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Tylioji revoliucija D. Britanijoje
llašo Ged. Galvanauskas

Londono didybė. Anuomet, dar 
prieš karą, kas lankėsi aprūkusiame, 
miglų dengiamame Londone į akis 
metėsi įvairių bendrovių „limited“, 
bankų rūmai, kurie tyliu tūnojimu 
tarė: „Mes esame D. Britanijos didy
bė“. Jei pats Londonas buvo visuo
met judrus, jo išorinė įtaką pamažu 
nustelbė New Yorkas. Buvęs skoli
ninkas tampa skolintoju. Ištvermin
gas britas per pastaruosius ketveris 
metus įsiręžia, kad išgelbėtų Lon
dono svorį bent sterlingo svaro pa
saulyje. Darbininkija daug ką pake
lia, net mažiausią mėsos davinį ir 
labai neaukštą atlyginimą. Jie iki šio 
meto nesijaudino brituose esančio
mis kastomis, aukštesnio luomo už
sidarymu. Tačiau darbiečial atlieka 
savo. Jie smogia į kapitalo šventyk
las, jas nacionalizuodami. Toji revo
liucija vyksta tylomis, pagal britišką 
mastą. Už nacionalizuotą turtą jie 
apmoka, ir riet buvusieji darbdaviai 
— kapitalistai lieka savo įmonėse 
dirbti. Kai kas darblečių nepaten
kinti tuo švelnumu, bet vadovybė vis 
dėlto palieka juos, kad pasinaudotų 
jų turima patirtimi. Londonas pa
mažu keičia veidą. Jis ir toliau lieka 
pajuodęs, niūrus, išdidus, siejamas 
istorinių tradicijų, bet pastarosios 
dabar pakeitė linkmę, vis labiau su- 
Visnominamos.

Nacionalizacija. Kai tas žodis at
skrenda į mūsų aus), tuojau susida
rome vaizdą: prievarta, teroras, trė
mimai. Viso tai' nerasime brituose. 
Darbiečial giriasi nacionalizavę: ang
lies kasyklas, elektrines, gazo įmo
nes, geležinkelius, transportą upėmis, 
sauskeliais ir oro keliais. Dabar ruo
šiasi geležies pramonę nacionalizuoti. 
Jau kalbama, kad bus paliečiama 
mėsos ir svaigalų prekyba.

nansinėje srityje padaryta ne
regėta spraga liberalistinėje sistemo
je, kai nacionalizuotas didysis ma
mutas Bank of England. Kiekvieno 
liberalo akyse buvusi finansinė tvir
tovė dabar atliks gal ne menkesnį 
■uždavinį, bet jau kita forma. Dabar 
kredito paskirstymas yra valstybės 
kontroliuojamas. Žaliavos skirstomos 
žiūrint britiškojo tautos ūkio gyvy
binių reikalų. Vyriausybė gali net 
tiesiog savo rankomis pasiekti atski
ras įmonės, jei atsiranda reikalas.

Socialinė sritis tik papildo nacio
nalizaciją. Socialinis draudimas, 
sveikatos globa, medicinos pagalbos 
patikrinimas britams leidžia naudo-

tis ta sistema, kuri pvz. Vokietijoje 
ir kituose kraštuose jau seniai ži
noma.

Jei šią tyliąją revoliuciją paly
ginsi su buvusiomis Lietuvoje vals
tybinėmis įmonėmis, nerasime dide
lio pagrindo pečiais gūžčioti. Gal bri
tui ir nemiela, o konservatoriui ne
pakenčiama, kai 1946 m. darbiečial 
uždarė garsiausią pasaulyje Liverpool 
medvilnės biržą ir jos vieton sukūrė 
medvilnės užpirkimo komisiją. Tie 
metai buvo liudininkai liberalistinio 
laikotarpio pabaigos. Prieš šimtą me
tų, .t. y. 1846, žinomajam liberalisti- 
niam sąjūdžiui Anticom Law League 
pavyko panaikinti earn law, drau
džiantį įvežti grūdus iš svetur. Anuo
met žemės ūkis buvo paaukotas pra-

monei, dabar jis skatinamas, 
šimtą metų britas įsivilko liberalistl- 
nį rūbą, bet britiškai politikai vesti. 
Šiandieną jis išsivilko, nes D. Brita
nijos reikalai verčia pasirinkti naują 
linkmę, kuri būtina jos .sveikatai.

Kas apmoka reformas? Minėtos, 
o ypač socialinės reformos brangiai 
kaštuoja. Kas nors už jas turi ap
mokėti. Kas yra tie geraširdžiai? 
Turtingieji. Pajamų mokestis yra 
gniuždinantis. 1948 m. tuo slenksčiu

(Nukelta į 4 psl.)

Prieš

ŽEMES REFORMOS PROJEKTAI 
ITALIJOJ

AP iš Romos praneša, kad, anot 
Italijos premjero de Gasperi, esąs pa-

ruoštas žemės reformos planas, kuris 
palies 1.200.000 ha žemės. Šis plotas 
bus išdalytas Italijos kaimiečiams.

Numatytoji išporceliuoti žemė ne
bus atimama, bet ją išpirks valstybė 
ar savivaldybės. Dvarai, turį 100 ha 
intensyviai kultivuojamos žemės, ar
ba ekstensyviai kultivuojami dvarai 
per 250 ha bus pavesti specialiai val
stybės organizacijai, kuri prižiūrės 
žemės išpardavimą kaimiečiams. Su
kurtoji organizacija parduos žemę 
kaimiečiams ilgatermininiu išsimokė- 
jimu ir techniškai padės žemę kulti
vuoti.

Anot premjero p. de Gasperi, ši 
žemės reforma valstybei atseisianti 
172.000.000 dol. žemei pirkti ir apie 
689.000.000 dol. viešiesiems darbams, 
nederlingai žemei sukultūrinti.

Pagal naują žemės reformos pro
gramą, būsią priversti parduoti že
mę 8.000 žemės savininkų. Jie turės 
parduoti nuo 20 iki 50 ’/o savo žemės. 
Tik 100 savininkų turės parduoti 5O°/o 
savo turėtos žemės. (NYHT/m)

Sovietai jau nori dėl Berlyno derėtis
ORO TILTAS PASITEISINO. SUSKATO VEIKTI SOVIETŲ DIPLOMATAI. VAKARIEČIAI AIŠKIAI 

NEPASITIKI IR TAI PAGRĮSTAI.

Diplomatiniuose Washingtono 
sluogsniuose, kaip informuoja UP, 
vis daugiau susitelkia gandų apie 
tai, kad sovietai netrukus pasiūlysią 
baigti Berlyno blokadą. JAV užsie
nių reikalų ministerija iki šiolei at5- 
sisakė pareikšti bet kokią savo nuo
monę tuo reikalu.

Tvirtinama, kad anksčiau buvęs 
Vokietijoje sovietų pasiuntinys De
kanozovas, kuris iki 1941 m. birželio 
21 d. Berlyne atstovavo Sovietų Są
jungai, šiuo metu esąs kaip tik at
vykęs Karlshorstan, kur įsikūrusį so
vietų karinė vadovybė Berlyne. Jo 
atvykimo tikslas esąs pasitarti su so
vietų karinės valdžios pareigūnais 
dėl santykių su vakariečiais atnauji
nimo. Be to, sovietų generolas Ma
linin esąs nuvykęs Washingtonan de
rėtis dėl Berlyno problemos išspren
dimo.

Kodėl sovietai iš karto pasidarė 
tokie nuolaidūs ir patys ėmėsi ini
ciatyvos bendradarbiavimui atnau
jinti? Svarbiausia priežastimi mini
ma katastrofiška rytinės zonos ūkio 
būklė, kurią sukėlė vakariečių kon- 
trablokada.

Sovietų atstovas Jungtinėse Tau
tose, Jokūbas Malik, taip pat atsi
sakė komentuoti šio turinio gandus 
— jų nei patvirtino, nei paneigė. 
Anglų, amerikiečių, o taip pat ir so
vietų atstovai Berlyne pareiškė, kad

jiems nesą žinomi jokie pasitarimai 
Berlyno blokados panaikinimo reika
lu. Gen. Clay pasisakė esąs abejin
gas dėl bet kokio panašaus sovietų 
pasiūlymo ir pabrėžė, kad spėlioja
mas rytinės ir vakarinių zonų ūkio 
komisijų susitarimas keistis prekė
mis ir sąryšy su tuo abišalės bloka
dos panaikinimas galįs būti įvykdy
tas tik tuo atveju, kada atitinkamai 
susitarsiančios okupacinių '7 pajėgų 
galvos — Vj^„'.ūsybės.

Iš Londono informuoja UP, sovie
tų pasiūlymo atžvilgiu vakarai esą 
labai abejingi, tačiau kelią tolimes
niems pasitarimams laiką visados at
viru.

Kitų stebėtojų nuomone, toks stai
gus sovietų aktyvumas siekiant pa-

naikinti Berlyno blokadą esąs suktas 
manevras, kurio tikslas — suardyti 
paskutiniu metu bebaigiamą sukurti 
vieningą vakarinę Vokietiją ir pa
telkti vokiečiams praktiškai vistiek 
neįvykdomą iliuziją — visos Vokieti
jos vienybę. Šitokius sovietų tikslus 
iš anksto numatydami, vakariečiai te
gali būti tik rezervuoti. Daugiausia, 
ką jie padarė, yra tai Londone posė- 
džiąvusių . trijų užsienių reikalų mi- 
nlsterių sutarimas atsisakyti kontra- 
blokados tuo pačiu metu, kada so
vietai paskelbs atšaukią savo bloka
dą. Tai yra vakariečių nuolaida, nors 
ir nedidelė. Mat, anksčiau buvo tvir
tinimą, jog pirma Berlyną atblokuoti 
turį sovietai, o tik tada tuo 
atsakysią vakariečiai.

Kinijos komunistu 
ultimatumas

UP iš Nankingo praneša, kad Ki
nijos komunistai įteikę jau antrą ul
timatumą vyriausybininkams, ręika- 
laudami pasiduoti. Ultimatumo ter
minas pasibaigė trečiadienį. Jie rei
kalavo, kad 1) komunistams nesiprie
šintų pereiti per Jangtse upę, 2) pa
šalintų Ciangkaišeką ir keturias šei
mas iš Kinijos politinio gyvenimo, 
3) vyriausybės atstovai, paskirti j 
koalicinę vyriausybę, būtų komunistų 
aproboudti ir 4) mažumas atstovautų 
koalicijoj taip vadinami „demokrati
niai elementai“ iš komunistų užimtų 
stičių. Atskiri komunistų daliniai 
slenka vis labiau pietų link, norėdami 
paimti visą Kiniją.

Nacionalistai praneša, kad jie ge
riau rizikuos karu, negu sutiks su 
komunistų pasiūlytais reikalavimais. 
Jei komunistai persikeltų per Jangtse 
upę, tai nacionalistai atsidurtų kari
nėse replėse ir taptų karo belaisviais, 
kokių dar iki šiol nieks nežinojo. To
kiomis sąlygomis negali būti jokios 
taikos.

Paskutinėmis radijo žiniomis, tai
kos derybos nutrukusios. Komunis
tai keliose vietose perėję Yangtsės 
upę ir slenka prie sostinės Nankingo. 
Laikinai pasitraukęs Kinijos prezi
dentas Ciangkaišekas vėl paėmęs vai
rą į savo rankas. Kovos vyksta toliau.

pačiu

Ultimatumas Sovietams iki 1952 m
UP iš New Yorko praneša, kad 

karinis analitikas G. F. Eliot mano, 
jog J.A.Valstybės savo saugumo su- 
metais gali pagrasyti Rusijai atomi
nėmis bombomis, jei Rusija iki 1952 
metų nepakeis savo laikymosi.

„Jei Rusija pradėtų“ knygos auto
rius spėja, jog Rusija po trejų metų 
galinti turėti atominę bombą, ilgų 
distancijų aviaciją, pagerintą prieš 
aviacinę gynybą ir „schnorkel“ pa- 
vandeninį laivyną. Po to, sako auto
rius, pasaulis gyventų didžiausioje ir 
nuolatinėje Sovietų užpuolimo ir tar
pusavio sunaikinimo baimėje, jeigu 
Rusija nepakeis savo priešiško nu- 
sitatymo nekomunistinio pasaulio at
žvilgiu.

Dėl minėtų priežasčių, rašo Eliot, 
JAV galinčios jaustis, priverstos vie
ną kartą Ar prieš 1952 metus pa
siųsti Rusijai ultimatumą maždaug 
tokio turinio:

„Arba jūs turite tuojau sutikti su 
tarptautine atominės energijos kon
trole ir atidaryti jūsų sienas pasauli
nės atominės įstaigos agentams arba 
mes pradėsime' naikinimą jūsų ato
minių įmonių ir jas remiančių ele
mentų (k. a. galingiausių jėgainių), 
panaudodami mūsų pečių atominius 
.ginklus“.

Anot Elioto, Rusija turinti apie 
metus laiko, per kurį turi nuspręsti, 
W pulti Vakarų Europą tikintis per

žygiuoti Vokietiją, Olandiją, Belgiją, 
Daniją ir šiaurinę Norvegiją.

Prancūzija, mano jis, susvyruos 
ar tai dėl komunistų perversmo ar 
invazijos 1950 m. pavasarį, tačiau Va
karų Unijos ir Atlanto pakto kraštų 
sustiprėjimo dėka sovietai gali būti 
sulaikyti prie Reino. Jis mano, kad 
Vakarai savo ginklų pranašumą te
galės išlaikyti tik iki 1952 metų. Po 
to jau įvyks karas, kuris sunaikins 
abi kariaujančias puses. (NYHT/am)

IR IRANAS ATŠAUKĖ SAVO 
AMBASADORIŲ iŠ MASKVOS
HT pranešimu iš Maskvos Irano 

vyriausybė atšaukė iš Rusijos savo 
ambasadorių, nes ir Sovietai atšaukė 
savo iš Teherano. Komentarų kol 
kas dar nėra. Irano ambasados dar
bus Maskvoje atliks chargė d’Affai- 
res. Sovietai savo ambasadoriaus at
šaukimą aiškina taip:

1) Maskva skundžiasi, kad Iranas 
pažeidęs Sovietų-Irano naftos susi
tarimą; 2) Kremlius labai nepaten
kintas amerikiečių karine parama 
Iranui ir tuo būdu Iranas tampąs 
amerikiečių karine ir aviacijos baze, 
kuri gresianti Sovietų Sąjungos sau
gumui; 3) Iranas esąs įtraukiamas į 
Artimųjų Rytų karinį bloką ankštai 
su ameriklečių-europiečių sistemos 
karine sąjunga susietą.

Manevruoja 70.000 JAV karių
MILŽINIŠKI TANKAI DREBINA MIESTELIUS

antrą dieną amerikiečiai 
pradėjo didžiausius ka- 
manevrus, kuriuose daly-

Velykų 
Vokietijoj 
riuomenės 
vauja, kaip praneša UP, 70.000 karių,
remiamų laivyno vienetų ir aviaci
jos. Manevrai prasidėjo netoli Čeki
jos sienos. Šiais manevrais karinė 
vadovybė, kaip rašo NYHT laikraš
tis, norėjo patikrinti, kiek ji gali su
laikyti priešą, jei Europoje prasidėtų 
kovos.

Dvi motorizuotos brigados vyko 
prie Čekoslovakijos sienos prieš įsi
vaizduojamą „agresorių“, kuris slen
ka iš Čekoslovakijos su pastiprinto
mis jėgomis. Ginti reikėjo 95 mylių 
frontą. Pėstininkų divizija turėjo 
apsikasti 90 mylių ilgio fronte, kad 
sulaikytų priešą.

Aukštai kvalifikuotos radaro įgu
los turėjo sekti, ar priešo aviacija 
neartėjo, kad galėtų perspėti savo 
dalinius, jei aviacija pultų.

Aviacija pradėjo ūžti iš savo ba
zių Vokietijoje, norėdama patikrinti, 
kiek jie gali pakelti ir kovoti. Lai
vyno daliniai praktikavo Bremeno 
uoste, iškeldami aprūpinimo atsargas 
ir kontroliuodami Reiną.

Manevruose dalyvauja stebėtojais 
Britanijos, Prancūzijos, Olandijos ir 
Norvegijos atstovai. Rusų stebėtojai 
nebuvo pakviesti, nes rusai ameri
kiečių niekad nepakviesdavo į savo 
manevrus.

Vykdomi kariniai manevrai labai 
sudomino vietos gyventojus, kai pro 
miestelius lėkė dideli tankai ir kiti 
motorizuoti vienetai. Lėktuvų pasi
rodymas taip gi veikė teigiamai, nes 
kiekvienas jautė, kad amerikiečių 
karinė galybė nėra sumažėjusi koky
biniu požiūriu, bet priešingai. Ji ir 
kiekybiškai čia laikosi- reikiamoje 
aukštumoje.

Stalino svilo švedas gydytojas
Italijos liberalų laikraštis „Ele- 

fante“ pateikia išsamų savo Stock- 
holmo korespondento pranešimą apie 
įvairių Stalino įpėdinių perspektyvas 
tapti tokiu įpėdiniu. Minėtasis ko
respondentas Giovanni Artieri rašo, 
jog paskutinės Aukšč. Tarybos sesi
jos metu fotografams nebuvę lei
džiama Staliną fotografuoti iš arti, 
kad stebėtojai negalėtų iš aiškių nuo
traukų spręsti apie pašlijusią Stalino 
sveikatą. Kaip nurodo jį matę liu
dininkai, Stalinas palikęs ypatingai 
paliegusio žmogaus įspūdį.

Prisimename, prieš porą metų 
švedų gydytojas Olivekrona, pasauli
nio masto chirurgas ir nervų ligų 
specialistas, buvo iškviestas ir nu
vykęs Maskvon nežinomos TSRS as
menybės gydyti. Jo pacientu tada 
buvo minima Stalinas, Ždanovas ar
ba Višinskis. Dabar tasai pats švedų 
gydytojas vėl buvęs nuvykęs Mas
kvon. Tačiau jo apsilankymo metu,

kaip žinoma, Ždanovas jau senokai 
miręs, gi Višinskis buvojo Karlsbade. 
Švedų gydytojas kategoriškai atsisa
kė paminėti savo paciento vardą, bet 
visi ženklai kalba už tai, kad tokiu

VENECUELA VĖL ĮSILEIS 
TREMTINIUS

„Die Neue JZeitung“ praneša iš 
Frankfurto, tremtinių (DP) emigra
cija iš Vokietijos į Venecųelą šį mė
nesį vėl pradedama vykdyti. Kaip 
žinoma, ją praėjusių metų gruodžio 
mėn. Venecuelos vyriausybė buvo 
sulaikiusi. Generalinio Venecuelos 
konsulo Frankfurte iniciatyva, kuris 
kaip pirmasis P. Amerikos atstovas 
pradėjo vykdyti DP emigraciją iš 
Vokietijos, jau maždaug 30.000 _DP 
Venecueloje susirado antrąją tėvy
nę. Tenai jie daugiausia darbo gavo 
plataus masto valdinėse statybose, 
baigia laikraštis.

KATALIKŲ PASIŪLYMAS 
PRIEŠINGAS TRUMANUI

UP iš Washingtono praneša, kad 
trys katalikų organizacijos — NCWC, 
NCCC ir CHA pasiūlė naują tautos 
sveikatos programą, pagal kurią bū
tų leidžiama tautinius sveikatos rei
kalus tvarkyti savanorišku draudimo 
principu, kai prezidentas Trumanas 
pasiūlė, kad tautos sveikatos reikalai 
būtų tvarkomi priverstiniu būdu. 
Katalikai siūlo, kad valstybė skirtų 
daugiau lėšų ligoninėms steigti, sub
sidijas mokėtų ligoninėms Išlaikyti, 
kur tai reikalinga. Žodžiu, katalikų 
pažiūros yra skirtingos negu Truma- 
no. Kai prezidentas nori tvarkyti iš 
esmės, katalikai nori tą klausimą 
palikti privačiose rankose.

pacientu buvo ne kas kita, kaip rau
donasis caras Stalinas.

Korespondento nuomone, jo die
nos esančios tikrai nebeilgos. Ne
maža kandidatų smailiną savo viltis 
tapti visagaliu paveldėtoju ir Stalino 
įpėdiniu. Betgi daugiausia paveldė
jimo galimybių turįs 47 metų am
žiaus kompartijos gener. sekretorius 
Malenkovas, kuris visais atžvilgiais 
galįs Staliną atstoti.

50 tautų konferencija Berne
AP iš Berno (Šveicarija) praneša, 

kad ketvirtadieni prasidėjo 50 tauty 
konferencija, kurioje svarstoma nau
ja tarptautinė karo konvencija. T. 
Raudonasis Kryžius yra pasiūlęs ato
minę bombą uždrausti, bet nelaukia
ma, jog tai būtų imtasi akcijos. Si 
konferencija siekia sudaryti sąlygas, 
kad karo metu būtų kuo mažiausia 
kančių. Iš Rytų dalyvauja Rusija, 
Vengrija ir Albanija. Jugoslavija, 
Lenkija ir Čekoslovakija atmetė pa
kvietimus dalyvauti šioje konferen
cijoje^ matyti, nenorėjo įsipareigoti,

kad karo metu nereikėtų atsakyti už 
nusikaltimus, padarytus prieš tarp
tautinės konvencijos nuostatus.

Konferencijoje svarbiausia bus 
siekiama apsaugoti civilius gyvento
jus karo metu. Toliau ji peržiūrės 
ankstyvesnį susitarimą dėl karo be
laisvių ir sužeistųjų karių. Ypač lau
kiama pasisakymo dėl civilių gyven
tojų apsaugos karo atveju. Rusija 
iki šiol niekad nesilaikė tarptautinių 
nuostatų apie karo belaisvius. Ir da
bar ji tebelaiko tūkstančius karo be
laisvių.
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Pro geležinės uždangos plyšį
TRUPUTIS 1941-42 M, ŽINIŲ APIE KAI KURIUOS MŪSŲ 8IBIRINIU8 TREMTINIUS SKAUTIŠKUOJU TAKU

" Redaguoja vyr. skin. A. Krausas -
Esu gavęs laišką iš buv. Vilniaus 

Stepono Batoro universiteto prof. S. 
K. (lenko), kuris 1941 m. birželio 14 
d. išvežtas iš Vilniaus, 41. VII — 42. 
II išbuvo siblrinėje NKVD stl/ykloje 
drauge su kitais lenkais, lietuviais, 
estais ir žydais, 1942 m. vasario mėn. 
drauge su kitais lenkais „amnestuo
tas“ išvyko iš stovyklos, atsidūrė Te
herane, paskum Beirute ir dabar savo 
laiške pateikia mums kiek žinių apie 
kai kuriuos savo stovykloje pažintus 
mūsų tautiečius. Nors prof. K. sa
kosi dar 1942 m. savo sužymėtas ži
nias pasiuntęs Londonan į lenkų 
„Fundusz Kultury Narodowej“ ir da
bar daug mažiau jų beturįs išlikusių 
savo užrašuose arba atmintyje, kar
toju* čia tuos likučius, kad ir gerokai 
pasenusius, bet nežinia ar savo laiku 
bebuvusius mūsų (pvz. amerikinėje) 
spaudoje paskelbtus.

Išvežtieji iš Lietuvos drauge su 
prof. K. tremtiniai Starobielske pa
tyrė apie prasidėjusį vokiečių karą 
su maskoliais, o liepos mėn. atsidūrė 
Sibire, netoli Siaurės ašigalio, už 
šiaurinio Uralo,' priverčiamojo darbo 
stovykloje, buv. Tobolsko gub., netoli 
Gary miestelio Sošvos paupyje (Soš- 
va — Tavda — Tobol — Irtyš — Ob), 
vadinamajame „47 lagpunkte X ot-

prof. K. nebeprisimena, dar Saka
vičių, Karvelį, Pulkauninką, Bložę, 
Kauno radijo stoties tarnautoją (pa
vardės neprisiminė), 1939 m. Lietu
vos atstovybės sekretorių Varšuvoje 
(bus tai, be abejo, V. Cečeta. M. B- 
ka), buv. Vilniaus lietuvių gimnazi
jos raštininką (pask. Kaune vidaus 
reikalų ministerijos svetimšalių re
ferentą. M. B-ka), Tadą Alekną-Alek- 
navičių. Vėliau prof. K girdėjęs, jog 
1942 m. daugelis lietuvių buvę iš sto
vyklos išleisti gyventi „laisvoje trem
tyje“ (na wolnej ssylce) Sibire. Jis 
tikrai žinąs, jog Stanislovas Žeglys 
tuo būdu išėjęs iš stovyklos, atradęs 
savo žmoną ir gimusį jam stovykloje 
tebesant sūnelį.

„Mirtingumas mūsų stovykloje 
buvo didelis (dezinterija, plaučių už
degimas, pelagra), gal kiek mažesnis 
lietuvių negu lenkų tarpe, nes dau
gumas lietuvių buvo jauni, tuo tarpu 
kai lenkai daugiausia vyresnio am
žiaus. Vis dėlto ir lietuvių tarpe 
daug kas mirė: 41. 7. 21 prokuroras 
Adolfas Jaukštas (prof. K. pabraukė 
„u“, kad nesupainiuotume su Jakšto 
pavarde), 41. 9. 16 (prof. K. klaustu
kas) Mikalojus Zaunskis, 41. 9. 24 
Pranas Bielašaukas, 41. 10. 7 Leopol

das Daukša, 41. 10. 15 Vytautas Pod- 
leckis (fabrikanto sūnus), 41. 10. 23 
Antanas Skinderis iš Šiaulių, 41. 10. 
15 Romas Striupas, 41. 11. 8 Andrius 
Misiukevičius, 41. 11. 10 Jonas Pus
kunigis, 41. 11. 15 Babtų vargonin
kas Juozas Miegavičius (prof. K. pa
vardė neaiškiai įrašyta), 41 m. gruo
džio mėn. teisėjas Mikalojus Matai
tis, tą pat mėli. Tomašiūnas, 41. 12. 
24 Mokėnas, 41. 1. 15 mokytojas Leo
nas Dzikas, bene tą pat mėn. prezi
dento Smetonos giminaitis Adomas 
Smetona, mokytojas Ejokas, Liau- 
dinskas. Be 'jų, mirė dar tuo metu 
kitoje stovykloje (35 lagpunkte) 10 
kilometrų nuo mūsų stovyklos, iš ku
rios jie buvo perkelti laikiniems dar
bams: Paulauskas, Rašėnas, jaunas 
matematikos prof. Zigmo Žemaičio 
giminaitis Žemaitis, sportininkas ir 
gimnastikos mokytojas Eidrigonis, 
Šiaupas, Šedys, Steponaitis, Ejorinas, 
Tamošiūnas, Jaskūnas, Kazlauskas, 
Vaitkevičius.“ Prof. K mini taip pat 
du Kauno žydu, mirusius- „47 lag
punkte“ 1941 m. rugsėjo mėn.: Šor- 
chą Uljamperį ir plačiai žinomą lab
darį (filantropą) Benjaminą Viduklo- 
rį. Sakosi turįs žinių ir apie estus.

M. B-ka

Skautų veikla pasauly
Prancūzija.

Tiems skontams, variams ir vy- 
čiams, kurie pasiryžo jūrininkais 
tapti, yra įkurta atskira organizacija, 
duodanti progos ir toliau skautų są
jūdyje likti veikliems. Tai yra „Ec- 
laireurs de haute mer“ — atvirosios 
jūros skautai. Visuose uostuose krašte 
ir kolonijose yra paskirti vadovai, 
kurie aprūpina juos buvojant sausu
moje. Yra palaikomi ryšiai su ati
tinkamomis organizacijomis, esančio
mis britų imperijoje. Atvirosios jū
ros skautai turi ir savo atskirą laik
raštį, kuriuo palaikomi ryšiai ir pa
sidalinama išgyvenimais.
Liuksemburgas.

Liuksemburgo skautų sąjungos 
skautininkas Aloyse Hentgen paskir
tas žemės ūkio ministeriu.
Vokietija.

Lietuviams DP skautams išemi
gruojant, skautiškas veikimas, silp
nėja. Bet kol bus dar skautų, veiki
mas nebus nutrauktas. Pirmijos Pir
mininkas vyr. sktn. K. Palčiauskas

ir vyr. sktn. D. Kęsiūnaitė jau kelyje 
Amerikon. Vyriausias Skautininkas 
Dr. V. Čepas ruošiasi taip pat Ame
rikon. Vyksta daug ir Australijon. 
Jau pasiruošė išvykti ar vyksta 
psktn. R. Norvydas, „Gairių“ redak
torius, „Vilniaus“ tuntininkas Vyt. 
Stasiškis, tuntininkas sktn. Vyt. 
Šventoraitis, psktn. K. Miliauskas 
tuntininkas iš Scheinfeldo ir visas 
būrys iš Freiburgo sesių ir brolių.
Norvegija.

Norvegų skautų sąjunga per pas
kutiniuosius dvejis metus 15% pa
gausėjo ir šiandien turi per 26.000 
skautų.
Portugalija.

Vyriausiuoju portugalų skautų 
vadovu išrinktas ligšiolinis vilkiukų 
vadas Jorjjfe Pereira Jardin. Praei
tais metais atšventė portugalų skau
tai savo sąjungos 20 metų sukaktį. 
Paskutiniais metais skautiška mintis 
labai prigijo kunigų seminarijose,
Triestas.

Nuo 1927 mt. skautų sąjūdi® 
Trieste buvo uždraustas ir tik 1945

dielenija Sieverno-Uralskich Lagie- 
rei“. Tenai buvo apie 250 lenkų (dau
giausia vilniečių), kieik daugiau per 
250 lietuvių (daugiausia kauniečių), 
apie 80 žydų (iš Vilniaus ir Kauno) 
ir apie 100 estų „su kuriais susitiko
me Starobielske“. Savo pažintųjų 
šioje stovykloje lietuvių tarpe prof. 
K. sumini prof. Praną Dovydaitį, li
teratą Vytautą Bičiūną, Lot. liet, žo
dyno aut. eksministerį Kazį Jokantą, 
eksministerius Papečkį, Endziulaitį, 
Voldemarą čameckį, gen. Sutkų, 
Starkų (su prof. K. klaustuku), buv. 
Klaipėdos gubernatorių Kubilių, vals
tybinės kontrolės valdininką Žygelį, 
jauną banko tarnautoją — violon
čelistą Stanislavą Žėglį, du broliu 
Pranaičiu, gusarų pulk. Bačkų (1940- 
41 m. dirbusį „Pienocentre“), kapi
toną Ignatavičių, „garsųjį lietuvių 
lakūną“ kapitoną, kurio pavardės

Griežtas protestas prieš sovietų melų
mt. atkurta skautų sąjunga. Kadan
gi politinė Triesto būklė nėra išaiš
kinta, naujai atsikurusioji sąjunga 
negalėjo būti pripažinta savarankiš-

4.683 DP įkurdinti New 
Yorko State

Valstybės pramonės komisaras pa
reiškė, kad New Yorko State įkur
dinta 4.683 tremtiniai, daugiausia šo
feriai, įmonių darbininkai, ūkininkai 
ir ūįjių vadovai. Žydų pobūvyje kal
bėdamas p. Corsi pareiškė, kad jie 
jau patyrę, jog DP imigrantai esą 
sąžiningi ir garbingi darbininkai, ku
rių didžiausias noras yra susikurti 
naują gyvenimą sau ir savo šeimoms.

„Mes žinome, kad DP yra gera 
medžiaga“, kalbėjo p. Corsi. „Mes 
norime jų todėl, kad jie yra iš tokio 
tarpo, kurie savo narsumu ir sme
genimis sukūrė didžiausią New Yor
ko State tautoje.“

Pasak jo, DP parodę, jog jie nori 
paimti tokį darbą, kurio vidutinis 
amerikietis nenori arba nėra pasi
ruošęs persitvarkyti, Jie užpildę tas 
darbovietes, kuriose amerikiečiai ne
nori dirbti. Iš kiekvienų 5 DP, at
vykusių i Ameriką, 2 įsikūrė New 
Yorko valstijoje.

Iš išduotų vizų 36% sudaro žydai, 
sako p. Corsi. Vėliau šis procentas 
keisis, nes žydai esą geriau organi
zuoti ir jų sugebėję daugiau atva
žiuoti į Ameriką. (HT)

Freiburgas. — Š. m. balandžio 12 
d. atvykusi Sovietų repatriacinė ko
misija, lydima DP karininko Mercier 
ir Marceau, prancūzų saugumo po
licijai dalyvaujant, restorane „Feier- 
ling“ rodė DP propagandinę filmą. 
Joje buvo stengtasi parodyti, kaip 
„draugiškai“ sutinkami repatriantai, 
kaip atrodo Estijos, Latvijos, Lietu
vos ir Ukrainos sostinės bei „atsta
tomas“ žemės ūkis. Rodant Latvijos 
ūkininkų darbus laukuose, buvo pa
rodytas „naujakurys“, kuriame buvo 
atpažintas tipiškas barzdotas kolcho- 
zininkas rusas (matyti, vietoje išvež
to į Sibirą latvio). „Publikoje pasi
girdo šauksmas „Russe“. Sis šauks
mas nepatiko p. Mercier, kuris išaiš
kinęs kaltininką stud. mišk. Zg. Dau
tartą reikalavo, kad apleistų salę ir 
rytojaus dieną prisistatytų pas' jį. 
Tačiau Dautartui paaiškinus, kadTeit. 
Mercier ta'pogi žino tą padėtį, kas 
dedasi dabartinėje Lietuvoje ir ki
tuose sovietų okupuotuose kraštuose, 
p. M. laikinai „nurimo“ ir leido stud. 
D. pasilikti salėje.

Pasibaigus šiai grynai propagan
dinei filmai, buvo parodyta kita fil
mą iš ukrainiečių (zaporoščų) gyve
nimo ir jų kovų bei persekiojimų, 
kuriuos jie seniau kentėjo nuo turkų. 
Filmą pasibaigė tuo, kad ukrainiečiai 
laimingai pabėgo nuo savo persekio
tojų turkų. Užbaigus filmą ir sovietų 
karininkams besirengiant pradėti žo
dinį mitingą, stud. Dautartas išnau
dojo progą ir vokiečių kalba, kurią 
supranta prancūzų pareigūnai, krei
pėsi į juos šiais žodžiais: „Jūs, ger
biamieji prancūzai, matote, kaip toje 
filmoje bėgo ukrainiečiai, persekio
jami turkų, taip ir mes DP bėgoms 
nuo biaurlų bolševikų, kurie čia stovi 
šalia Jūsų (buvo 4 karininkai — vie
nas pulkininkas ir 3 žemesnio rėngo).“ 
Susirinkę DP ir prancūzai nustebo. 
Užsiviešpatavo tyla. Tada kalbėtojas 
kreipėsi į rusų karininkus sekančiais 
žodžiais: „Plėšikai, kodėl jus neparo- 
dėt tūkstančių lietuvių, kuriuos iš- 
trėmėt i Sibirą? Kodėl jūs neparo-

dėt sovietinio režimo koncentracines 
stovyklas, kuriose vergauja milijonai 
nekaltų žmonių?“

Ištarus šiuos žodžius, rusų kari
ninkai pašoko kaip įgelti, o p. Mer
cier pribėgęs prie Dautarto grasin
damas suėmimu pareikalavo nu
traukti kalbą ir prisistatyti pas jį. 
Stud. Dautartas į tai atsakęs, kad jis 
tą patį pakartos ir pas p. Marcier ir 
nematąs reikalo pas- jį atsilankyti, 
bet jei p. M. nori, tai gali pas jį at
silankyti, nes kalbėdamas tiesą ne
bijo nei grasinimų nei suėmimo. Tuo 
šis įvykis ir pasibaigė.

J. Laisvūnas

SVETIMŠALIAI NAUJOJOJ AR
GENTINOS KONSTITUCIJOJ 
Pagal naujosios Argentinos kon

stitucijos 20 str., priimtą š. m. va
sario 1 d. Seimo posėdyje, svetim
šaliai, išgyvenę Argentinoje dvejis 
metus, turės teisę prašyti Argenti
nos pilietybės, kuri jiems bus sutei
kiama atitinkamų įstaigų. Svetim
šaliai, išgyvenę Argentinoje 5 metus, 
savaime taps Argentinos piliečiais, 
išskyrus tik tuos, kurie pareikš savo 
norą pasilaikyti senąją pilietybę. Pa
dariusieji tokį pareiškimą nebus ver
čiami apleisti Argentinos teritoriją. 
(L)

ka. Todėl palaikomi ryšiai su italų 
skautais.
JAV

Generolas Dwight D. Eisenhowe- 
ris neseniai išrinktas Amerikos skau
tų vyriausion Vadijon. Jis laikomas 
įsitikinusiu skautiškos minties šali
ninku, yra apdovanotas „sidabro bui
volo“ ordinu, aukščiausiu Amerikos 
skautų pagerbimo ženklu.
Belgija. *

Belgų skautai savo sąjungos 35 
metų sukakties proga išleido albumą, 
kuriame atvaizduota istorija ir veik
la nuo pat įsisteigimo.
Anglija.

Dar dėl Pagėgių vardu lietuviškumu
„Mūsų Kelio“ 24/25 Nr. Dr. J. 

Kantrimas šia tema rašo, kad vienas 
skaitytojas (V. R.) jam esą prikišęs, 
kam jis rašąs Pagėgiai, Gegė, 
tuo tarpu kai vietos gyventojai lietu
vininkai savo kaimą tevadiną Pa
jėgiai, o upę J ė g ė ; šiam tvirti
nimui ir autorius (Dr. Kantrimas) 
neprieštarauja.

Gi kaip tik šiuo minėto skaitytojo 
tvirtinimu ir esu labiausiai nuste
bintas. Mat, Pagėgiuose gyvenau 
(nuo 1924 m.) daugelį metų, turėjau 
artimų pažinčių ir nuolatinį kontak
tą su tikraisiais vietos lietuvininkais- 
ūkininkais ir turiu pasakyti, kad nė 
kartą negirdėjau, kad jie savo kai
mą būtų vadinę Pajėgiais!

Kad lietuviškoje apskrities virši
ninko antspaudoje buvo vartojama 
(kurį laiką, bet, rodos, ne iki galo, 
ir tai, gal būt, tam tikrais sumeti
mais, nes tiek apskrities v-kas, tiek 
jo įstaiga buvo praktiškai grynai vo
kiški!) Pajėgių lytis, yra faktas. Pra
džioje (tik kurį laiką!) net ir gele
žinkelio stoties užrašas buvo Pajė
giai. Tuo tarpu tikrieji vietos gy-

areštą. Laikas parodys, Kiek tiesos 
tuose teigimuose, tačiau juos vis la
biau patvirtina vadovavusių žmonių 
areštai anapus linijos.

Apie Paleckio areštą informuoja 
paskutiniame nr. „Argentinos Lietu
vių Balsas“ rašydamas: „Londone P. 
I. telegrafo agentūra gavusi žinių, 
kad suimtas Justas Paleckis ir Kir- 
chenšteinas, tarybinės Lietuvos ir 
Latvijos „prezidentai“.

Esą suėmimas turįs ryšio su Mo
lotovo ir Mikojano pašalinimu ir Vi
šinskio su Menšikovu paskyrimu, nes 
senieji ministerial bandę tartis su 
Vakarais, o Rusija norinti karo.

Maskva nepatvirtina ir neneigia 
lietuviško ir latviško „ųuislingų“ suė
mimo. Vienok, jeigu jie dar ir ne
būtų suimti, tai jų „laisvė“ lygi 
Kremliaus kalinių laisvei,“ baigia 
laikraštis.

SKAITYK „MUSŲ KELIĄ" — BUSI
GERIAUSIAI INFORMUOTAS

Skautai iš Stround' ir Tedbury 
miestų surinko per 7 su puse metų 
1500 tonų popieriaus. Jo dalis buvo 
sunaudota krašto vienetų reikalams.
Naujoji Zelandija.

Naujosios Zelandijos skautui skll- • 
tininkui Henry Parkinson už gyvy
bės išgelbėjimą suteiktas sidabrinis 
kryžius. Jis išgelbėjo dviejų brolių 
gyvybę, ištraukdamas juos iš van
dens.
Šveicarija.

Nuo praeitų metu Šveicarijoje pa
didėjo 523 skautėmis ir 946 skautai! 
šveicarų skautiškoji šeima. Skautų 
sąjunga šiais metais turi 26.257 bro
lijos ir 7.104 seserijos narius.

normuotos Šypsenos
Tokia antrašte, išleido sktn. Vi

lius Bražėnas-Bražvilius savo felje
tonų rinkinį. Šioje knygoje jis įrodoį 
kad ne vien prie laužo moka sudaryti 
linksmą nuotaiką, bet ir savo naujai 
išleistais feljetonais nuskaidrina mū
sų niūrias tremties dienas. Be „Nor
muotų šypsenų“ nesėskit į laivą, tai 
geriausias vaistas nuo jūros ligos ir 
kitų negerovių. A. Kr.

Prancūzu zonoje beliko tik pusė lietuviu
DINGLINGENE ĮRENGTA VISAI ZONAI BENDRA TRANZITINĖ

STOVYKLA

S. m. balandžio 12 d, iš Lahk- 
Dinglmgen stoties išvyko į Australi
ją du transportai, sudaryti iš pran
cūzų zonos DP. Tuose abiejuose 
transportuose buvo apie 1.600 asme
nų. Jie visi penkių dienų laikotar
pyje buvo surinkti Dinglingen sto
vykloje, kuri nuo šio momento virsta 
visos prancūzų zonos tranzitine sto
vykla. Visas komisijas perėję DP iš 
visų prancūzų zonos vietų bus su
telkti šioje stovykloje ir čia lauks 
savo išvykimo eilės, kuri gali už
trukti nuo kelių dienų iki poros mė
nesių.

Kadangi stovykla tik dabar tesu
daryta (paleidus buvusius nacius), tai 
trūkumų dar labai daug. Pirmieji 
laimingesni tuo, kad jiems neteko čia 
ilgai gyventi (nuo ketvirtadienio-IV. 
7 iki antradienio-IV. 12), bet ir tai 
maisto trūkumą tuojau pajuto. Tie,

kuriems čia teks ilgiau gyventi, turi 
pasirūpinti maisto atsargom arba 
atitinkama DM suma. Artimam 
Lahr’o miestely galima ir pavalgyti 
ir kas reikia nusipirkti.

Su šiuo transportu Australijon 
vyksta gana didelis lietuvių skaičius. 
Jie sudaro apie 35% visų išvykstan
čių. Šie transportai labai sumažino 
Freiburgo, Ravensburgo, Tuttlingeno, 
Reutlingeno ir kitas didžiąsias pran
cūzų zonos lietuvių kolonijas. Dau
gelyje vietų tas sumažėjimas prašo
ka 50%, nes jie yra pats didžiausias 
iš llgšiol buvusių prancūzų zonos 
transportų.

Iki Neapolio transportą lydi kaip 
gydytojas Dr. Kaunas ir gail. sesuo 
p. Stančlenė. Iš Neapolio Dr. Kaunas 
jau kaip emigrantas plaukia toliau 
Australijon, o, p. Stančlenė grįžta 
atgal. M.

ventojai lietuviai savo gimtąją vieto
vę, kaip jau sakiau, vadino tik Pa
ge g i a i, iki tol kitaip kaip ir ne
žinojo ir visada labai stebėjosi pri
mestu jiems Pajėgių vardu! Nepri
pažindami Pajėgių ir žinodami tik 
Pagėgius, vietos gyventojai lietu
vininkai šios vietovės vardą tokiu 
būdu tik paliudyja! Labai greitai, 
rodos jau 1925 ar 26 metais, ir lietu
viškas stoties užrašas buvo pakeistas 
į tikrąjį, lietuvišką vardą „Pagė- 
g i a i“. Pagėgių upė (Gegė) vokiškai 
vadinasi J a g e, dėl to greičiau ga
lėtum tvirtinti kad Pajėgiai yra su
vokietinta lytis!

Labai įdomu būtų sužinoti, kada 
ir kokius „vietos lietuvininkus“ skai
tytojas V. R. girdėjo savo kaimą va
dinant tik Pajėgiais?

Inž. Stasys Tyškus

Justas Paleckis esąs 
suimtas

Pirmosios bolševikinės okupaci
jos metu sklidę gandai, kad Justas 
Paleckis, bolševikinė Lietuvos respu
blikos prezidento „iškamša“, kraustą- 
sis iš proto, po kurio laiko pasitvir
tino. Paskutiniu metu nebe iš vienos 
vietos ateina žinios apie J. Paleckio

Lietuviams ev. reformatams
Kaip jau savo laiku spaudoje bu

vo pranešta, 1948 m. birželio 24 d. 
Klein-Wittensee įvykusio Lietuvos 
E v. Reformatų Bažnyčios pirmojo 
synodo tremtyje buvo, išrinkta Ko
legija. Iki šiol ji rūpinosi ne bend
rais, bet tik grynai reformatų bažny
čią tremtyje liečiančiais klausimais: 
jos interesų ir teisių gynimu bei jos 
reprezentavimu užsieniuose, užmez
gimu ryšių su pasaulio reformatų 
bažnyčiomis ir pan., t. y. tokiais klau
simais, kurie nuėjo į bendrai liet, 
protestantų tremtyje sukurtos ir 
bendrus jų reikalus tvarkiusios Liet. 
Ev. Vyr. Bažnytinės Tarybos veikimo 
sritį, apėmusią emigraciją ir ' šalpą.

Tačiau Liet. Ev. Vyr. Bažnyt. Ta
rybai persiformavus į Liet. Liuterio- 
nių Vyr. Bažn. Tarybą ir taip pasi
darius grynai liuterionių reprezenta
ciniu ir darbo organu, Kolegijai teko 
išplėsti savo veikimą: pradėti rūpin
tis visais Lietuvos reformatų tremti
nių gyvenimą liečiančiais klausimais, 
nepamirštant taip pat opaus jų emi
gracijos ir šalpos reikalo.

Norėdama sėkmingiau ir teisin
giau savo uždavinius atlikti, Kolegija 
prašo visus Lietuvos Ev. Reformatų

Bažnyčiai priklausiusius ir dabar 
tremtyje atsidūrusius reformatui, 
skubiai atsiųsti Kolegijos sekretoriuj 
mok. P. Bružui, (24a) HORNEBURG 
N/E, Krs. Stade, YMCA Training 
Center, šias žinias: 1. Pavardė ir var
das, 2. Gimimo data ir vieta, 3. Šei
mos padėtis ir sudėtis, 4. Užsiėmimai, 
5. DP kortelės Nr. ir 6. Tikslus ir 
smulkus adresas.
LIET. EV. REFORMATŲ KOLEGIJA 

TREMTYJE

Naujos knygos
Stasys Yla 12 .PASIKALBĖJIMŲ 

SU MAŽAISIAIS APIE • JĖZŲ, 30 
psl., Sv. Sosto Delegatūros Lietu
viams leidinys Nr. 21, tiražas 4.000 
egz. Viršelis P. Osmolskio. Tai reli
gijos pradžiamokslis, tinkąs mokyk
los I skyriaus, vaikų darželio ir šei
mose esantiems 4—6 metų vaikams. 
Knygelė parengta pasikalbėjimų for
ma, paįvairinta eilėraštukais, mažo
mis iliustracijomis. Jon įpinta ir 
bažnytinių metų-lietuviškieji papro
čiai. Mūsų kalba ši knygelė, ypač 
šio amžiaus vaikams, yra kol kai 
pirmas bandymas. i 

I

2
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Po Stalino mirties Kasselio sportinis gyvenimas
Šiuo metu vakarai turi ginkluotis, laukti ir stebėti, dar neatėjo galas.

Šių dienų tarptautinė politika yra 
gu. eta su Sovietų Sąjungos laiky
sena, o pastaroji pareina nuo Krem
liaus valdovo Stalino. Tad nenuosta
bu, jei apie Staliną daug rašoma ir 
klausiama, kas bus po Stalino mir
ties. Tokia tema žinomi NYHT ben
dradarbiai broliai Alsopai neseniai 
vėl parašė straipsni, kuriame nagri
nėja Sovietų politiką po Stalino mir
ties.

Jie klausia, kas Įvyks, kai Stalinas 
mirs? O tas klausimas ypačiai kyląs, 
nes diktatoriaus metai auga ir 1948 
metais jis turėjęs net keturis prie
puolius, kuriuos mini autoritetingi 
pranešama, kad Švedijos gydytojas 
pranašama, kad Švedijos gydytojas 
lanko Staliną. Vietoje siaučianti sar
gybinių ir gydytojų baimė. Arši ko
va vykstanti dėl paveldimos jėgos 
ir t.t. ,

Minimi žurnalistai pateikia naują 
pomirtinį Stalino valdžios pasidali
jimą. Jei, sako jie, ši teorija pasi
tvirtintų, tai tarptautinėje politikoje 
turėtų nepaprastos reikšmės. Šią teo
riją remia Italijos komunisto Reale 
nusakymu apie Kremliaus vidaus po
litiką.' Pagal tai, Stalino valdžios 
vienas asmuo jau nepaimsiąs. Visa-
galinčioj! jėga būsianti padalyta tarp 
trijų grupių, būtent, pirmąją grupę 
sudarys Molotovas ir Bulganinas, 
antrąją — Malenkovas ir Berija ir 
trečią — Mikojanas ir Voznesenskis. 
Pirmosios grupės svarbiausia jėga 
bus raudonoji armija, Sovietų užsie
nių reikalų ministerijos susisiekimo 
tinklas ir Molotovo autoritetas, kuris 
gali užtikrinti jam formalų valstybės 
šefo titulą ir tikrai turėtų įtakos j 
satelitus. Antrosios grupės kreditin
gumas slypi slaptoje policijoje, ko
munistų partijoje ir kominformo 
aparatūroje. Trečiajai grupei tenka 
ūkinis sektorius, kuriam jie vadovau
ja milžiniškoje Sovietų teritorijoje.

Molotovo-Bulganino grupė, žiū
rint iš paviršiaus, esanti nepažeidžia- 
jna. Bet po Lenino mirties Trockis

Technikos ir mokslo pasauly
Prancūzijoje padarytas pirmas 

lemtingas žingsnis prie didesnio ne
išsenkančios energijos versmės-sau- 
lės išnaudojimo žmogaus naudai. 
Mendono laboratorijose pastatytas 2 
m. diametro parabolinis veidrodis, 
kurio židinyje temperatūra pakyla 
net iki 5200° C. Šis veidrodis jau 
sėkmingai išnaudojamas geležies ga
mybai iš rūdos. Šiuo metu jau kos- 
truojamas dar didesnis veidrodis vie
nai iš didžiųjų Prancūzijos geležies 
liejyklų, šis mokslo laimėjimas ypač 
reikšmingas dabar, besibaigiant gy
vybiniams ištekliams žemėje.

Šiuo metu mokslas susiduria su 
labai rimtu klausimu, galinčiu, laikui 
bėgant, virsti tiesiog žmonijos nelai
me ir pražūtimi. Tai atominių bom
bų gamybos radioaktyviųjų atmatų 
problema. Yra, būtent, pastebėta, 
kad juo daugiau statoma atomų skal- 
dytuvų ciklotronų, tuo daugiau atsi
randa tų pražūtingųjų atmatų, be pa

Jeigu dar esi „Mūsų Keliui" sko
lingas už laikraštį ar už knygas, pra
šome, nelauk, kad ragintume atsi
teisti. Negali apsimokėti visos skolos 
iš karto — siųsk dalimis, dėkui ir už 
tai, nes tuo padedi išsilaikyti laik
raščiui. „Mūsų Kelias“

Lietuviu ev. reformatu 
synodas

Š. m. birželio 24 d. Horneburg’e 
N.E., Krs. Stade, YMCA Trainftig 
Centre (Anglų zonoje), Įvyks Lietu
vos Ev. Reformatų Synodas tremtyje.

Paskutiniu laiku ypatingai pagy
vėjus emigracijai i užjūrius, galimas 
dalykas, kad tai gal bus paskutinis 
mūsų synodas Europos žemyne. Ku
nigai, kuratoriai, parapijų atstovai ir 
svečiai kviečiami kuo gausingiausiai 
jame dalyvauti. Kad laiku apsirūpi
nus nemokamais bilietais kelionei, 
norinčius vykti i synodą prašome 
skubiai siųsti savo adresus, nurodant 
gimimo datą ir DP kortelės ar screen, 
eortlf. Nr., Kolegijos sekretoriui mo
kyt P. Bružui, (24a) HORNEBURG 
N.E., Kib. Stade, YMCA Training 
Centre. >

LIETUVOS EV. REFORMATŲ 
KOLEGIJA 

TREMTYJE 

irgl stovėjęs priešakyje raud. armi
jos ir kaip didžiausias valstybės va
das, tačiau Stalinas Trockį nugalėjo 
policijos ir partijos jėga, kurią turi 
Berija ir Malenkovas. Iš to daroma 
išvada, jog silpniausiai grupei — Mi- 
kojano — nelieka jokių progų siekti 
valdžios, kuri yra tarp pirmųjų dvie
jų grupių.

Dar spėjama, kad neišvengiama 
jėgos kova gali neišeiti iš politbiuro 
ribų. Jei pasikartotų panaši kova, 
kuri buvo tarp Stalino ir Trockio, ji 
labai neigiamai paveiktų pasaulio 
komunistus. Vienas čia minimų ko
respondentų užklausęs vieną aukštą 
Jugoslavijos valdininką, ar maršalas 
Tito galįs tikėtis kada nors susitai
kyti su Maskva. Atsakymas buvęs 
toks: „Stalinas negalįs visada gy
venti.“ Iš tokio atsakymo daroma iš
vada, jog Tito turįs sau patikimų as
menų tarp tų trijų kovojančių gru
pių. Atseit, Tito galįs paremti vieną 
kurią iš šių trijų grupių, kovojančių

• Vengrijos komunistų vadas mar
šalą Tito vadina jau „amerikiečių 
imperialistų“ agentu. Šis kaltinimas 
buvo mestas komunistų centrinio po
litbiuro komiteto nario Rėvai ir pa
skelbtas per Maskvos radiją. Aišku, 
kas ne su Maskva, nors ir būtų ko
munistas, tas yra jau imperialistas. 
Tai tokia Maskvos logika.
• Pravda rašo, kad Helsinkyje bu
vusi padaryta krata demokratinės 
organizacijos namuose. (AP)
• JAV NY state gubernatorius T. 
Dewey su savo žmona atvyks į Eu
ropą ir lankysis įvairiuose kraštuose.
• J.A.Valstybės departamentas at
sisako nuo komentarų dėl pasklidu
sių gandų, kad Amerika pradėsianti 
„taikos derybas“ su Rusija. (AP) 

liovos skleidžiančių žudikiškuosius 
gamma spindulius. Jau yra įvairiau
siais būdais bandyta šių atmatų at
sikratyti, bet, deja, tai iki šiol dar 
nepavyko. Pradžioje, pavyzdžiui, mi
nėtos liekanos būdavo surenkamos į 
masyvius plieno cilinderius ir pas
kandinamos vandenyje, bet, ilgainiui, 
paaiškėjo, kad ir atspariausi cilin- 
deriai vėliausiai per 100 metų sprog
tų ir savo vis dar radioaktyvią naštą 
išnuodytų žuvis bei iššauktų radio
aktyvių lietaus debesų susidarymą. 
Taip pat paaiškėjo, kad ir radioakty
viųjų liekanų užkasimas žemėje tu
rėtų baisių pasėkų — užnuodytų dir
vožemį ir tuo iššauktų augmenijos 
mirtį.

Mokslininkų sluogsniuose prieita 
nuomonės, kad žmonija, augmenija ir 
gyvuli j a nors pamažu, bet tikrai ar
tėja prie užnuodijimo radioaktyviais 
spinduliais.

Įdomu dabar, kaip žmogui mirtį 
nešą radioaktyvūs spinduliai veikia 
į florą ir į fauną. Pasirodo, kad au
galai ir gyviai visgi turi daugiau vil
ties išlikti po totalinio atominio karo. 
Yra nustatyta, kad vabzdžiai yra ma
žiausiai 30—40 kartų atsparesni ra- 
dioktyvioms medžiagoms, negu žmo
gus. Antroje vietoje seka žiurkės ir 
pelės, toliau palaipsniui kiti faunos 
atstovai. Po Bikini bandymų paaiš
kėjo, kad žmogui ir gyviams visgi 
mirtingi spinduliai nepajėgė užmušti 
ant laivų denių išdėstytų įvairių au
galų sėklų, o tik iššaukė iš apkrėstų
jų sėklų išdygusiuose augaluose eilę 
nenormalumų ir defektų. Kaip 
„Science“ žurnale rašo, bandymus su 
augalais pravedę Cornell universiteto 
botanikai, dauguma augalų lapų buvo 
nenormaliai maži, raukšlėti ir iškrai
pyti Normalaus didumo lapuose gi 
ištisais plotais trūko chlorofilo arba 
buvo net visai negyvų dėmių.

Ar. Zailskas 
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dėl Kremliaus sosto. Bet tuomet Ti
to herezija, ar tautinis komunizmas, 
neišvengiamai paplistų. Panašiu bū
du Lenkijoj ir Čekoslovakijoj sateli
tinės vyriausybės taip pat žvejotų 
drumstame vandenyje.

šiandien satelitiniuose kraštuose 
su pavydu stebi vadai Tito nepriklau
somybę nuo Maskvos. Jei Maskvoje 
galia subraškėtų, tuojau prasidėtų 
pasitarimai dėl atpalaidavimo ryšių, 
kuriais dabar yra supančiojusi Mas
kva satelitinius kraštus.

Iš tikrųjų dabar esą dar per ank
sti daryti išvadas, kurios išryškėtų 
po Stalino mirties. Straipsnio auto
riai, taip savo išvedžiojimus užbaigia: 
„Kovos galas galėtų privesti juos prie 
kito pasitraukimo Už Rusijos metro
polijos sienų. Lygiai taip pat galima 
sulaukti kito karo, per kurį tironijos 
išvengia sunkumų namuose. Šiuo 
momentu Vakarai turi ginkluotis, 
laukti ir stebėti. Dar neatėjo galas.“ 
(NYHT/m)

Įvairios žinios
• Buvęs Prancūzijos ministeris pir
mininkas p. Paul Reynaud pareiškė 
New Yorke, kad jei agresorius pra
dėtų karą prieš vakarų demokratiją, 
jis būtų galutinai sutriuškintas. (AP)
• Istorinė slapta Britų Common
wealth konferencija prasidėjo. Joje 
dalyvauja 6 kraštų atstovai. Ši kon
ferencija lemsianti visą - britų istori
ją. Dabar paaiškės, ar Indija pasiliks 
Imperijos nariu ar visai pasitrauks.
• Paryžiuje prasidėjo komunistų 
organizuojama ir remiama taikos 
konferencija, vadinama „Talkos par
tizanų pasaulio kongresas“. Joje gau
siai dalyvaują komunistų atstovai.
• Popiežius Pijus XII prancūzų in
struktorių ir studentų grupės priėmi
me, kur dalyvavo nemaža kitų mal
dininkų, pareiškė, kad intelektualai 
yra Eievo bankininkai. Kurie dau
giau gavo, tie turi paskleisti savo 
mokslą masėse. Šiandien reikalas ži
noti yra daug didesnis negu anks
čiau. Kalbėdamas į prancūzų uni
versitetų žmones, jis pasakė, kad šie 
gerbtų Dievą, tiesą ir prancūzų kalbą.

Popiežius priėmė per 2.000 maldi
ninkų iš įvairių kraštų, 71 profeso
rių ir 50 studentų. Mokslas būsiąs 
be naudos, jei jis pasiliksiąs knygose; 
jis turįs būti paskleistas masėse. (AP)
• Cubos delegatas J.Tautose pasiūlė 
pasiųsti 15 narių komisiją, kuri iš
tirtų kardinolo Mindszenty Vengrijo
je ir protestantų kunigų Bulgarijoje 
bylas. Pasiūlymas studijuojamas. Kol 
tuose kraštuose nėra tikybos laisvės, 
tol negali būti jie priimti į J.Tautas 
nariais. (AP)
• Britų premjeras p. Attlee, kalbė
damas apie Sovietų užsienių politiką, 
sulygino ją su Hitlerio vestąja. Kaip 
Hitleris 1939 metais kalbėjo apie

Margojo pasaulio mozaika
i Paruošė Jurgis Kūkalis ,,

Negali panešti medalių... — 1947 
m. liepos 15 d. pas vieną Kauno gy
ventoją užėjęs apiplyšęs elgeta ir sa
kėsi esąs Raudonosios armijos de
mobilizuotas majoras. Paklaustas, 
kodėl jis taip skurdžiai atrodo, at
sakė: „Kariavau, kiek galėjau, val
giau, kiek pavogiau, medalių negaliu 
panešti, nes nuo bado kojos linksta, 
o ir už tuos medalius nieko negaunu, 
nes apie bet kokį atlyginimą tik laik
raščiai rašo.“ (L)

Skaityk tik tai, kas kompartijai 
patinka. — Tolimo susisiekimo trau
kiniuose tarp Berlyno ir sovietinės 
zonos pradėjo savo pareigas eiti ci
viliai apsirengę policininkai, kurių 
uždavinys yra sekti keleivius. Juos 
besekdami policininkai turį ypatingai 
stebėti, kad nebūtų skaitoma drau
džiama literatūra, o tai pastebėjus 
tenka draudžiamus laikraščius, žur
nalus ir knygas tuojau pat sekves
truoti vietoje. (SL)

— Stalo teniso susitikime Litua- 
nica įtemptoje kovoje pralaimėjo 
prieš šiemetinį Kasselio (trejis me
tus iš eilės buvusį Šiaurės Hesseno 
apygardoje) meisterį KSV Hessen 
4:5, nors prie geresnės laimės galėjo 
būti atvirkščiai. Pilna teatro salė 
žiūrovų turėjo progos pamatyti visą 
eilę įdomių bei įtemptų susitikimų, 
iš kurių pažymėtinos Kelerto ir Bran
to pergalės iš penkių setų. Kitus taš
kus iškovojo VI. Adomavičius ir Br. 
Šaltmiras. Visuose trejuose dveje
tuose mūsiškiams teko nusileisti.

— Kitose stalo teniso rungtynėse 
Lituanica nugalėjo Kasselio Herrma- 
nia 6:3. Gražioje kovoje VI. Adoma
vičius įveikė Kasselio apygardos an
trąjį — Bretz ir su Kelerto dvejete 
— keturių setų įtemptoje kovoje 
Bretz/Steinkopf. Likusius taškus Li- 
tuanicai pelnė: Keleris, V. Butkevi
čius ir Raudys vienetuose ir Bran- 
tas/V. Butkevičius dvejetuose.

Po kelių dienų įvykusiose atsi- 
griebumo rungtynėse Lituanica lai
mėjo dar aukštesne pasekme — 8:1. 
Du taškus Herrmania atidavė be ko
vos. Atskiri susitikimai: Adomavi- 
čius-Bretz 3:1, Keleris-Steinkopf 3:1, 
V. Butkevičius-Schlemm 3:2, Bran- 
tas-Schuchhart 2:3, Raudys-Werner

Vokietijos „apsupimą“, taip dabar 
kalba Maskva. Jis, priminęs Mar- 
shaliio planą ir atsisakymą nuo jo, 
nurodė, kad Maskvos komunistai ten 
klesti, kur yra žemas gyvenimo stan
dartas. Komunistai visai nesirūpina 
žmonių kančiomis.
• Ženevoje IRO gener. direktorius 
p. Tnck pasiūlė IRO darbą — įkur
dinimo programą pratęsti dar viene- 
riems metams po 1950 m. liepos d d. 
Jo pageidavimus parėmė Danija, Bel
gija, Olandija, N. Zelandija ir Austra
lija, o prieš pasisakė Kinija, Pran
cūzija, ir D. Britanija.
• Rumunijoje taip pat du vice- 
ministeriai pakeisti patikimais ko
munistais.

SOVIETŲ AMBASADORIUS 
IŠVYKO Iš IRANO

AP iš Teherano praneša, kad So
vietų ambasadorius Ivan Sadčikov iš 
Irano išvyko į Rusiją. Jis pats va
žiavo automobiliu, o iš paskui lydėjo 
sunkvežimis su prikrautais daiktais; 
dar viena auto mašina su 5 nežino
mais asmenimis.

Santykiai tarp Rusijos ir Irano 
per paskutinias savaites vis labiau 
įsitempia, pasieniais įvyksta susidū
rimų. Be to, pranešama, kad Sovie
tai koncentruoja savo kariuomenę 
Irano pasienyje. Neseniai rusai pa
skelbę jog visi rusų konsulatai Irane 
būsią uždaryti.

Ta proga reikia priminti skaityto
jams, kad pagal 1921 metų sutartį, 
sudarytą tarp Sovietų ir Irano, So
vietai gali įvesti savo kariuomenę į 
Iraną kiekvienu metu, jei jie jausis, 
jog Irane vykstą įvykiai gali būti 
pavojingi Sovietų saugumui.

Sukliudytas dėkingumas. — New 
Yorko pašto sandėliuose augte auga 
krūvos vyno bonkų, kuriomis bandė 
amerikiečiams savo dėkingumą iš
reikšti dovanų paketėlius gavę euro
piečiai Vokietijoje, Prancūzijoje, Itgr 
lijoje. Mat, amerikiniai įstatymai 
šalti ir griežti, jie panašiais atvejais 
muitininkus įpareigoja tokius siun
tinius sunaikinti, nes JAV paštu ne
leidžiama siuntinėti alkoholiniai gė
rimai. (ED)

Grabams trūksta vinių. — Kad 
sovietinėje Vokietijos zonoje gyveni
mas sunkus, kad tenai daugiau ko 
trūksta, negu yra, Šiandien niekas 
nebeabejoja. Juk negali anapus už
dangos būti vienur geriau, kitur blo
giau. Bet kad mirusiųjų grabams 
trūktų vinių, ligi šiolei nebuvo gir
dėta. Prenzlau apskr. Brussel mies
tely jau prieita ir prie to: graboriai 
teparduoda grabus tik tiems savo 
klijentams, kurie atneša vinių. (DT) 

3:1, Adomavičius/Keleris-Bretz/Stein
kopf 3:0, Br. ŠaltmirasZBrantas-Schu- 
chart/Wemer 3:0.

Tą pačią dieną gimnazijos F AB 
Vytis komanda viešėjo Oberzwehre- 
ne, kur sukirto vokiečių jaunimo or
ganizacijos „Falken“ atstovus 9:0. 
Taškus surinko: R. Mėlinis, A. Ka
ladė, J. Snarskis, Zuromskis, Grigai
tis, A. Mickevičius vienetuose ir A. 
Kaladė/R. Mėlinis, Grigaitis/J. Snar
skis bei Zuromskis/Preikšaitis dveje
tuose.

— Pirmą kartą šiais metais į 
aikštę išėjo ir futbolininkai. Litua- 
nicos vienuolikė viešėjo Sande, kur 
susitikp su vietos vokiečių SSV ko
manda. Nors kasseliečiai pirmą kė
linį St Norvilaičio ir Rankovič įvar
čiais užbaigė 2:0, tačiau antrame vo
kiečiai ne tik išlygino, bet ir per
svėrė 4:2. Nors i pabaigą rungtynių 
buvo žaidžiama vien prie šeimininkų 
vartų, pasekmė nepasikeitė.

— Naujųjų mokslo metų pradžio
je, gimnazijoje įvyko Fiz. Aukl. Bū
relio Vytis visuotinis narių susirin
kimas. Po atskirų pranešimų būrelio 
globėjas mokyt. K. Miškinis įteikė 
dovanas žiemos metu įvykusių stalo 
teniso, šachmatų bei šaškių pirme
nybių laimėtojams^ Daugiausia do
vanų buvo gauta iš stovyklos koo
peratyvo, leidyklos „Aistia“ ir vietos 
pašto. Naujuose valdybos rinkimuose 
buvo perrinkta daugelis senųjų na
rių. Valdybą dabar sudaro: pirm. A. 
Mickevičius (VIII), pav. V. Juška 
(VIII), reik. ved. H. Zuromskis (V), 
ūkio dal. ved. A. Kaladė (V), sekr. 
A. Milašiūtė (VI). Revizijos komisi
ja: T. Mickevičius TVHI), St. Micke
vičius ir R. Norvaišaitė (abu V). Nors 
dėl emigracijos nubyrėjo jau per 30 
narių, FAB Vytis šiandien savo eilėse 
turi sutelkęs per 60 moksleivių. Bū
relis turi savo atskiras patalpas ir 
sportinis darbas koncentruojasi šiose 
sekcijose: krepšinio, futbolo, tinkli
nio, beisbolo, stalo teniso, lengv. at
letikos, šachmatų bei šaškių ir kro
keto. ’'•T.

— Mūnchene įvykusiose ba.gmi- 
nėse Vokietijos komandinėse stalo te
niso pirmenybių varžybose meisterio 
vardą išsikovojo Mūnchen MTV 79, 
kurios komandoje, šalia žinomų vo
kiečių žaidėjų dr. Rosinus ir Than, 
žaidė ir lietuvis, vienas geriausių 
tremtyje mūsų stalo tenisininkų, Ga
rankštis.

— Kasselyje Hesseno apygardos 
baigminėse komandinėse varžybose 
neapsieita taip pat be liettivių daly
vavimo. Frankfurto Eintracht eilėse K 
žaidė J. Žeglys (Bad Nauheim), ku
ris rungtynėse prieš SV Wiesbaden, 
gražioje kovoje, įveikė šių mętų Pie
tų Vokietijos meisterį Scheer 3:1.

km.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Bartkevičius Juozas, g. Panevėžy; 

Jonušas Antanas, g. 1888 Rietave; 
Krekoveckaitė Adolfina-Tamara, g. 
1927. 1. 2 Šiauliuose, pask. žinia iš 
Kauno 1944; Kubiliutė Elena, g. 1921 
Juriškiuose, Panemunėlio v., depor
tuota Austrijon; Miškinis Bronislo
vas, 50—60 mt. amžiaus, g. Utenoje, 
gyveno Koniukuose, 1944 m. depor
tuotas Vokietijon; Paškevičlenė-Gu- 
donytė Antonina, g. Panevėžyje; Paš
kevičius Konstantinas, g. Panevėžy
je; Šartneris Otto, g. 1916 Gluobiuo- 
se, Šakių apskr.; šneideraičiai, gimę 
USA: Algirdas-Jonas — 1918. 6. 6, 
Konstancija-Elzbieta — 1916. 6. 13, 
Vytautas-Jurgis — 1912. 3. 13, Mari- 
ja-Valerija — 1914. 4. 14, pask. žinia 
apie visus iš Pomeranijos; Sukauskaa 
Vladas Henrikas, g. 1905. 11. 23 Pe
trapilyje, gyveno Kaune, deportuotas 
Vokietijon; Taraškevičiai: Henrikas, 
g. 1922, ir Jonas, g. 1921, abiejų pask. 
gyv. vieta — Kaunas; Vanagas Jo
nas, g. 1901 Liepojuje, pask. gyv. vie
ta — Kaimas; Vanagienė-Paškevi- 
čiūtė Veronika, g. 1900 Rygoje, pask. 
gyv. vieta — Kaunas; Žolinas Juo
zapas, g. 1898. 3. 23 Ingavangyje, Ši
lavoto v., Marijampolės apskr., pask. 
metu matytas Vokietijos britų zonoje.

paskubėkite įsigyti
Paskubėkite įsigyti praeitų metų 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigolaičio atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare", kuriu maža atsar
ga dar yra likusi.

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo sku
biausiai atsiskaityti.

MUSŲ KELIAS
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Msgr. M. Krupavičiaus vaidinus Amerikoje
JEI TURĖTŲ A. BOMBĄ — RU8AI TUOJAU ŽYGIUOTŲ

Prancuzų-lieiuvių draugiškumo keliu
Claude DESGOFFE žodis „Mūsų Keliui“

Prancūzų žurnalistas Claude 
DESGOFFE yra nuoširdus lie
tuvių bičiulis, kuris nuolat pa
laiko santykius su Paryžiaus 
lietuviais. Jis bendradarbiauja 
Paryžiaus ir Prancūzijos kolo
nijų-spaudoje. Mūsų bendra
darbio Paryžiuje, p. Z. U., pa
prašytas, jis parašė straipsnį 
specialiai „Mūsų Keliui“. Red.

Mano draugai prancūzai dažnai 
klausinėjo mane, kodėl aš taip do
miuosi Lietuva. Į tą klausimą aš 
niekada tiesiog neatsakiau, nes ne
turėjau progos ten keliauti arba ne
lauktai jūsų kraštą išvysti ir spon
taniškai jį pamilti. Bet po truputį 
ir pamažu aš tapau jūsų tautos dva
sios narys. Man buvo naujas’ atra
dimas — jūsų dainos, senos pasakos 
ir toks turtingas folkloras, ir visa 
tai dažnai kreipia mano besižavinčią 
vaizduotę į tą seną legendų šalį.

Aš niekada nesu Lietuvoje buvęs, 
o tačiau seni kryžiai pakelėse, tam
sūs pušynai, skaidrūs ežerai ir taip 
originalūs Lietuvos žemės vaizdai 
glūdi mano sąmonėje tarytum senai 
pažįstami. Istorija, kad ir šios že
mės istorija.— man niekada nebuvo 
paslaptis, nes aš dar jaunas būdamas 
pamėgau epopėją, o taip pat ir lie
tuvių tautą, ilgų amžių kankinę. Yra 
to krašto istorijos laikotarpių, ku
riuos aš su malonumu ne vieną kartą 
skaitau, nes jie puikiausiai išreiškia 

•vienos tautos gyvybę; aš noriu kal
bėti apie tuos penkiasdešimt metų, 
kada lietuviai gyveno lyg ištremti ir 

'toli nuo žmoniškumo, kada jų kalba 
buvo draudžiama ir kada pačios Lie
tuvos vardas buvo išbrauktas iš že
mėlapių. Tasai pasyvus pasipriešini
mas, su kuriuo visa tauta ištvermin
gai saugojo savo kultūros lobius, 
man yra Uaug reikšmingesnis, negu 
didingi šimtmečiai Didžiosios Kuni
gaikštijos (Luxemburgas, Red.).

Prancūzai, aplamai paėmus, blogai 
pažįsta Lietuvą, ir tai labai apgailė
tina, nes aš manau,, jog su trupučiu 
smalsumo jie galėtų pažinti tautą, 
pačią patraukliausią Europoje. Ir 
nieko nėra labiau žavingo, kaip kad 
eiti per šimtmečius ir stebėti gau
singus bangavimus — slavų, germa
nų, skandinavų, mindžiojusių šią že
mę kovų laukuose.

Bet nebūkime neteisūs. Skaičius 
prancūzų, kuriuos jūsų kraštas pa
žįsta, didėja be paliovos nuo 1920 m. 
Kai kurie pažino tą kraštą iš knygų, 
parašytų žurnalistų, rašytojų ar di
plomatų, keliavusių Baltijos krantais. 
Aš noriu čia paminėti tik dvi pavar
des prancūzų žurnalistų, žymiai pri
sidėjusių prie šių dviejų tautų susi
artinimo: Jean MEAUCIERE ir Henri 
de CHAMBON.

Kiti prancūzai atsilankė Į galere- 
jas lietuvių menininkų, gausingai at
vykusių į Paryžių su savo meno pa
rodomis: GALDIKAS, JONYNAS, 
KIAULENAS ir tt. Toliau, Paryžius 
buvo tarp praėjusių dviejų karų di
delis ir patrauklus centras lietuvių 
elitinei jaunuomenei. Gausi studen
tija vyko čia lankyti mūsų aukštą

sias mokyklas, ir tarp prancūzų bei 
lietuvių mezgėsi tvirti draugystės 
ryšiai. 1937 m. Tarptautinė paroda 
papildė visus iki tol pasiektus rezul
tatus, nes Baltų kraštų pavilijonas 
teikė prancūzų visuomenei labai įdo
mią ūkinio ir kultūrinio šių tautų 
gyvenimo apžvalgą, rezervuojant 
svarbią vietą ir liaudies menui. Žy
miai išplėsta liaudies meno paroda 
p. BALTRUŠAIČIO buvo pakartota 
1939 m. Trocadero Muziejuje.

Antras pasaulinis karas laikinai 
nutraukė sėkmingai besiplėtojančius 
ryšius. Bet šio karo sūkuriai tam 
tikru būdu suartino erdvėje mūsų 
tautas, kadangi šiandien didelė lie
tuvių tautos dalis yra pabėgėliai prie 
pat Prancūzijos sienos, Vokietijoje. 
Tai DP stovyklos, iš kurių tačiau 
spinduliuoja lietuviškas elitas, taip 
turtingai pasireikšdamas savo meni
ninkų knygomis ir kūriniais. Mes 
matėme Prancūzijos žemėje in exile 
gyvenančių lietuvių, atvykusių čia 
dar prieš karą. Jie niekad nenustojo 
entuziazmo ir pasitikėjimo tais, kurie 
dirba ir kuria; bet gal būt jie dar 
labiau patrauklūs savo nelaimėje, 
kadangi jų darbai rodo jų gyvenimo 
subrendimą ir tragediją. A. GALDI-

KĄS, neseniai rengęs savo kūrinių 
parodą Paryžiuje, atrodo pasiekęs sa
vo originalia tapyba aukščiausią me
no viršūnę.

Bet ar galima kalbėti apie pran- 
cūzų-lietuvių santykius, nepaminėjus 
L. MILOSZ-Milašiaus, prancūziškai 
kalbančio ir rašančio lietuvio, kurio 
dramos ir poezijos kūriniai ketina 
užimti vis svarbesnę vietą mano 
krašto literatūroje. Pastaruoju metu 
jo „Don Miquel Manara“ Paryžiaus 
scenoje susilaukė gyvo pasisekimo. 
Milosz-Milašius yra parašęs veikalų, 
nagrinėjančių senosios Lietuvos le
gendas ir pasakas, ir aš tikiu, kad 
šie jo darbai bus prancūzų visuome
nei puikiausia įžanga į jūsų krašto 
folklorą. ‘

Juk tai nepaprastai stipriai vei
kia, kai peržvelgi bei stebi visus tuos 
apsireiškimus, ir aš esu įsitikinęs, 
kad jų darbai ir garbingas elgesys 
laimės sau daug draugų ir padarys 
daugiau Lietuvos labui, negu visokia 
propaganda. Ir aš norėčiau tik pri
minti, kad didelis skaičius prancūzų, 
dalyvavusių metinės tautinės šventės, 
vasario 16 dienos, iškilmėse, su uoliu 
atsidavimu dalijasi su savo draugais 
lietuviais jų džiaugsmu ir viltimi.

- Geresnių mūsų Tėvynės kančių 
skelbimo pasauliui ir kraštui vaduoti 
priemonės nėra, kaip žymių asmenų 
lankymasis užsienyje ir ten gyvu žo
džiu perdavimas pasaulinei ir vietos 
spaudai. Štai gauname .gana ilgą 
straipsni, kuri įsidėjo „Rochester De
mocrat and Chronicle“ dienraštis, ku-
ris pateikia Vilko pirmininko Msgr. 
Krupavičiaus pasakytos kalbos san-

Laikraštis pateikė pirmininko nuo
monę apie New Yorke sušauktą va
dinamą „pasaulio taikos konferenci
ją“, kuri esanti gera pamoka ameri
kiečiams. 1917 m. prel. Krupavičius 
įsteigęs krikščionių demokratų par
tiją, esąs dalyvis konstitucijos ir že
mės reformos autorius.

trauką. Jis rašo: „Maskva ir Wa- 
shingtonas šiandien yra dvi pasau
lyje jėgos. Maskva negali toleruoti 
bet kokio prieštaravimo. Ji pajudės 
(kariškai), kai bus pasiruošus ir jo
kie principai nesulaikys jos.“ Tai 
esą mintys prel. M. Krupavičiaus, 
Vyriausiojo Lietuvos Laisvinimo Ko
miteto pirmininko, kuris kalbėjo šv. 
Jurgio salėje. Laikraštis nurodo, jog 
kun. buvęs Sovietų 1946 m. už akių 
nuteistas mirties bausme ir dabar 
keliaująs po kraštą, norėdamas su
kelti rinkliavų fondą. Jis sutinkąs 
su W. Churchilliu, kuris pasakė Bos
tone, kad tik JAV su atomine bomba 
sulaiko Rusiją nuo agresyvinės kari
nės akcijos.

„Kai rusai turės ją (a. bombą), jie 
ją panaudos“, sako prel. Krupavičius. 
„Maskva visą laiką ruošiasi karui ir 
ji Pabaltijo kraštus naudoja kaip ba
zes, iš kurių puls jos kariuomenė.“

Jis nagrinėjęs šiuos klausimus ir 
bendrą politinę situaciją tėvynės vi
duje. Valstybės departamente jis 
kalbėjęs su Europos klausimams at
stovaujančiu užsienių reikalų mini
ster. pareigūnu, tačiau jis pareiškęs, 
jog negalįs tiksliai pasakyti, apie ką

I buvo kalbėta.

Tylioji revoliucija D. Britanijoje
(Pradžia 1 pusi.) * 

buvo 2.000 svarų. Toliau seka pro
gresyviai didėją mokesčiai, nežiūrint 
kai kurio teoretinio jų netikslingumo.' 
Tie mokesčiai pasiekia net 97,5’/«. 
Kas turi 100.000 pajamų, paliekama 
5.000 svarų. Tiems mokesčiams su
mokėti nemažai britų turėjo parduoti 
vertybės popierius, baldus, brange
nybes, trumpai tarus, atsisakyti ka
pitalo. Tuo būdu buvo pasiektas 
biudžetinis perteklius. įvairios ben
drovės turi sumokėti 50"/o turimo 
pelno. Darbininkai naudojasi tiesio
ginių mokesčių palengvinimais, bet 
juos paliečia netiesiogiai. Darbinin
kas, kuris mėgsta gerti, rūkyti, turi 
valstybei sumokėti nepaprastus mo
kesčius. Cigarečių dėžutė kaštuoja 
3 šil. 6 pensai, bet ten yra įskaičiuota 
85’/o mokesčiams. Butui reikalinga 
skirti nemažiau kaip trečdalis algos, 
bet tas trečdalis yra apkrautas žy
miais mokesčiais.

Išlaidos maistui yra nežymios, nes 
maistas racionuotas pagal korteles, o 
laisvoje rinkoje esą yra tiek bran
gus, kad neįperkamas. Kiekvienos' 
savaitės pabaigoje kiekvienas pilie
tis, gaudamas britiškas korteles ki
tai, randa įrašyta: vieną kiaušinį, la
šinių brizelį, mėsos už pusę DM, ma
žą gabaliuką sūrio, sviesto, margari
no, kiek uogienės, bet pieno ir arba
tos užtektinai. Laisvoje rinkoje jis 
perkasi kiek tinkamas daržovių, o 
ypač bulvių, duonos ir žuvies. Ret
karčiais jis gauna dešrelių, kurias 
britai originaliai praminė „bag of 
mistery“ — misteriškuoju maišeliu, 
nes mažai keno žinoma jo tūrio su-

dėtis. Valgyklos naudojasi kai ku
riomis lengvatomis.

Tokiomis priemonėmis yra gelb- 
stima D.Britanijos galybė. Našta Sle
gia kapitalistus ir darbininkus, kurie 
turi gyventi brangiuose butuose, 
gaudami neaukštą atlyginimą ir vos 
suvesdami galus su galais. Ir kai 
ateina žinia, kad tremtiniai gavę bri
tuose darbą, kurio nenori dirbti vie
tiniai, sunkiai verčiasi iš gaunamo 
atlyginimo, mažiausia neverta nusi
stebėti. ’

• Svaro nuvertinimas. 1948 m. biu
džetas susėmė 40°/« tautos pajamų. 
Jos skiriamos socialinėms proble
moms spręsti ir įdedamos į būtinas 
gamybos šakas. Tačiau ūkiškame gy
venime jaučiamas slogutis. Nežiūrint 
darbininkų disciplinuotumo, vis daž
niau nugirstamas balsas: reikia pa
kelti atlyginimą. Vyriausybė apie tai 
negali net galvoti. Ji planuoja įsi
veržti į dolerio prekybinę sritį. JAV 
pramonės gaminių kainos pastaruoju, 
metu krito. Jėl britai nori konku-

ruoti, jie turi griebtis kai kurių prie
monių. Viena tokių svaro nuvertini
mas. Bet čia darbiečiai turi skaitytis 
su nepaprasta konservatorių opozici
ja. Vidaus politikai vesti darbiečiai 
neturi tinkamo autoriteto. Kai kurie 
vadai doktrinierišku užsispyrimu 
pertempė stygą. Naujasis biudžetas 
dar riklesnis už praėjusį. Nacionali
zacijos polėkis neapkarpytas: cemen- 
tas, cukrus, draudimo bendrovės. 
Tuo pat metu darbiečiai skelbia: 
„Mes galime tverti tik sunkiai dirb
dami ir aukodamiesi viešajam ger
būviui.“ Grafysčių tarybosna įvykę 
rinkimai įrodė darbiečių pralaimėji
mą 1,5 mil. balsų konservatorių nau
dai. Labour party sekretorius Mor
gan Phillips nurodo, kad tai esąs 
rimtas skambutis. Ir jis vertė susi
mąstyti doktrinierius, kad tyliąja re
voliucija patarnavus ne partijai, bet 
D. Britanijos galybei. Gal kai kuo
met ir įsisiūbuojama, bet niekuomet 
nepamirštama didžiųjų uždavinių: 
my home, sweet home.

Pranešimas baigiamas taip: „Jei 
kalbėti apie Lietuvos... Europos . 
pasaulio ateitį, sako Krupavičius, tai 
visa tai pareina nuo Washingtono. 
Amerika turi jėgos sprendimui pa
daryti.“ i

PORTUGALIJOJ SUSEKTAS 
KOMUNISTŲ LIZDAS

UP pranešimu iš Lisabonos, poli- • 
tinė policija paskelbė, jog ji suse
kusi komunistų pogrindinę organiza
ciją, kuri palaikė ryšius su Prancū
zija ir Ispanija. Policijos pareiškimu, 
komunistinės veiklos įsakymai buvę 
suderinti bendru šifru. Daugelis ko
munistų organizacijos narių esą su
imta, vertingų dokumentų konfis
kuota. Subversyvinis darbas buvęs 
vykdomas atskiromis sekcijomis pri
klausiančiomis tai organizacijai. Ypač 
slaptosios spaustuvės atradimas yra 
naudingas.

SADISTIŠKAI KANKINAMI KALI
NIAI RUMUNIJOJE

Oficialioji Jugoslavijos spauda 
kaltina Rumunijos sagumo policiją 
(sicuranza) už tai, kai pastaroji nau
dojanti elektrinius'įtaisus ir kitokius 
sadistinius metodus torturuojant Ju
goslavijos simpatikus Rumunijos ka
lėjimuose.

„Borba" ilgame straipsnyje rašo, 
kad viename Bukarešto priemiesčio 
„Bukarest“ kalėjime kalinys deda
mas į karštą vonią, o paskui meta
mas ant sniego ar guldomas ant šal
tų cementinių grindų. Kiti policinin
kai muša kalinius į padus. Pagal 
tuos pačius šaltinius, svarbiausiu .ko
misaru“ slaptosios policijos esąs 
Schnellbachas, Volksdeutsche ir Ge- * 
stapo bendradarbis Rumunijoj.

Ypač plačiai praktikuojami elek
tros įtaisai, kurie liko iš nacių laikų. 
Tokie įtaisai naudojami ir Vengrijos 
komunistų kalėjimuose. Apskritai 
Jugoslavija smarkiai puola savo bu
vusius kominformo draugus. (NYHT)

Italija reikalauja grąžinti kolonijas
Italijos užsienių reikalų ministe

ris grafas Sforza įsakmiai prašo J. 
Tautas, kad Italijai būtų perleistos 
Afrikoje buvusios Italijos kolonijos. 
Jis nurodė visuotinio suvažiavimo 
politiniam komitetui, kad Italija yra 
pasiruošusi kaip galima greičiau ko
lonijoms suteikti nepriklausomybę. 
„Tai šventas pasižadėjimas“, pasakė 
Sforza.

Ministeris sutiko, su JAV, D. Bri
tanijos, Prancūzijos nariais, kad Abi
sinijai būtų padarytas priėjimas prie 
jūros, bet tik nurodė, kad tas priėji
mas būtų daromas ne per Massavą, 
o per Assabą. Sforza griežtai pasi
sakė, prieš Britų pretenzijas į Cy- 
reinaikos ir rytinės Lybijos valdymą, 
nors ir J.Tautų patikėtinio teisėmis. 
Taip pat atmetė ministeris Sovietų 
planą, kuriuo visos Italijos kolonijos 
būtų pavestos tiesiogiai J.Tautų pa
tikėtinių tarybai valdyti.

Italijos pageidavimus parėmė Pe
ru atstovas, Argentina irgi palaiko

Italijos pretenzijas į kolonijas, ypač 
kai Italija tapo Atlanto pakto nariu. 
(AP)

KARDINOLO MINDSZENTY BYLA 
J. TAUTOSE

UP iš New Yorko praneša, kad JT 
visumos suvažiavimas sutiko, nežiū
rint Sovietų protesto, nagrinėti ka
talikų ir protestantų dvasininkų per
sekiojimo klausimą Vengrijoje ir 
Bulgarijoj. Per balsavimus už pasi
sakė 30 balsų, 7 — prieš ir 20 susi
laikė. Ypatingai puolė ginti Vengri
jos ir Bulgarijos pusę sovietų am
basadorius p. Paniuškinas aiškinda
mas, jog J.Tautos negalinčios kištis 
į minėtų valstybių vidaus reikalus, 
o tai būtų jau kišimasis. Esą J.A.- 
Valstybės norinčios po savo sparnu 
priimti anų kraštų kriminalistus 
(koks niekšiškas pareiškimas, pava
dinti kardinolą, vyskupas ir kunigus 
kriminalistais!).

Pavergtosios tautos tebesipriešina Sovietams
Viename savo paskutinių nr. „Die 

Neue Zeitung“, rašydamas apie Di- 
mitrovo susirgimą Bulgarijoje, paste
bi, kad politinių sluogsnių manymu, 
tai esanti ne tiek liga, kiek politinis 
Maskvos manevras. ' .

JAV užsienių reikalų ministerijos 
kalbėtojas pareiškęs, jog Bulgarijos 
ministeris pirmininkas Dimitrovas iš 
savo eitųjų pareigų galutinai pasi
traukęs. Tai galėję atsitikti dėl trijų 
priežasčių. Viena, Dimitrovas galįs 
būti tikrai susirgęs. Antra, jis galė
jęs būti priverstas pasitraukti, Mas
kvai pasmerkus jo tariamai prieš 
kominformą nukreiptą taktiką. Tre-
čia jo pasitraukimo priežastis galė
jusi būti tai, kad Bulgarijos politikai 
iš viso stengiąs! atsipalaiduoti nuo 
Sovietų Sąjungos.

Čia pat laikraštis pažymi, kad 
britų licencijuotasis „Berliner Mit-

Nauji atradimai vi
Iš Chicagos praneša, kad Chlcagos 

universitete vėžio ligai tirti komite
to pirmininkas dr. Huggins, organi
nės chemijos vedėjas dr. Jensen ir 
medicinos studentas G. Muller yra 
studijuodami kraujo baltymus sura
dę būdą, kaip nustatyti kraują, ar 
jis jau turi vėžio pradų.

Iš anksto nustačius iš kraujo, jog 
jau yra Vėžio ligos reiškinių, po to 
lengviau kovoti su juo. Vėžio pasi
reiškimą nustato iš baltymų' pasikei
timo. Iš baltymų koaguliacijos — 
sutraukimo nustatoma, ar jau yra 
vėžio pradžia ar dar nėra. Kadangi

tagsecho“, remdamasis iš užsienio at
bėgusiu asmeniu, kuris pats dalyva
vęs antikomunistiniame pogrindžio 
veikime, skelbia, jog gerai organizuo
tas pogrindinis pasipriešinimas So
vietų Sąjungai vykstąs kuone visuose 
jų okupuotuose vidurio Europos 
kraštuose: Pabaltijy, Lenkijoje, Uk
rainoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje.

• JAV aštuntosios armijos aviaci
jos karo meto vadas gen. Įeit. Doo
little pareiškė, kad Rusiją sulaiko 
tiktai amerikiečių turima atominė 
bomba ir sugebėjimas ją nunešti į 
bet kurią vietą. Jeigu kada Rusija
turės ar Jau turi atominę bombą, 
amerikiečiai turės tada geresnius 
ginklus ir geresnes gabenimo prie
mones. Jis spėja, jog rusai žiną, kaip 
a. bombą padaryti, bet jiems trūksta 
priemonių. (R)

RUSIJA NEPASITIKI SATELITŲ 
ARMIJOMIS

Buvęs Čekoslovakijos karinis ata
šė Berlyne pulk. Busina pabėgo pas 
vakariečius ir pasakoja, kad Krem
lius labai nepasitikįs Sovietų sateli
tinėmis kariuomenėmis ir kad po šios 
vasaros manevrų j ės būsiančios iš
sklaidytos.

Šiemet būsią pravesti dideli ma
nevrai ir juose dalyvausią visų sate
litų kariuomenės, išskyrus Jugosla
vijos, po to jos būsiančios naikina
mos kaip kovos vienetai. Anot pulk. 
Businos, satelitų kariuomenės daly
vaus tik užfrontėse ir kaip darbo vie
netai. Satelitiniuose kraštuose vietos 
kariuomenės busiančios pakeistos ru
sų daliniais, sako pulkininkas, jei 
Maskva pajaus, jog gali įvykti karas.

Jam pačiam tekę dalyvauti kari
niuose pasitarimuose kur ir išryškė
jęs tas nepasitikėjimas vietos kari
ninkais, nes jie esą antikomunistal 
ir antisovietai.

ižio ligai nustatyti
į kraujo susitraukimą turi įtakos 
džiova, tai esant kraujo sutraukimų, 
turi būti tiriama ir džiovos klausi
mas, ir tik po to gali būti nustatyta, 
kokia priežastis iššaukia tokią reak
ciją. Kraujo koaguliaciją iššaukia 
jodoacetatu.

Šis naujas svarbus atradimas ta
čiau dar nepasako, nei kur tas vė
žys yra nei kuris jo tipas. Reikia 
laukti, jog medicinos ir chemijos 
mokslai pagaliau suras priemones ne 
tik vėžio pasireiškimui nustatyti, bet 
ir jo gydymui ar profilaktikai.

(NYHT/a)

KARALIAUČIUS ATSTATOMAS
UP iš Maskvos praneša, kad pa

gal „Ogoniok“ žurnalą, Karaliaučiaus 
(rusų vadinamo Kaliningrado) sritis, 
buvusi Rytų Prūsija, apgyvendinama 
rusais, atgabentais iš įvairių Sovietų 
Sąjungos kampų. Karo metu Kara
liaučius buvęs visai sugriautas, o da
bar skubiai atstatomas. Laikraštis 
rašo, kad senamiesčio dalis, kuri yra 
sugriauta, būsianti atitverta mūro 
siena. Kita miesto dalis įgaunanti 
rusiškojo miesto charakterį. Apie 
8.000 namų jau atstatyta ar pataisy
ta. Prieš kelias savaites Karaliau
čiaus darbininkai parašę Stalinui- ke
turių skilčių laišką, kuriame didžiuo
jasi, kad senoji slavų žemė tampa žy
dinčia Sovietų jėgos sritimi Pabalti
jyje ir galingu išeities tašku Sovietų 
valstybės vakarų srityje. Jau esą 
įkurta 454 kolchozai ir 54 valstybi
niai ūkiai. (NYHT)

— J.Tautų visumos suvažiavimai 
priėmė Prancūzijos, Britanijos, Kini
jos ir Amerikos pateiktą rezoliuciją, 
kurioje reikalaujaipa suvaržyti per 
dažną „veto“ panaudojimą. Prieš pa
sisakė 6, už 43 ir du susilaikė. So
vietai iki šiol veto panaudojo jau 30 
kartų.
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