas A. 
Berzinš parašė ilgą laišką, kuri 
NYHT atspausdino š. m. liepos 7 d. 
Straipsnyje atremiami dr. A. Litvi
no (žydo) priekaištai, jog beveik visi 
latviai DP esą nusikaltę žydų žu
dymu.
• Maršalo Petaino gynėjas kreipėsi 
į valstybės prezidentą V. Auriol, pra
šydamas paleisti maršalą iš kalėji
mo. Savo pareiškimą gynėjas remia 
humanizmu. Civilizuotame krašte 
nesą tokio įstatymo, kuris leistų lai- 
kyti kalėjime 94 metų amžiaus žmo
gų. Tokio amžiaus ir didžiausias kri
minalistas būtų paleistas.
• Van Zeelandui nepavykus Belgi
joje sudaryti vyriausybę, princas re-
gentas Karolius vyriausybės sudary
mą pavedė krikščionių partijos poli
tikui von Cauwelaert. Tuo tarpu dar 
neaišku, ar jam pavyks sudaryti koa
licinė vyriausybė, kuri įvykdytų ple
biscitą karaliaus Leopoldo grąžini
mo reikalu. Pats karalius Leopoldas 
pasisako prieš tokį plebiscitą. (UP) 
• Budapešto liaudies teismas ape
liacinėje instancijoje patvirtino pir
mąjį kard. Mindszenty bylos spren
dimą, kuriuo kardinolas buvo nu
baustas ligi gyvos galvos kalėti. Vie
nam kitam, kartu su juo nubaustiems 
kalėjimu ‘ bausmė labai nežymiai su
mažinta, tačiau daugumai palikta to
kia pat.
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1 MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRA9TIS

Lietuviai Anglijoje
Rašo J. Kuzmickis

Siūlydamas nuošalią farmą Škoti
joje, agentas duoda tokį skelbimą 
laikraštyje:

— Farma yra tokioje dykumoje, 
jog dėdė Joe niekuomet jos neatras..

Lietuviai, buriuos pirmosios emi
gracijos bangos išmetė ant D. Brita
nijos krantų, taipgi jaučiasi čia sau
gūs. O kai jiems nuolat kalama apie 
tai, kad čia įsileisti nuolatiniam įsi
kūrimui, — pradeda rimtai galvoti, 
kaip čia geriau įsistiprinus.

Žinoma, ne visi: kai kas mėgina 
emigruoti į Kanadą, Argentiną ar net 
Australiją; kai kas iš savo naujojo 
pasaulio su gailesčiu svajoja apie pa
liktą. Kai kas ir pasidžiaugia „di
delėmis galimybėmis“. Ypačiai jau
nieji.
' 1.

„Niekas nėra iki to laips
nio blogas, kad ryžtųsi pa
sakyti visą tiesą apie save“ 

G. B. Shaw
Kai prieš porą metų tremtinių 

spauda mirgėjo ilgiausiais reporta
žais apie gyvenimą Anglijoje, — 
šiandien vaizdas visąi pasikeitė: ra
šoma ir apie Ameriką, ir apie Au
straliją, ir apie Kanadą, bet apie

poros šimtų ir daugiau. Londone lie
tuvių skaičius taipgi auga.

Be abejo, tai labai naudinga: yra 
su kuo lietuviškai pabendrauti, yra 
ką organizuoti. Čia, žiūrėk, garsinasi 
chorai (London, Nottingham, Coven
try, Manchester, Bradford, Tadca- 
ster), tautinių šokių šokėjai, net dra
mos būreliai.

Sunkiau gausioms šeimoms: joms 
sunku su butais, su pakankamu už
darbiu, su mokyklomis. Tačiau, ap
skritai kalbant, kas galėjo taupyti ir 
taupė, — jau išlindo iš dypukiškų 
lagaminu

2.
„Geriausias laidas žmo

gaus darnumui — apatija, 
trūkumas išradingumo ir 
inercija“ —

E. M. Forster
Nenuostabu, kad tokį atradimą 

paskelbė anglas rašytojas: čia visuo
met ilgimasi ko nepaprasto.

Lietuviai, tačiau, nepasiduoda apa
tijai. Jie dirba, bet ir galvoja; jie 
ilsisi,^bet ir veikia; jie pasibara, bet 
ir susitaria ...

Gražu buvo Londone (liepos 2—3 
d.) didžiųjų karščių metu: kas galėjo, 
pavėsiavo arba savaitgaliui kur į pa
jūrį traukė, o tremtiniai plunksnos 
darbininkai rinkosi kuklioje Lietu
vių S-gos patalpoje, norėdami pa
galiau aptarti savo organizacinius 
reikalus.

Susirinko trylika; vėliau, kad ma
giškasis skaičius nekeltų įtarimo, at
sirado ir keturioliktasis. Dalyvavo 
Lietuvos Ministeris p. B. K. Balutis, 
p. V. Balickas, Lietuvių Są-gos pirm, 
p. P. B. Varkala. Atsilankė ir Skau
tų organizaciniais reikalais iš Vokie
tijos atvykęs dr. Čepas.

Lietuvių Žurnalistų S-gos įgalio
tinis p. F. Neveravičius pabrėžė pir
mą uždavinį — susiorganizuoti, kad 
paskum galima būtį atstovauti lietu
vių reikalus tarpt, spaudos organi
zacijose ir sėkmingiau tobulinti sa
vąją spaudą. Visi plunksnos darbi
ninkai nuoširdžiai pritarė šiai min
čiai, susipažino su įstatais ir išsirinko 
atitinkamus organus. Valdybą suda
ro: K. Obolėnas — pirm., F. Neve
ravičius — sekr. ir S. kuzminskas — 
iždininkas.

Daugiausia laiko suvažiavime bu
vo paskirta savai spaudai, konkrečiai 
— „B. Lietuvio“ savaitraščiui. Apie 
pasiektus rezultatus ir ateities pla
nus informavo savaitraščio redakto
rius A. J. Kaulėnas. Jis ypačiai ape
liavo į plunksnos darbininkus, kad 
jie ir toliau talkininkautų laikraščiui, 
kad įvairintų savo rašiniais, kad jį 
gerintų, nes laikraščio misija, su lai
ku, ypačiai gi užsidarius tremtinių 
laikraščiams Vokietijoje, galinti dar 
padidėti: „B. Lietuviui“ gali tekti 
informuoti ne tik Anglijos, bet kon
tinento lietuvius.

Gražiui minčių, pasiūlymų ir su
manymų pateikė suvažiavusieji. Bu
vo galima jausti, kad visi rūpinasi 
savo spauda, kad visiems ji brangi, 
vertinga. Be abejo, jeigu sąlygos bū
tų dar palankesnės, būtų galima ir 
platesnius spaudos barus varyti. Rei
kia turėti vilčių, kad spaudos reika
lai čia gėrės, jei visi ir toliau kaip 
bitelės neš savo laikraščiui sulčių.

Suvažiavimas buvo ne tik reika
lingas, bet tiesiog būtinas. Jis įro
dė, kad Anglijos lietuviai moka su
tarti ir bendrai planuoti.

Amerikiečių žurnalo „Look" lei
dėjai pradėjo leisti naują žurnalą 
žmonėms, kurie neturi laiko skaityti. 
Žurnalas pavadintas „Quick", yra 
delno didumo, 64 puslapių, o ilgiausi 
straipsniai parašyti penkiais saki
niais.

Tautiečiams, kurie domisi lietu
vių gyvenimu Anglijoje, galima ir 
trumpai pasakyti: yra dirbama, varg- 
stama, bet ir pasidžiaugiama.

1949. VII. 15

Skaitytojams ir 
Platintojams

Kaip jau iš vedamojo matyti, šis 
„Mūsų Kelio“ numeris yra paskuti
nis. Naujasis laikraštis „Lietuvis“ 
lankys „Mūsų Kelio“ skaitytojus to
lei, kol jie yra savo prenumeratą ap
simokėję. S. m. liepos 15 d. „Mūsų 
Keliui“ skolingiems skaitytojams 
naujasis laikraštis nebus siunčiamas.

Ta pačia proga kreipiamės į visus 
mūsų skolininkus, prašydami kaip 
galint greičiau atsiteisti tiek už ank
styvesnį laiką, tiek pagaliau išpar- 
davus šį paskutinį Nr. Lygia dalimi 
prašomi atsiteisti visi tie asmens, ku
rie mums dar skolingi už pardavi
mui gautus kitus „Mūsų Kelio“ lei
dinius — knygas. Skoloms grąžinti 
ir toliau pasilieka tas pats adresas: 
„Mūsų Kelias“, (43b) DILLINGEN/D., 
Kapuzinerstr. 16.

Skolininkus prašome suprasti, kad 
pinigai mums skubiai reikalingi atsi
skaityti su spaustuve, kurioje buvo 
„Mūsų Kelias“ spausdinamas, ir mū
sų įsipareigojimams naujojo laikraš
čio atžvilgiu pildyti.
DAR GALIMA UŽSISAKYTI VER

TINGŲ KNYGŲ
Nors „Mūsų Kelias“ toliau ir ne

beleidžiamas, tačiau jo Administra
cija dirba ir toliau. Ji pasiekiama 
senuoju adresu: „Mūsų Kelias“, (13b) 
DILLINGEN/D., Kapuzinerstr. 16. 
Administracijoje dar galima gauti 
„Mūsų Kelio“ leidinių, kurie ypatin
gai rekomenduotini įsigyti, prieš 
emigruojant į užjūrio kraštus. Ypač 
patartina įsigyti: Herlito „Anglų 
kalbos vadovėlis“ (kaina 4,- 
DM), J.'Kukanauzos „Anglų kal

Angliją — beveik nė šnipšt.
Tiesa, rašė nesniai kažin kas apie 

šią salą, bet... patarinėjo, kaip iš 
čia dar kartą išemigravus į Kanadą.

Tačiau lietuvių gyvenimas Angli
joje pamažu susiranda savo vėžes, 
nors ne visi gieda panegirikos him
nus šiam kraštui. Viena, kuo trem
tiniai gali čia pasigirti, tai vieningu 
organizaciniu darbu. Kol kas bent 
Anglijos liteuviai sutelpa savo Są
jungoje ir, atrodo, ilgai dar sutilps.

Pabaksnojimų visuomet atsiranda. 
Tačiau geriau šūktelti ir patikrinti 
savo vežimą, nei snaudžiant važiuoti. 
Tokių pabaksnojimų kartkartėmis
nepagaili Amerikos lietuviai turi 
daugiau „naminių“ rūpesčių ir Ang
lijos lietuvius jie atsimena tik tarp 
kitko.

", as skundžiasi, tas kuo nors yra 
nepatenkintas. Jei kas nors nepa
tenkintas kuo nors, vis dėlto, G. B. 
Shaw žodžiais betariant, jis nėra iki 
tokio laipsnio blogas, kad ryžtųsi pa
sakyti visą tiesą apie save ...

Tuo tarpu Anglijos lietuviai nesi- 
diferencijuoja. Jie visi sutelpa savo 
Sąjungoje, nors kartais ir pasigin- 
čyja. Bendri tautos reikalai, bendra 
kova dėl Tėvynės laisvės labiau 
branginama, nei siauri sroviniai pia
nai ir sumanymai. Teisingai paste
bėjo Ministeris p. K. B. Balutis: „Kai 
grįšime į Lietuvą, galėsime sau dau
giau leisti. Dabar reikia vieningai 
dirbti.“

Lietuviai, metus kitus padirbėję 
ūkiuose ar bendrabučių virtuvėse, 
planingai buriasi didesnėmis koloni
jomis. Coventry jau susipietę apie 
150; tiek pat, o gal ir daugiau sulėkė 
į Bradfordą. Manchesteryje minėji
mų ir pamaldų metu susiburia iki

Stipriausia sąjunga pasaulio istorijoj
Prieš kurį laiką pasirašytasis S. At

lanto paktas, prieš įsigaliodamas, tu
ri būti paskirų kraštų vyriausybių 
ratifikuotas. Daugelis kraštų, neski
riant nė Prancūzijos, kur buvo lau
kiama didžiausios komunistų opozi
cijos, jį- jau ratifikavo. Šiuo metu 
dar tebesitęsia gyvos ratifikavimo 
diskusijos JAV senate. Ta proga ra
šo „New York Times“: Šiandien, ka
da senate debatai Ą. Atlanto pairto 
ratifikavimo reikalil eina į pabaigą,
aiškėja daugiau negu bet kada, jog 
tasai paktas, visai teisingai laikomas 
geriausia priemone naujam karui iš
vengti, gali būti didele balsų daugu
ma patvirtintas.

„Tasai paktas, kuris reiškia stip
riausią sąjungą pasaulio istorijoje, iš 
tikrųjų nėra kas nors nauja. Jis yra 
daugiau formalus pripažininjas neiš
vengiamo fakto, kuris per abu pa
saulinius karus Š. Atlanto tautų 
bendruomenę privertė kovoti vienoje 
pusėje ir kuris kiekviename busima
jame kare reikalautų to paties, ar 
toks paktas egzistuotų ar ne.“

LONDONO PASKELBTA BĖDOS 
BUklE

Kaip informuoje AP, Britų valst. 
tarybos posėdyje Anglijos karalius 
Jurgis buvo painformuotas apie ko
munistų kurstomą uostų darbininkų 
streiką it\ ministerių kabineto pra
šomas, paskelbė kraštę bėdos būklę. 
Britų gener. prokuroras Sir Hartley 
Shawcross, streiką pavadinęs „ūki
ne ir politine išdavyste“, darbiečių 
vyriausybei įteiks provizorinį pro-

Nebijokim boti ir vadintis ponais
(Atkelta iš 3 pusi.)

nlškai apie jas kalbėtų. Neprlkl. lai
kais miestietė-inteligentė, mano įsi
tikinimu, išvedė gilią ir ryškią vagą 
mūsų kultūriniame gyvenime.

Bijau, kad tokia fanatiška baimė 
žodžio ponas ar ponia, noras suvesti 
gyvenimą į primityviškas formas, 
neatsilieptų į mūsų bendrą elgesį ir 
kad,.stengdamiesi būti didesniais de
mokratais už didelius demokratus, 
nepasidarytume paprasčiausiu būdu 
neišauklėti. Tam jau yra mūsų vi
suomenės gyvenime, kad ir atskirų, 
bet blogų ženklų. Pvz. vienam po
litikui padarius pareiškimą spaudai, 
laikraštis, kuris atstovauja gana di
delę visuomenės grupę tremtyje, apie 
tą asmenį atsiliepė tokiu būdu, kad 
net to laikraščio pakraipos žmonėms 
buvo nepatogu. Tokį laikraščio pa
sielgimą galima pavadinti kaip tik
to poniškuĮno arba, kitaip sakant, 
išauklėjimo trūkumu. Antras pavyz
dys: Meno kritikas, norėdamas iš
kelti dar niekam nežinomą ir meno 
mokyklos nebaigusį dailininlfą, ra
to apie jį ilgiausią, gražiausią straips-

i

jektą, kurios konkrečios priemonės 
būtų panaudotinos proklamuotoje bė
dos būklėje.

Po visuotinio streiko 1926 metais, 
dabar yra pirmasis atvejąs, kada bri
tų vyriausybė pasinaudoja 1920 me
tais išleistu bėdos įstatymu. Tasai 
įstatymas suteikia vyriausybei teisę 
streikuojančius darbininkus prievar
ta įtraukti į darbus uostuose, poli
cija įgauna nepaprastas privilegijas 
ir gali net patalpas sekvestruoti ka

stąją socialinę programą, nuo ku
rios paskelbimo šiomis dienomis su
kako vieneri metai. Per tą laiką 
43.500.000 britų aplankė 18.636 gydy
tojus ir 9.379 dantistes. Išduota 
5.828.640 poros akinių, 4.932.000 as
menų susitaisė dantis, kurių tarpe 
2.000.000 asm. įsidėjo dirbtinius. Per 
tą patį laiką pritaisyta 3.228 dirbti
nės kojos ir kitos kūno dalys. Visa 
tai kiekvienam britui atsiėjo po 8,5

nį, kuris atspausdinamas ne tik lie
tuvių, bet ir svetimoje spaudoje. Dėl 
tokio straipsnio kur kitur jaunas me
no debiutantas turėtų gerokai prisi
prašyti, gal net užmokėti, ir gavęs 
jį būtų dėkingas, mūsų gi paminė
tas mokinys viešai išplūdo kritiką, 
kam šis apie jį parašė. Negirdėtas 
dalykas civilizuotam pasauly! Arba 
dar įdomus atsitikimas: viena daili
ninkų grupė ruošia savo paveikslų 
parodas, kita grupė, užuot besisten
gus konkuruoti darbais, pradeda va
ryti prieš pirmąją intrigas, lyg intri
gomis galima nukonkuruoti meną.

Tokių „perlų“, deja, atsitinka ne 
tik politikų ar menininkų, bet ir kitų 
mūsų piliečių tarpe. Ir tai vis, kaip 
man atrodo, dėl to poniškumo stokos. 
Todėl neturėtume bijoti to nelaimin
go žodžio „ponas“, kurio atsiradimą
seniai visi užmiršome, nei bijoti būti 
ponais, atbulai, ar fabrikuose ar ki
tur, vistiek kurį darbą dirbdami — 
fizinį ar intelektualinį, jausklmės po
nais, gera to žodžio prasme, ir elki
mės poniškai.

riuomenės reikalams.
Dabar šių įstatyminių priemonių 

vyriausybė griebėsi po to, kai penki 
tūkstančiai streikuojančių Londono 
uosto darbininkų šios savaitės pra
džioje pasisakė už streiko tęsimą. 
Praėjus vos kelioms minutėms po ka
raliaus , dekreto paskelbimo, uoste 
pasirodė apie 1700 vyrų kariuomenės 
dalinys. x

SOVIETAI NENORI KARO
John Foster Dulles, JAV respubl. 

partijos patarėjas užs. politikos rei
kalams, pareiškė, jog jis esąs įsitiki
nęs, kad rusai dabar nenorį karo. Tą 
savo įsitikinimą jis susidaręs Pary
žiuje per keturių konferenciją. Ru
sai supratę, jų „gąsdinimo ginklas" 
Europoje jau nebevaidinąs pirmykš
čio vaidmens. Jie sutiktų kariauti, 
jeigu jie manytų, kad. amerikiečiai 
juosjverčla kariauti. Tačiau Sovietų 
politika nesiremianti karu, kaip prie
mone savo tikslams siekti.

RAMIOJO VANDENYNO SĄJUNGA
Ciangkaišekas ir Filipinų valst. 

prezidentas Quirino, kaip praneša De- 
na/Reuteris iš Hongkongo, Maniloje 
susitarė, kad Filipinai turi imtis prie
monių Tolim. Rytų valstybėms or
ganizuoti į Ramiojo Vandenyno są
jungą. Pačioje pradžioje toli sąjun
ga apimtų Filipinus, nacion. Kiniją 
ir pietinę Korėją. Komunikate sako
ma, kad esąs pasiektas vieningas su
sitarimas dėl bendro fronto kovai 
prieš komunizmą sudarymo, dėl 
glaudus ūkinio Filipinų ir Kinijos 
bendradarbiavimo ir pagaliau dėl 
abiejų kraštų draugiškų santykių 
stiprinimo. Į šią sąjungą būsią pak
viesta Siamas, Indonezija, Australi
ja ir N. Zelandija. Japonijos prisi
dėjimas tuo tarpu dar nebuvęs na
grinėtas.

ANGLIJOS SOCIALINEI PROGRA
MAI SUKAKO JAU VIENERI ME

TAI
UP iš Londono praneša apie D. 

Britanijoj darbiečių vyriausybės įve-

penso (17 am. centų) per savaitę.

bos gramatika“ (5,- DM), J. Grl- 
golaičio „Nacių pragare“ (4,- 
DM) ir F. Kiršos „Tolumo s“ (da
bartinė kaina 2,- DM). Knygos siun
čiamos išperkamuoju mokesčiu, gi 
platintojams, atsiteisusiems su Ad
ministracija, įprastine tvarka.

„Mūsų Kelias“
„LIETUVIO“ ADRESAS

Norintieji „Lietuvį“ naujai užsi
sakyti, pinigus (po 3,- DM mėnesiui) 
siunčia šiuo adresu: „Lietuvis“, (13b) 
MEMMINGEN, Postfach 2. Tuo pa
čiu adresu siunčiama straipsniai, ko-- 
respondencijos, skelbimai ir kita me
džiaga.

Tremtyje, Vokietijoje, surastiems lietuvių bičiuliams — Verlangs- 
anstalt Manz, Dillingen an der Donau, Direktoriams

Ponams Hermann ALBERT ir Robert BAUER, 
sudariusiems sąlygas beveik ketveris metus jų vedamoje spaustuvėje 
reguliariai leisti „Mūsų Kelio“ laikraštį, o taip pat tos spaustuvės 
tarnautojams, ypatingai

rlnkyklos vedėjui p. Xaver SCHMUCK 
rinkėjui p. Josef BACHTHALER ir metrempažui p. Johann KOBL, 
visą laiką sąžiningai ir rūpestingai attikusiems technikinį to lakraš- 
člo leidimo darbą, savo ir skaitytojų vardu nuoširdžiai dėkojame. .

„Mūsų Kelio“ Redakcija

Naujas pasaulinės prekybos planas
LONDONO PASITARIMŲ KOMUNIKATAS. TURĖTŲ DINGTI PRE
KYBINIAI VARŽTAI TARP DOLERIO IR KITOS VALIUTOS KRAŠTŲ.

Praėjusią savaitę Londone įvyko 
labai svarbūs JAV, Kanados ir D. Bri
tanijos pasitarimai finansiniais rei
kalais. Pasitarimams baigiantis bu
vo paskelbtas komunikatas, kuriame 
visos trys valstybės įsipareigoja vyk
dyti pasaulinės prekybos planą, ne
pripažįstant jokių užtvarų tarp do
lerio ir kitos valiutos kraštų. Ko
munikate taip pat numatyta tęsti pa
sitarimus technikiniais pasaulinės 
prekybos klausimais, o š. m. rugsėjo 
mėn. Washingtone sušaukti naują šių 
trijų kraštų finansų ministerių kon
ferenciją. Tikslas turįs būti tokia 
pasaulio prekybos forma, pagal ku
rią vienoje, bet sudėtingoje sistemo
je galėtų bendradarbiauti visi tiek 
dolerio, tiek kitos valiutos kraštai. 
Dolerių krizė, kurią dabar išgyvena 
D. Britanija, komunikate pažymima 
kaip blogų tarptautinių prekybos 
santykių paaštrėjimas. Ministerial 
konstatuoja, kad Europos pagalbos 
programa D. Britanijai ir kitiems 
Europos kraštams daug padėjusi. Ta
čiau be finansinės pagalbos, kurią 
teikusios JAV ir Kanada, reikalinga 
ieškoti ir kitokių kelių pagalbai. Pa

baigoje pastebima, kad sterlingo nu
vertinimo klausimas konferencijoje 
nebuvęs spręstas.

JAV finansų mlr'-terls tuojau pat 
po konferencijos 1‘skrido Briuselin. 
Prieš išskrisdamas jis tačiau prasi
tarė, jog buvo aptartos priemonės, 
kaip britai galėtų greičiau išbristi,iš 
dolerių krizės.

AP informuoja, kad aukšti ameri
kiečių ir britų sluogsniai, susirūpinę 
dėl D. Britanijoje dabar siaučiančios 
ekonominės krizės, yra linkę panau
doti net labai tol* siekiančias prie
mones padėčiai gerinti. Tatai palie
siu abiejų kraštų ūkinę politiką. Le
miantis faktorius būtų, kaip planuo
jama, kelių milijardų dol. JAV ka
pitalo investavimas į D. Britanijos 
ūkį. Pagal tai JAV doleriais pirktų 
sterlingus, palaikydama sterlingo 
kursą, kuris vis d lito turėtų būti 
kiek numuštas. Amerikiečiai betgi 
linkę manyti, kad toks planas šiuo 
metu būtų sunkiai įvykdomas, viena 
— jį vargiai patvirtintų JAV kongre
sas, antra — britai užsispyrę laikąsi 
ir nenorį savo sterlingą nuvertinti.

Į ūiilingįĮ Lietuvos praeitį pažinsi, įsigijęs LIETUVOS ISTORIJĄ |
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