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Dillingen/D., 1948 m. liepos 24 d.

Žalinga infliacija
Visi žinome, kad Amerika yra ne

ribotų galimybių šalis. Tą nuomanę 
sutvirtina tiek Amerikos lietuvių 
laikraščiai, tiek tremties gyvenimo 
patyrimai. Skaitydami Amerikos lie
tuvių laikraščių skyrių apie atvyku
sius iš Europos, turime dažnai ste
bėtis, kad dalis tremtinių, plaukdami 
per Atlaptą, taigi per dvi savaites, 
spėjo ' Įsigyti aukščiausius akademi
nius titulus, pasidarė daktarais ir 
profesoriais, nors iš Europos išvyko 
kaip paprasti mirtingi piliečiai. Ste
buklingas Atlantas ir dar stebuklin- 
gesni tie laivai, kuriuose taip greit 
galima pasiekti tai, dėl ko kitiems 
teko padirbėti keletą metų ar net 
dešimtmeti. Deja, ir čia tremtyje 
„profesoriai“ gerai uždera. Mokslei
vis, kuris tingi mokytis, pasivadina 
profesorium, o kuklesnieji, buvę ar 
nebuvę universiteto koridoriuje — 
inžinieriais, agronomais arba pana
šiais šių laikų konjunktūros akade
miniais laipsniais. Dėl to jau ir sto
vyklose pradeda Įsigalėti paprotys 
tokius, kurie vadinasi daktarais, va
dinti profesorias, nors ir su tam tik
ru akcentu. Vienu žodžiu, nusistaty
ta titulų nešykštėti, nes jei kiti per 
kelionę į Ameriką gali Įsigyti net ke
lis titulus, tad kodėl čia negalėtų per 
ilgesni laiką?

Gyvenant savame krašte, toks 
kvr. liojimas sudarytų puikų humorą, 
bet tarp svetimųjų gaunamos liūdnos 
išvados. Kokią nuomonę turi susi
daryti. užsieniečiai apie mus, apie 
mūsų krašto kultūrą? Kokias išvadas 
turi prieiti užsienietis, lygindamas sa
vo profesorius su mūsų tarir'—ąis 
profesoriais? Aišku, Jrad jos bus la
bai liūdnos. Labai siūlosi mintis 
sulyginti tokius „mokslininkus“ su 
spekuliantais ir padaužomis, kurie 
taip pat teršia lietuvių vardą. Bet 
pastarieji nėra tokie žalingi, kaip mū
sų naujai išsikepę „profesoriai“, ku
rie žemina mūsų kultūrą, mokslą ir 
mf- į tikruosius mokslo žmones.

Turime tremtyje ir tikrųjų profe
sorių sąjungą. Nežinia, kaip jos na
riai jaučiasi akivaizdoje taip greit di
dėjančio jų kolegų skaičiaus. Jų nuo
monės tuo reikalu dar neteko girdė
ti nei skaityti, bet reik'a manyti, kad 
jie svarsto klausimą atsižadėti savo 
sunkiai ir sąžiningai Įsigyto titulo 
arba jį ginti? Atrodo, kad pastatra- 
sis būdas bus tikslesnis. Gaila, kad 
jie dar nespėjo pasisakyti dėl aka
deminių titulų profanavimo. Jie — 
padorūs žmones, tyli. Tačiau šiuo at
veju tylėjimas nėra girtinas. Blo
giausiu atveju būtų naudinga pa
skelbti savo narių pavardes, titulus 
ir mokslo darbus arba nors pristatyti 
tokius sąrašus spaudos žmonėms bei 
Įstaigoms, kad tie galėtų orientuotis.

Tas reikalinga dėl to, kad iš Eu
ropos išvyksta nežinomi ar kita 
prasme žinomi žmonės, o Amerikoje 
iš laivo išlipa kaip „prof. Dr. X.“ 
Bus ir tokių atsitikimų, kad dėl di
delės titulomanijos kai ką prieš jo 
norą pavadina skambiais titulais. Ar 
tokiais atvejais nebūtų garbingiau 
painformuoti spaudą, kad Įvyko klai
da? Tuo būdu paliestas asmuo būtų 
rehabilituotas, kitaip sakant — jo 
garbė atitaisyta, nes ir leisdamasis 
vadinti nepelnytu titulu jis pats nu- 
slvertina ir darosi pašaipos objektu.

Oficialus PC IRO pranešimas:

JAV įstatymas apie DP imigraciją
Kurios tremtinių kategorijos galės pasinaudoti

Amerikinės zonos PCIRO Vyr. bū
stinė. 1948 m. liepos 23 d. oficialiai 
paskelbė pagrindinius bruožus JAV 
Įstatymo apie išvietintus asmenis. 
Jie čia pat pateikiami „Mūsų Kelio“ 
skaitytojams:

1. Įstatymas numato iki 1950 m. 
liepos 1 d. i JAV Įsileisti 202.000 iš- 
vietintų asmenų ir 3.000 tokių pat 
našlaičių (Str. 3 [a] ir [b]).

2. Įsileidžiami tiktai tie, kurie J 
Berlyno ir Vienos, o taip pat Vokie
tijos ir Austrijos vakarines zonas bei 
Italijon atvyko prieš 1945 m. gruodžio 
22 d. ir tose srityse buvo 1948 m. 
sausio 1 d. ( Str. 2 [c] [i]).

3. Įsileistinais kvalifikuojamieji 
turi atitikti sveikatos ir kitus rei
kalavimus, kuriuos numato regulia
rios imigracijos Įstatymas (Str. 2 [c] 
[ii]); jie privalo Įrodyti, jog Jungti
nėse Valstybėse gaus „atitinkamą 
darbą“ ir „saugų bei sanitariniu at
žvilgiu tinkamą butą“. (Str. 2 [c] [iii]).

4. Priimtino išvietinto asmens 
žmona arba vyras ir nepilnamečiai 
vaikai gali būti priimami, jeigu jie 
atitinka bendruosius nuostatus. (Str. 
2 [c] [iii]).

pirmumo teise?
5. 40% arba 80.000 visų vizų re

zervuota pabėgėliams Iš Pabaltijo 
valstybių ir iš Lenkijos dalies, esan
čios j rytus nuo Curzono linijos. (Str. 
3 [aj). 2.000 visų vizų rezervuota nau
jiesiems čekų pabėgėliams. Str. 2 [d] 
ir 3 [a]).

6. Savo pirmumu tolygios sudaro
mos šios trys grupės:

a) 30% visų vizų arba 60.000 — 
žemdirbiams, kurie savo žemdirby
stės verslą ketina tęsti Jungtinėse 
Valstybėse. Šie 30% nė kiek nepri
klauso nuo aukščiau minėtųjų 40% 
ir gali tarpusavy kryžiuotis. (Str.6 [a]);

b) Statybos ir tekstilės, o taip pat 
ir kiti Jungtinėse Valstybėse reika
lingi darbininkai arba turintieji švie
timo, mokslo, technologines bei pro
fesines specialybes. (Str. 6[b]);

c) Amerikos piliečių arba teisėtai 
Įvažiavusių užsieniečių kraujo gimi
nės, iškaitant trečiąjį giminystės 
laipsni. (Str. 6 [c]).

7. Antroje eilėje pirmumas teikia
mas tiems asmenims, kurie II-jo pa
saulinio karo metu kovojo su Jung
tinių Valstybių priešais, o taip pat

ir tiems, kurie, priešingai laisvai gy- 
venantems išvietintiems asmenims, 
yra patalpinti DP stovyklose. Tatai 
reiškia, kad tarp svarbiųjų pirmumo 
grupių buvęs karys turi pirmumą 
prieš nebuvus} keri ir stovyklos gy
ventojas — prieš už stovyklos ribų 
gyvenanti DP. (Str. 7).

8. Įstatymą vykdys Prezidento 
skirta trijų asmenų komisija išvietin
tiems asmenims. (Str. 8).

9. Visi šiuo Įstatymu imigravę 
asmenys turi kasmet sausio 1 d. ir 
liepos 1 d. registruotis aukščiau mi
nėtoje komisijoje, iki jų bus užsire
gistruota keturis kartus.

10. Nepatikimo charakterio asme
nims, komunistams, fašistams ir „bet 
kurio judėjimo, kuris yra ar buvo 
priešiškas Jungtinėms Valstybėms, 
šalininkams“ išskirti, turi būti Įvyk
dytas stropus patikrinimas. Už šio 
įstatymo pažeidimą numatytos pini
ginės ir kalėjimo bausmės. (Str. 10, 
13 ir 14).

11. IRO neužsiims šio {statymo str. 
12, kuris liečia vokiečius (Volks- 
deutsche)

Vakariečiiį ryžtumas švelnina padėtį
Berlyno krizė, kuri šiuo metu yra 

išeities taškas tolimesniems sąjungi- 
ninkų-komunizmo ir demokratijos 
ideologinėms stovykloms tarptauti
nėje plotmėje santykiauti, vis dar te
bėra neaiškumo apgaubta. Kiekvie
nas vis dėlto norėtų žinoti, kaip ir 
kokia bus rasta išeitis iš tos krizės:
1) ar ji baigsis paprastu politiniu ma
nevru, kuris vieniems kainuos daug 
svarų ir dolerių, o kitiems nieko,
2) ar pereis 1 dar aštresnę formą, ku
ri vis dėlto neperžengs karo pavojaus 
slenksčio ir bus likviduota ar apma- 
žinta, kaip tai buvo Irane ar 
joje su Mrkos priešakyje, 
pagaliau Kremliaus vyrai, 
galvų, pasiduos nesveikoms 
iliuzijoms ir paleis varžtus Maskvos 
vežimui, kuris nudardės j prarają, i 
neišvengiamą karą, j kur} bus {trauk
ti ir demokratiniai kraštai?

Klausimai nelengvai atsakomi, 
nes politinė padėtis labai ir labai su
painiota dėl kai kurių skirtingų pa
žiūrų ekonominiais ir politinias klau
simais. Apskritai, Vakarų Europos 
kraštai visada linkę j kompromisini 
kelią, jei tam ir reikia paaukoti dali 
savo prestižo ir kitų teritorijos bei 
politinės laisvės, bijodami patys ne
patekti 1 dar didesnę galingesnio ne
malonę. Toki reiškinį mes pergyve
nome per pirmąjį Mūncheną, pana- |

Graild- 
3) ar 
netekę 

galybės

i šių situatijų buvo vėliau, santykiau- 
• jant su Sovietais, jų matome ir dabar.
1 Alostalr Forbes, kuris atstovauja 
’ dešinę, sako, kad jei norima Berlyno 
' kovą laimėti, tada esą reikalinga pa- 
■ siruošti ir pasiimti 1 rankas ofensyvą.

Esą reikalinga neabejotinai aiškiai 
: pasakyti, kad vakariečiai esą pilnai 
' pasiruošę pereiti f preliminarinę pre- 
! ventyvinio karo fazę.
' Esą negalima leisti rusams išnau- 
' doti dabartinės vakariečių tikrovės 
' ir kai kurių trukumu. Negana at

gabenti ofenzyvines JAV oro pajė
gas i Europą vien 'tik laikinai, kol 
vietos krizė praeis. Reikėtų esą pra- 

' dėti visiškai naują kalbą ir formu
luoti taip, kad galima būtų vykdyti 
žymiai išlaidesnę improvizaciją ten, 

' kur reikalinga. Forbes toliau nurodė, 
kad Jungtinio štabo šefai Washing
tone, dar prieš pradedant susišaudy
mą Berlyno koridoriuje, galėtų pato
giai Įsakyti savo oro tvirtovėms {vyk
dyti atominėmis bombomis bombar
davimo pratybas, sakysim, Pabal- 
tyje.

Po tokių pageidavimų jis nurodo, 
jog vakariečiai jau priartėję iš tik
rųjų prie tokio meto, kada turėsią 
Sovietams pasakyti, jog pirmąją 

I naktj, kai nė vieno brito, prancūzo 
| ar amerikiečio nebeliks Berlyne, bū-

tų geriau, kad nė vienas rusas nebe
miegotų Maskvoje.

Reikalaujama, kad vakariečių 
diplomatija būtų paremta didžiausia 
karine ir ekonomine galia. Beveik 
kiekvienas karas, i kuri buvo vaka
riečiai {traukti praeityje, iškilęs to
dėl, kad Vakarai nejspėję priešų, jog 
jie bus sumušti. Ir jei nebus pada
ryta taip labai aiškiai tuojau, gali 
būti, kad Vakarai bus Įtraukti l nau
ją krfrą.

Kas šioje srityje padaryta, kad 
išvengtume paskutiniojo (3) klausi
mo? Jei ir negalima būtų tvirtinti, 
kad jau daug pasiekta, tai vis dėlto, 
užmiršus dideli pavėlavimą, tenka 
pripažinti, jog karinėje srityje, kon-

flr iš tikroji! gali Rusija kariauti?

Grafas 
Folke Bernadotte

Palestinoje abi kariavusios pusės, 
žydai ir arabai, JT tarpininko grafo. 
Bernadotte pasiūlymu, sutarė neri
botam laikui sustabdyti karo veik
smus. Paliaubų metu turi Įvykti tie
sioginės žtdų ir arabų derybos. Ben 
Gurion pareiškė Izraelio tautinei ta
rybai, jo nuomone, tokios derybos 
tūrėtų būti vykdomos nedalyvaujant 
jokiems pašaliniams stebėtojams, 
netgi grafui Bernadotte.

solidacijoj yra labai daug pažengta. 
Po Haagos dviejų dienų 5-kių mini- 
sterių posėdžiavimo paaiškėjo, jog jie 
nutarė, kad Berlyno klausimą reikia 
spręsti atsargiai ir kad sprendimui 
vadovauti pavesta JAV. Be to, Haa- 
goje nutarta, kad tolimesnis karinio ■ 
gynybos plano, apimančio Europos 
Unijos narius, nagrinėjimas perkeltas 
1 Londoną, kur jau dalyvauja Ame
rikos ir Kanados kariniai stebėtojai. 
Tegul tai bus tik stebėtojai! Reikia 
laukti, kad ir Italija prisidės prie 
Europos Unijos, nes tokios mintys 
buvo jaučiamos iš Italijos užs. rei
kalų mlnisterio grafo Sforzos kalbos.

Reikėtų laukti dabartinės r'tua- 
cijos Įtampos atoslūgio, jei Sovietų 
vadai tikrai nenori karo. Londono 
atsakinguose sluogsniuose tikima, 
kad Maskva vargu būtų pasiruošusi 
pradėti karą Berlyne. Tačiau ir tas 
negarantuoja absoliučios ramybės, 
nebent Sovietai Berlyne pradėtų at
statyti seną padėt}. Taigi, kiek toli 
esame nuo karo, dar sunku pasakyti, 
nes prieš akis daug nežinomųjų, ta- 
čiau jo greit dar nesitikima. J. A.

Jėgos demonstravimas - taikos laidas
Į BERLYNO BLOKADĄ ATSAKYDAMI, ANGLOSAKSAI TURĖTŲ SO

VIETAMS UŽBLOKUOTI SUEZĄ IR DARDANELUS

Ne retai atsiranda žmonių, kurie 
jiems Įtikti norinčių žmonių duotais 
titulais didžiuojasi. 1?,”-opos iš
vykęs vos iškepta' dakt^as gauna 
koledže mokytojo vietą ir jau skel
biasi spaudoje — prof. D X...

■ Tituluotųjų po pasauli pasipila 
■nemažai, tik deja, beveik nesigirdi 
apie jų darbus, kuriuos jie būtų nu
dirbę arba dirba savo tautos ir tėvy
nės labui. Ponai „profesoriai, dakta
rai ir visoki kiti tituluoti", mums 
reikia daugiau, negu savuosius ir sve- 
timosius mulkinti! Mums reikia 
žmonių su protu ir gerais norais, 
dirbančių žmonių, bet ne vėjavaikių. 
Kas mano, kad gali pasauliui dumti 
akis tuščiais žodžiais, tas klysta — 
He garbėtroškos baigia nuvertinti 
mūsų tikrųjų mokslininkų vardą ir 
farbę. J. Grigolaitis

Daily Mail vedamasis nagrinėja
klausimą, ar Sovietai gali ir nori ka
ro. Pasak laikraščio, daug esą daly
kų, kurie priverčia atidėlioti fatališ
ko mygtuko paspaudimą. Pirmiausia 
Sovietų satelitai nėra pastovūs, tik
rai nelojalūs Maskvai. Tai matyti iš 
Tito pasielgimo. Nepritariančio ele
mento yra ir Bulgarijoje, Vengrijoj 
ir Čekoslovakijoj. Okupuota Vokie
tija ir Austrija yra antirusiškos. Al
banija netikra. Suomija neutrali.

Karo atveju Sovietai turėtų lai
kyti daug kariuomenės tuose kraš
tuose. Ne visai tvarkoje būtų ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje. Po karo su
žinota, kad daug atsirado rusų de
zertyrų ir bėgo iš raudonojo rojaus. 
Dvi autonomiškos respublikos — 
Krimo ir Cečų-Ingušų taip pat ko
vojo prieš raudonąją armiją. Ukrai
niečiai niekad neužmirš tų baisių

I laikų, kada milijonai buvo bolševikų
apgalvotai badu išmarinti. Latviai, 
lietuviai ir estai ypatingai neapken
čia Kremliaus.

Busimasis karas galėtų suardyti 
Sovietų Sąjungą dėl vidaus sukilimų. 
Laikraštis sako, kad esą negalima 
pasakyti, kad tai turėtų {vykti, betgi 
tai faktorius, kurio politbiuras negali 
nuneigti.

Priminęs Sovietų karini potencia
lą — 2-4 milijonus karių, 14-40.000 
lėktuvų ir 200-300 pov. laivų, pasi
sako laikraštis, kad Vakarai turi di
delius rezervus vyrų ir Kremliaus 
strategai turi kalkuliuoti, kad Vaka
rai gali juos sulaikyti, kol vakarų 
armijos būtų pilnai paruoštos.

Rusų valdovai gali norėti karo,

' Washingtono aukštųjų sluoksnių 
nuomone, ' rašo NYHT bendradarbis 
M. Higgins, Vakarų galybės turi būti 
pasiruošusios parodyti jėgą, idant iš
bandytų, ar rusai tikrai nori karo ir 
ar jie yra apsisprendę iki tokio laip
snio ištempti Berlyno blokadą.

Jėgos pademonstravimas, kaip 
aukštieji pareigūnai yra Įsitikinę, su
darytų kontraspaudimą prieš Sovie
tus ne tiktai Vokietijoje, bet ir kitose 
pasaulio srityse, kurios jiems turi 
didelės svarbos. Taip pvz. nurodo
ma, kad Sovietų užsienio prekyba
būtų suvaržyta ar visiškai užgniauž
ta, uždarant Suezo kanalą, užblokuo
jant Dardanelus ir p.

Reikšdami šią nuomonę, aukštieji 
pareigūnai teigia, kad jau atėjęs lai
kas išbandyti artėjančius Sovietų ke
tinimus, o apie Berlyno situaciją, 
mūsų minėto laikraščio žodžiais, sa
koma: „Ar Sovietai tik blefuoja ir 
nori pasitraukti, kada jie prasitaria, 
jog jie toliau eiti nebegali, ar jie 
nusistatę, kad tik vienintelis kelias 
Vak. Europos atstatymui ir jos ka
riniam stiprėjimui sutrukdyti yra 
karas? Jei Sovietai tikrai nori karo, 
tai Berlynas yra kaip tik priedanga 
tokiam siekimui. Vienintelis būdas
nustatyti, ko iš tikrųjų Sovietai nori, 
yra kaip tik jėgos pademonstravimas, 

bet čia suminėtos priežastys yra pa- ir tai neiššauks karo, nebent jis jau 
kankamos jam ir nudelsti (DM/m). Ibūtų nebeišvengiamas.“

Kai kas tikrai mano, kad karas 
jau nebeišvengiamas ir laikas Sovie
tams dabar esąs kaip tik tam palan
kiausias. Nors daugelis kitų parei
gūnų yra pakeitę savo nuomonę, ta
čiau ir jie vis dar linkę galvoti, kad 
jei kortos būtų paklotos ant stalo, 
Sovietai 
vengti.

Toks 
miamas
mens — karo meto JAV strateginės 
tarnybos šefo gen. W. Donovan, ku
ris, pasikalbėjęs su sukštais parei-

vis dėlto mėgintų karo

samprotavimas stipriai re- 
privataus, |?et svarbaus as-

gūnais, spaudos konferencijoje pa
reiškė, jog Berlyne JAV turinčios 
pasilikti, nes tai esanti jų teisė. „Ir 
tai nebėra šaltasis karas“, kalbėjo jis: 
„jis yra karštas ir šviesus. Sovietai 
nori sulaikyti .Europos atstatymą ir 
Sąjungtininkus išguiti iš Eurcpos.“ 
JAV turinčios perimti iniciatyvą ir 
stebėti, ar Sovietai tik blefuoją, ar 
tikrai norį karo.

Gen. Donovan pareiškimu, konfe
rencijų keliu nebūsią galima Ber
lyno krizės išspręsti. Esą daug kartų 
buvo mėginta ieškoti taikos patai
kavimu, bet visa tai buvo veltui. 
„Dabar, aš manau, mes turime tokią 
taiką sukurti per prievartą. Subver- 
siniam Sovietų karui mes galime pa
sipriešinti tik būdami pakankamai 
stiprūs“, — baigė generolas Dono
van.

1
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Žvilgsnis į nūdienę Italiją
Alpių kalnyno lydimas, išnėrė 

mūsų traukinys iš Austrijos žemės, 
ir mes atsidūrėme prieš Italijos sie
ną. Deja, kaip pasirodė, italai pa
sieniečiai didesni formalistai negu 
austrai. Praleisdami per sieną mūsų 
tranzitinį traukinį, jie krapštėsi apie 
3 valandas, tuo tarpu Austrijos pa
reigūnai atliko tai per pusvalandį.

Skriejant traukiniui Bolzano link, 
keleiviai žavėjomės žydriai mėlynu 
Italijos dangum, snieguotomis Alpių 
viršukalnėmis, kilometrais besitę
siančiais vynuogynais ir sodais.

Italijoj taip pat žymūs praėjusio 
karo padariniai: miestai gerokai ap
griauti, tačiau, reikia pripažinti, 
kraštas smarkiu tempu atsistato. At
statyta daugelis geležinkelio stočių, 
kurių peronai gražiai atrodo naujai 
dengtais stogais, atstatomi tiltai, 
dygsta nauji pastatai į sugriautųjų 
vietas... Vis, mat, laisva ir nepri
klausoma valstybė. Vokietijoj pvz. 
tokio atsistaymo nematyti.

Atrodo, italai po karo tvirtai pa
ėmė savo likimo vadžias į tvirtas 
rankas ir pasiryžę kaip galint grei
čiau išgydyti jų pačių krašto fašisti
nės valdžios sukelto karo žaizdas.

Deja, vos neseniai Italijos gyven
tojai išsivadavo Iš juodojo fašizmo, 
štai, vis dėlto tiesia į juos savo kru
vinas, rankas ir siūlo savo „išlaisvini
mą“ raudonasis fašizmas. Tai žymu 
prakeleiviui dar ir šiuo metu iš gau
sių priešrinkiminių propagandinių 
plakatų, kurie, nors apiblukę ir api
plyšę, tebekaba ant sienų. Juose 
daug kur matosi tos žmonijos pabai
sos — komunizmo emblemos: plaktu
kas ir plautuvas.

Tenka tiktai džiaugtis, kad italai 
pažino vilką avies kailyje ir balsa- 
vlrrib metu ^atsuko jam nugarą, žino
ma, anaiptol, Italijoj komunizmo pa
vojus dar nėra galutinai praėjęs, nes 
Togliatti ir -jo sėbrai, Maskvos dik
tuojami, veikia kaip ir veikę.

Pravažiavus Bolzano miestą ir ke
lionei tęsiantis Milano link, dingą, iš 
akių ir žavioji Alpių kainų grandinė. 
Išsitiesė prieš akis lygumų lygumos. 
Ankstyvesni vaizdai, tartum giliais 
dūžiais, vis dėlto įsimušė mūsų,

.Liaudies teismai' baudžia
„Jeigu kalbėti apie repatrijuojan

čius, kurie sugrįžta į Pabaltijo vals
tybes, tai visi jie be išimties turi stoti 
prieš „liaudies teismą", už kurio pe
čių yra slaptoji rusų policija. Tik la
bai retas kuris būna išteisinamas, nes 
jau patsai iš tėvynės išvykimas lai
komas „nusikaltimu prieš tautą“ ar- 
bą „nusikaltimu prieš Sovietų Są
jungą“. Mažiausia bausmė yra treji 
metai priverstinių darbų. Kur ta
čiau įžiūrimas ypatingas simpatiza- 
vimas ar bendradarbiavimas su Va
karų pjėgomis, pritaikomos bausmės 
nuo 10 iki 25 metų prverstinių dar
bų“, — taip šveivariškio „Die Tat“ 
laikraščio žodžiais grįžtančių pabal- 
tiečių būklė nusako „Echo der 
Woche" Nr. 49 (1948. VI. 17). 

emigrantų, širdysna, bet kartu įnešė 
šielosna ir sunkaus kartėlio.

Kiekvienas mūsų žinom, kad ne į 
tėvynę važiuojam, bet tolstame nuo 
jos. Esame emigrantai į tolimą už
jūrį, i Kanadą. Gi Lietuvos gražių
jų lygumų su mažomis kalvelėmis ir 
kloniais - nekeistame ant nieko kito.

Pasiekus Torino miestą, čia teko 
apsistoti trejetai dienų. Po to vyk
sime į Genuos uostą ir pro istorinį 
Gibraltarą Kanados link.

Torine jau spėjo mus pavaišinti 
italų tradiciniu ir tautiniu valgiu" — 
makaronais. Pirmam patiekalui ga
vom tašintus makaronus, antram — 
makaronų sriubą. Betrūko, kad „ant 
trečio“ dar gautume ką nors maka- 
roniško.

Su pinigais Italijoj panaši istori-

A. Galdiko ir V. K. Jonyno kūriniiį paroda
> Liepos 15 d. 11 vai. Konstancoje, 

Wessenberghaus patalpose (speciali 
meno parodoms salė), buvo atidaryta 
A. Galdiko ir V. K. Jonyno kūrinių 
paroda, kurią globoja prancūzų kari
nės valdžios Education Publlque Di
rektorius p. Raymond Schmittlein ir 
Konstancos apylinkės karinis guber
natorius p. Noel.

Parodos atidaryti iš Freiburgo 
buvo atvykęs pats prof. Jonynas.

Į parodos atidarymo iškilmes, be 
vietos lietuvių kolonijos narių, atsi
lankė ir'nemažai prancūzų bei vokie
čių svečių, visa eilė žymesnių asmenų, 
tarp kitų: prancūzų karinės admini
stracijos atstovai, vyr. miesto bur
mistras p. Knapp, burmistrai Arnold 
ir Schneider, Konstancos centrinės 
evangelikų parapijos dekanas p. Mo
no, įvairių vokiškų įstaigų viršinin- 
kai, menininkai, spaudos atstovai ir 
visuomenės vekėjai.

Pirmą pasveikinimo žodį vokiečių 
Meno draugijos vardu tarė eniesto 
kultūros decernentas Dr. Leiner pa
žymėdamas, kad vietos Meno Drau
gijos tikslas esąs ne tik rūpintis sa
vuoju (vokiečių) menu, bet dabar 
stengtis vėl praverti langą ir J pla
tųjį pasaulį, atidaryti duris svetimų
jų kraštų menui. Toliau kalbėtojas 
pareiškė ypatingą džiaugsmą, pirmą 
kartą šiose patalpose matyti lietu
viškojo menė atstovus, galįs, paga
liau, vokiečių Meno Draugijos var
du pasveikinti net tokią, anot kalbė
tojo žodžių, tolimą (iš Badeno krašto 
žiūrint) šalį — Lietuvą. Savo kalbą 
Dr. Leiner baigė, linkėdamas parodai 
didžiausio pasisiekimo.

Tada, parodą oficialiai atidary
damas, Konstancos karinio guberna
toriaus vardu trumpai prancūziškai 
sveikino Attachė p. Ferber, o po jo 
vietos lietuvių kolonijos vardu keletą 
svejkinimo žodžių, taip pat prancū
ziškai, pasakė p, Žilionis.

Po to svečiai turėjo progos arčiau 
susipažinti su lietuviškojo meno kū
riniais ir pasikalbėti su prof, Jony
nu, kuris maloniai davė įvairių pa
aiškinimų.

ja, kaip buvo ir Vokietijoj su reichs
markėmis. Mat, čia tebekursuoja 
Emanuelio ir Mussolinio laikų liros. 
Iš produktų ir kitokių prekių čia 
visko galima gauti ir viskas parda-
vinėjama viešai (ne juodosios rinkos 
principu), tik kainos pasakiškos. Pvz. 
stiklinė alaus — 40 lirų, kilogramas 
pomidorų — 80 lirų, amerikinių ci
garečių pokelis (20 št.) — 250-300 
lirų (jos taip pat pardavinėjamos 
viešai) ir pan. Žinoma, reikia, ma
nyti, kad bus kada nors ir Italijoj 
panaši „chirurginė operacija“ su va
liutos keitimu, kaip buvo Vokietijoj.

Tai tiek trumpan įspūdžių, kurie 
teko surinkti vykstant per Italijos že
mę ir žvelgiant pro vagono langą, o 
taip pat stabterėjus vietoj trejetai 
dienų. Pr. Alšėnas

Tenka pastebėti, kad mūsų meni
ninkai labai garbingai atstovauja 
Lietuvą ir panašiomis parodomis ne
paprastai prisideda tiek prie lietu
viškojo meno, tiek ir prie tėvynės 
vardo išgarsinimo užsienyje.

Paroda Konstancoje tęsis Iki rug- 
piūčio 8 d. ir greičiausiai susilauks 
nemažai lankytojų, nes, atsižvelgiant 
į dabartinę sunkią piniginę padėtį, 
įėjimas nemokamas, o tai yra taip 
pat labai gražus mūsų meno kūrėjų 
mostas, tuo labiau, kad parodos su
rengimas (kūrinių transportas, pla
katai ir t t) rengėjams kaštavo ne
mažai išlaidų.

Inž. St. Tyškus

L. S. S. III-oji Tautinė Stovykla
L.S.Sąjunga, minėdama šiais me

tais savo 30 metų .sukaktį, seka Lie
tuvoje pradėtą tradiciją ir, nors ir 
sunkiose tremties sąlygose, organi
zuoja III-ąją Tautinę Stovyklą. Jei
gu į I-ąją1 Tautinę Stovyklą A. Pane
munėje. 1928 metais ir į IL-ąją Tau
tinę Stovyklą A. Panemunėje ir Pa
žaislyje 1938 metais susirinko gau
sūs būriai Laisvos Lietuvos skau
tiškosios jaunuomenės dideljo džiau
gsmo kupinomis širdimis, tai ti
kime, kad į III-ąją Tautinę Stovy
klą prie Aplų ir Baltijos taip pat 
susirinks gausus tremties mūsų 
skautiškosios jaunuomenės būrys pa
siryžimo ir vilties kupinomis širdi
mis. Tačiau, vienos jaunuomenės 
entuziazmo ir pasiryžimo šiam sun
kiam uždavinlniui įvykdyti gali būti 
per maža. Šia mintimi vadovauda- 
mesi ir vertindami šio uždavinio 
įgyvendinimo reikšmę mūsų jaunuo
menės auklėjimui tremtyje, mes ir 
kreipiamės į skautų ir skaučių tė
vus, į organizacijų ir stovyklų vado
vybes prašydami nuoširdžiai padėti 
galimai didesniam skautų ir skaučių 
skaičiui išvykti į III-ąją Tautinę Sto
vyklą. Kad kelionės išlaidos būtų 
mažesnės, ątovykla ruošiama dvle-

■Stasys Mingaile

Prityrusių specialistų rankose...
Kellonė per DP stovyklai (8> 

Buvo prošvaistė giedresnio oro, 
šią vasarą taip reto, kai aš, eilės iš 
traukinio-į traukinį persėdimų ir ap
griautose stotyse lūkuriavimų, pa
kankamai nualintas, artėjau į 
Schweinfurto stovyklą. Ji, Schwein- 
furto stovykla, kažkeno protu ir ran
komis įkurta amerikinės zonos pa
kraštyje, 40. kilometrų nuo bolševi
kų. Šitokio kaimyno pašonėje gyve
nančiam DP, savaime aišku, sudaro
ma palanki dirva įsibėgėti į būgšta
vimus. Ir tai nieko nuostabaus. 
Kaimynas, esąs užu 40 km., pakan
kamai pažįstamas, o politinės painia
vos paskutinio meto tokios raizgios, 
jog ir išmintingam neaišku, kada su
siliejimai gali būti atiduoti spręsti 
kautynių laukui, kuriame sunku, 
bent tuo tarpu, sutikti Vakarų ali- 
jantų kareivį. Dėl to savu laiku 
schweinfurtiškių DP tarpe vežimė
lių paklausa buvusi gana didelė. Ta
čiau mano lankymosi metu buvu
sioji įtampa buvo lyg ir slugterėjusi 
ir alinamasis DP, atrodo, tarėjo jau 
būti grįžęs į save. Be to, kaip tik 
tuo laiku per stovyklos rajonuose 
įrengtus garsiakalbius buvo pagar
sinta kiekvienam benamiu! džiugi 
žinia: — pagaliau per dvejus metas 
į Ameriką bus įsileidžiama 205.000 
DP, pirmenybė žemdirbiams ir as
menims iš sovietų užimtų valstybių 
(atsiprašau, kraštų, nes žodį valsty
bė, kalbant apie mūsų gimtąsias že
mes, savu laiku vengė vartoti ger
manų kilmės kariautojai, jo, atrodo, 
nemėgsta ir nūdieniai taikos archi
tektai). Taigi pranešimas ką -ne-ką, 
bet DP tarėjo pradžiuginti Atsidėjęs 
stebėjau būreliuose susitelkusius 
schweinfurtiskius, klausiusius minė
tojo pranešimo. •

— Dabar jau tikrai, atrodo, va
žiuosim i Ameriką, — bandžiau vie
ną kitą užkalbinti.

jose vietose: Alpių stovykla nuo lie
pos m. 28 d. iki rugpiūčio m. 12 d. 
ir Baltijos stovykla nuo rugpiūčio 
m. 2 iki 15 d. Mes taip pat prašėme 
atitinkamų vietų IRO Direktorius 
parūpinti sunkvežimius skautams- 
ėms ir jų mantai nuvežti į stovykla
vietes ir iš jų parvežti.

, Neaiškios ateities akivaizdoje męs 
nežinome, kada bebus kita proga 
mūsų skautiškąjai jaunuomenei pa- 
stovyklauti gausingesnių būriu vie
noje vietoje. Tad, kol dar dauguma 
esame susitelkę čia, Vokietijoje, kol 
dar neišsibarstėme po plataus pasau
lio kampus, remkime šį mūsų skau
tiškosios jaunuomenės gyvenime reikš
mingą įvykį ir padėkime Lietuvos 
Skautų Sąjungos III-ąjai Tautinei 
Stovyklai tapti tikrove.

Ta pačia proga, kviečiame mūsų 
brangiąją tremtinių visuomenę, ypač 
gyvenančius artimesnėse bei susisie
kimo atžvilgiu prieinamesnėse vie
tose, aplankyti mūsų III-ąją Tautinę 
Stovyklą prie Alpių ar prie Balti
jos ir bent trumpą valandėlę pasi
džiaugti tyru skautiškosios jaunuome
nės džiaugsmu.

Budime! LSS Tarybos Pirmija,

— Gal kas ir važiuos, bet aš tuo 
tarpu tai dar labai abejoju. Jau daug 
buvo apie važiavimus prišnekėta, o 
kaip sėdėjom, taip sėdim stovykloje.

Aš žvilgteriu. į iki šiol benamiu! 
teiktų pažadų visumą nuo tėvynės 
netekimo valandos ir pats nerandu 
atramos tikėjimui — mums tiek daug 
buvo žadėta paskutiniais nelaimių 
metais ir tiek daug atimta. Ir vėl 
žvelgiu į -schweinfurtiškių rūškanus 
veidus. Jie, tarpusavyje patylomis 
kalbėdamiesi, skirstosi į savo neerd- 
ves kertes, skendėdami toje pačioje 
neviltyje. Ak tai, visi mes patekome 
į prityrusių specialistų rankas, kad 
po tiekos žadėjimų nustojome paties 
geriausio: — tikėjimo ir pasitikėjimo 
žmogumi.

Schweinfurto stovyklos klijavi
mas pradėtas 1945 m. pabaigoje. Pir
mieji šion stovyklon pateko prieš tai 
kurdfnti ir iškurdinti 7 stovyklose. 
Šiais metais dar prie nemažos 
Schweinfurto stovyklos priklijuota 
Wiirzburgo stovykla. Susidarė per 
1600 asmenų kolonija.

O kaip pavykęs mažesnių stovy
klų suliejimas į vieną? įdomus, ta
čiau sunkiai aptariamas klausimas. 
Kiekviena stovykla turi bendrų išo
rinių bruožų, tačiau vidinis suslkri- 
stalizavimas visada turi skirtingų 
žymių. Tai priklauso nuo vienoje ar 
kitoje stovykloje įkurdintųjų,' pasa
kyčiau, dvasinės, intelektualinės ir 
netgi vadovaujančių administraciniu 
sugebėjimų skalės. Nuo stovyklai 
vadovaujančių ir joje įkurtųjų su
gyvenimo pareina vienokių ar kito
kių polinkių bei stovyklinių -napročių 
brendimas. Tai itin ryšku žvilgterėjus 
į Schweinfurto stovykla, kartu prie
šais akis turint čia įkurdintus iš 
Wurzburgo griuvėsių atkeltuosius. 
Pastarieji Wūrzburge kristalizavosi į 
bendruomenę, iš rankų neleidžian
čią iniciatyvos ir šiomis sunkiomis 
ir netikromis benamystės dienomis. 
Wiirzburge dail. C. Januso įkurtoji 
Dailės Stadijo nenuleido rankų ir 
Schweinfurtan atkeldinus. Priešin
gai, čia net dedama pastangų darbui 
plėsti. Tą patį galima pasakyti ir 
apie Prišmanto tautinių drabužių ir 
juostų audinius. Iš Wttrzburgo- 
Schweinfurtan, kartu su lietuvių kolo
nija, atkeliavusi L. Vismanto leidy
kla. Tai yra patys svarbiausieji buv. 
Wurzburgo stovyklos kultūriniai 
ramsčiai. Dabar ši stovykla. wūrz- 
burgiškė, nors oficialiai ir neegzi
stuoja, yra suliedinta su Schwein
furto stovykla, tačiau esmėje to su- 
Hedinimo žymių sunku pastebėti. 
Wiirzburgo stovykla Schweinfftrte 
sudaro savo atskirą sektorių. Gi pati 
Schweinfurto stovykla galima būtų 
apibūdinti mąstytojo sinonimu. Mą
stytojo, kuris tuo tarpu stovi ir kaž
ko lūkuriuodamas mąsto. Ankstes
nis ryžtingumas; buvęs stovyklinio 
gyvenimo pradžioje, nū, atrodo, iš
keistas į lūkuriavimą. Pvz., savu 
laiku Schweinfurto stovyklos gyven
tojai savo gyvenvietės rajoną pa
puošė simbolingu bokštu. Jis buvo 
sumūrytas stovyklos aikštėje ir tik 
čia įžengusiam darė lietuvišką vaiz
dą. Vėliau vaikai nuardė tosios sim
boliškos puošmenos kelis plytgalius 
ir mąstytojo vaidmenyje esantieji Jų 
nepakelia ir nepadeda J vietą. Tuo 
pačiu šis pavyzdys yra liudininkas 
to apatiškumo, prie kurio žmonės 
privesti prieš jų valią. Ir tai yra pri
tyrusių specialistų darbas,..

Arturas Koestleris (8)

Tamsa vidudienį
. v ■ , Vertė V, T.

- " v
Kiekviename to tipiško kalėjimo koridoriuje degė elek

tros šviesa. Balkšva ji krito ant geležinių galerijų, ant kal
kėmis išbaltintų sienų, ant celių durų su mažais juodais 
langeliais ir ant kortelių su suimtųjų vardais. Ta išblėsusi 
šviesa ir duslūs žingsniai Rubašovui priminė kažką matyta 
ir jis keletą sekundžių manė, jog sapnuoja. Jis bąAdė įsi
vaizduoti, kad visa tai nerealu. „Jei įsitikinsi, kad sapnuoji, 
tai ir bus sapnas“.

Ta mintis jį taip slėgė, kad jis vos neprarado sąmonės; 
bet čia pat susigėdo. „Prisivirei košės, turi ją visą ir išsrėbti“. 
Jie prisiartino prie vienutės Nr. 4Q4 durų. Viršum langelio 
buvo užrašytas jo vardas. „Viskas gerai paruošta“, pagal
vojo. Tas užrašas padarė jam keistą įspūdį. Norėjo papra
šyti prižiūrėtoją dar vienos antklodės, bet durys jau buvo 
uždarytos. •

VI
Prižiūrėtojas protarpiais pasižiūrėdavo pro langelį į Ru- 

bašovo vienutę. Jis ramiai sau miegojo, tik ranką per mie
gus kartais patrūkčiodavo. Salia lovos gulėję pince-nez ir 
cigaretės galiukas.

Septintą valandą pasigirdo švilpukas. Sapnai jo nekan
kino, jis buvo gerai pasilsėjęs. Dar du kartus pasigirdo 
švilpukas.

Dar buvo pusiau tamsu. Kibiro ir prausyklos kontūrai 
skendo prieblandoje. Rubašovas atsisėdo, ištiesė ranką, pa
siėmė pince-nez, nuorūką ir vėl atsigulė. Vėl tyla. Kiek
viename to cementinio avilio narvelyje žmonės tuo pačiu 
metu keikdamiesi sukilo. Tačiau pačiose vienutėse nieko 
nebuvo girdėti, išskyrus kartas nuo karto koridoriumi nutol
stančius žingsnius. Rubašovas suprato, kad taip jis išbus 
šia atskirtas nuo pasaulio tol, kol jį sušaudys. Jis perbraukė

ranka per smailą barzdelę, užsirūkė nuorūką ir išsitiesęs 
gulėjo toliau. ,

„Taigi mane sušaudys“, kalbėjo pats su savimi. Prisi
merkęs žiūrėjo, kaip kojūgaly krutėjo didysis kojos pirštas. 
Buvo gana šilta ir jauku, tik vargino nuovargis. Pagalvojo, 
kad būtų visiškai nesunku taip bemiegant numirti, kad tik 
paliktų jį gulėti po ta multinine antklode. „Vadinas, jie tave 
sušaudys". Jis prisiminė eilėraštį, kuriame Kristaus kojos 
buvo sulygintos su baltu ožiuku rožių kere. Jis pavalė ran
kove akinius. Tą jo įprotį žinojo visi jo gerbėjai. Po ant
klode buvo gana šilta, ir jis būtų beveik laimingas, kad tik, 
nereikėtų jam keltis. „Vadinas, tu būsi sušaudytas“, tarė jis 
pusbalsiu ir užsidegė dar vieną cigaretę. Beliko tik trys. 
Po pirmų ant tuščios širdies surūkytų cigarčių ėmė truputį 
svaigti galva. Juk jis ir taip buvo egzaltuotas, koks būna 
žmogus atsidūręs mirties akivaizdoje. Nors ir žinojo, kad 
reikia kovoti su tuo jausmu, bet šiuo momentu nenorėjo ta 
taktika pasinaudoti. Bevelijo geriau stebėti kojų pirštų ju
desius. Kažkodėl nusišypsojo. Jam buvo kažkaip malonu, 
kad tas pasigėrėjimo vertas kūnas bus greitai sunaikintas. 
„Senoji gvardija išmirė“, tarė pusbalsiu, „Mes esame pasku
tiniai, Mus taip pat sunaikins“. „O Mirtie, senasis kapitone, 
laikas tau pakelti inkarą...“
, Jis norėjo, prisiminti to eilėraščio likusią dali, tačiau tik 
tie žodžiai skverbėsi jam į galvą. „Senoji gvardija išmirė“, 
kartojo, stengdamasis prisiminti jų veidus. Jis teprisiminė 
tris kęturis vardus. Pirmojo Internacionalo pirmininko, ku
ris buvo nužudytas kaip išdavikas, teprisiminė languotą lie
menę ant truputį pastorėjusio pilvo. Jis niekados nenešiojo 
petnešų. Antrasis revoliucinės valstybės ministeris pirminin
kas, taip pat sušaudytas, pavojaus metu kramtydavo na
gus... „Istorija grąžins tau garbę“, nelabai tikėdamas gal
vojo Rubašovas. Istorijai nesvarbu, ar tu kramtei sau nagus. 
Jis rūkė ir galvojo apie tuos mirusius ir tą paniekinimą prieš 
mirtį. O vis dėlto negalėjo prisiversti neapkęsti Nr, I. Dažnai 
pažvelgdavo į spalvotą Nr. I atvaizdą Ir veltui stengėsi jo 
neapkęsta Buvo daug prigalvota ant jo pravardžių, bet pa
tiko tik Nr. I. Siaubas, kuriuo apgaubtas Nr. I, kilo pirmiau

sia iš to, kad jo pusėje, atrodo, buvo tiesa, ir kad visi tie, 
kuriuos jis nužudė, turėjo patys pripažinti jo tiesą. Tikrumo 
čia nebuvo; tik kreipimais į tą sarkastišką orakulą, kuris 
vadinamas Istorija ir kuris nepadarydavo savo sprendimo 
tol, kol jų lavonai nepavirsdavo į dulkes. O Mirtie, senasis 
kapitone...

Rubašovas pajuto, kad kažkas jį stebi pro langelį. Nepa
sižiūrėjęs žinojo, kad akies lėliukė, prisispaudus prie lange
lio, žiūrėjo į jo vienutę. Netrukus užraktas sugirgždėjo. Praė
jo dar kiek laiko, durys atsidarė. Kalėjimo prižiūrėtojas, 
mažas su sandaliais senis, stovėjo tarpdury.

— Kodėl nesikeliat? — paklausė jis.
— Sergu, — atsakė Rubašovas.
— Kas yra? Tik rytoj galėsit pamatyti daktarą.
— Dantis skauda, — atsakė Rubašovas.
— Hm, dantis skauda? — tarė sargas Ir išėjo vilkdamas 

kojas ir trinktelėjęs durimis.
„Bent galėsiu ramiai pasigulėti", pamanė Rubašovas,- ta

čiau ta mintis jau nebeteikė malonumo. Anklodė atsidavė 
priplėklmu ir buvo per šilta; jis nusimetė ją. Bandė vėl 
stebėti savo kojų pirštus, bet šį kartą ta! buvo neįdomu 
Abiejų kojinių kulniai buvo kiauri. Norėjo pataisyti, bet 
reikėtų vėl belstis į duris kviestis sargą; vistiek jam ne
duotų adatos. Baisiai norėjo paskaityti laikraštį. Tas noras 
buvo toks stiprus, kad tiesiog užuodė spaustuvės kvapą ir 
vartomo popieriaus šlamėjimą. Gal kilo revoliucija, gal val
stybės galva buvo nužudytas, gal amerikietis išrado būdą 
neutralizuoti traukos jėgą? Apie jo suėmimą dar nieko ne
bus parašyta; viduje bus visą laiką slepiama, tačiau už
sienyje ta sensacinga žinia tuojau pasklis, bus įdėtos senos 
jo fotografijos, ištrauktos iš laikraščių archyvų, bus pa
skelbta visokių balsių nesąmonių apie jį Ir apie Nr. I.

Noras paskaityti laikraštį praėjo. Pasiutusiai norėjo tik 
žinoti, kas dedasi Nr. I smegenyse. Matė jį atsisėdusį savo 
biure, alkūnėmis stipriai atsirėmusi į stalą, sudribusį ir susi
raukusį, iš lėto diktuojantį stenografistui. (B. dj.
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Imigracijos Prancuzijon aktualijos
Kadangi klausimas labai svar

bu.., tai „Mūsų Kelio“ atstovas 
Paryžiuje kreipėsi Lietuvos atsto
vo Prancūzijoje įstaigon, o taip pat 
pas kompetetingus asmenis, kur 
patyrė papildomų žinių, liečiančių 
DP en)įgrąciją Prancuzijon. Red- 
Patiriame, kad Prancūzija dar 

Mals metais yra numačiusi jsileisti 
apie 80—90.000 DP. Atitinkamose 
įstaigose ruošiamasi šiam žygiui. Tuo 
tarpu imigracija vedama Office Na
tional d’ Immigration, kurios adresas 
Paryžiuje: 30, av. Victor Hugo, Pa
ris 16. Šioji įstaiga turi savo įgaliotinį 
Baden-Baden, Prancūzų zonos sosti
nėje. Šis generalinis atstovas rūpi-, 
nagi DP imigracijos reikalais Vokie
tijoje. Yra žinių, kad šis atstovas turi 
savo įgaliotinius visose zonose, žino
ma išskyrus sovietų, kur nėra jokių 
DP.

Kaip jau buvo mano informuota, 
taip ir toliau, pakol kas Prancūzija 
tesidomi tik žemės ūkio ir anglių ka
syklų darbininkais. .Taigi ir pati 
Imigracija turi aiškius tikslus, o tuo 
pačiu ir sąlygas. Vykstantiems į šiuos 
darbus, jokių specialių suvaržymų ar 
lengvatų nėra. Susitarei su komisija, 
maž daug atitinka sveikata ir keliauk.

Kaip patiriama, geriau patiems 
daryti kai kuriuos žygius dėl imigra
cijos, organizuotai pateikiant norin
čių Prancuzijon vykti sąrašus. Tada 
galima iškovoti vardinių sąraštf 
pasirašymą. Reikią tuo reikalu smul
kiau informuotis Imigracijos įstaigoje 
Baden-Bądęn. Pats grfeičiausiąs ke
lias atvykti ffancūcijpp ir čia įsi
kurti ir bus per tą įstaigą.

Per imigracijos įstaigą vykstant 
visi šie formąjumai ątliekami pačios 
įstaigos ir, palyginti, tikriau !l ęrei- 
čau. .Be to, prisimintina, kad Pran
cūzija imigraciją organizuoja pati ir 
laisvų imigrantų neįsileidžia. Prak
tiškai pažįstu keletą inžinierių, ku
rie turi puikias darbo sutartis, o jau 
treti metai nepralenda pro formalu
mus, kai tuo tarpu vykusieji per imi
gracijos įstaigą susitvarkė labai greit. 
Nors reikia pripažinti, kad šiose 
įstaigose kartais taip pat susiduria
ma su tam tikrais, mums supranta
mais, trukdymais, bet tat jau specia
laus nusistatymo žmonių veiksmas.

Atvykusieji organizuotai ar pa
vieniui susidurs su dideliais gyvena
mosios patalpos radimo sunkumais. 
Nei butų, nei kambarių Prancūzijoje 
laisvų nėra. Tiesiog neįmanoma su
rasti gerėlesni kambarį. Atrodo, kad 
teks gyventi barakuose. Pas ūkinin
kus ne ką geriau, o dažnai dar blo
giau. Pakankamai tai įrodo kad ir 
tas ženklas — nuolat žemės ūkio dar
bininkai bėga geriau į anglių kasy
klas ir gyvena barakuose, negu pasi
lieka pas kokį nors sukonšervaty- 
vėjusį ūkininką, nežmoniškame 
kampe... Atmosfera pas ūkininkus 
tik labai retais atvejais tėra paken
čiama.

Atvykęs svetimšalis tuojau pat

Rašo mūsų Paryžiaus korespondentas
privalo regištrųotįs policijoje ar vals
čiuje. Pristačius pasą, pilietybės liu
dijimą jp įvažiavimo į Prancūziją 
vizą — išduodama Carte d’ Identitė, 
kuri yra kartų "ir leidimas gyventi. 
Gali kurtais leisti svetimšaliui gy
venti ir vien su darbo sutarties do
kumentu, bet patariama, išsiimti 
Carte d’ Identitė. Tai labai svarbus 
dokumentas eventualioms kelionėms 
ar vizoms išvykti gauti.

Leidimai darbui yra reikalingi. 
Neturįs darbo sutarties syetimšąjis 
turi įrodyti, iš ko jis gyvena. Prie
šingu atveju negaus leidimo gyventi. 
Turįs galimybių iš ko gyventi ir tąi 
dokumentais įrodąs svetimšalis gau
na Carte d’ Identitė saus profession. 
Gąutį Carte d’ Identitė kaip darbi
ninkas nėra jau tąip paprastą. Rei
kią gauti darbo leidimą ir tada tik 
išųodamą Carte <į’ Identitė de tra- 
vaillęur- Atvykusįeji be dąrbo su
tarčių — tokį dąrbo leidimą gauna 
labai if labai nelengvai. Jį išdundą 
Darbo Ministeriją, iš anksto prista
čius sutartis ir atlikus visą eilę „kąį- 
varijų“.

Nepatenkinti darbdaviais ar dar
bo sąlygomis teoretiškai gali skųstis 
darbo inspektoriams, bet praktiškai 
šis reikalas eina par sindikatus. Per 
juos einą yisąs reikąlas, norint pra
dutį verstis ąąvarąnkiškal, pyz. ati
daryti kirpyklą, batsiuvio dirbtuvę 
etc. Atitinkami sindikątąi, bijodami 
konkurencijos ir rankų pasiūlos, daro 
visus trukdymus, kuriuos tik išgalį. 
Reikia returėti iliuzijų ir nesiruošti

IT H 7VQ VFR TTV H C / Lietuvių kunigų Jx/lZi I D V PiZiX JxrlD Z vaįdmuo Amerikoje
Chicago (Illinois). — „Mūsų Kelio“ 

skaitytojams jau pažįstamam kun. 
Albinui Mąrtišiūnui (prieš dvejis me
tus iš tremties atvykęs į Ameriką) 
patiekiau šį kartą tokį klausimą:,

— Kaip Jums atrodo, ar lietuviai 
kunigai daug gali padaryti čia Ame
rikoje lietuvybės išlaikymui ir kuo 
gali padėti Lietuvai atgauti laisvę? — 
Jo atsakymas gavosi ne labai opti- 
mištiškąs. Bet nereikia klaidingai 
suprasti. Dėl to norėčiau iš pat pra
džių padaryti dvi savo pastabas. Vi
sų pirma, jo atsakymas liečia vien 
tik kunigus, o ne visą lietuvių kata
likišką akciją, kuri ištįkrųjų yra la
bai didelė ir visais atžvilgiais labai 
svari lietuvybei išlaikyti. Tai viena. 
Antra pastaba tokia. Amerikoje gi
musių lietuvių kunigų tarpe yra to
kių gražių ir šviesių išimčių, kad jų 
niekas negali nustelbti. Jų darbais 
reikia tik džiaugtis ir gėrėtis. O vis 
dėl to kun. Albino Martišiūno dau
giau liūdni įspūdžiai turi daug kar
čios tiesos ir neabejotinai padės tei
singai įvertinti padėtį. Štai ką jis 
sako: 

bent 3-5 metus savarankiškam įsi
kūrimui.

Darbinipkas yra, galima sakyti, 
lygtoje teisinėje ir traktavimo padė
tyje su darbipinku, nors yra sričių, 
kur tik vietiniai galį gauti darbo. 
Bet jei kokį darbą kartą jau gavai ir 
susitvarkąi su „popieriais“ — esi ra
mus ir lygiateisis.

Svetimšaliai gali dalyvauti vieti
niuose sindikatuose ir dažniausiai 
dalyvauja. Tas padeda ginti teises. 
Tas pats galioja ir socialinio drau
dimo srityje — svetimšaliai ir atei
viai lygiateisiai. Teoretiškai svetim- 
šąlai gali net savo sindikatus steigti, 
tik turį gauti Vidaus Reikalų Mini
sterijos leidimą. Pastaruoju metu jis 
labąi sunkiai duodamas, o dažniau
siai yisai neduodamas.

Draudimas yra privalomas. Dar
bininkai ir darbdavys, berods, moka 
po 6 % įr, be to, darbdavys dar turi 
„ękstrą“ primokėti 4% į draudimo 
kasas. Gydymąsi išlaidas 80% ap
moką draudimo kasa, o 20 % turi ap
mokėti pats darbininkas. Taip pat 
draudimo kasų parama naudojasi ir 
darbininko šeimos nariai — žmona 
ir valkai. Paskutiniu metu draudi
mas yra perorganizuotas Ir dabar 
viskas pereina į „Securltė Soclale“ 
vadybą, kur koncentruojasi ligonių 
kasos, visokie draudimai, šeimos 
priedai etc.

Kalbant apie sveikatos ir išnau
dojimo pavojų — teoretiškai jis ne
egzistuoja. Praktiškai gali būti susi
duriama ir su šiais dalykais, bet gi

—■ Amerikos katalikais praktiškai 
reikia skaityti tik tuos, kurie yra
prisirašę prie parapijos ir jos užlai
kymui sudeda žymias aukas. Iš to 
suprantama, kad bažnyčia ir kuni
gai yra didelis autoritetas ne tik reli
giniuose, bet. ir kituose klausimuose. 
Taigi ir lietuvybės palaikymas dau
giausia priklauso nuo parapijos ku
nigo tautinio susipratimo.

Lietuvių parapijų klebonai dau-

me gyvenime Išimtina! vartoja tik 
anglų kalbą. Su mažom išimtim pa-
vergtal Lietuvai meilės parodo tik 
tiek, kiek žmoniškumas reikalauja 
užuojautos nųskriaustąjam. Yra pa
vyzdžių, kad net bara jaunimą, ku
rie drįsta eiti išpažinties lietuvių 
kalba. Lietuvos reikalams parengi
muose taip pat retokaį tedalyvauja.

Trečia grupė lietuvių kunigų yra 
pokariniai ateiviai. Jų yra vien Chi-
cagoje beveik prie kiekvienos para
pijos gavę prieglaudą, ir apie jų įta
ką tautiniuose reikaluose jau gali
mą kalbėti. Be išimties, aišku, jie 
visi yrą tvirti patriotai, ir jiems skau
dų matyti apleistus tautinių reikalų 
dirvonus.

(Šalutinėje išvadoje galima tvir
tinti, jog lietuvių Romos Katalikų 
bažnyčia-Amerikoje dar gali mate
rialiniu požiūriu Lietuvai pasitar
nauti, jei pav. butų reikalinga aukų 
išvaduotam kraštui atstatyti, nęs se
nieji imigrantai yra gana dosnūs, o 
parapijų vadovai, būdami tikintie
siems autoritetu, turėtų dar tiek tau
tinio Jautrumo ir tokį vajų paremtų.

gumoje yra ateiviai. Jų keletas tik
rai daug lietuvybei palaikyti pasi
tarnauja pozityviu darbu, kiti gi — 
naudingi bent lietuviškai kalbėdami 
ir pritardami tiems, kurie dėl jos dar
buojasi, o treti — gal susenėjimo dė
lei labiau įsigilinę į savo privataus 
gyvenimo reikaliukus — lietuvybe 
visai nesidomi, bet ir šie pastarieji 
bent jai pozityviai nesipriešina.

Antra kategorija lietuvių kunigų 
yra vietiniai — čia gimę, kurie dau
giausia yra parapijų vikarais. Jie ne 
visi gali pakenčiamai kalbėti lietu
viškai, o ne vienas, ir gerai mokėda
mas, tarp lietuvių čia gimusių net 
vengia lietuviškai kalbėti. Privačla-

nant savo reikalus, jie pataisomi. Te
ko šiuo reikalu pasikalbėti su daug 
įvairių tautybių ir įvairių specialy
bių darbininkų. Dauguma teigia, 
kad Prancūzija tiek traktavimo, tiek 
žmoniškumo, tiek darbo ir maitini
mosi atžvilgiais yra viena iš priim
tinesnių imigracijos kraštų, nebekal
bant jau apie klimatą ir kitus daly
kus. Pakol kas yra keletas priežasčių, 
kurios sulaiko svetimšalius nuo emi
gracijos Prancuzijon, kurių svarbiau
sios bene bus: ekonominis ir poli
tinis netikrumas. Ekonominis1 neti
krumas ta prasme, kąčl pvz. pasireiš
kus kai kuriems krizės ženklams 
pramonėje, daug svetimšalių gali grei
tai likti be darbo. Daugiau jau už
tikrinta žemės ūkio sritis, bet kaip 
jau minėjau, uždarbiai menki ir su 
šęimoms išsiversti labai sunku.

Kaip su nekilnojamojo turto įsi- 
gijmu? Principe svetimšalis gali 
pirkti nekilnojamąjį turtą, tik turi 
įrodyti, ar legaliai yra įvežęs ir įsi
gijęs devizas. Tokius įrodymus pa
teikęs, svetimšalis jau lengvai gauna 
leidimą turtui pirkti. Tas pats galio
ja ir su leidimais prekybos ar pra
monės įmonėms pirkti (Fonds de 
Commerce, pvz.). Leidimus duoda 
prefektai, o praktiškai kontroliuoja 
notarai, kurie ir visus kitus reikalus, 
surištus su turto pirkimu, sutvarko.

' Nėra varžomas svetimšaliams ir 
nekilnojamojo turto nuomojimas. Bet 
išnuomoti kokį nors ūkį ir įmonę, 
reikia turėti daug pinigų, iki 1.000.000 
fyankų mažiausiai. Pigiau atseina

nuomoti kaip pusininkui (metayage), 
kada gamybos produktai atiduodami 
savininkui pusiau. Nuomojant žemės 
ūkį, susiduriama su svarbiausiu klau
simu, t. y. su gyvojo ir negyvojo in
ventoriaus įsigijimu. Tokiam inven
toriui įsigyti reikalinga mažiausiai 
milijonas frankų.

Akademinėmis profesijomis Pran
cūzijoje svetimšalįs verstis beveik 
negali. Net baigę mokslus Prancūzi----
joje gydytojai, dantistai, advokatai 
svetimšaliai negauna leidimų prakti
kai. Reikia pasidaryti pirma Pran
cūzijos piliečių, turėti prancūzų mo
kyklų diplomus, turėti Prancūzijai 
nuopelnų... tada galima bandyti 
„kombinuoti“ leidimą. Tik 10 metų 
išgyvenus Prancūzijoje, atsiveria šio
kios tokios platesnės galimybės aka
deminės profesijos darbui, o išgyve
nęs 13 metų gali dar laisviau at
sikvėpti ... Bet kaip minėjau, rei
kia turėti prancūzų mokyklų diplo
mus. Svetimų universitetų diplomai 
pripažįstami ta prasme, kad jiem* 
sutelkiamas ekvivalentas, jei nori 
puošti doktoratą, bet praktiškos teisių 
Jie nesuteikia. Jokioms valstybėm* 
ir bet kokiems universitetams (not* 
ir garsiausiems) išimčių nedaroma. 
Bet inžinięriai, technikai, chemiką!, 
kaip visur, taįp ir Prancūzijoje leng
viau „pralenda“ ir lengviau susitvar
ko su darbu ir visokiais leidimais. 
Vidutinis inžinierius gauną apie 
30,000 frankų mėnesiui, specialistą* 
darbininkas 15—17.000 frankų, rašti
nės tarnautojas (pvz. mašininkė, pui
kiai mokanti dar stenografiją) iki 
10.-12.000 frankų.

Reziumuojant, kąs svarbiausia ži
noti vykstančiam į Prancūziją?

1. Pirmoje eilėje susltvąrkytį su 
dokumentais! Prancūzija — laisvės ir 
demokratijos šalis, bet „palaida ba
la“, kaip kartais kas norėtų įsivaiz
duoti, ji nėra. Prancūzai prieš sve
timšalius yra apsidraudę labai griež
tais nuostatais, tik padorus ir sąži
ningas žmogus jų visai nejaučia. 'Bet 
žingsnis ne ten ir ne taip, ir tuoj pa
jusi visą įstatymų sunkumą, p kar
tą pakliuvus į bylas, sunku iš jų iš
sipainioti jau ant visados.

2. Nesikišk į prancūzų vidaus gy* ' 
venimą. Patys prancūzai nevengi* 
savo tarpe ir viešai aštrios kritikes, 
bet labai nemėgstą, kai juos koks 
nors • svetimšalis kritikuoja. Priešin
gą! — prancūzai greit pastebi loja
lius žmones ir tokiems nevengia pa
dėti. Patriotinis ir nacionalinis jaud
inąs yra daug stipresnis, negu iš tolo 
bandome vąizduotis.

3. Prancūzija tremtinių tarpe ieš
ko ne „perėjūnų“, o būsimų savo 
piliečių. Iš to seka visos asimiliaci
jos ir pan. problemos, iš juodo dąrbo 
pragyventi galima, t, y. pavalgyti tr 
būtiniausiomis reikmenimis apsirū
pinti. Bet stipresnio ekonominio 
pagrindo vargu kam lemta tikėti*. 
Antrasis kąrąs smarkiai apnaikino 
Prancūziją ir ji tik palengva atsi
gauna. 35. Ubr.

Vyt. Alantas (8)

Sužvejotos 
brangenybės

Vanagas trenkė per atkištą ranką ir portsigaras džengte- 
lėjo ant grindų. Sigaretės pabiro po visą kambarį- Paskum 
jis čiuptelėjo savo galinga ranka Lipnaitį iž krūtinės ir, kaip 
plunksnelę, iškėlė jį į palubę. Vyrukas bejėgiškai skeričlo- 
josi kojomis ir rankomis, tartum ant šiaudo užmautas va
balas. Vanagienė negalėjo susilaikyti nenusikvatojusi

Skulptorius pravėrė duris ir, net neperžengęs slenksčio, 
sviedė Lipnaitį į tą pačią laiptų skylę, į kurią numarmėjo 
Kizlius. Paskum jis sumetė į ją gyventojo lagaminus, daik
tus, portsigarą ir užtrenkė duris...

VL
Kitą rytą, lyg niekur nieko, skulptorius vėl dirbo prie 

savo statulos. Kai atėjo komiteto pirmininkas ir policijos 
vadas, jis į juos net nė nepažvelgė. Pirmininkas atsikosėjo 
ir autoritetingai paklausė:

— Kas čia praėjusią naktį atsitiko? ,
Nesulaukęs atsakymo, jis tęsė toliau: ~ — >—
— Pona$ Įąpnaitis guli ligoninėje su sulaužytu peties 

kaulu, o ponas Kizlius plepa apie kažin kokius vaiduoklius... 
Ką tik pas tamstą įkeldiname, visi atsiduria ligoninėje. Po
nas Lipnaitis padavė skundą, ir mes su ponu policijos vadu 
turime tamstą ištardyti. Bijau, kad šį kartą reikalas taip 
lengvai nepasibaigs: tamstai gresia teismas, o gal pašalinimas 
ir iš stovyklos...

Pirmininkas žvilgčiojo į statulą ir taip sklandžiai kalbėti, 
kaip visada, jam kažin kodėl nesisekė. Jis-jaudinosi ir var
žėsi, pats nežinodamas ko; Vietoje oficialių frazių jam į galvą 
skverbėsi kažin kokios kitos mintys. Oia, toje atitvertoje, 
nešvarioje pastogėje viešpatavo kitokia nuotaika, kaip kad 
jo raštinėje. Pareigūnas erzindamasis jautė, kad čia jis pra

randa savo autoritetą. Argi jis čia nebebūtų stovyklos šei
mininkas? Argi jo autoritetą ginčytų ir sąmyšį keltų jo 
mintyse ta pusnuogė, iš molio masės išnirusi moteris?

— Įr kurių perkūnų ji taip spokso į mane! — pagalvojo 
ji* atidžiau į ją įsižiūrėdamas- Moteris jo žvilgsnį traukė 
savęsp, bet Ilgiau žiūrėti J ją jam buvo nejauku. Jis pažiū
rėjo į skulptorių, kuris nusigręžęs plovė kažin kokius įran
kius nešvariame dubęnyje. Jo kolega, policijos vadas, nesi
varžydamas su dideliu susidomėjimu apžiūrinėjo statulą, 
tartum nieko aplink daugiau ir nebūtų buvę. Iš jo veido 
jis matė, kad ji jąm labai patiko. Ir jis pajuto, lyg statulos 
burtų būtų pripildyta visa pastogė.

Kovodamas su savimi, jis vėl ją iš aukšto apmetė akimis 
ir stabtelėjo ties jos veidu. Iš jo ryžtingo judesio, galvos at
metimo atgal, iš statulos sklidino siaubo ir kartu kažin ko
kios nepermaldaujamos drąsos žvilgsnio tryško tokia energija, 
toks veržlus polėkis pirmyn, kad pareigūnas kažin kaip prieš 
savo norą išmetė koją į priekį, tartum gindamasis nuo vie
sulo, kuris graso įtraukti jį į savo sūkurį.

— Tai juokinga, po velnių, — jis vėl pagalvojo. —- Aš gi 
nemažas vaikas...

Bet kai jis pastebėjo statulos apačioje tokiomis pat ryž
tingomis, pirmyn besibraunančiomis raidėmis molyje giliai 
įspaustą žodi: „Į Laisvę!“, jo mintys ir jausmai staiga atsi
palaidavo, tartum kliūstelėjusi srovė būtų nušlavusi visas 
užtvankas. Jis nebesipriešino, jo kova su statula pasibaigė. 
Savo dvasioje pareigūnas pajuto kažin kokį gaivinantį vir
pėjimą. Laisvės jis troško, kaip ir kiekvienas iš mūsų, bet 
tai buvo tik idėja, skendėjanti kasdienybės smulkmenų pri
šiukšlintoje sieloje. Dabar jis tą troškimą matė savo akimis, 
galėjo paliesti savo pirštais. Skulptorius įsibrovė į jo slap
čiausius sandėlius, be jokios atodairos juos išplėšė ir visus 
jo turtus, kurių iš kuklumo, santūrumo ar nerangumo jis 
nenorėjo rodyti kitiems, išdėstė juos aikštėje ir visiems 
praeiviams šaukė: „Štai, žiūrėkite, kaip tas ponas jaučia ir 
galvoja! Statula virpėjo jo norais, svajonėmis, ilgesiu ir 
viltimi, protestavo, reikalavo teisybės ir laisvės, šaukė į kovą. 
Ir visą tai tas negyvas m°Us kalbėjo daug iškalbingiau už 
jį patįl Ką reiškė jo žodžiai prieš tos moters bežodį iškalbin

gumą! Ji kalbėjo už jį, ji bylojo už milijonus. Įsiklausęs t 
jo dvasios potroškius, skulptorius išžvejo juos iš sielos gel
mių, sudėjo tą molio gabalą ir bloškė jam į veidą. Nuo to 
smūgio jis tartum jautė fizinį skausmą. Ir^taiga jam trenkė 
į ausis galingo maršo taktas ir, vėliavoms šnarant viršum 
galvų, jis pasijuto Žygiuojąs kolonos priešakyje, kuriai rodo 
kelią tą narsi moteris. Ir kartu su juo žygiuoja tūkstančiai 
milijonai... Jis tejautė savo krūtinėje tik vieną norą: verž
tis pirmyn, ir, nežiūrint jokių kliūčų, skintis kelia į šviesą 
ir laisvę... Z

Pareigūnas per jėgą atplėšė akis nuo statulos, žvilgterėjo 
į savo kolegą ir iš jo veido suprato, kad jis jaučia tą patį. 
Skulptorius, šluostydamasis rankas nešvariu rankšluoščių, 
žiūrėjo į juos abu ir kažin kaip draugiškai, šiltai šypsojosi 
Ir staiga pirmininkui pasidarė gėda. Jis įtempė visas jėgas, 
kad kraujas nemuštų jam į veidą, Jis tam žmogui keršijo, 
trukdė dirbti, norėjo suardyti jo šeimyninį gyvenimą ir už ką? 
Juk jis jaių, nieko bloga nepadarė. Kaip tai atrodė niekinga 
to kūrinio didybės akivaizdoje. Ar tąi, ką padarė tas vaikiš
kai besišypsąs milžinas, nėra svarbiau ųž visą jo. visuome
ninį darbą?

Komiteto pirmininkui rodėsi, lyg jis skulporių būtų pa
matęs pirmą kartą,

— Aš pasiruošęs, — ramiai tarė Vanagas, pakabindama* 
rankšluosti ant didelės, surūdijusios vinies.

• Pirmininkas susižvalgė su policijos vadu ir nežinojo kas 
daryti Jis tik atsiminė, kad jie atėjo skulptoriaus išsivesti į 
policijos būstinę tardyti. Pirmas susigriebė policijos vada*.

— Gal mes vėliau, mums neskubu, dabar tamsta dirbi... 
Sveikinu, tamsta sukūrei puikų kūrinį. Visa stovykla, vt*i 
tremtiniai turi jį pamatytį — ir jis tvirtai paspaudė jam 
ranką. •

Mano kūrinys baigtas...
— Vistlek, mes netrukdysime, — prisidėjo ir komiteto 

pirmininkas, vėl stengdamasis kalbėti autoritetingai, kad 
paslėptų įspūdi kurį jam padarė statula.

Ir abu pareigūnai iš pastogės išėjo patylomis, tartum it- 
• atnešdami kokią brangenybę... (Pabaiga)
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Skandinavijos valstybės nesutaria
Rašo Ged. Galvanauskas

Skandinavijos konferencija. — Eu
ropai pergyvenant milžinišką įtampą, 
Skandinavijos valstybės ir toliau ne
gali sutarti. Tat įrodo paskutinė 
skandinaviškoji konferencija birže
lio pradžioje Kopenhagoje, kur daly
vavo danų, norvegų ir švedų mini
sterial pirmininkai. Jų tikslas susi
tarti užsienio politikos ir militariniais 
klausimais. Birželis 5 d. jiems išsi
skirsčius, švedų spaudos komentarai 
tuoj pat įrodė konferenciją nepavy
kus.

Švedijos ministeris pirmininkas 
Erlander pasitenkino pastaba, kad 
kiekviena Skandinavijos valstybė dės 
pastangas ginti savo nepriklausomy
bę nuo bet kurio užpuoliko. Tačiau 
jis tuoj nurodo, kad tarp Skandina
vijos valstybių esama kai kurių nuo
monių skirtumo užsienio politikos 
klausimais. Jis taipgi neslepia, kad 
pastaruoju metu skandinaviškos 
valstybės ilgai tarėsi kariniais klau
simais. Vėl jis ir šį sakinį papildo 
tardamas, kad nėra padaryta rim
tesnių pasiruošimų tolimesnėms de
ryboms vesti.

Skandinavijos politiką sekančius 
ypač sudomino norvegų užsienio rei
kalų ministerio Langes birželio 4 d. 
Malmo pasakyta 'kalba. Toje kalboje 
jis nurodė, kad Norvegija ir Švedija 
negali būti privestos prie vieno var
diklio. Esą, kiekviena valstybė tu
rinti tiek bėdų, kad pamiršta surasti 
bendrą kelią. Užsienio politikos link
mė, kaip įrodė pastarasis karas, esan
ti visai skirtinga kiekvienoje valsty
bėje. Tačiau tų valstybių karinis su
tarimas būtų ypač naudingas, nors 
užsienio politikos linkmė esanti ne
vienoda. Šioje srityje ir turėtų dėti 
pastangas Skandinavijos valstybės 
bendrai kalbai rasti. Norvegai, jo 
žodžiais tarus, šiandienykštės techni
kos tarpsnyje jaučia nemažą grėsmę. 
Todėl esanti labai maža tikimybė 
karo metu Norvegijai palikti neu
traliai.

Spaudos komentarai. — Po šios 
kalbos Stockholmas dar skeptiškiau 
vertina bet kurį skandinaviškų vals
tybių sutarimą. Švedų užsienio rei
kalų ministerio Unden įtakoje esąs 
socialdemokratų dienraštis „Morgon 
Tidnlngen“, sąryšyje su Lange kalba, 
daro išvadą: „Dabartinės studijos 
skandinaviškai karinei sąjungai su
daryti toli nenuves“. Tas klausimas, 
atrodo, turės būti atidėtas tolimai 
ateičiai.

Tuo tarpu kitas žymus dienraštis 
„Svenska Dagbladet“ visai pritaria 
min. Langei, kad švedų politika 
„įsprausta neutralumo dėžutėje", toli 
nenuves.

„Stockholm Tidningen“ praneša iš 
Londono, kad tarp britų užsienio rei
kalų ministerijos — Foreign Office 
ir skandinaviškų atstovų vyksta ne
oficialūs pasitarimai kariniais klau
simais. D. Britanija tuo tarpu ne
santi padariusi jokių siūlymų.

Danų dienraščio „Bereinske Ti- 
dende“ žiniomis, New Yorke labai 
palankiai sutikta žinia apie vedamus 
pasitarimus. Oficialūs JAV organai 
susilaiko bet kurio vertinimo, nes, 
esą, „nenorį kištis“ į vidaus reikalus 
Siaurės Europoje. »

Tas pats danų dienraštis nurodo,

kad karinei santarvei sudaryti yra 
būtinos šios sąlygos: noras gintis, de
rinti karinę gynybą ir orientuotis J 
vakarinę santarvę — pasirašyti At
lanto Chartą. Reikia spėti, kad šios 
sąlygos išplaukia iš Washingtono. 
Apie kitus reikalavimus — pasira
šymą pakto su JAV ar D. Britanija 
visai nekalbama. JAV rūpi, kad tos 
valstybės sudarytų regionalinę są
jungą. Tačiau sunkumai jau anks
čiau norvegų ir danų buvo numa
tyti ir juos nuvedė į Washingtoną 
prašyti karinės paramos. Atrodo, tą 
paramą • gavo. Todėl norvegai apsi
sprendę eiti nesvyruojant su vaka
rais, o danai pastarojo įvykio bus 
taip pat palenkti ta kryptimi, nors 
anksčiau jie dar svyravo.

Norvegija ir Danija jau ėmėsi vi
sos eilės radikalių priemonių savo 
kraštams ginti. Naujų klasių kariuo
menės šaukimas, apginklavimas ir fi
nansiniai klausimai ten sudaro esmi
nę problemą.

Švedijos neapsisprendimas. — 
Švedai dar vis svyruoja ir neapsi
sprendžia pasirinkti vieną kurį ke
lią. Jie stovi dabar kryžkelėje ma
nydami, kad tai pati parankiausia 
pozicija. iKai š. m. gegužės 5 d. nor
vegai privertė pasimatyti Undeną su 
Lange, to pasimatymo metu norvegų 
sostinėje Oslo paaiškėjo, kad švedai 
ne tik nėra linkę (eiti į bet kurią są
jungą ir prisišlieti prie kurios galy
bės, bet jie netgi nepageidauja, kad 
Danija ar Norvegija sudarytų kurį 
sandėrį su Vakarais.

Švedams pasirinkus neutralumo 
sūpuokles, norvegai labai skeptiškai 
žiūri į tą sporto rūšį. Pastarieji pa-

geidautų mieliau tą klausimą palikti 
atviru, kaip įsėsti į tas sūpuokles, 
kuriose švedai jau seniai pasirinkę 
vietą. Gal ir jos tiktų, jei tos dvi 
valstybės sugebėtų gintis karo at
veju. Tų kraštų pramonė pajėgi tai
kos, bet ne karo metui, kaip pastebi 
„Verdens Gang“. Norvegų akiinis 
žiūrint, švedų-norvegų santarvė 
esanti fikcija. Todėl jos atsisako ir 
pasirenka vakariečius.

Kai kas norvegų nurodo, kad rei
kia būti atsargiems dėl per didelio 
užsiangažavimo Vakarams, nes tuo 
pat būtų sovietams parodoma ne
draugingoji veido pusė. Oslo atsako: 
juk ir JAV nėra nedraugingai nu
sistačiusi Sovietų atžvilgiu. Norvegų 
idealusis samprotavimas — tartis su 
švedais, nes gal ir jie palinks į tar
pininkus britus, o vėliau į JAV ir 
Briuselio valstybių sąjungą. JAV 
nepaprastai domisi tokiomis nuolai
doms, bet tuoj pat jas atšaldo Unden, 
kuris pagal savo vardą Osten — 
orientuojasi J Rytus.

Nuomonių skirtumo priežastys. — 
Tos priežastys yra įvairios: psicholo
ginės, istorinės ir geopolitinės.

Norvegjos rytinėmis sienomis 
šiaurinėje Skandinavijoje baigiasi 
vakariečių įtaka, o Suomijos vaka
rinėmis '— sovietinė. Jos susiduria 
Botnijos įlankoje ir Tome upės tėk
mėje. Tuo atveju sunku švedus at
kalbėti nuo jų neutralumo politikos, 
kurią Undenas 
Norvegai tokios 
kos vaisiais jau 
jusio karo metu
sotūs. Kitas Undeno argumentas — 
Švedai turi vesti neutralumo politi-

vadina tradicine, 
neutralumo politi- 
pasinaudojo praė- 
ir dabar užtektinai

ką, kad Suomiją išgelbėtų, nes jos 
atsisakius Helsinki būtų tuoj oku
puotas. Pastarasis samprotavimas 
mažiausia nayvus, nes laikui atėjus 
Sovietai tatai nesvyruodami padarys.

Strateginiu ir ūkišku požiūriu 
švedų ir norvegų padėtis yra skir
tinga. Norvegai ūkiškai yra susiję 
su sterlingo bloku. Prekybos laivy
nas atstotomas JAV. Ši ūkiška sąsa
ja, jiems pasirinkus kitą kelią, būtų 
nenaudinga, nes amerikiečiai jų tur
tą konfiskuotų. Tat ir sudaro norve
gų užsienio politikos taisyklę: neda
lyvauti bet kurioje karinėje sąjun
goje su anglosaksų priešu. „Verdens 
Gang“ nurodo, tegu britų generalinis 
štabas veda karą švedų ir suomių, 
bet ne norvegų žemėje. Šis sampro
tavimas ir verčia norvegus su britais 
sudaryti ypatingą sutartį, grynai de- 
fenzyvinio pobūdžio, nes Norvegija 
tuo atveju būtų 
naudota. O šiuo 
teresai sutampa.

Osk. Lange 
„draugiškus“ santykius su Sovietais, 
kurie akimi moja į Špicbergeną ir 
šiaurės Norvegiją. Apie tai jis nu
rodė kalboje, kad sovietų užsimoji
mas pravertų duris į trečią pasau
linį karą." Tačiau Oslo nelabai tiki 
į tokį antpuolį, nors Stortingas de
monstruodamas paskyrė 100 mil. kr. 
Šiaurės Norvegijai ginti.

Neginamoji 
yra skeptiškas 
Švedija, tai ją 
su Danija, nes 
narna. Danai, o ypač jų dešinės par
tijos, siekia sudaryti militarinę su
tartį su norvegais ir švedais. Mini
steris pirmininkas Hedtoft pasiryžęs 
daryti bet kurias nuolaidas, kad 
vyktų skandinaviškoji santarvė, 
jo pastangos, greičiausia, nueis 
jais, kaip ir Pabaltijo santarvė.

tik vakariečių pa- 
požiūriu abiejų in-

norėtų palaikyti

Danija. — Jei Oslo 
santarvei sudaryti su 
laiko visai beprasme 
ši esanti visai negi

pa- 
bet 
vė-

Paskutinis posėdis
Berlyno laikraštis „Der Tages

spiegel“ paskelbė paskutiniojo ke
turių sąjungininkų štabų viršinin- 

__Jcų posėdžio stenogramas. Proto
kolo dalį, liečiančią paskutiniojo 
posėdžio, arba, kitais žodžiais, Są
jungininkų Komendantūros, galą, 
pateikiame „MK“ skaitytojams.
Rusas: ... žinoma pulkininko 

Howley laikysena, reakcijos 'į rusų 
įstaigų protestus stoka iš britų ir 
prancūzų fuses ir separatinė pran
cūzų, amerikiečių ir britų įstaigų 
veikla, įvedant Vakarų zonų valiutą 
Berlyne — mieste, kuris priklauso 
sovietų okupacinės zonos ekonominei 
sistemai, — privedė prie to, kad Ke
turių Didžiųjų posėdžiai Sąjunginin
kų Komendantūroje toliau vykti ne
begali. Ryšium su tuo, rusų atstovas 
Berlyno miesto Sąjungininkų Ko
mendantūros posėdžiuose nedaly
vaus. Tai ir viskas! (vot, y vslol)

Prancūzas: Ar pulkininko Kalini
no pareiškimas reiškia, kad visi Ke
turių Didžiųjų posėdžiai, įskaitant ir 
štabų viršininkų, toliau nebeįvyks?

Rusas: Aš pakartoju dar kartą, 
kad, atsižvelgiant į visa, ką aš dabar 
pasakiau, sovietų atstovai Berlyno 
miesto Sąjungininkų Komendantū
ros organų posėdžiuose nedalyvaus. 
Aš čia tūrių galvoje visus — komen-

Teisinės informacijos
1. Šeimos reikalai
Emigruojantieji Amerikon, kurių 

•žmonos ar vyrai nėra kartu (žuvę, 
likę tėvynėje, išvežti), Amerikos kon
sulatuose (Mūnchene) turėdavo sun
kumų dėl pateikimo formalių įrody
mų apie šeimos reikalų sutvarkymą. 
Išsisiškinta, kad tokiais atvejais kon
sulatas ateityje sunkumų nebedarys 
ir pasitenkins priesaikos pareiški
mais, sudarytais tame pat konsulate. 
Techniškai tokius pareiškimus anglų 
kalba gali padėti paruošti IRO tei
siniai patarėjai. Konsulatas už to
kio pareiškimo patvirtinimą ims

. 6,80 DM.
2. Bylosena vokiečių teismuose
Pagal nustatytą tvarką DP gali 

bylinėtis vokiečių teismuose (kelti 
įvairias civ. ginčo pretenzijas, vesti 
.skyrybų bylas ir 1.1.), su sąlygą, kad 
abi šalys, jeigu yra DP arba viena 
šalis DP su tuo sutinka. Tais atve
jais, kai šalis, būdama DP, geruoju 
bylinėtis nesutinka, reikalinga gauti 
tam specialus Military Governament 
leidimas.

3. Neturto teisė
Pagal vokiečių civilinės teisenos 

1st. par. 114 (Armenrecht), svetimša
liai gali naudotis neturto teise tik 

, tuo atveju, jei sutarties būdu tokia

teisė pripažįstama vokiečiams, gy
venantiems tame krašte, kurio krašto 
svetimšalis, gyvenąs Vokietijoje, to
mis teisėmis nori pasinaudoti. Atseit, 
reprociteto principu. Sis reikalas, įve
dus naują valiutą, pasidarė aktualus 
visiems DP. Tačiau DP, būdami be 
tėvynės, tikrai pasinaudoti įstatymo 
prasme negulėtu. Paskiri vokiečių 
apygardų teismai, turėdami galvoje 
ypatingą DP būklę ir vertindami su
sidariusią nenormalią tarptautię si
tuaciją, tokias teises DP gali pripa
žinti ir kai kur pripažįsta. Tam rei
kalui tenka pasirūpinti atitinkamą 
pažymėjimą, kad esi DP, gyveni sto
vykloje, jokio turto ir darbo neturi.

4. Pavardžių atkeitimas
Normaliai pavardžių pakeitimui 

taikintina vokiečių įstatymų nustaty
ta tvarka — teismo keliu. Žinoma, 
ir atkeitimas tos tvarkos reikalingas 
tik tada, jei pats pakeitimas buvo 
padarytas formaliai. Tačiau DP tarpe 
yra ir tokių, kurie, būdami okupaci
nių režimų persekiojami, pavardės 
pakeitimą yra padarę patys — sau
gumo sumetimais. Tokiais atvejais, 
pristačius reikiamus įrodymus, pa
vardės atkeitimas gali būti padarytas 
pačios IRO Įstaigos atitinkamų pa
reigūnų. Dr. Br. K.

dantų, jų pavaduotojų, komitetų, į tarimai ir susitarimai padaryti savl- 
■ štabų viršininkų ir t t — posėdžius.'

Prancūzas: Jei aš teisingai supran
tu, mūsų šios dienos posėdis yra 

, paskutinis?
Rusas: Taip, tai yra paskutinis 

posėdis. Teisingai.
Prancūzas: Ar ateityje Tamstų 

delegacija dar atvyks į Sąjungininkų 
Komendantūrą?

Rusas: Keletas techniškųjų tar
nautojų — vienas arba du asmenys 
— dar liks čia. Retkarčiais užeisiu 
aš pats, gal būt, ir keletas mano at
stovų, gal būt, kapitonas Sokolovas 
arba kiuris kitas.

Prancūzas: Ar sovietų delegacija 
tuo metu, kai sovietai pirmininkaus, 
Sąjungininkų Komendantūrą mai
tins?

Rusas: Ne.
Prancūzas: Tai šiandieną įvyksta 

paskutiniai mūsų pietūs.
Rusas: Taip. Šiandien yra pasku

tinis mūsų posėdis, ir aš šiandien 
kviečiu jus užkąsti.

Prancūzas: Atsižvegldamas į fak
tą, kad tai yra svarbus pareiškimas, 
norėčiau aš pulkininką Kalininą pa
klausti, ar jis neturi savo pareiškimo 
nuorašo, kurį galėtų mums įteikti, 
nes mes tepasižymėjome tik atskiras 
pastabas. . Aš prašau tai todėl, kad 
norėčiau vieną kopiją pateikti savo 
generolui. Aš norėčiau pareiškimą 
įsiskaityti pažodžiui.

Rusas: Deja, aš ir pats negaliu 
pareiškimo atsiminti pažodžiui, ka
dangi aš jo neturiu pasirašęs (aš čia 
turiu tik apybraižas), tačiau mes čia 
turime vieną labai prityrusį štabo 
viršininką, pulkininką Oborn, kuris 
turi stenografą, darantį šio posėdžio 
užrašus; aš manau, kad jis tai užsi
rašė ir Tamstos galite kreiptis į jį.

Prancūzas: Nors ir neturėdamas 
jokio dokumento raštu, aš šios die
nos pareiškimą priimsiu. Aš priimu 
jį kaip oficialų sovietų komendanto 
pareiškimą ir kaip oficialų pareiš
kimą perduosiu savo komendantui.

Rusas: Visa, kas mūsų posėdyje 
dedasi, yra oficialu. Savo pareiškimo 
pradžioje aš dar ir pasakiau, kad „aš, 
kaip sovietų štabo viršininkas, esu 
įgaliotas pareikšti.“

Prancūzas: Gerai, aš neturiu ko 
pridurti.

Rusas: Pulkininke Obom, ar Tam
sta norėtum dar ką nors pasakyti.

Anglas: Taip, aš norėčiau sovietų 
atstovą paklausti, ar praeityje iš
leistus Sąjungininkų Komendantū
ros įsakymus reikia laikyti mus sai
stančiais. Tai buvo Keturių Didžiųjų 
įsakymai, ir aš laikau, kad jie dar 
tebėra galioją.

Rusas: Kaip visada, sovietų dele
gacija respektuoja visus Keturių Di
džiųjų nutarimus, ir, kadangi tie nu-

tarpinio susitarimo pagrindais, jie ga- 
loja ir mums. Man atrodo, kad pul
kininkas Obom kai kuriais neseniai 
mūsų padarytais sprendimais, kurie 
iš techniškosios pusės nėra įvilkti 
korektiškon formon, nesidomi. Aš 
manau, kad pulkininkas Obom su
pras, jog esminius įsipareigojimus 
pažeidė ir prie šio pareiškimo pri
vedė trys — prancūzų, amerikiečių 
ir anglų — atstovai. Aš savo pareiš
kime pabrėžiau, kad toks elgesys Są
jungininkų Komendantūros 
daro negalimu.

Anglas: Aš norėčiau dar 
paklausti. Norėčiau sužinoti, 
sovietų delegacija mūsų nemaitins, 
kai prieis eilė Sąjungininkų Komen
dantūroje, tuo tarpu, kai pulkininkas 
Kalininas sako, kad sovietų delega
cija rūmuose gal būt paliks vieną ar
ba du asmenis, nes mane šiuo atveju 
šis tas domina ir man pačiam yra 
reikšmingas ženklas. Gal būt, jūs šio 
klausimd dar neapsvarstėte, bet aš 
klausiu Tamstą dabar, ar jūs savo 
vėliavą numatote nuo komendantū
ros pastatų nuimti, kadangi, mano 
nuomone, nuo to daug priklauso.

Rusas: Valgykla dėl visai supran
tamų priežasčių bus uždaryta — ka
dangi Sąjungininkų Komendantūra 
savo darbo nebetęsia. Kitais žodžiais, 
Sąjungininkų Komendantūros nebėra.

Anglas: Aš manau, kad pulkinin
kas Kalininas pasakė, jog komen
dantūra daugiau nebeegzistuoja. Ar 
teisingai?

Rusas: 
liava liks 
sąrgybos, 
kumentus.

Anglas: Aš priimu dėmesin Tam
stos pareiškimą ir jį perduosiu savo 
komendantui.

Amerikietis: Aš taip pat norėčiau 
šį tą paklausti. Ar jūsų sargybą rei
kia šį mėnesį laikyti visų sargybų 
vyresniąja?

Rusas: Mūsų sargyba atliks visas 
tarnybas, kurias ji šį mėnesį turi 
įvykdyti. Aš manau, kad mes ga
lime visus nereikšmingus ir grynai

darbą

li tą 
kodėl

Visai teisingai. Mūsų vė- 
ten, kadangi lieka mūsų 

iki baigsime tvarkyti do-

Keletas svarbesniu 
adresu Prancūzijoje

1. Tarptautinio pobūdžio šalpos 
organizacija Entraide Francaise — 
23, rue Lafitte, Paris, 9. Šioji orga
nizacija turi savo skyrius visuose di
desniuose Prancūzijos centruose.

2. Croix Rouqe Francaise, Pran
cūzijos Raudonasis Kryžius — 17, rue 
Quentris Bauchart, Paris 8. Visuose 
centruose skyriai.

3. Secours Catholiųue — 120, rue 
de Cherche Midi, Paris 8. Šioji or
ganizacija turi savo delegacijas ir 
Vokietijoje.

4. I.R.O. (Prancūzijos centras) — 
7, rue Copernic, Paris 16. 1

5. Y.M.C.A. — 29, rue St. Didier, 
Paris 16.

6. Comitė Internationale Croix 
Rouge — 128, rue du Fbg. St. Honorė, 
Paris, 8.

7. Comitė Int. pour la Placement 
des Intellectuals Rėfugies —• 6, rue 
Faraday, Paris 17. Centras Ženevoje. '

8. Intern. Relief Rescue com. — 
35, Blv. de Capucines, Paris 8.

9. Qua Kers — 17, rue Notre Dame 
des Champs, Paris, 6.

10. Armėe du Salut — 40, rue de 
Rome, Paris 9.

11. Union Universelle d’ Aide aux 
Einfantr. — 3, rue de Tilsit, Paris, 8.

12. Secours Catolique Intemat’o- 
nal — 25, rue St Domininque, Pa
ris 7.

13. Visos Prancūzijos protestą’-tų 
sąjunga — X.C. 1. M.A.D.E. — i 5, 
rue Blanche, Paris, 9.

14. Service Social d’ Aide aux 
Emigrants — 391, rue du Vaugirard, 
Paris 15. Si organizacija veikia vi
soje Prancūzijoje ir net mažose vie
tovėse turi pavienius savo atstovus, 
vadinamus „assistantes sociales“.

15. Centre d’ Orientation so'ciale 
dės Etrangėse, — 52, rue de 1’ Arbre 
Sec, Paris 1. ^Vadovauja M. 1 Abbė 
Glasberg. Organizacija ypač iki šiol 
rūpinosi ispanais ir žydais, bet pade
da ir kitiems svetimšaliams. Ji tuo 
įdomi, kad ruošia Vidaus Relkal Mi
nisterijos žinioje „persiorientavimo“ 
kursus. „Persiorientavimo“ ta prasme, 
kad inteligentus paruošia konkrečiai . 
amatininkiškai specialybei. Už kur
sus ne tik kad nereikia mokėti,, bet 
dar patiems kursantams primoka 
tiek, kad galima kukliai pragyventi. 
Kursai vyksta apie 6 mėnesius, juos 
baigus paprastai jau nebesunku gau
ti darbą. Aišku, kad patekti į tuos 
kursus nėra jau taip lengva, dažniau
siai įsirašoma per įvairius komitetus, 
IRO etc.

Dabar jau gyveną Prancūzijoje 
lietuviai turi dvi organizacijas: Lie
tuvių Šalpos draugiją Prancūzijoje, 
veikiančią pagal Prancūzijos Drau
gijų įstatymą ir turinčią Vidaus Rei
kalų Ministerijos leidimą veikti, jos 
centras Prayžiu je, ir Lietuvių Sąjungą 
Strasburge, veikiančią pagal vietos 
įstatymus. Lietuvių Šalpos Draugi
jos Prancūzijoje adresas: 5, de Mes- 
sine, Paris, 8, o Lietuvių Sąjungos 
Strasburge: M. 1 ’Abbė J. Krivickas, 
11, rue de la Toussaint, Strasbourg, 
Bas Rhin.

Religiniais didžiausios lietuvių 
kolonijos Prancūzijoje, 
žiuje, reikalais rūpinasi 
liūs, J. S. Jo adresas:

Pere Kubilius, 42, 
Paris, 7.

Be to, Prancūzijoje yra diplomati
nis mūsų atstovas, p. dr. S. Bačkis, 
kuris ypač daug sielojasi ir rūpinasi 
jau gyvenančiais mūsų tautiečiais, 
o taip pat ir dėl naujai atvykstančių.

Z. Ubr.

t. • y. Pary- 
Tėvas Kubi-

de Grenelle,

techniškus klausimus, ypač tuos, ku
rie kils iš štabų viršininkų pusės, iš
siaiškinti. Aš eventualiai galėčiau 
šiandien arba rytoj šu kiekvienu šta
bo viršininku atskirai pats išsiaiš
kinti arba palikti pavesti savo pava
duotojui sutvarkyti. Turite dar ko
kių klausimų, pulkininke Oborn? O 
dabar, mano ponai, galime, jei teik
sitės, nueiti užkąsti. Siūlau visiems 
išgerti į mūsų visų sveikatą, -luk-

Sukti agitacijos metodai
„Tagesspiegel" aprašo komunistų 

agitacijos metodus vakariniuose Ber
lyno sektoriuose. Greta agitatorių 
kalbėtojų ir agitacinių automobilių 
darban paleistos vad. „propagandos 
grandinės“. Jas sudaro trys-keturi 
skurdžiai aprengti vyrai, neva dar
bininkai, kurie sudaro gatvėse vie
šai besiginčijančių būreli.' Ameri
kiečių policija, šiais agentais susi
domėjusi, ne vieną kartą išaiškino 
apgavikus. Taip pavz. vienas toks

agitatorius, kuris daugiau kaip pus
metį Berlyne gyvena ir dir&a, persi
rengęs" vaidino ką tik iš Rusijos grį
žusį karo belaisvį. (Rh. Merkur).

„Die VVelt“ kaip praneša Reutc- 
ris, rašo, kad Buchenwalde, buvusio
je nacių koncentracijos stovykloje, 
dabar Sovietai laiko 10.000 vokiečių 
politinių kalinių, kurių tarpe yra 170 
moterų. Tai toks sovietinis rojus po* 
Iltiniams asmenims.

V"‘
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Sėkmingai baigias žygis
99:4

.KREPSINJNĘAI BAIGS GASTROLES PO PRANCŪZIJĄ. 
ib ifl bu Kaistų rungtynių — 15 laimėjimų

1948. VII. 24. 
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Tremties spaudoj gausiai paminė
tas krepšininkų žygis po Prancūziją 
jau_ baigtas. Noriu dar supažindinti 
,;Mūsų Kelio“ skaitytojus su pasku
tiniais žingsniais prancūzų žemėje.

Po eilės pergalių krepšininkai at
vyko I Antibes. Kaip ir eilėje ki
tų vietovių, taip ir čia prancūzų mie
lai sutikti. Vakare teks bandyti jė
gas prieš vietinę Olympique d’ An
tibes. Tai komanda, kuri neper se
niausiai sužaidusi su Lyonų 27:27. 
Abi pusės turi tvirtą nusistaymą lai
mėti: lietuviai nori įrodyti, kad Lyono 
pralaimėjimas buvęs išprievartautas, 
prancūzai, žinodami lietuvių pralai
mėjimą Lyone, tikisi taipogi. Žaidi
mas, deja, prancūzams išblaško pas
kutines iliuzijas, iki baigminė pa
sekmė skamba 50:12 (16:4) lietuvių 
naudai. Prancūzai negali suprasti, 
kaip lietuviai galėjo Lyone pralai
mėti.

Sekantis susitikimas jau Ta
ra s c o n’e. Žaidžiama prieš Aries 
rinktinę salėje, kuri įrengta tereodo- 
rų kovai su buliais. Vietinė Aries

Užsienio sporto žinios
Lengvoji atletika. Nauji pasaulio 

rekordai: 400 m, — Me Kenley (Ja
maika) 45,9 sek., iki ‘šiol Harbig 
(Vok.) 46,0 sek.; 20 mylių — Hieta- 
nen (Suom). 1:49:20,8 vai., buvo Shi- 
vaku (Jap.).

— Geresnės pasekmės: 100 m. — 
Ewell (JAV) 10,2 sek. (pakartotas pa
saulio rekordas), Karakulč (Sov. Są- 
ga) 10,4; 200 m. — Patton (JAV) 
20,7 sek., La Beach (Panama) 21,0, 
Moina (Rum.) 21,3; 400 m — Me Ken- 
by (Jamaika) 46,3 sek. Whitfield 
(JAV) 46,6; 800 m. — Whitfield (JAV) 
1:50,6 min., Hansenne (Prane.) 1:49,9; 
1500 m. Bergquist (Sved.) 3:48,0 min., 
Jorgensen (Dan.) 3:50,4, Dodds (JAV) 
3:52,1; 5000 m. — Zatopek (Cek.) 
14:21,0 min., Vernier (Prane.) 14:35,8, 
Stone (JAV) 14:40,7; 10.000 m. — 
Stokken (Norv.) 30:24,4 min., Alberts- 
son (Sved.) 30:26,4, Otoole (JAV) 
31:29,7 min.; 110 m. ki. — Porter 
(JAV) 13,9 sek., Marie (Prane.) 15,5, 
Lidman (Sved.) 1’4,6 sek.; ’ 400 m. kl.
— Chochran (JAV) 51,7 sek., R. Lars
son (Sved.) 52,9 Arifon (Prane.) 53,1; 
8000 m. k’. — Elmsatter (Sved.) 9:03,8 
mi">.,' Pujazzon (Prane.) 9:08,6, Mc 
Millen (JAV) 9:18,7 min.; I tolį — 
Steele (JAV) 7,98 m. (buvo nušokęs 
8,17 m., bet dėl mažo peržengimo 
neužskaitė), Johnson (JAV) 7,72 m., 
Fikeycz (Cek.) 7,38.; į aukštį — Mc 
Crew (JAV) 2,00 m., Honkonen 
(Suom.) 1,87 m., Ahman (Sved.) Pa
terson (Angį.) ir Pilhatsch Austr.) 
po 1,95 m.; trišuolis — Ahmen 
(Sved.) 15,92 m. (pasaulio rekordas 
16 m.),’ Larsen (Dan.) 15,03 m., Al
bers (JAV) 14,93 m.; su kartim — 
Marcom JAV) 4,48 m., Kaas (Norv.) 
4.31 m., Lundberg (Sved.) 
rutulys — Delanez (JAV) 
estas Lipp (Sov. Sąjunga) 
diskas — Fransson (Sved.) 
Dodin (JAV) 50,68 m., ____
(Norv.) 52,32 m., Lemovski (Lenk.), 
vilnietis Lumauskas 47,46 m.; kūjis
— Demeth (Vengr.) 56,65 m., Kanaki 
(Sov. Sąjunga) 54,87, Bemeti (JAV) 
64,20 m.; ietis — latvis Stendzenieks 
(Angį.) 72,81 m., Rantavaara (Suom.) 
69,07 m.. Biles (JAV) 68.86 m.; de- 
limtkovė •— Mathias (JAV) 7224 tšk., 
Heinrich (Prane.) 6687 tšk.

4,20 m.;
16,82 m.
16,41 m., 
52,52 m,, 
Ramstad

Anglijoje gyvenantiems 
lietuviams žinotina

„Mūsų Kelio“ prenumerata Ang
lijoje yra nustatyta 2 šilingai 6 
pensai mėnesiui. Įmokama iš ank
sto už tris mėnesius „Mūsų Kelio“ 
Atstovui J. Palšiui, Union 
Mills Hostel, Valley Road. Pudsey 
— Leeds. Per Atstovą galima už
sisakyti ir „MK“ leidinių, kaip 
F. Kiršūs poezijos rinkinys „To
lumos", A. Heriito „Anglų Kalbos 
Vadovėlis“ ir kt.

Kurie praktikuoja laikraštį už
sisakinėti per Vokietijoje gyve
nančius gimines vokiška valiuta, 
tię prašomi taip pat sutvarkyti 
savo prenumeratą, atsiunčiant už 
kiekvieną mėnesį po 6,— DM.

MUSŲ KELIAS

Anglų kalbos vadovėlio 
reikalu

A. Heriito ANGLŲ K. VADOVĖ
LIO darbai eina visiškai prie galo. 
Tikimasi, jog ateinančią savaitę 
bus galima jau išsiųsti tiems, ku
rie užsisakė ir iš anksto pinigus 
sumokėjo. Tiražas šio vadovėlio 
yra kuklus, todėl jo reikalingieji 
privalo paskubėti užsisakyti, at
siunčiant pinigus po 4,— DM už 
1 egz. Paskiriems užsakytojams 
nepatariama prašyti apdėtu mo
kesčiu išsiųsti, nes'tuo būdu susi
daro arti vienos markės išlaidų, 
kurios’ priskaičiuojamos užsaky
tojui. MUSŲ KELIAS

rinktinė skaudžiai pralaimi 
(51:2).

Liepos 5 d. rungtynės prieš M o n t- 
p oilier regijono rinktinę. Si ko
manda žaidžia C.R.E.P.S. vardu. Gra
žus žaidimas paperka žiūrovus, ku
rie palydi kiekvieną lietuvių gražų 
paradą gausiomis ovacijomis. Per
galė ir čia aiški: 61:13 (28:7). Spau
da nepagaili lietuviams komplimen
tų, pavadindama mūsiškius krepšinio 
fenomenais. ,

Iš čia lietuviai pakviesti į V a n - 
demi on naujos’’krepšinio aikštelės 
atidarymo rungtynėm. Tai jau prieš
paskutinės rungtynės, kuriose niekas 
neabejoja pergale prieš vietinį A.S. 
P.T.T. klubą. Pasekmė — 64:23 
(24:10).

Kelias sukasi namų link. Beliko 
Paryžius. Ir tai yra kelionės 
tikslas, nes tikimasi susitikti su 
Prancūzijos olimpine krepšinio rink
tine. Paryžiuje mūsų krepšininkus 
pasitenka vietiniai lietuviai priešaky 
su p. ministeriu Bačkiu. Per ketu
rias dienas buvo susipažinta su po-

— Tarpvalstybinės rungtynės: Ita- 
lija-Sveicarija 91:67, Norvegija-Da- 
nija 108:97.

Futbolas. Tarpvalstybinės rungty
nės: Stockholme Šveęlija-Austrija 
3:2 (2:1); Bielgrade Jugoslavija-Al
banija 0:0; Islandija-Airi ja 2:0 (1); 
Islandija-Suomija 2:0 (I); Bulgarija- 
Jugoslavija 1:3, Rumunija-Cekoslo- 
vakija 2:1 (1).

Plaukimas. Nauji pasaulio rekor
dai: 100 m. kraul — Ford (JAV) 55,4 
sek.; 200 m krūt. — Verdeur (JAV) 
2:30,0 4X100 m. kraul — Newhaven 
(JAV) 3:48,6 min.

— Žymesnės pasekmės: 100 m. 
kraul — Jany (Prane.) 57,6 sek., Ris 
(JAV) 58,4 sek.; 400 m. kraul — Mc 
Lane (JAV) 4:45,6 min., Mitro (Vengr.) 
4:47 min., Jany (Prane.) 5:02,9 min.; 
800 m. kraul — Mitro (Vengr.) 10:09,4 
min.; moterų 100 m. kraul — Curtis 
(JAV) 1:07,7 min., Andersen (Dan.) 
1:07,8 min.; 100 m nugara — Zim
mermann (JAV) 1:17,3 min., Harup 
(Dan.) 1:18,1 m.; 200m krūt —'No
vak (Vengr.) 2:56,0 min.; 400 m.kraul 
— Andersen (Dan.) 5:10,4 min., Cur
tis (JAV) 5:22,5 min,

— Tarpvalstybinės vandensvydžio 
rungtynės: Belgija-Olandija 
Olandija-Prancūzija 7:4,

Tenisas. Daviso taurės Europos 
zonos pusfinaliuose Čekoslovakija 
įveikė Italiją 3:2 ir Švedija Stock- 
holme sukirto Angliją 4:1. Milane 
svarbiausias susitikimas buvo tarp 
Italijos raketės Nr. 1 Cucelli ir čekų 
pažibos Drobny. Pastarasis atsigriebė 
už pralaimėjimą Winbledono turny
re, įveikęs savo mažąjį priešininką 
6:3, 3:6, 6:2, 6:3. Cernik, nugalėjus 
del Bello 6:2, 6:4, 7:9, 6:3, čekai vedė

5:4,

Skelbimas Nr. 41
Nežiūrint finansinių sunkumų, 

LTB CZKartoteka ir Paieškojimų 
Tarnyba savo darbą tęsia, anksčiau 
paskelbtų nuostatų ribose. Prašoma 
tat visus LT komitetus tėsti siunti
nėjimą ligšioline tvarka ir adresu 
kasmėnesinius pranešimo apie gy
ventojų judėjimą ir ieškomų asmenų 
pareiškimus.

Gausioms ieškojimų pašto išlai
doms padengti, kartu su ieškojimu, 
prašoma siųsti tokius pašto ženklų 
kiekius:
1) už patikrinimą adreso C/Kartote- 

koje . '. . 24 pf. pašto ženki.
2) už ieškojimą asmens per spauda

50 pf. pašto ženki.
3) už ieškojimą asmens,. esančio už

jūriuose . . 100 pf. pašto ženki. 
Pastaba I: nepilnateisiams LTB

nariams šie tarifai pakeliami pen
keriopai.

Pastaba II: pilnateisiais LTB 
nariais laikomi tie asmens, kurie turi 
TLB mokesčių knygeles; jų ieško
jimų pareiškimai turi būti vizuojami 
vietos LTB padalinių.

Ne V. Vokietijos ribose gyvenan
tiems asmenims į jų laiškus bus at
sakinėjama par centrines tų kraštų 
liet, organizacijas arba betarpiškai, 
jeigu to pageidaus laiško siuntėjas 
ir kartu su savo laišku prisių po 2 
pašto kuponus (Coupon-repons inter
national).

Taupumo sumetimais j paieškoji
mus atsakoma tik tada, kai gaunama 

anga
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių ne

saugo. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pranešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM, 
toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. e Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti už kiek
vieną paieškomą po 1,- DM. O Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu 
su tekstu. • Platintojai atsiskaito už kiekvieną numerį, -sau pasilikdami 10*/> nuolaidos. 
Laikraščio grąžinimai vengtini. • Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaido
mis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,30 DM.

MUSU KELIAS

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

Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a d. Donau, Kąpuzinerstr. 16

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

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. T’’'T''P 20Įį

kariniu Paryžium. Tuo metu veda
mos derybos su Prancūzijos rinktine 
dėl rungtynių, bet jos neduoda re
zultatų. Prancūzai visais galimais 
būdais atsisakinėja. O tikroji prie
žastis, nors tai privati nuomonė, bu
vo ta, kad sėkmingas žygis po Pran
cūziją, ;būtų baigtas paskutiniu ir 
didžiausiu laimėjimu. Prancūzams 
tai būtų ne labai malonus faktas, ka
dangi Londono olimpiada jau čia pat. 
Tad tenka žaisti Paryžiuje prieš Azur 
ekipą. Žaista geroje salėje, rungty
nes stebi ir Prancūzijos olimpinės 
komandos žaidėjai, jų tarpe ir mums 
pažįstamas internationalas Fabrikant. 
Susirinkusi ir Paryžiaus lietuvių ko
lonija. Pirmas puslaikis, nors jau
tėsi nervuotumas ir maža nesėkmė, 
baigiamas lietuvių naudai 24:7. Šiuo-

Įvairios žinios
• AP praneša, kad vyriausylės pa
reigūnai pareiškę, jog Čekijos ka
riuomenės štabo viršininko pavaduo
tojas generolas Anton HasaI yra pa
bėgęs prieš kelias savaites į Vokietiją.
• Sydnejaus (Australijoje) mieste 
iškrito lengva sniego danga. Gyven
tojai mieste sustojo ir stebėjosi, nes 
toks šaltas oras, kaip praneša meteo
rologijos biuras, buvęs tik 1872 me
tais. (AP)
• Rumunijos komunistinis mlniste- 
rių kabinetas nutraukė konkordatą, 
sudarytą su Vatikanu 1929 metais. 
Toks sprendimas padarytas pagal 
konstituciją, kurioje numatoma „pil
na religijos laisvė“, praneša Rumu
nijos žinių agentūra. (R) 

20. Italų pora Cucelli (del Bello ne
tikėtai įveikė čekus Drobny)-Cernik 
6:1, 8:6, 6:2, Drobny dar reikėjo pa
prakaituoti prieš del Bello 11:9, 6:3, 
62, o Cucelli įveikė Cernik 6:2, 2:6, 
6:3, 6:3.

Stockholme pirmąją dieną susiti- 
Ico abiejų komandų žvaigždės: anglų 
Mottram su švedų Lennert Bergelin. 
Švedas pelnė pergalę 6:3, 6:2, 6:3. 
Anglams garbės tašką pelnė Mott
ram prieš Torsten Johansson.

— JAV zonoje Meksika 4:1 Mon- 
trealyje įveikė Kąnadą ir susitiks 
su Hanavoje VII. 27 įvykstančių 
rungtynių Australija-Kuba laimė
toju.' •-

— Naujai iškeptas Winbledono 
laimėtojas Bob Falkenburg (JAV) 
Paryžiaus turnyre trijų setų kovoje 
pralaimėjo prancūzui Bernard. An
trasis ''finalistas John Bramwich 
(Austrai.) iškrito prieš Destremean 
(Prane.). Finalinėse rungtynėse ame
rikietis Patty nugalėjo Bernard 6:4, 
6:1. Vytų dvejete pirmą vietą iško
vojo Branwich-Sedgman (Austrai.), 
finale įveikę Falkenburg-Patty (JAV) 
6:2, 6:4. km.

bet kokių žinių apie ieškomuosius 
asmenis. Ir paskiri tautiečiai ir LTB 
padaliniai prašomi sekti, kad visų 
adresų pasikeitimai būtų pranešine- 
jami C/Kartotekai, nes be to — sėk
mingas ieškojimų darbas yra sunkiai 
beįmanomas.

Skelbimas Nr. 42
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti 
C/Kartotekon per artimiausius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

660. Ramašauskienė Stefa, jos 
duktė Ona ir sūnus Jonas iš Vilka
viškio; Radzinevičiūtė Aldona iš Gi
žų; Perliba Petras (1923) iš Sodėnų.

661. Nausėdas Povilas su žmona 
Veronika iš Stemplių; Baubliai nuo 
Vainuto; Erčius ^Nikodemas su šeima 
iš Spraudančių; Karklytė Natalija 
(46 mt).

662. Šimkuvienė - Stefanayičiūtė 
Elena su šeima iš Vilniaus; kuprai- 
tis Richardas (1922) iš Mintvilaičių; 
Bendoraitis Juozas su žmona Ona. .

663. Iš JAV gauti giminių adre
sai: Vitui Vasiliauskui, Er. Karabe- 
vičiui, Stasiui Kirdeikai, Onai Žag- 
žeckiene-Selevičiūtei, Elenai Grigaliū
nienei, Vincui Suopiui, Amelijai Le- 
bedienei, Stasei Zigmantaitei, Anta
nui Polekauskui, Eleonorai Samaus- 
kienei, Juozui, Mačėnui, Vitoldui 
Brylingui, Algirdui Kačanauskui,

se rungtynėse jau žaidžia ir V. Gry
bauskas. Antroje žaidimo dalyje mū
siškiai yra padėties viešpats ir bai
gia garbingai savo gastroles, garsin
dami Lietuvos vardą dar viena per
gale 64:17. Malonu pastebėti, kad 
Fabrikantas po rungtynių pareiškė, 
kad lietuviai būtų nesunkiai įveikę 
ir Prancūzijos rinktinę. Paryžiečių 
lietuvių išlydėti, mūsų sportininkai 
pasuko per Strassburgą namų link.

Ilgai dar kalbės prancūzai apie 
lietuvius sportininkus ir jų pavergtą 
tėviškę, nes šis žygis paliko nelengvai 
išdildomus pėdsakus, komanda iš
vyko ne iš prabangių Kūno Kultū
ros Rūmų Kaune, aprūpinta svetima 
valiuta, bet iš vargingos D. P. pasto
gės. Grižo jinai praturtėjusią dva
sia, nes atliko tai, kas iš jos buvo 
laukta — išgarsino savos tautos var
dą. Lieka didi mūsų tautiečiu padė
ka ir linkėjimai toliau garbingai gin
ti tautines spalvas. Vyt. Jaunius

• ''Sovietų generolas Slnolov, Mas
kvos-komendantas, pareiškė, kad ka
riuomenė laikytųsi disciplinos ir re
spektuotų savo vyresniuosius. Jis rei
kalavo griežtai laikytis sveikinimosi 
taisyklių ir kritikavo apsiledmą ap
sirengime. Komunisf . partlj . padė
sianti jiems {gyvendinti discipliną. 
(HTB)
• „Izvestija“, -Sovietų valdžios or
ganas rašo, kad Švedijos planas dėl 
Skandinavijos karinio bendradarbia
vimo šalia Vakarų bloko esąs prie
danga nuo Anglų-Amerikos schemos, 
kuri traukianti prie Briuselio pakto. 
(UP)
• Prancūzijos parlamentas yra pa
prašytas vyriausybės ratifikuoti per
leidimą 4000 akrų žemės plotą Alpėse 
Italijai, kaip tai buvo numatyta Pa
ryžiaus konferencijoje.
• Bukarešte (Rumunijoje) išleistame 
kominformo žurnale iš naujo puola
mas maršalas Tito ir kaltinama Ju
goslavijos komunistų partija, nes ji 
įsteigusi „teroristinį režimą“. Veda
majame rašoma, kad jugoslavai esą 
pakeliui performuojant partiją į liau
dies knlokų partiją. (UP). Taigi „puo
das katilą vainoja“, sako lietuvių 
liaudies patarlė.
O Slapta garo mašina, varoma 
karštu oru, aprašoma amerikiečių 
žurnale „Scientific American“, šioji 
mašina yra pagaminta slaptai Olan
dijoje vokiečių okupacijos metu. Da
bar amerikiečiai ir britai slaptai- 
vykdo tolimesnius darbus su ja. Tai 
naujo tipo variklis, kuris prieš 100 
metų buvo pagamintas Škotijos mi- 
nisterio R. Sterling ir jo brolio Ja
mes. Ji buvus naudojama daug me
tų, bet. apleista dėl stokos patyrimo. 
Naujoji mašina daug efektingesnė 
už gazoliną ar garu varomą mašiną. 
(AP)

Onai-Gertrūdai Amolevičienei, Ele
nai Merfeldienei, Antonie Zotzmann, 
Elzbietai Baškienei-Ruzaitei, Pranui 
Cetkauskui, Pranui Baleišiui, Va
lentinui Bužinskui, Vladzei Plerpai- 
tei, Algirdui Beniušiui ir laiškai — 
Kristinai Stašaitytei bei Joanai Ber- 
tašienei. Kartu su atsiliepimu pra
šoma įdėti reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

GRAŽI KNYGELE VAIKAMS IR 
MOTINOMS ' ,

Iš spaudos ką tik išėjo J. But
kaus paruošta, S. Statkevičiūtės 
iliustruota, 64 psL vaikams knygelė 
— Mažųjų Dienelės. Ji motinoms bus 
vadovas vaikų auklėjimo darbe, o 
vaikams — neperskiriamas draugas. 
Knygelės kaina 1,80 DM. Perkan
tiems daugiau daroma nuolaida. Pa
vieniai, užsisakantieji prisiunčia dvi 
markes. Užsakymus siųsti autoriaus 
vardu šiuo adresu: (13b) Dillingen/D., 
Lit. Lager.

Vanagaitė-Rudis Ieva, gyv. Ame
rikoje, kilusi iš Paškuonių km., Jū
žintų valse., Rokiškio apskr., ieško 
savo giminių ar pažįstamų, esančių 
tremtyje. Kreiptis: Br. Blinstrubas, 
Hanau a. M. Lietuvių stovykla, la-29.

Marčiiionis Bronius, gyv. a. m. 
vormilium, P. 205, Bay, Canada, 
ieško savo brolio, kilusio jš Alytaus 
apskr., Seirijų valsč. t

Vyr,F.Q.S.K-ta$.$kelbia
š. m. liepos 16 d. nutarimu, lietu

vių futbolo rinktinė yra atšaukiama 
iš INKOPF-o tarptautinių futbolo 
žaidynių dėl šįų priežasčių:

L Vyr. FALK-tas šiuo metu ne
turi jokių lėšų apmokėti futbolinin
kų kelionėms iš įvairių stovyklų t 
Augsburgą ir atgal.

2. Prieš valiutos reformą gautos 
iš įvairių sporto klubų lėšos yra 
bendra tvarka įneštos į Augsburgo 
Landeszentralbank ir šiuo metu apie 
bet kokį Vyr FASK-tui priklausan
čių pinigų iškeitimą nėra žinoma, 
nors daromi tam reikalingi žygiai.

3. Š. m. liepos 3. d. pagal IN
KOPF-o žaidynių tvarkrašti turėju
sios Įvykti futbolo rungtynės Lietu
va- Latvija neįvyko ir apie neatvy
kimo priežastis Vyr FASK-tas dar 
iki šiol neturi jokių informacijų (ne
žiūrint susitarimo INKOPF-o posė
džiuose). To pasėkoj, Vyr. FASK-tas 
— jo nariai privalėjo skolintis pinigų 
iš privačių asmenų futbolininkų ke
lionės išlaidoms padengti. Šiuo metu 
nė dalies tų skolų nėra iš ko padeng
ti. Dalyvavimas sekančiose rungty
nėse reiškia dar didesni apsidėjimą 
skolomis.

4. Nors iki šiam laikui mūsų fut
bolo rinktinė ėjo be pralaimėjimo, ir 
puikai suprantame mūsų tautinės re
prezentacijos reikšmę, vis dėlto esame
priversti šį futbolininkų iki šiol sėk

mingą darbą nutraukti dėl lėšų sto
kos.

Nuoširdžią padėką reiškiame: p. 
M. KATILIUI už sudarymą bei orga
nizavimą rungtynių su Prancūzijos 
sporto klubais; p. R. PESECKUI už 
organizavimą finansinės paramos bei 
nenuilstamą rūpinimąsi mūsų krep
šinio rinktinės reikalais; p. CĖSNAI 
— už organizavimą piniginės para
mos mūsų krepšinio rinktinei; p. 
CESNIENEI — už tautinių juostų 
išaudimą; buvusios ZIRNDORFE 
mūsų Sargybų Kuopos vyrams ir p. 
p. karininkams už sudarymą sąlygų 
treningui ir maistą; p. Lastui ir jo 
vadovaujamos kuopos vyrams už pa
ramą maistu; p. DYRIKIUI, A. už 
finansinę paramą mūsų krepšinio 
rinktinei.

Taip pat dėkojame visiems auko
tojams ir darbuotojams, kurie darbu 
ar parama prisidėjo prie organizuo
jamosios kepšininkų išvykos Pran- 
cūzijon.

Už mūsų futbolo rinktinės išlai
kymą bei sudarymą sąlygų ruoštis 
tarptautiniams susitikimams nuošir
džią padėką reiškiame: Augsburgo 
Hochfeldo kolonijos lietuvių Komi
tetui, Augsburgo LRK valdybai, p. p. 
BACEVIČIUI Sigitui. BAZILIAUS- 
KUI Sigitui, VAŠKEVIČIUI, JUO
ZAPAVIČIUI, KEZENIUI, VEIKU
ČIU! ir visiems prisidėjusiems prie 
šio darbo.

Dėkojame p. TUMOSEVlClUI už 
prisidėjimą, prie krepšininkų maiti
nimo Pavergtųjų Tautų Krepšinio 
žaidynių metu Augsburge.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

Padėka
skausmo valandoje, 1948.
Molln sanatorijoje mano

Didžio 
VI. 14 d. 
vyrui
A. A. Dr. Leonui-Viktorui ŠIMAIČIUI 
mirus, už parodytą rūpestingumą ve- 
lionies ligos metu ir palydint į am
žiną poilsio vietą mano tėvams p. p. 
V. ir St. Gavrilovams, kun. Dek. Da- 
bašinskui, Dr. Vyšniauskui ir jo šei
mai, Molln sanatorijos Dr. Lember- 
ger, Br. R, Kr., Miss Hoggan, mu
zikui V. Banaičiui ir chorui, Ed- 
mundsthalio ligoniams lietuviams ir 
medicinos personalui, Spakenbergo 
liet, stovyklos vadovybei, ambulato
rijos ir ligoninės bendradarbiams,. 
Lūbecko Artillerie Kareivinių liet, 
stovyklės vadovybei ir visiems ki
tiems, gėlėmis ir vainikais uždengu
siems mano mylimo vyro kapą, nuo
širdžiai dėkoju.

Galiną
GAVRILOVAITE-ŠIMAITIENE

Montreal, Canada

mirus, 
jautos 
Vladui

STASEI PAULAUSKAITEI- 
SKRIPKAUSKIENEI 

reiškiame gilios užuo- 
mūsų bendradarbiui 

Paulauskui 
8722 Darbo Kuopa

5
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

„5. Atsiminkime, kad diktatūra 
nepakenčia jokios' kritikos ar opozi
cijos. Tito pažymėtas sunaikinti tik 
todėl, kad js parodė nepriklausomy
bės ženklus. Diktatūra nepripažįsta 
jokios laisvės kalbėti ar veikti. Pri
siminę tai, suprasime, kad „darbinin
kų rojus“ yra didžiausia apgaulė, kur
kada nors buvo vykdoma. Rojus, ku-

Ar bus naujas karas?
Lordas Vansittartas, žymus britų 

politikas, Daily Mail laikrašty įspėja 
pasaulį apie artėjantį 
rodo priemones, kurių 
vyriausybės. Mes čia 
straipsnio santrauką.

Rusai jau atsakė sąjungininkams 
dėl nežmoniškos Berlyno blokados 
užbaigimo, rašo lordas Vansittartas. 
Atsakymas esąs arogantiškas, ven
giąs aiškumo, pilnas ilgų išvedžio
jimų, kaip tai priimta totalitariniam 
stiliui.

karą ir nu
turėtų imtis 
duosime to

per

ko- 
są-

starajam nebūtų padėję Vakarai. Vo
kiečių penktoji kolona buvusi 
maža, palyginti su komunistų.

„3. Atsiminkime visada, kad 
munlzmas yra ne partija, bet
mokslas. Demokratijai tol bus pavo
jus, kol komunizmas bus laikomas 
tokia pat teisėta partija, kaip ir ki
tos laisvuose kraštuose. Leisti "šiai 
apgaulei reikštis praktikoje yra tai 
savižudybe. Todėl niekad nekreipti 
dėmesio į komunistų vartojamą žodį 
„demokratija.“ Niekad netikėti nė

jeiriai visada jus visus likviduos, 
jiems susidarys proga. Kaip gali žu
dikas būti geru draugu? Stalinas yra 
tironas, nes jis išžudė milijonus, 
idant išsilaikytų valdžioje.

Palyginkime vėl nacius. Jie bu
vo ir yra gyvuliai, nes jie atėmė 
30.000.000 žmonių gyvybes. Į šį skai
čių jeina ir karo meto aukos. Jei 
norime juos palyginti su komuni
stais, rašo DM, turime karo meto 
aukas atidėti Į šalį arba įtraukti tuos, 
kurios komunistai pasiektų pasauli-

riame darbininkai yra pririšti prie 
savo darbų kaip anksčiau darydavo 
šerifai, kur nė vienas negali nė 

'žingsnio pasitraukti be policijos lei
dimo; kur kiekvienas šnipinėja savo 
kaimyną ir kur po 30 bandymo metų 
gyvenimo standartas yra daug že
mesnis negu „kapitalistiniuose“ kraš
tuose!

6. Jei atsiminsime šiuos visus da
lykus, suprasime, kad tarp demo
kratijos ir jos opozicijos negali būti 
bendradarbiavimo. Jei diktatūra ir 
toliau vykdys savo ekspansijos poli
tiką, karas yra neišvengiamas: de
mokratija negali leistis pavergiama.“

Stalinas nerodo noro susitarti, 
tematyti tik senas propagandos ir 
ekspansijos niežėjimas, kurios buvo 
Išmėginta Italijoj.

Lordo mamymu, būtų kvaila pra
dėti kitą tuščią 4-rių konferenciją 
tomis pačiomis sąlygomis. Laikas 
■atėjęs imtis pagrindinių dalykų.

„Dar kartą esame arti karo, ir 
todėl kyla klausimas: ar galima jo 
išvengti naudojant tas pačias prie
mones, kurios būtų sulaikiusios Sta
lino pirmataką — Hitlerį?

Viena tokių priemonių yra di
džiausias atvirumas — mums pa-

vienu žodžiu, ką sako komunistai. Jie 
yra piktesni melagiai negu naciai, ir 
Stalinas sulaužė sutarčių nemažiau 
už Hitlerį.

Nė vienas diktatorius negali lai
kytis žodžio, nes jo pareiga yra su
laužyti jį dėl savo naudos. Praėju
sieji 30 metai patvirtina tą kiekvie
na detale.

4. Nereikia pakasti nė vieno, ku
ris kalba apie komunistus ir jų krea- 
turas kaip apie „visai gerus drau
gus“. Kiekvieną tokį,' kuris taip kal
ba, laikyti kvailiu arba niekšu“, 
įspėja lordas Vansittartas: „diktato-

niame kare.“
Šie skaičiai būtų, žinoma, žymiai 

didesni. Čia straipsnio autorius pri
mena badą, kulokų likvidavimą, 12 
milijonų vergų, iš kurių 10 % su
nyksta kasmet, nenuilstamas ekze- 
kucijas, koncentracijas stovyklas sa
telitiniuose kraštuose. Ir visa tai su
daro 30.000.(Jb0 aukų be karo.

Ir čia, tarp tų kruvinųjų brolijų, 
skirtumas yra ne kokybėje, bet tik
tai kiekybėje. Vokiečių buvę 70.000.000, 
o rusų su satelitais — 300.000.000 ir 
todėl vokiečiai negalėję tiek daug 
įvykdyti priespaudos.

Ar gali ši politika pasikeisti? Ga
li, bet lordas neperdaug tuo tiki. Jis 
sako, kad „mes galime net šią dvy
liktą valandą sulaikyti tironiją“. 
Tiesa, dabartinė Sovietų forma nėra 
daug žadanti, bet ir tokiu atveju 
šansų dar būtų, jei mes padary
tume siuos du dalyku: 1) sudaryti 
Vakarų sąjungą, įtraukiant, žinoma, 
taip pat JAV ir apimant' kiekvieną 
karo potencialo sektorių, ir 2) padi
dinti pačių britų įnašą į tą sąjungą." 
To jis reikalavęs dar prieš metus. Jei 
Vakarams tai nepasiseksią padaryti, 
tada būsią jau pavėluota. (J. A.)

Jul. Raiauskaitš 
koncertuoja Amerikoje
Mūsų žinoma pianistė Julija Ra- 

jauskaitė-Siušienė, tremtyje gyve
nusi kurį laiką Dillingeno, vėliau 
Augsburgo stovykloje ir sėkmingai 
čia koncertavusi, dabar persikėlusi į 
JAV į Virginijos štatą, pradėjo pir
muosius žingsnius naujosios tėvynės 
koncertiniame gyvenime. Jos pir
mieji • du koncertai Virginijos sosti
nėje Richmond, pusiau privataus po
būdžio, turėjo gražiaus pasisekimo. 
Vienas jų, suruoštas Y.M.C.A., buvo 
plačiai aprašytas, žinomame Ameri
kos laikraštyje „Richmond Times“, 
kur buvo įdėta ir pianistės nuotrau
ka. Šio koncerto pasėkoje mūsų pia
nistė gavo oficialų kvieti., i duoti 
viešą koncertą Richmonde lapkričio 
30 d. Reikia pažymėti, kad Richmond 
miesto muzikinis gyvenimas pasižy
mi dideliu aktyvumu ir, kaip papra
stai Amerikoje, daugiausiai koncer
tuoja žmyiausi pasaulio menininkai. 
Iš to taško vertinant numatomas Ju
lijos Rajauskaitės koncertas yra ne
mažas laimėjimas ne tik jos asmeni
niame, bet ir mūsų tremties meno 
gyvenime.

tiems, mūsų draugams ir mūsų prie
šams. Ir jeigu toks atviras įspėjimas 
būtų buvęs priimtas dėmesin prieš 
antrąjį pasaulinį karą, tai 30.000.000 
.gyvybių i'ūtų išsaugota.

PAPRASČIAUSIOS ATSARGUMO

•» t

Projektuojama ginkluotos vilkstinės
ATEINANČIOS SAVAITES BUS SPRENDŽIAMOSIOS

PRIEMONES
Dar kartą turi būti imtasi šių 

paprastų ir skubių atsargumo prie
monių:

1. Visada atsiminti, kad komuniz
mas, nacizmas ir fašizmas yra toks 
trejetukas, kurių komunizmas yra 
gimęs pirmasis. Šiuo ypatingu metu 
komunistai Vokietijoje atgaivina 
jaunuosius brolius, naujai pavadin
tus nacionalinė demokratų partija, 
vietoje nationalsocialistų partijos. 
Atsiminkime taip pat, kad Maskvos 
komunistai 1939 m. apgalvotai pri
vedė prie karo, sudarydami sąjungą 
su naciais, ir kad jų agentai kiek
viename krašte, įskaitant - ir Brita
niją, mėgina demokratiją nuversti. 
Vos jiems nepasisekė Prancūzijoje — 
tik Amerikos jėga sutrukdė Krem
liaus tikslus. Todėl būtų kvaila ir 
mums žaisti su komunistais“, pastebi 
lordas.

. Atsiminkime visada, kad bro
liai (komunistai, naciai, fašistai, red.) 
tikrai turi tuos pačius tikslus — pa
saulyje dominuoti — ir jie neišsiža
da išdavystės, grasinimo ar melo. Jei 
1941 metais jiems nepasisekė, tai 
tik todėl, kad abu norėjo pasaulio. 
Kokie skirtumai tarp jų?“ Rusai ne
buvę pakankamai pasiruošę kariškai, 

. vokiečiai tuo atžvilgiu juos viršiję. 
Hitleris Staliną būtų sumušęs, jei pa-

HTB pranešimu iš Frankfurto, 
JAV aiškinasi su D. Britanija ir 
Prancūzija, ar jos galėtų paremti 
„sąjungininkų jėgos demonstracija“, 
kad pralaužtų Berlyno blokadą sau
sumoje. Jėgos demonstracija būtų 
vykdomas maisto Ir kitų dalykų 
transportas ginkluotais konvojais, 
plentais ar gelžinkelials iki Berlyno. 
Sprendimo laikiama savaitės ar dvie
jų būvyje, autoritetingi šaltiniai pra
neša. Be to, šis pranešimas atspaus
dintas kariniame laikraštyje „The 
Stars ant Stripes“. Jame nurodoma, 
kad tai vienintelis kelias išbandyti 
Sovietų ketinimus. Tą klausimą esą 
aptars dar prez. Trumanas su prez. 
kandidatu p. Dewey, rašo NYHT.

Gautos informacijos rodo, kad 
Whitehall jėgos demonstravimui pri
tarianti. Paryžius šį klausimą spren
džiąs sunkiau, ypač po to, kai viena 
vyriausybė griuvo, o antroji tebėra 
organizacinėje stadijoje ir dar nesu- 
sicementavusi.

Prieš ginkluotos vilkstinės vyk
dymą Sovietų karinis gubernatorius 
būtų painformuotas per 48 vai. Po 
to jau slinktų anglis ir maistas, sau
gomas ginklų.

Amerikiečiai svarsto, kad tokiu 
atveju būtų pakviesti J. Tautų stebė
tojai ir spaudos atstovai iš abiejų 
pusių — Sąjungininkų ir Sovietų.

Sovieių
NAUJAS DOKUMENTAS API

NYT iš Turkijos praneša, kad M. 
Romanenko baigia studiją apie So
vietų Sąjungos priverčiamąsias dar
bo stovyklas. Paskutiniu metu jis 
gyvena Mūnchene, bet anksčiau jis 
gyvenęs įvairiose Sovietų stovyklose 
ir dirbęs prie statistikos skyriaus 
darbų, kur galėjęs susidaryti vaizdą 
apie ekonominę reikšmę šių prievar
tos darbų Maskvos režimui.

Jo duomenys esą nuo 1930 iki 
1942 metų, bet iš esmės niekas nepa
sikeitę. Stovyklų operacinė admini
stracija buvusi pirma GPU, vėliau 
NKVD ir dabar MVD rankose. Tie
sioginė darbo stovyklų kontrolė pri
klausanti vadinamam GULAG or
ganui.

Pagal Romanenko, darbo stovy
klose esą milijonai politinių kalinių, 
oficialiai vadinamų „socialiai pavo
jingų“, discipliniškai nusikaltę ir kri
minalistai. Jo surinktomis statisti
nėmis žiniomis, 6O°/o esą politiniai 
kaliniai ir jie nubausti pagal 58 
straipsni už „kontra-revoliucinę vei
klą“, 20°/o esą kriminalistai ir kiti 
20°/» — discipliniškai nusikaltę.

Pokariniam ūkiui . vykdyti, esą 
atidarytos naujos stovyklos Katan- 
goj, Indigirske ir Madagane, netoli 
Obės upės, kur bus išnaudojami pa
čios šiaurės mineralai.

Pasak jo, normaliai Sovietų pilie
čiai darbininkai dirba 8 darbo valan
dos kasdien, per 275 dienas metuose,

kaliniai
E PRIVERSTINIUS DARBUS
das pasdien, per . 275 dienas metuose, 
vai. per dieną ir 308 dienas metuose. 
Užlaikymas ir atlyginimas čia yra 
pigiausi.

MVD turi daug naudos iš jų dar
bo. GULAG sudarinėjanti darbo su
tartis su įvairiomis ministerijomis ir 
ji jas įvykdanti pigiausiu būdu, gau
dama didelį pelną, kurį’ naudoja 
MVD išlaikymui. (J.A.)

Įsidėmėtina pamoka
Liepos 22 d. Jungtinių Tautų bū

stinę Lake Success praskrisdamas 
neaiškios kilmės lėktuvas numetė 
bombą, kuri netrukus sprogo, nepa
darydama didesnių nuostolių ir ne
pareikalaudama žmonių aukų. Ame
rikiečių policija nustatė, kad tas ne
aiškusis lėktuvas nusileido aerodrome 
La Guardia, New Yorke. Patikrinus 
lėktuvą, rastas Jungt. Tautų būstinės 
planas su paženklintais pastatais, į 
kuriuos tariamai turėjo pataikyti nu
mestoji bomba. Lėktuvą vairavęs 
karo veteranas esąs psichiškai ne
sveikas, dažnai kankinamas haliuci
nacijų. Šį atentatą prieš JT vykdęs 
kaip tik norėdamas atkeršyti už jų 
neveiklumą beorganizuojant taiką.

AP praneša, kad neseniai buvo 
paleisti trys akmenys į Kento kuni
gaikštienės. karaliaus Jurgio marčios, 
automašiną ir Išmuštas langas, kai 
Ji įėjo j parodos pavliijoną.

Visuomenė taip pat būtų pain
formuota apie šį žygi. Ateinančios 
savaitės laikomos sprendžiamomis. 
(NYHT/am).

KONGRESAS TURĖS PRIIMTI 
GYNYBOS ĮSTATYMUS

Reuterls iš Washingtono praneša, 
kad .liepos 26 d. sušauktoje specia
lioje JAV Kongreso sesijoje Ameri
kos karo vadai tikisi, atsižvelgiant į 
Europos padėtį, pagerinti krašto gy
nybos reikalus, t .y. priimti įstaty
mus, kurie dabar negali būti vyk
domi nei orines pajėgas paruošiant 
nei laivyno reikalus tvarkant. Spė
jama, jog per šią sesiją būsią prii
mami ir krašto reikalams įstatymai 
bei iškeltas DP klausimas.
RYTŲ EUROPPIEClAI RUOŠIASI 

KARUI
UP iš Salzburgo praneša, kad 

Salzburgo savaitinėje apžvalgoje 
„Berichte und Informationen“ rašo
ma, jog dabar kalbama tarp rytinių 
europiečių tremtinių vadų su „Vakar 
rų būstinėmis" dėl 500.000 antikomu
nistinių tremtinių kariuomenės su- 
verbavimo.

Šis pareiškimas buvo padarytas 
straipsnyje tema: „Ateinančio karo 
planai". Straipsnis parašytas redak
toriaus dr. Herbert A. Kraus, buvu
sio Sovietų Sąjungos gyventojo, ku
ris palaiko ryšius su vadovaujančiais 
tremtinių politikais. (NYHT/m.)

PRANCŪZU POLITIKA BIJANTI 
KARO

Žinomas Reuterio korespondentas 
Harold King informuoja „Continen
tal Daily Mail“ iš Paryžiaus, jog 
Prancūzijos vyriausybė ėmusis nau

jų žygių Washingtone sugestionuo
dama, kad JAV Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu atsisakytų proteguoti „šal
tąjį karą“. Paryžiaus politiniuose 
sluoksniuose nepaprastai nervina
mas! dėl tarptautinės padėties. Vy
raująs įsitikinimas, kad bet kuris 
amerikiečių-rusų santykių pablogė
jimas savaime turėtų pasėkų ir 
Prancūzijai, kuri artimoje ateityje 
galimo karo atveju negalėtų net pati 
savęs apsiginti. Todėl Prancūzija 
nedalyvausianti jokioje akcijoje, kuri 
duotų priedangą Rusijai įtarti, kad 
Prancūzija esanti vienas prieš Rusiją 
nukreiptos akcijos dalyvių. Kaip bū
dingą atokios priešiškos akcijos pa
vyzdį Paryžius laiko Prancūzijos pri
sidėjimą prie JAV jėgos panaudoji
mo tuo atveju, jeigu rusai bandytų 
visus tris Vak. Sąjungininkus išstum
ti iš Berlyno. Užtat dabartinėse ap
linkybėse net nelaukiama, kad Pran
cūzija pritartų Londono konferenci
jos rekomendacijoms. Ji daug grei
čiau pasisakysianti už visišką Vokie
tijos nuginklavimą, nors tuo būdu ir 
prisiartintų prie Sovietų Sąjungos 
atstovaujamos nuomonės. Paryžiuje 
tikimasi, kad šią politiką paremsian- 
ti ir D. Britanijos vyriausybė, kuri 
taip pat neturinti intereso aštrinti 
įtampą tarp Maskvos ir Washing
tono.

Portugalijos karo ministeris Sen- 
hor Costa išvyko l Azorų salas. ŠI 
išvyka siejama su orinių bazių pa
ruošimu būsimiems įvykiams, nors 
oficialiai pareiškiama, jog tai buvusi 
seniai suplanuota kelionė. Jį lydėjo 
aukštieji valdininkai. (AP)

Tarptautinis lošimo klubas neapselnabe suktybių (Klišė „Im Ausland“)

VĖL PABALTIECIAI LAIVELIU 
PER ATLANTĄ

AP praneša, kad 29 estai prieš 
2 savaites išvyko iš Švedijos į Ang
liją, o dabar, praėjusį penktadienį, 
žvejų laiveliu Astrid išplaukė iš Ško
tijos į Kanadą. Laivelį apsirūpinę 30 
dienų, vadovauja kapitonas Vilu. Ke
leivių tarpe yra 10 moterų ir 7 vai
kai. Laikraštis primena, kad kelionė 
pavojinga, nes jau vėlus laikas esąs 
plaukti per Atlantą. (DM).

AUSTRALIJA PRIIMS 200.000 DP
AFP agentūros žiniomis iš Can

berra pasiremdama, kaip nurodo NZ, 
informuoja DENA, kad Australijos 
imigracijos ministeris Calwell liepos 
20 d. pareiškė, jog Australija esanti pa
siruošusi priimti 200.000 DP iš Euro
pos. Čia buv. Pabaltijo valstybių pi
liečiai būsią proteguojami. Reuterls 
praneša papildomai, kad "JAV prezi
dentas H. S. Trumanas pareiškė Au
stralijos ministeriui pirm-kui Joseph 
Chifley, jog JAV vyriausybė, bendra
darbiaudama su IRO, darysianti vis
ką, kad parūpintų laivų ir kitų prie
monių įkurdinti numatytų DP trans
portui paskubinti, (z)

PABALTIECIAI PRIE SLAPTŲJŲ 
GINKLŲ BANDYMŲ

Daily Mali bedradarbis, aprašinė
damas kaip Australijos dykumose 
ruošiama vieta, tiesiami keliai, sta
tomi namai, kur bus visai splaptai at- 
atliekami ginklų bandymai, pažymi, 
kad ten dirba ir 100 pabaltiečių trem
tinių, kurie neseniai emigravo į pie
tinę Australiją. Jų tarpe- dirba tik 
8 moterys — padavėjos Woomeroj. 
Ginklų bandymus atliks britų ir 
australų kariniai specialistai kartu. 
Čia bus išbandytas V 2 ir surinkti 
visi duomenys apie raketinius gin
klus. (m.)

ATENTATAS IR PRIEŠ JAPONŲ 
KOMUNISTŲ VADĄ

Iš sovietų karo nelaisvės sugrįžęs 
japonas angliakasis liepos 19 d. metė 
paties pasigamintą rankinę granatą 
į Japonijos komunistų partijos vadą 
Kiši Tokuda. Toji granata buvo tai 
dinamito pripildytas butelis, kuris 
sprogdamas 38 šukes suvarė į viešą 
kalbą sakantį komunistų vadą, jį 
sunkiai sužeisdamas. Sužeistasis savo 
kalbą tęsė dar 20 min. Atentatinin-- 
kas, kuris tuojau pat pasidavė poli
cijai, pareiškė, jis užpuolęs komuni
stų vadą, kadangi komunizmas truk
dąs „Japonijos pakilimą", (z)

IRO TAMPA UNO INSTITUCIJA
Kaip amerikinės zonos IRO vyr. 

būstinė iš Bad Kissingeno praneša, 
šiomis dienomis IRO konstituciją pa
sirašė Venecuela ir tapo 22-ju IRO 
paruošiamosios komisijos nariu. Šią 
konstituciją ratifikavusių ir pilnatei
sių narių jau yra 14 valstybių: Argen
tina, Australija, Belgija, Kanada, Ki
nija, Domininkonų respublika, Pran
cūzija, Guatemala, Islandija, Olandi
ja, N. Zelandija, Norvegija, D. Bri
tanija ir JAV. Kai tik .ją ratifikuos 
Bolivija, Brazilia, Honduras, Lilierl- 
ja, Panama, Peru, Filipinai ir .Vene
cuela, IRO tuojau pat taps specialia 
UNO institucija. Brazilija ir Vene
cuela jau yra pateikusios savo par
lamentams jų vyriausybių pasirašy
tąją konstituciją ratifikuoti, (z)
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