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NUOLATOS TURIME BUDĖTI
PRADĖTĄ KOVĄ TĘSTI IR LIGI GALUTINO LAIMĖJIMO IŠTVERTI

Dr. S. A. Bačkis kilimo yra šiau
rės aukštaitis, ūkininko sūnus. Gim
naziją baigė Panevėžyje 1925 m. ir, 
pabuvęs kiek Kauno universitete, iš
vyko Paryžiun, kur Sorbonnoje stu
dijavo aukštuosius teisės mokslus, 
o 1930 m. gavo Tarptautinių Aukštųjų 
Mokslų Instituto diplomą. Vėliau, 
nors ir eidamas svarbias Ir atsakin
gas pareigas diplomatinėje tarnyboje, 
gilino žifiias ir 1943 m. pavasari Pa
ryžiaus Universitete Igyjo teisių dak-- 
taro laipsni už darbą „Lietuvos ir 
Sv. Sosto konkordatas".

Nuo 1930 m. dr. S. A. Bačkis yra 
Užsienių Reikalų Ministerijos tarny
boje. Iki 1938 m. dirbo ministerijos 
centre, pradžioje politikos departa
mente, vėliau buvo užsienio reikalų 
minlsterlo asmens sekretorium. 1938 
m. skiriamas Lietuvos Pasiuntinybės 
Paryžiuje pirmuoju sekretorium ir 
netrukus patarėju. Nuo 1943 m. ru
dens jam tenka perimti labai sun
kias ir atsakingas Lietuvos Atstovo 
Prancūzijoje pareigas, o susikūrus 
BALFul — pakviečiamas būti ir 
BALFo Įgaliotiniu Prancūzijoje.

Būdamas Užs. Reik. Ministerijos 
centre dr. S. A. Bačkis nuo 1934 m. 
iki paskyrimo Paryžiuje dalyvavo vi
sose Pabaltijo Santarvės Užs. Reik. 
Minlsterių konferencijose, kaip ge
neralinis Lietuvos delegacijos sekre
torius, o nuo 1935 m. Tautų Sąjungos 
pilnaties posėdžiuose, kaip gen. se
kretorius ir delegatas-pavąduotojas. 
Jo .nuopelnai diplomatinėje tarnyboje 
buvo aukšti įvertinti, už ką dr. S. A. 
Bačkis buvo apdovanotas Lietuvos 
Italijos, Latvijos ir Švedijos vyriau
sybių ordinais.

Mūsų tautos nelaimės metu dr. S. 
A. Bačkis yra parašęs eilę straipsnių 
prancūzų spaudoje, gindamas Lietu
von bylos reikalą ir iškeldamas lie
tuvių tautai padarytą neteisybę. Ma
lonu pažymėti, kad dr. S. A. Bačkis 
gyvai ir jautriai stebi tremtinių gy
venimą kultūrini darbą bei spaudą ir 
kartų išgyvena mūsų vargus ir sie
kimus.

Ryšium su 30-ties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo Su
kaktim ir paskutiniaisiais tarptau
tiniais įvykiais Jūsų koresponden
tas atsilankė pas Lietuvos Atstovą 
Prancūzijoje, Dr. S. A. Bačkį, kuris 
maloniai sutiko pasisakyti aktua
liais klausimais.

— Kokia yra dabartinė, Tamstos 
nuomone, Lietuvos politinė padėtis, 
turint galvoje paskutiniuosius tarp- 
tautinius (vykius ir pastangas tai- 

' kai sukurti?
— Dėkoju už malonų kreipimą

si ir prašau perduoti lietuvių trem
tinių spaudai nuoširdžius mano 
linkėjimus. Kiek liečia mano atsa
kymus, noriu pabrėžti, kad tekalbu 
asmeniniu vardu ir tereiškiu as
meninę nuomonę. —

Pradžioje keletas konstatavimų. 
Teisiškai Lietuvos Valstybė tebe
egzistuoja, Lietuvos Pasiuntinybės 
ir Konsulatai tebeveikia, Lietuvos 
įstatymai, Lietuvos pasai tebe
galioja ir visi tebeturime Lietuvos 
pilietybę. Lietuva yra tik Sovietų 
Sąjungos okupuota. Nėra jokios 
tarptautinės sutarties, kuri būtų 
nustačiusi naują Lietuvos politinį, 
teritorinį bei juridinį statusą. Nė 
viena didžiųjų valstybių nepripaži
no Lietuvos inkorporavimo į So-

PAREISKE LIETUVOS ATSTOVAS

vietų Sąjungą, o J.A.V, net raštais 
teisme pareiškė, kad nepripažįsta 
Sovietų įvestų įstatymų Baltijos 
kraštuose. Praktiškai SSSR alina 
mūsų kraštą, naikina mūsų tautą 
ir mes nieko daug negalime tėvy
nėje esantiems padėti. Sovietų Są
junga daro visa, kad patys lietu
viai, svetimosios valstybės, tarp
tautinės organizacijos sutiktų su 
faktinąja padėtimi ir pripažintų 
Lietuvą ir kitas jos kaimynes — 
Latviją ir Estiją — jos dalimi. 
Nuolatos turime budėti, pradėtą 
kovą tęstį ij ligi galutino laimė
jimo ištverti.

Toliau pažvelkime į paskuti
niuosius įvykius — komunistų įsi
galėjimą Čekoslovakijoje ir isto
rinę Europai ir Vakarų pasauliui 
1948.3.17 dieną, kada buvo pasira
šyta penkių Vakarų Valstybių su
tartis Briuselyje ir kada Trumanas 
pasakė J.A.V. bendrame Senato ir 
Atstovų Rūlhų posėdyje kalbą, pa
gal kurios dvasią, atrodo, J.A.V. 
Vyriausybė yra pasiryžusi laisvę 
ir nepriklausomybę ginti tų Euro
pos Valstybių, kurios dar laisvos 
ir neleisti komunizmui Skandina
vijos Valstybėse, Suomijoj, Italijoj 
ir Graikijoj įsigalėti. Su šiais įvy
kiais reikia ypatingai sieti š. m. 
balandžio. 18 d. Italijos visuotinius 
rinkimus. Visi šie įvykiai yra su- 
ąjję. Kaip 1940 m. Prancūzijos grei
tas okupavimas priklausė nuo Ita
lu laikysenos, taip dabar Prancū
zijos padėtis priklausys nuo Itali
jos rinkimu ir jų pasėkų. Kaip 
1939 m. Europos likimas priklausė 
nuo Sovietų laikysenos, taip dabar 
Europos likimas priklausys nuo 
Sovietų Rusijos siekimų ir J.A.V. 
laikysenos. Rytų ir Vakarų pasau
liai nustato savo pozicijas.

Mums aišku, kad Sovietų Rusija 
turimų pozicijų neužleis, kad ji 
stengsis jose įsistiprinti ir dar sa
vo pozicijas gretimose srityse stip
rins. J.A.V. ir kitos laisvųjų Va
karų valstybės mano, kad joms ar
čiau susijungus, kariškai sustiprė
jus ’— savaime susidarys pusiaus
vyra prieš Sovietų Sąjungą ir šioji 
aprims. Vakariečiai mano, kad per 
Vakarų Europos ekonominę, poe
tinę ir militarinę sąjungą bus įma
noma taiką išlaikyti ir ją susti
printi. Mums aišku, ko Sovietų Są
junga nori, kaip lygiai aišku, kad 
JAV ir Vakarų Europos valstybės 
būtų gal pasirengusios net paau
koti ligi šiol pavergtas tautas ir 
teginti tik dabar dąr esančias lais
vas valstybes, kad tik taika būtų 
išlaikyta . . .

Lietuvos likimas ir mūsų likimas 
yra ankštai susijęs su JAV lai
kysena, Briuselio 48.3.17d. sutar
tim ir Italijos 48.4.18d. rinkimais 
bei eventuajaus Triesto Italijai 
grąžinimo pasėkomis, Graikijos
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įvykiais. Jei Sovietų Sąjunga lai
kytų tikslinga sutramdyti komu
nistų partijų agresingumą Italijoje, 
Prancūzijoje ir aptramdytų kai ku
riam laikui savo ekspansijos už
mačias — taika, nors neteisinga ir 
šluba vegetuotų ir laikytųsi, kol 
SSSR tą „pusiausvyrą" laikytų sau 
naudinga. Jei Suomijoje, Vokieti
joje, Prancūzijoje, Italijoje, Graiki
joje bei Austrijoje Sovietų Sąjunga 
veiks ekspansijos kryptimi — da
bartinė taika neišsilaikys.

Sovietų Sąjungos planai galuti
nai greit visiems paaiškės. Sunku 
pasakyti, kuria kryptimi įvykiai 
eis, bet tikiu, kad šių metų įvy
kiai pasuks Lietuvai palankia kryp
timi. Jei jie pasuktų mums nepa
lankia kryptimi, tada turėsime pri
pažinti, kad mūsų padėtis liktų ke
liolikai metų neaiški. Tuo tarpu 
taip galvodami nepamirškime, kad 
Vakaru Valstybės nervingai sku
bina kariškai stiprintis.

— Kokie yra artimiausi lietuvių 
tautos uždaviniai Tėvynėje jr už 
jos sienų?

— Keblu ir sunku į šį klausimą 
atsakyti. Asmeniškai į tuos daly
kus taip žiūriu.

Artimiausius lietuvių tautos už
davinius tėvynėje gali nustatyti 
tik ten gyveną lietuviai. Lietuvių 
tautos uždavinius užsienyje tegali 
nustatyti tik užsienyje esą lietu
viai. Lietuviu tautos dalis, tėvy
nėje likusi, šiandien yra perdaug 
dideliuose pavojuose, kad kas lie
tuvių iš užsienio laikytų tikslinga 
ir galima jai nurodymus duoti. Ly
giai negalima būtų tikėti, kad li
kusi tėvynėje lietuvių tautos dalis 
kam nors užsienyje duotų nurody
mus, kaip ir ką reikia daryti. Pa
našios rūšies dalykas tegalėtų bū
ti piktos provokačijos ar lakios 
fantazijos padaras. Tik lietuviai 
užsienyje yra laisvi ir drąsiai gali 
pareikšti, ko lietuvių lautą nori. 
Tik jie gali būti visos savo tautos 
nuomonės reiškėjai, neįstatydami 
gyvenančių tėvynėje į pavojų. Jie 
gali kalbėti už savo tautą, būdami 
tikri, kad jie neklysta ir teisingai 
supranta bei išreiškia visos tautos 
aspiracijas, teigdami, kad lietuvių 
tauta nori būti laisva ir nepriklau
soma.

Gyvendami užsienyje, turime 
suprasti, kad mes neturime daryti 
nieko, kas tėvynėje esantiems ga
lėtų pakenkti. Nieku gyvu mes ne
galime tėvynėje esančių vardu 
kalbėti ir jais operuoti. Tegalime 
rašyti ir skelbti tai, kokia tvynėje, 
pagal mūsų žinias, padėtis. Šioje 
srityje mes visi, mūsų laikraščiai, 
p.p. redaktoriai ir žurnalistai tu
rim suprasti, kokias baisias pasė
kas gali turėti mūsų pateiktos 
neatsargiai žinios, žodžiai, ar pa
leistos sensacijos. Vykstą Euro

negu bet kada, turime vieni kitus 
paremti ir parodyti vieni kitiems 
pakankamai tolerancijos ir lojalu
mo. To iš mūsų reikalauja Sibire 
kenčiantieji ir tėvynėje kovojan
tieji kurie dižiausią auką ant tė
vynės aukuro deda.

— Kokia, Tamstos nuomone, bus 
būsimos laisvos Lietuvos padėtis 
tarptautiniuose santykiuose?

— Dar per anksti i tai atsakyti. 
Viskas priklausys nuo įvykių ir 
nuo tarptautinės Europos konjunk
tūros. Esu linkęs manyti, *kad bū
simos Lietuvos padėtis skirsis gal 
kiek nuo prieškarinės Lietuvos. Ir 
tai dėlto, kad visų tautų santy
kiuose pastebimas didesnis ben
dradarbiavimas ir juntamas visų 
didesnis vienų nuo kitų priklauso
mumas.

— Ar yra duomenų manyti, kad 
Lietuvos klausimas galėtų artimoįe 
ateityje iškilti tarptautinėje poli
tinėje plotmėje?

— Viskas priklausys nuo įvykių 
raidos, nes jie šiandien lemia, At
sakydamas į pirmąjį Jūsų klausi
mą, jau minėjau, kad viskas prik
lausys nuo Sovietų taktikos ir už
mačių. Jei jie eis ekspansijos kryp
timi — mūsų klausimas greičiau 
iškils, jei nuolaidų keliu — mūsų 
klausimas negreit galės iškilti.

— Kokia Tamstos nuomone bus 
būsimos laisvos Lietuvos vidaus 
santvarka?

— Tuo tarpu mums tai dar nėra 
aktualu, bet reiktų, kad kompeten
tingi .asmens tuo rūpintųsi. Mes 
visi norinie, kad mūsų busimoji 
vidaus santvarka būtų kuo tobu
liausia. kad Lietuva būtų tikrosios 
demokratijos gražiausias pavyzdys. 
Kaip pilietis, manyčiau, kad pag
rindiniais dėsniais, kurių pereina- 
mane laikotarpyje ir vėliau rei
kėtų laikytis, galėtų būti šie 
nuostatai: tik įstatymo keliu re
formuoti Lietuvos gyvenimą ir 
nešti į ji tikrosios demokratijos 
principus: tik teismo keliu nusikal
tusius tautos ir valstybės intere
sams bausti; kiek galima greičiau 
pravesti tikrai demokratinius rin
kimus, kur visi lygiomis galėtų 
dalyvauti ir kiek galima greičiau 
priimti Konstituciią. Busimosios 
Konstitucijos nuostatuose turėtų 
būti išlaikyta pusiausvyra tarp 
laisvės ir autoriteto principo, tin
kamai apsaugotos žmogaus teisės, 
sutvarkyti darbo ir kapitalo santy
kiai, nustatyti privatūs ir viešieji 
interesai, išlaikyta pusiausvyra 
tarp socialinio teisingumo ir tau
tinio solidarumo bei tarp tautos 
interesų ir tarptautinio bendradar
biavimo principo. Reikėtų pagal
voti ir apie administracinių aktų 
kontrolės reikalą bei apie įstatymų 
konstitucingumą sprendžiantį]] or
ganą. Tai tik keletas minčių. Bu
simosios Laikinosios Vyriausybės 
turėtų jau panašiais ar tobūles- 
niais dėsniais vaduotis.

— Kaip prancūzų visuomenė, po
litiniai sluoksniai ir spauda .ver
tina Lietuvių tautos pastangas ‘lais
vei atgauti?

— Tegaliu tik savo įspūdžius pa
sakyti. Atrodo, kad visi aukščiau 

poje įvykiai juk puikiai parodo, 
kad sovietinis rėžimas nepasikeitė 
ir jis tebeveikia, kaip veikė pir
mosios okupacijos metu pas mus. 
Ta proga pravartu paminėti kitų 
užimtų kraštų valstybės vyrų lai
kyseną, ypač Nagy ir Mykolaiczik 
atvejus, tai yra asmenų, kurie ne
seniai savo kraštus paliko, turėję 
ten svarbiausius postus. Šiandieną 
jie veikia tiktai kaip partijų ly
deriai, žinomos asmenybės ir jų 
pareiškimų nieks neginčija. • Gy
veną laisvėje lietuviai turim at
likti tą uždavinį, kurį likimas 
mums skyrė — kovoti už sayo 
brolių laisvę, kasdien ją prie jų 
artinti ir ją jienų gražinti. Šūkis 
„tas laisvės nevertas, kas negina^ 
jos" — amžinai mums turi priminti 
mūsų artimiausius uždavinius. 
Smulkmenų neprecizuojų, nes visi 
mes esame pakankamai sąmoningi 
ir žinome, kas reikia atlikti.

— Kaip Tamsta vertini vadovau
jančių Lietuvos išlaisvinimo akci
jai veiksnių, kaip Lietuvos Pasiun
tinių, VLIK-o ALT-o etc pastangas 
ir žygius laisvei atgauti? —

Galime džiaugtis, kad užsienyje, 
turime prityrusius diplomatus, po
litikus, visuomenininkus, žurna
listus. Tiek mūsų Pasiuntiniai, tiek 
VLIK-as, Vykdomoji Taryba ir 
ALT-as in corpore, yra prityrę 
valstybės reikaluose asmens, kurių 
nereikia patriotizmo ar valstybinio 
sąmoningumo bei politinės išmin
ties mokyti. Kadangi man gal dau
giau negu kam kitam teko patirti, 
ką minėti veiksniai yra padarę, ar 
laiirfėję. todėl būčiau neteisingas, 
jei nepasakyčiau, kad visi Tams
tos suminėti veiksniai bei kiti, ku
rie su jais savo veiklą koordinuo
ja, yra atlikę ir atlieka tai, ką ga
lėjo bei kas reikalinga buvo pa
daryti. Jie visa atliko su didžiau
siu pasiaukojimu, atsidėjimu, kom
petencija, patriotizmo ir diskreci- 
jos vedami. Negalime abejoti, kad 
jie teisingu keliu eina ir neveltui 
tėvynės priešai visa daro, kad juos 
likviduotų ar diskredituotų. i

Visų šių veiksnių veikla kry
žiuojasi, viena kitą palaiko, sus
tiprina bei paremia. Nepamirškme, 
kad visi šie veiksniai savo kilme, 
prigimtimi ir paskirtimi yra vieni 
nuo kitų nepriklausomi ir veikia 
savarankiškai, bet jie derina savo 
veiklą ir jų visų tikslas — Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė. Vi
sų šių veiksniu suderintos ir vie
ningos pastangos bei žygiai pa
rodė nepaprastą lietuvių tautos 
ryžtingumą kovoti ligi galutino 
laimėjimo. Visi šie veiksniai yra 
žinomi tarptautinėje plotmėje ir 
yra įsigiję jau de facto juridinio 
asmens teises lietuvių tautos var
du veikti. Žinoma pasitaiko ir ne
gerovių — reikia jas pataisyti, bet 
asamomis aplinkybėmis, daugiau

suminėti prancūzų sluoksniai yra 
gerai informuoti Lietuvos ir lietu
vių klausimais. Jie reiškia mums 
simpatijų, nuoširdžiai mus užjau
čia, domisi mūsų krašto padėtimi, 
interesuojasi mūsų visur vedama 
kova ir gėrisi gera mūsų organ:, 
zacija, vieningumu bei nepalau
žiama valia visur kovoti už tautos 
išlaisvinimą. 'Dažnai jie apgailes
tauja, kad dėl tarptautinės dabar
tinės padėties negali mums dau
giau padėti.

— Kokie yra lietuvių-prancūzų 
santykiai ir kokia yra prancūzų 
nuomonė apie lietuvius? Kur dau
giausia Prancūzijoje lietuviai yra 
susibūrę? —

Tuo tarpu tie santykiai yra tik 
kultūrinio, visuomeninio ir indivi
dualinio pobūdžio. Jie yra labai 
nuoširdūs ir labai tvirti bei geri. 
Kaskart jie yra plečiami ir gili
nami.

Prancūzų nuomonė apie lietu
vius priklauso nuo lietuvių, kurie 
su jais susiduria ir kaip šie jiems 
užsirekuomenduoja. Kiek patiria
ma, lietuviai turėjo ir turi gerą 
vardą kaip darbštūs, padorūs, tei
singi ir garbingi žmonės. Daugiau
sia lietuviu yra Paryžiuje, jo apy
linkėse, Strasburgė, apie Vdllerup- 
tą; dabar atvyksta lietuvių dar
bams ir Lillės bei Metzo rajo- 
nuosna.

— Kokie yra lietuvių santykiai 
su Prancūzijoje esančiais kitais 
svetimšaliais?

— Tie santykiai yra individua
liniai, bet jie yra draugingi, geri 
ir tvirti. Jaučiamas nuoširdus no
ras vieni kitiems padėti, bendra
darbiauti. Ypač tie santykiai yra 
gyvi su artimaisiais kaimynais ir 
tais svetimšaliais, kurių kraštai 
yra panašioje padėtyje, kaip Lie
tuva. Praktiškai dažniausiai taria
masi pabėgėlių teisinės padėties 
ir materialinės pagalbos klausi
mais.

— Ar lietuviai yra prisidėję prie 
prancūzų tautos pastangų išsilais
vinant iš vokiečių okupacijos? —

— Atsižvelgiant j mažą lietuvių 
skaičių Prancūzijoje, lietuviai pro
porcingai nuo 1939 metų yra labai 
daug prisidėję prie kovos už Pran
cūzijos laisvę. Daug lietuvių žuvo 
kovos lauke ir daug jų yra ap
dovanoti aukščiausiais kariškais 
pasižymėjimo ženklais. Ta proga 
reikia pabrėžti dar ir tai, kad la
bai daug lietuvių Anglijos, JAV ir 
Kanados karių eilėse kovojo Pran
cūzijos karo lauke tiek per aną 
karą, tiek per dabartinį. Ir šian
dieną daugiau ^imto lietuvių ko
voja Indokinijoje. Prancūzai aukš
tai lietuvį karį vertina. Įdomu 
pažymėti tokia smulkmena-nese- 
niai lietuviai kariai, paėmę viet
namiečius į nelaisvę, rado pas 
juos šautuvų su Ginklų Fondo 
užrašais . . .

— Kokia yra Prancūzijos lietuvių 
materialinė ir moralinė padėtis? 
Kokie yra santykiai su L R. O. ir 
kitomis tarptautinėmis organizaci
jomis?

— Lietuvių teisinė ir materialinė 
padėtis bei moralinė savijauta 

Prancūzijoje yra pakenčiama. Eko
nomiškai tuo tarpu Prancūzija dar 
nėra tvirtai ant kojų atsistojusi. 
Dėl to ir lietuviai vis nesiryžta 
čia gausiau įsikurti.

Kiek liečia IRO, tai čia gyveną 
lietuviai mažai naudojasi jos glo
ba, nes jie, kaip ir kitų kraštų 
emigrantai, geriau nori tiesioginiai 
reikalus su Prancūzų įstaigomis 
turėti, negu per IRO į jas kreiptis. 
Kada IRO oficialiai pradės veikti, 
tada gal lietuvių santykiai su ja 
sustiprės. Iš kitų tarptautinių insti
tucijų paminėtina Secours Catho- 
lique International, YMCA, Inter
nal. Relifef Rescue Com., Union In
ternationale de Secours aux En
fant, Comitė International pour le 
placement des Intelectuels Rėfu- 
giės, Tarptaut. Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas bei grynai amerikoniš
kos organizacijos, su kuriomis lie
tuviai palaiko santykius, ar yra 
jų materialiai remiami.

— Tamsta einate taip pat ir 
BALF-o įgaliotinio pareigas. Įdomu, 
kiek ir kaip BALF-as šelpia Pran
cūzijos lietuvius?

— Nuo 1945 m. pradžios ligi šiol 
BALF-as yra nepaprastai daug lie
tuvius Prancūzijoje sušelpęs pini
gais, maistu ir drabužiais. Jo vaid
muo Prancūzijos lietuvių gyveni
me yra milžiniškas. Tas šalpos dar
bas ir toliau yra varomas.

— Kokia yra Tamstos nuomonė 
apie lietuvių, esančių Vokietijoje, 
kultūrini darbą ir spaudą?

— Žaviuosi lietuvių tremtinių 
kultūriniu gyvumu ir pajėgumu. 
Gyvendami sunkiose sąlygose, jie 
nepaprastai daug padarė mokslo, 
meno, literatūros ir spaudos sri
tyse. Ką tik išėjęs žurnalo „Che- 
mins du Monde" 3—4 nr., skirtas 
D. P. („Personnes Dėplacėes“), kur 
yra prof. J.' Brazaičio straipsnis 
apie lietuvių D. P. kultūrinę veiklą 
labai gražiai atvaizduoja lietuvių 
tremtinių gyvenimą ir darbus. Mū
sų „Dievo paukšteliai" pagrįstai 
gali didžiuotis, kad visur pasaiy 
linėje spaudoje su simpatija ir pa
garba minimas lietuvio tremtinio 
vardas.

— Kokia Tamstos nuomonė apie 
tremtyje esančius lietuvius, jų 
darbus, gyvenimą ir pastangas 
bendroje lietuvių tautos išsilais
vinimo kovoje?

— Lietuviai, atsidūrę tremtyje, 
suprato atsakomybę, kurią jie neša 
už save, savo tautą ir valstybę. 
Jie beveik visi įrodė užsieniečiams, 
su kurtais jie susidūrė, kad lietu
vis tremtinys yra žmogus vertas 
ne pasigailėjimo, pašalpos ar iš
maldos. bet simpatijos, pagarbos 
ir laisvės. Per trejis metus Lietu
vos bylai ir vardui išgarsinti lie
tuvių tremtinių įnašas yra nepa
prastai vertingas. Jie savo ener
gija, ištverme ir ryžtingumu išryš
kino pasauliui mūsų tautos kan
čias ir nepalaužiamą jos valią ko
voti už laisvę ir nepriklausomybę. 
Kaip sunkus bebūtų tremties ir 
laisvės kovų kelias, bet mūsų tvir
tos ir vieningos pastangos padės 
Lietuvai garbingai užimti savo 
vietą laisvųjų tautų tarpe. Z. U.
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Lietuvos teismai ir okupacija
KAJETONAS JUODUPIS

DIKTATŪRINIS režimas turi tojai galėdavo atlikti (pav. lavono 
labai greitą ir lankstų Įsta- ’ - ' - —
tymų leidim " *

vimais. Advokatų judėjimas nebu-....
vo skelbiamas „Savivaldos Žini
ose", tai jų skaičiaus okupantai ir 
negalėjo suvokti. Okupantų pa
reiškimu, Kaune nuo darbo prie
volės laisvų advokatų tegalėjo būti

. „----, . . . skrodimas). Prokuratūros teisės
'1 •S tymų leidimo bei jų keitimo tuo pakeitimu irgi buvo praple- 
būdą: be ilgų ir vilkinančių parla- įiamos (bylų revizijos reikalu ir 

jj-i.—h.. -« jr — pakeičiant visą eilę
Baudž. Proc. Įstatymo straipsnių — 
buvo suprastinama ir karo sąly
goms pritaikoma baudž. teisenos 
tvarka. Teisingumo Tarėjui atsi
sakius šį pakeitimą pasirašyti ir 
paskelbti, 1944 metų pavasarį pa
keitimas buvo paskelbtas General- 
komisaro Amtsblate ir įsakyta 
pakeitimu teismo Įstaigoms vado
vauti.

Teisingumo Vadyba buvo labai 
santūri potvarkių leidimui. „Savi
valdos Žiniose" Teisingumo Vady-

mento“ diskusijų vieno ar dviejų 
asmenų parašais greit ir lengvai 
įstatymai priimami bei paskelbiami. 
Toks įstatymų leidimo būdas yra 
patogus valdantiesiems, nes kiek
vienu reikalingu momentu gali 
pasirodyti naujas Įstatymas, tačiau 
valdomiesiems ne visada būna nau
dingi tokie greit išleisti Įstatymai.

Vokiečių okupacinė valdžia Lie
tuvos gyvenimą tvarkė daugiau
sia vieno asmens —komisaro pasi
rašytais potvarkiais. Tokių potvar
kių tikslas buvo aiškus — jie turė
jo tarnauti nacionalsocializmo ir bos iniciatyva paskelbti potvarkiai 
Reicho stiprinimui, o į vietos gy- lietuviams buvo priimtini, kaip 
ventojų reikalus nebuvo atsižvel- tai: kai kurių civilinių bylų su- 
giama. Tačiau, nenorėdami savo stabdymo reikalu>. mažos reikšmes 
siekimus visiškai deniaskuoti ir — ir nesant viešo reikalo baust — 
tikėdamiesi apgausią lietuvių tau- nusikaltimų nebaudimo reikalu, 
tą, okupantai dažnai vengdavo pa- Apeliacinių Rūmų revizinės teisės 
tys keisti ar naikinti Nepr. Lietu- reikalu, kalėjimų tarnautojams ad- 
vos Įstatymus, bet versdavo pa- ministracinio baudimo reikalu ir 
čius lietuvius tai padaryti per kit.
savivaldos organus. Teisingumo Tarėjui plačiai pa-

Vykdydami Lietuvoje vokiečių naudojant malonės teisę ir prakti- 
kolonizaciją, okupantai teisės sri- kuojant sprendimų vykdymo su- 
tyje laikė vienu iš savo svarbes- stabdymą, daugeliui pilifečių buvo 
nių tikslų — Ipotekos įstatymo pa- padėta išvengti' bausmės atlikimo 
keitimą. Pirmiausia pareikalavo, anų laikų žiauriose kalėjimo sąly- 
kad ipotekos knygos būtų veda- gose. Paskutiniais okupacijos me
mos vokiečių ir lietuvių kalbomis nesiais malonės teisės panaudo- 
ir kad abu tekstai būtų autentiški jimas buvo dar labiau praplėstas 
(lygiaverčiai). Prieš šią germani- _ beveik visoms byloms, kur tik 
zacijos užmačią pasipriešino Tei- buvo galima nuo bausmės atleisti, 
singumo Vadyba. Įrodinėdama Bylose dėl nusikaltimo ūkiui (ypač 
kad nėra paruoštų tarnautojų, ga- dėl naminės degtinės varymo) 
linčių abiem kalbom ipotekos kny- okupantas buvo pasilikęs sau teisę 
gas vesti, ir motyvuodama Įvairiom tarti galutinį žodį, tačiau ir tuo 
kitokiom techniškom kliūtim, Tei- atveju savo tikslo jis nepasiekė, 
singumo Vadyba užvedė su oku- nes daug tokių bylų — sustabdy- 
pantų įstaigom, Ipotekos įstatymo tais sprendimų vykdymais gulėjo 
pakeitimą vilkindama, susirašinė- be eigos Teisingumo Vadyboje, 
jimą. Okupantai įtikinėjo Teisin- Lietuviškieji teismai už naminės 
gumo Vadybą, kad latviai ir estai degtinės varymą baudė ne todėl, 
esą ipotekos knygų vedimą pa- kad okupantai rėkė, jog naikinami 
keitę pareikalauta prasme, o lie- pergalei brangūs duoniniai javai, 
tuviai nuo kaimynų esą atsilikę bet vien tik vadovaudamiesi lietu- 
net ir teisės srityje. Kai ir tie viškais — tautiniais interesais, 
„rimti" argumentai neįtikino ir Naminė degtinė labai kenkia žmo- 
nesuviliojo pakeitimą padaryti, tai nių sveikatai ir dorovei. Plintant 
pagaliau Generalkomisariato juri- naminės gamybai ar jos vartojimui, 
dinis skyrius Įspėjo Teisingumo didėjo muštynių bei kitokių kri- 
Vadybą, kad jos nurodyti motyvai, minalinių nusikaltimų skaičius, ir 
dėl kurių nepakeistas Ipotekos dėl to ne vienas Lietuvai brangus 
įstatymas, esą vertinami kaip vil
kinimas politiniais sumetimais, o 
Teisingumo Tarėjas dėl to buvo 
apskųstas Ostlando Generalkomi- 
saruiRygoje.Tačiau, subyrėjusRy- 
tų frontui, šis klausimas liko neiš
spręstas okupantų pageidauta 
prasme. Tokiu būdu Teisingumo §. m. kovo m. 24 d. buv. LTB 
Vadybai vilkinant klausimo iš- Centro Komit. pirm. Dr. A. Gylys 
sprendimą, ši tyli lietuvių teisinin- audiencijoj kar. Štabe pranešė 
kų kova buvo laimėta ir Ipotekos naujo Centro Komiteto sudėtį ir 
Įstatymas liko nepakeistas. pristatė naująjį Centro Konj. pir-

Vokiškieji okupantai labai * in- mininką P. Gaučį ir vicepirmin. A. 
tensyviai kirto Lietuvos miškus Kalvaitį, kaipo LTB santykiams 
ir miško medžiagą išgabendavo su Kariuomenės štabu reprezen- 
arba vietoj panaudodavo karo tantus. Stabo atstovams buvo įteik- 
reikalams. Vietos gyventojams tas atatinkamas raštas. Vizitas už- 
miško medžiagos gauti buvo ne- truko apie dvi valandas. Pasikalbė- 
lengva, todėl padidėjo sauvališkas jime buvo paliesti šie mum rūpimi 
miško kirtimas. Pagriežtinimui ko- klausimai!
vos su sauvališkais miško kirti- ’ —Yra pasklidę tarp DP gandų, 
mais buvo parengtas Baudž. Sta- kacj mes būsime perkelti į Pietų 
tuto 624—627 straipsnių pakeitimo Prancūziją.
projektas, kurs rado pritarimo Ge- _ Tokių žinių štabas visai neturi 
neralkomisariate ir buvo pateiktas jr pirmą kartą tokius gandus girdi. 
Teisingumo Tarėjui, kad jis pas- — Ar yra numatytas koks pla- 
kelbtų šį Baudž. Statuto pakeitimą. ;naS( reikalaut esant, DP evakuoti 

'r 1 j saugesnes vietas?
— Eventualių sukrėtimų atveju 

DP nebus užmiršti.
— Pagal veikiančius potvarkius 

DP asmenų judėjimas yra suvaržy
tas, o tuo tarpu vokiečiai gali 
laisvai keliauti iš Britų į Ameri
kiečių zoną ir atbulai. Ar negalima 
DP leisti laisviau judėti?

— DP asmenų judėjimas zonose 
nėra varžomas, bet tarpzoninis ju
dėjimas yra varžomas, nes kiek
viena okupacinė kariuomenė, ku
rios žinioje yra DP, turi turėti jų 
kontrolę. Reikalui esant, DP gali 
gauti leidimus vykti į kitas zones.

( — Kartais leidimo gavimas už
trunka ilgą laiką ir gautas leidi
mas jau nebetenka savo vertės.

— Apie tokius atsitikimus reikia 
pranešti mums ir mes duosime tuo 
reikalu konkrečių patvarkymį.

— Pagal dabar veikiančius nuo
status turime didelių sunkumų iš
gauti išvažiavimo leidimus exit 
permit.

— Nuo š. m. kovo m. įsteigti 
tam tikri biurai, vad. GTB Branch 
Office. Jie veikia Wiesbadene, 
Miunchene ir Stuttgarte. Nauju 
potvarkiu visi turį teisę į juridznę 
IRO globą galės kreiptis į minimus 
biurus.

tautietis per anksti į kapus nu
keliavo. Todėl kovoti su ta ne-, 
gerove buvo lietuviškųjų teismų 
pareiga..

Lietuviškųjų teismų sprendimų 
vykdymas, ypač civilinėse bylose- 
dėl žemės valdymo, dažnai susi-) iki 40, o tikrai — jų buvo daugiau 
laukdavo pasipriešinimo iš vo- ’ 
kiškųjų kreisleiterių arba žemės 
ūkio vadovų (Landwirtschafts- 
fuehrer). Daug buvo atsitikimų, 
kad nesąžiningi nuomininkai ar as
mens, gavę progos užvaldyti 
ištremtų bei karo metu žuvusių 
asmenų nekilnojamąjį turtą, nesi
davė liet, teismo sprendimu (glo
bos Įsteigimo ar kitais atsitikimais) 
nušalinami nuo svetimo turto val
dymo. Tokie nesąžiningi asmens 
papirkdavo (dažniausiai už bonką 
degtinės) nacį žemės ūkio vadovą, 
o tas — visa savo partiečio galia 
pasipriešindavo ir neleisdavo lie
tuviškojo teismo sprendimo įvyk
dyti. Po dažnų intervencijų ir po 
didelių pastangų Teisingumo Va
dybai pavyko ir šiuo atveju lai
mėti. Generalkomisariatas uždrau
dė vokiškiesiems apskričių žemės 
ūkio vadovams kištis į lietuviškų
jų teismų civilinių.bylų sprendimų 
vykdymą.

Taip gi tenka paminėti, kad oku
pantų buvo nustatyta, jog’, skiriant 
teisininkus pareigoms, turi būti 
atsiklausta Generalkomisariato ir 
laukiama jų pritarimo — aproba- 
tos, Tačiau Teisingumo Vadyba 
visiškai nesiskaitė su tais reikala-

ITALIJA PRIES PARLAMENTO RINKIMUS

kaip 130.
Okupantų noras lietuviškuosius 

teismus bei teisininkus užnuodyti 
nacionalsocializmo skleidžiamomis 
idėjomis ir pačius lietuvius tei
sininkus panaudoti tautos duob
kasiais surado, kad ir tylų, bet 
kietą pasipriešinimą, todėl oku
pantų įtaka Teisingumo Vadyboje 
ir liet, teismuose buvo nežymi, o 
ir ta pati tebuvo prievartingo 
spaudimo pasekmė. Išdavikų tei
sininkų tarpe okupantai nerado. 
Kada pirmieji lietuviai nacių kan
kiniai buvo gabenami Į koncentra
cijos lagerius, jų tarpe buvo ir 
Teisingumo Tarėjas teis. M. Macke
vičius, o jo pareigas perėmęs teis. 
B. Ivanauskas, prieš tai vadovavęs 
Vilniaus Apygardos Teismo Bau
džiamajam skyriui ir su kitais to 
teismo teisėjais spręsdamas žydų 
teises ginančias bylas (Fainų žu
dikų ir kitų) — jau 1941 metais 
teismo sprendimais buvo deklara
vęs savo antinacinį nusistatymą. 
Abu teisininkai iš nedėkingų tei
singumo tarėjo pareigų išėjo kaip 
aiškūs lietuviai patriotai, kovoję 
už sveikos teisininkų ir visos Lie
tuvoj gyventojų teisinės dvasios 
išlaikymą.

J. E. vysk. dr. V. Padolskis moksleivių ateitininkų žiemos stovykloj Obers- 
dorfe 1948. 1. 4. d. vakarienės metu MAS vadovybės tarpe.

P. Jurkšto nuotr.

LTB CENTRO KOMITETO ATSTOVAI 
VYRIAUSIAME USA KARIUOMENĖS ŠTABE

Deponuoti pinigai bus grąžinti DP, 
kai bus patiektas pažymėjimas, 
kad jis išvyksta. 30 dienų prieš 
išvykimą jam bus grąžinta.

— Kaip yra su tautinių komi
tetų pripažinimu? Paskutinėje IRO 
spaudos konferencijoje buvo pa
reikšta, kad IRO pripažinsianti 
tautinius komitetus, jeigu jų sta
tutai neprieštaraus IRO Konšitu- 
bijai.

Teisingumo Tarėjui atsisakius 
keisti Baudž. Statutą ir pareiškus 
protestą dėl tokio pakeitimo, taip 
ir liko pakeitimas nepadarytas, o 
tik kai kurios žinybos savo pat
varkymais apskričiu viršininkams 
leido tam tikrais atvejais imtis ad
ministracinių priemonių prie^ sau- 
vališkus miško kirtimus.

Ne visada toks Teisingumo Va
dybos pasipriešinimas sutrukdy
davo okupantams jų sumanytą 
naujovę teisės gyveniman įvesti. 
Okupantams reikalingi ir naudingi 
Įstatymai *- potvarkiai jų pačių 
į>uvo' leidžiami bei keičiami, ne
atsižiūrint, ar tam pritarė ar ne
pritarė Teisingumo Vadyba.

Štai, prireikė pakeisti mirties 
bausmės vykdymo būdą, o kad tai 
būtų Įteisinta ir apiforminta — 
turėjo būt pakeistas Baudž. Sta
tuto straipsnis, kurs nustato, kaip 
toji bausmė turi būti vykdoma. 
Tarėjui atsisakius ir šį pakeitimą 
pasirašyti, jis vis dėlto buvo 
paskelbtas pačių okupantų Ge- 
neralkomisariato Amtsblate.

Baudž. Proceso Įstatymo pakei
timu buvo praplėstos policijos tei
sės, leidžiant policijos pareigūnams 
kai kuriuos tardymo veiksmus at
likti, kuriuos anksčiau tik tardy-

BESIARTINANTIEJI Italijos 
parlamento rinkimai kelia 
didžiausią rūpestį ne tik pa
čioje Italijoje, bet ir visame pa

saulyje, nes balandžio 18-toji pa
rodys, ar Italija pasuks Vakarų 
laisvės ir demokratijos, ar Rytų 
diktatūros ir totalizmo keliu.

Dar nė vienos, jau už geležinės 
uždangos patekusios valstybės 
liūdnas likimas nesusilaukė tokio 
pasaulio dėmesio ir taip stipriai 
nepaveikė Vakarų bloko nervų, 
kaip pavojus Italijos nepraklau- 
somybei. Rytų bloko pastangos 
visomis išbandytomis priemonė
mis žūt būt įtraukti Italiją į savo 
įtakos sterą ir Vakarų bloko jau
tri [reakcija rodo, kad Italijos 
reikšmė tarptautiniu požiūriu 
yra ne eilinė.

Italija yra laikoma Viduržemio 
jūrose karinės bei politikės sta- 
tegijos raktu. Kariniu požiūriu 
rusų įtaka komunistinės Italijos 
vyriausybėj atiduotų Viduržemio 
jūros kontrolę visai į Maskvos 
rankas. Be to, būdama svarbiu 
militariniu Viduržemio jūros kon
trolės postu, Italija dar tarnautų 
Sovietams kaip Austrijos izolia
cinė siena ir tiltas tarp Balkanų 
ir Prancūzijos, kuri Sovietų aukų 
sąraše stovi po Italijos. Italijos 
kolonijų grąžinimo atveju Sov. 
Sąjunga per komunistinę Italiją 
įkeltų koją ir į Afriką.

Italijos reikšmę pabrėžia JAV 
atstovų rūmų pirmininko Jošeph 
Martin pareiškimas spaudos kon
ferencijai, kad komunistų laimė
jimas Italijoje reikštų netik ko
munizmo įsigalėjimą visoj Vidur
žemio jūroj, bet ir visoj Europoj.

Pačios Italijos gyventojai, tie
sioginiai busimųjų rinkimų daly
viai ir lėmėjai, sudaro tris gru
pes: komunistinį bloką, anti
komunistinį bloką ir indiferentų 
arba politiškai neapsisprendu- 
siųjų grupę.

Komunistai, kurie su kairiaisiais 
socialistais sudaro vieningą blo
ką, ištikimai klauso Sov. Sąjun
gos direktyvų ir nesiblaško. Ko
munistinės pajėgos yra gerai or
ganizuotos. ir pradedant vado
vybe ir baigiant paskirais nariais, 
uoliai atlieka jiems skirtus užda
vinius.

Visai kitas antikomunistinio 
bloko vaizdas, kurio jėgos yra 
suskaldytos į 98 partijas ir poli
tines grupes. Toks susiskaldymas, 
aišku, ir sudaro didžiausią pavo
jų tautos daugumą atstovaujan
čioms partijoms pralaimėti prieš 
žymiai silpnesnį skaičium, bet 
vieningesnį komunistinį bloką. Iš 
tos daugybės nekomunistinių par
tijų reikšmingiausios yra šešios, 
būtent nuosaikiųjų kairiųjų res
publikonų partija, vadovaujama 
vicepremjero Rudolfo Pacciardi. 
antikomunistinių socialistų są
junga, apimanti Giuseppe Sara- 
gato partiją ir Ivan Matteo Lom
bardo vadovaujamą koaliciją, 
krikščionių demokratų partija su 
Alcide de Gasperi prieky, tauti-

keitė savo taktiką, atsisakydami 
nuo smurto. Komunist. konsti- 
tuantos pirmininkui Terracini pa
siūlius rinkimų metu susilaikyti 
nuo fizinio smurto, pasiūlymas 
buvo priimtas ir visi partijos va
dai pasižadėjo nutarimo laikytis. 
Profesinės Sąjungos

Šiuo atveju Sovietų Sąjunga 
nutarė užbėgti Vakarų valsty
bėms už akių. Ji pareiškė irgi 
sutinkanti grąžinti Italijai buvu
sias jos kolonijos. Rusija nori 
vienu šūviu nušauti du zuikiu. 
Grąžinus Italijai visas kolonijas, 
vakariečiai netektų Mellahos ba-

Pašventintas pulk.
V. Reimontui pa

minklas

su tuo taip

1947 m. vasario 28 
d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu daug L1&- 
tuvai nusipelnęs vy
ras, a. a. aviac. pul
kininkas Viktoras 
Reimontas. S. m. ya- 

■ sario 28 d. Augs
burge buvo gražiai 
paminėta jo mirties 
metinė sukaktis. Ry
to 8 vai. Hochfeldo 
katalikų bažnyčioje 
stovyklos klebonas 
kun. Juozevičius at
laikė gėdulingas pa
maldas, o kapucinas 
tėvas Bernatonis pa
sakė šiai progai pri
taikintą pamokslą. 
Pamaldų metu gro
jo dūdų orkestras.

11 vai. miesto cen
tro katalikų kapi
nėse prie veltonies 
kapo surininko Augs
burgo lietuvių, dau
giausia buvusių ka
nų, būrelis. Čia bu
vo šventinamas buv. 
karių inticiatyva ir 
rūpesčiu pastatytas 
a. a. pulk. Reimon
tui paminklas. Po 
šventinimo apeigų ir 
trumpos kunigo kal
bos prie paminklo 
buvo padėti buv. 
Lietuvos karių ir 
velionies likusių naš
laičių Gražinos ir 
Aldonos vaininkai. 
Liet. Tremtinių fi
nes apylinkės komi
teto pirmininkas ir ,
paminklo statymo komisijos pirmininkas pasakė, gražią kalbą, apibūdinda
mas a. a. pulk. Reimonto asmenybę, jo nuveiktus darbus mūsų tėvynės 
labui, o ypač jo nuopelnus buvusios mūsų karo aviacijos srity. Gražus 
Šviesaus granito su orglnaliais lietuviško stiliaus ornamentais paminklas 
buvo suprojektuotas architekto iriž. Muloko.

pat sutiko. Šiuo metu smurto ak
tai pasitaiko tik atskirais atve
jais kaip išimtys ir tai dažniau
siai ne iš komunistų kaltės. Pav. 
neseniai Milane įvyko susirėmi
mas tarp komunistų ir minios. 
Komunistams demonstruojant už 
Giorco atidavimą Jugoslavams 
mainais už Triestą, minia puolė 
komunistus mušti. Policija turėjo 
įsikišti ir incidentą likviduoti 
ašarinių dujų pagelba. Tokie in
cidentai tačiau nėra dažni, ir 
priešrinkiminė -kova vyksta gana 
tyliai. Daugelis mano, kad tai 
yra tyla prieš audrą. Komunistai 
gali smogti jėga lemiamu mo
mentu. Esama ir kitų nuomonių, 
būtent, kad komunistų smūgis 
gali būti politinio pobūdžio. Pav. 
maršalas Tito gali atsisakyti sa
vo pretenzijų į Triestą arba ru
sai gali pasiūlyti Italijai efekty
vią ekonominę paramą.

’ Komunistų veikla geriausią dir
vą randa žemdirbių tarpe. Dauge
liu atveju komunistų propagan
distai važinėjo po kaimus su že
mėlapiais, kuriuose aiškiai pažy
mėti net sklypai, skiriami žem
dirbiams komunistų laimėjimo 
atveju. Kadangi Italijoj nėra tiek 
žemės, kad galima būtų paten
kinti visus norinčius jos gauti, 
tai vienas ir tas pats sklypas yra 
skiriamas keliems asmenims. Ita
lijos valstiečiai yra gana tamsūs 
ir juos apgauti nesunku. Jų tam
sumą rodo kad ir toks pavyzdys: 
komunistai, plakatuose vaizduo
dami Garibaldį su raudona 
žvaigžde, pamaldžioms italėms 
aiškina, jog tai esąs šv. Juozapas 
•u Betlejaus žvaigžde.

Kadangi, kaip anksčiau minėta, 
Italijos rinkimų klausimas išeina 
į tarptautinę plotmę, Italijos prieš
rinkiminę akciją atydžiai seka ir, 
galima sakyti, aktyviai joje da
lyvauja ir užsienio pajėgos.

Amerika, Europos atstatymo 
plano iniciatorė ir faktiškoji vyk
dytoja, nutarė Italijai neteikti 
paramos, jei įsigalės komunistai. 
JAV užsienio reikalų ministerijos 
spaudos šefas M. Me. Dermott 
pareiškė: „Jei Italijos rinkimuose 
laimės komunistai, apie tolimesnį 
JAV pagalbos teikimą Italijai ne
gali būti nė kalbos". Šioji alter
natyva ię verčia italus rimtai su
simąstyti, nors komunistai nesi
liauja tvirtinę, kad Amerika ne-

zių, nes Anglija ir Amerika pa
žadėjo tas bazes panaikinti, kai 
tik bus išspręstas kolonijų klau
simas. Antras tikslas, be abejo, 
būtų paremti komunistų partijos 
pozicijas parlamento rinkimuose.

Be politinių manevrų Rusija • 
savo gerai išbandytomis priemo
nėmis slaptai remia komunistinį 
judėjimą Italijoj. Visais keliais ji 
teikia ginklus, kad, lemiamai va
landai atėjus, Italijoj penktoji ko
lona neliktų tuščiomis rankomis.

Italų komunistų laikraštis „Uni
tą“ praneša, kąd Sovietų Sąjun
ga aukoja metalo laužą Italijos . 
pramonei kelti. Pirma'Sis 25.000 
tonų transportas jau yra pake
liui. Plieno laužas, kuris ateina iš 
Sovietų zonos Vokietijoje, ski
riamas labiausiai sukomunistėju- 
sioms šiaurės Italijos sritims-Mi- 
lanui, Turinui, Bolonijai ir Ge
nujai.

Iš Jugoslavijos Italijos sieną 
huolat slapta pereina kadrai so
vietų agentų, kurių tikslas ruošti 
Italijos komunistus ir vadovauti 
jų veikimui.

Italijos min. pirm, de Gasperi 
pareiškimu, Sov. S-ga su‘ketu
riais kitais kominformo dalyviais 
sudarė slaptą komisiją derinimui 
komunistinės veiklos Italijoj ir 
Prancūzijoj.

Lyginant 1946 m. rinkimų da
vinius su spėjamais busimųjų rin
kimų daviniais, atrodo, kad ko
munistams bus pasisekę užka-‘ 
riauti geresnes pozicijas. Imant 
apvaliais skaičiais, pereitų rinki
mų balsai buvo pasiskirstę šitaip: 

Krikščionys demokratai — 
8.083.000, Socialistai — 4.744.000, 
Komunistai — 4.342.000, Kitos 
partijos (daugiausiai dešinieji) — 
5.780.000.

Nuo to laiko komunistai su 
socialistais susijungė. Atkrito tik 
dalis nuosaikiųjų socialistų, Sa- 
ragato vadovaujamų. Taigi, dabar 
krikščionių demokratų ir komu
nistų jėgos beveik susilygino. 
Vienų ar kitų persvarą nulems 
smulkiosios antraeilės partijos.

H. Br.

— Būna atsitikimų, kad DP gi
minės gyveną P. Amerikoje prisi
unčia darbo sutartis arba pasižada 
apmokėti už jų keliones. Kadangi 
Vokietijoj nėra P. Amerikos val
stybių konsulatų. DP negali pasi
naudoti tų giminių pasiūlymais. Ar 
ateityje- bus įsteigti P. Amerikos 
valstybių konsulatai Vokietijoj?

— Iki šiam laikui P. Amerikos 
valstybės, išskyrus Braziliją, kuri 
turi didelius planus DP, įkurdini
mui Brazilijoj, nepareiškė noro ar 
susirūpinimb DP asmenimis. Iš
gauti leidimą nuvykti pas Argen
tinos konsulą Šveicarijoj ar kitur 
ir ateityje nebus lengva, kol šis 
reikalas vienaip ar kitaip susitvar
kys. Tuo tarpu šiuo keliu DP as
menims į P. Ameriką beveik neį
manoma.

— Vokiečių spaudoje teko pas
tebėti, kad eventualios vokiečių 
markės devaliuacijos labai nuken- 
tėsią vokiečių pabėgėliai; jau 
ankščiau neteke viso savo turto. 
Mes DP esame dar blogesnėje 
būklėje, nes netekome netik turto, 
bet ir tėvynės. Mes taip pat norė
tume reikšti savo pretenzijų.

— Jei bus paskelbtas įstatymas 
apie valiutos pakeitimą, tai jis pa
lies visus lygiai. Bet jeigu bus 
daromi kokie palengrinimai vo
kiečių pabėgėliams, tai bus atsiž
velgta ir į DP.

— Pagal naujus potvarkius DP 
privalo deponuoti jų turimą sve
timą valiutą ir brangenybes. Ko
kios yra garantijos, kad visa tai 
bus 'grąžinta, turint galvoje ankš
čiau išleistą Vokietijos gyvento
jams potvarkį, pagal kurį visi pri
valėjo svetimą valiutą atiduoti į 
bankus ir už dolerį gavo po 10 
RM.

—Pagal naują potvarkį DP de
ponuoja esamą pas juos svetimą 
valiutą ir brangius metalus, išski- 
riant daiktus padarytus iš aukso, —Ryšium su kova dėl negero- 

’. vių mes turime pabrėžti, kad da
bar veikiančioji santvarka, mūsų 
manymu, nedraudžia kriminalinių 
nusikaltimų, nes nusikaltusieji at
likę bausmę, vėl tęsia savo darbą.

— IRO turi instrūkcijas, kad pa
kartotinai nubaustiems DP turi 
būti (atimta ir teisinė ir materia
linė globa. Tai netaikoma už smul
kius nusikaltimtis. Jeigu turite 
konkrečių duomenų, — painfor
muokite Stabą, mes sutvarkysime.

— Pastaruoju metu IRO sumažino 
DP laikraščių skaičių. Kadangi už
darytas ir vienas mūsų savaitraš
tis, prašytume nušviesti ŠĮ klau
simą.

— Iro neturi kreditų parūpinti 
reikalingą kiekį popieriaus, todėl 
buvo priversta mažinti laikraščių 
skaičių. Mes Visiškai nesikišame 
j klausimą, kuriam laikraščiui duo
ti leidimą, kuriam ne. Tai yra 
jūsų vidaus reikalas ir jūs turite 
tarpusavy susitarti.

— Mes turime žinių, kad ameri
kietės ponios vokiečių mokyklose 
dėsto anglų kalbą. Ar negalėtume 
ir mes jas pasikviesti į mūsų gim
nazijas ir kitas mokyklas?

— Kreipkitės į tam tikras ame
rikiečių organizacijas Vokietijoje 
ir manau susilauksite paramos. 
Galite kreiptis į Uoterų Klubus 
amerikiečių zonoje ir būkite tikri, 
kad gausite pilną paramą ir reika
lingus lektorius. (LTB)

Blombergo skautai su savo stovyklos vadovybe

— Tuo tarpu tautiniai komitetai nis blokas, susidarąs iš koalici- 
formaliai nebus pripažinti. Bet jos pusiau Monarchistinių libe- 
jums durys yra atviros. IRO pra- ralų ir Homo Qualunque, 
nešdama apie pripažinimą turėjo 
galvoje, kad atskirų tautybių re
prezentacijos turėtų būti subordi
nuotos IRO statutui ir neišeitų iš 
jo ribų.

kaip pav. žiedai, laikrodžiai ir kt. 
ankstybesnis Įstatymas su šituo 
potvarkiu nieko- bendra neturi.

Velykinis jaunųjų džiaugsmas J. Gaidžio nuotr.

----------- , vad. 
Nitti, pagaliau monarchistinis 
blokas ir neofašistai, pasivadinę 
Italijos socialiniu sąjūdžiu.

Iš šių partijų stipriausia ir ak
tyviausia yra krikščionių demo
kratų partija. Ji Įsijungė Į prieš
rinkiminę kampaniją visa širdim, 
nes tai yra jos gyvybės ar mir
ties klausimas. Toje kovoje krikš
čionių demokratų partijai talki
ninkauja Vatikanas per visas 
krašto bažnyčias. Ypatingai dė
mesys atkreiptas Į trečiąją krašto 
gyventojų grupę indiferentus, 
skatinant juos atiduoti balsus už 
partijas, palaikančias Bažny
čią ir jos principus. Pats popie
žius keliose kalbose priminė ka
talikams, kad balandžio 18 d. jie 
privalo balsuoti ir kad susilaiky
mas nuo balsavimo yra mirtina 
nuodėmė, nes kenkia Bažnyčios 
ir tautos reikalams. Bažnyčios 
veikla yra taip organizuota, kad 
visa dvasininkija nuo vyskupų 
iki eilinių kunigų yra įtraukta į 
priešrinkiminę kampaniją.'

Komunistai, priešingai, sten
giasi galimai daugiau žmonių su
laikyti nuo balsavimo. Kadangi 
Italijos rinkimų sistema yra gana 
paini, komunistai nesistengia pla
čiosioms masėms aiškinti, kaip 
reikia užpildyti balsavimo lapus 
ir atlikti kitus formalumus. Jie 
pramato, kad kiekvienas naujas 
balsas tikriausiai eis jų priešų 
naudai. Apskaičiuojama, kad per 
pereitus rinkimus apie 1 mil. ne
balsavusių invalidų balsai su ma
žomis išimtimis būtų atitekę anti
komunistinėms partijoms.

Kalbant apskritai apie komu
nistų kovos metodus, pažymėtina, 
kad paskutiniuoju metu jie pa-

Lietuviu spaudos konferencija

Kovo 24 d. Informacijos Tarny
ba sušaukė lietuvių spaudos kon- 
ferenciją, kurioj buvo atstovau- 

........- iami visi trem‘Y eina la>- 
nustos Italiją remti, nors ir ko- • kraščiai. Konferencijai vadovavo 
munistai laimėtų. Tačiau-didžiau- T“*“ - - ’r“-*■1
šią įspūdį italams padarė Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos nu
tarimas grąžinti Italijai Triestą. 
Tą žinią italai sutiko su entu
ziazmu. Ta proga įvyko visa eilė 
politinių susirinkimų, daugelis na
mų pasipuošė tautinėmis vėlia
vomis, o didesnieji entuziastai 
net šoko gatvėse. Kadangi Tries
to likimo sprendimas sutampa su 
Italijos parlamento rinkimais, 
italų komunistų vadas Togliatti, 
kartodamas Tasso nuomonę, pa
vadino tai „nešvaria rinkimine 
propaganda, turinčia tikslą, spe
kuliuojant italų tautiniais jaus
mais, įtraukti kraštą į karė at
mosferą“.

Draugiškas JAV gestas penkių 
Vakarų Europos valstybių (Ang
lijos, Prancūzijos ir Benelux) at
žvilgiu, pažadant teikti joms tiek 
ūkinę, tiek karinę pagalbą, turi 
taip pat tikslo, reikalui esant, su
laikyti Sovietų ekspansiją Itali
joj ir Prancūzijoj.

Londono užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoj buvo svars
tyta Italijos kolonijų klausimas. 
Prancūzija pasisakė už tai, kad 
buvusios Italijos kolonijos būtų 
jai grąžintos. JAV susilaikė nuo 
sprendimo iki kolonijų kontroli
nės komisijos pranešimo. Minėtoji 
komisija jau kuris laikas važi
nėja po buvusias italų kolonijas 
ir tiria dabartinę jų padėtį. Ang
lija principiškai irgi sutinka su 
kolonijų grąžinimu, išskyrus Ci- 
renaiką, kuriai ji buvo pažadėjusi 
nepriklausomybę.

Informacijos Tarybos šefas. Išsamų 
pranešimą apie tarptautinę padėtj 
padarė Vykdomosios Tarybos pir
mininkas. Jis konstatavo, kad dėl 
dabartinio Vakarų ir. Rytų santy
kių pakitėjimo Lietuvos padėtis 
yra žymiai pagerėjusi. Jei tarptau- . 
tiniai įvykiai plėtosis panašia 
linkme, tai reikia laukti dar dides
nio Lietuvos padėties pagerėjimo 
Toliau VT pirmininkas pabrėžė 
reikalą išlaikyti lietuvių vieningą 
politinę vadovybę, o pasitaikiusius 
šešėlius išlyginti savo tarpe.

Negalint konferencijoj dalyvauti 
Įkurdinimo Tarybos šefui, Įkurdini
mo reikalais Į klausimus atsakė 
LRK Vyr. Valdybos pirmininkas. 
Dėl intelektualų įkurdininjo jis 
pareiškė, kad speciali šiam reika
lui konferencija Įvyks balandžio 
mėn. 26—30 d. Šveicarijoj, kuripj 
iš JAV zonos dalyvaus 14 atstovų, 
iš britų zonos — 12, iš prancūzų 
zonos — 3. Iš viso šioj konferenci
joj galės dalyvauti 50 DP atstovų. 
Kiti bus iš Austrijos ir Italijos. 
Amerikiečių zonoj, DP atstovus Į 
konferenciją parenka field obser- 
veriai. Toliau klausiamas LRK VV 
pirmininkas paaiškino, kad leng
viausia bus Įkurdinti technikinis 
personalas, o sunkiausia bus pri
taikyti mokytojai, advokatai ir p.

Į konferenciją taip pat atsilankė 
VLIKO pirmininkas prof. M. Kru
pavičius, kuris maloniai atsakė Į 
jam pastatytus klausimus.

Po to buvo išsiaiškinta kai kurie 
vidaus klausimai. Visa konferenci
ja praėjo darnioj ir draugiškoj 
nuotaikoj.
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(Tęsinys)
— Reikia jau juos kaip nors iš- 

novyti, kitaip nuo jų neapsiginsi,
— netekę kantrybės, nusprendė 
pagaliau žmonės.

Visi sujudo, kaip tuos biaurybes 
išnaikinti. Kai sekmadienį susirin
ko vyrai pas RumzĮ pypkių padum
tai pasidarė lyg koks seimas vil
kams naikinti. Sumanymų buvo 
visokiausių, tik ne visiems jie pa
tiko. Net ginčai kilo ,ir kaimynai 
vos nesųsipykb besiginčydami.

— Mano tėvas, Dieve duok jam 
dangų, atsimenu, pasakodavo, kad 
senovės laikais, būdavo, susėda 
žiemą į roges koks tuzinas vyrų ir 
važiuoja naktį per mišką, paršą 
žvigdydami. Išgirdę paršo žviegi
mą, vilkai ir atbėgdavo, o vyrai 
tuoj pykšt papykšt — ir išpyškin
davo, — nukabinęs kojas nuo kros
nies ir šniaukšdamas nuo nago 
žiupsnelį tabokos, pasakojo Rum- 
zio tėvas.

Bet mūsų vyrams toks būdas ne
tiko. Jie nė šaudyklių neturėjo, o 
jei kuris ir turėjo kokį šakalį, tai 
jis daugiau tiko tik varnom nuo 
pasėlių baidyti, o ne vilkams 
medžioti.

— Cinčibiru reikią biaurybes pa
vaišinti, — siūlė kiti.

Tik ir tam dauguma nepritarė: 
vilkas suės ar nesuės apipeną, o 
šunes tai pakratysią kojas.

— O kam gi yra valdžiai — 
trenki pagaliau kumštimi į stalą 
Dzingelis.—Ar tai tik mokesčiams 
lupti! Jos miškai, jos vilkai — ji 
ir turi pasirūpinti, kad jie mums 
nuostolio nedarytų. Lai girininkas 
pakviečia medžiotojų draugiją, su
rengtą medžioklę ir iššaudo tuos 
biaurybes.

Ši mintis ne vienam patiko.
— Žinoma, tai valdžios pareiga,

— šaukė Ciulda. — Kai iš jos 
miško nors žabelį paimsi, tai ji 
mato ir tamsią naktį, o kai jos 
vilkai tavo avį neša, tai ji akla ir 
vidury dienos. Jei valdžia nieko 
nedarys, tai ir aš nedarysiu. Tyčia 
nedarysiu. Kad neš avį ar paršą, 
tai nė nevysiu. Tegul neša. Kai 
pareikalaus mokesčių, tai ir pa
sakysiu: „Nueikit pas miško se
nelį, jis sumokės. Jūs paleidot jį 
šeimininkauti- pas jį ir mokesčių 
prašykit.'*

Tačiau kiti Ciuldą tik per dantį 
. traukė.

— Bet jei bobą neš, tai jau, tur 
būt, vysi? — juokėsi jie.
, — Kaip mane gyvą matot, ne!
— šaukė karščiuodamasis Ciulda.
— Kai nuneš, tai nuėjęs valdžios 
ponams ir pasakysiu: „.Tai tokia 
jūsų teisybė. Mes mokesčius mo
kam, kelius taisom, kariuomenėn, 
vaikus leidžiam, o jūs mus vil
kams suėst atidavėt."

Bet į tokias kalbas daugelis tik 
ranka mojo .•— iš tos medžioklės 
jie nieko gero nesitikėjo.

— Tegul jie eina paršams uode
gų mazgyti tie jūsų medžiotojai,— 
šaukė jie. — Butelių kamščiais tai 
jie gerai šaudo, bet kai išeina į 
mišką ar į laukus, tai bėk nuo jų 
per devynias mylias. Koks virši
ninkėlis ar raštininkas nusipirko 
dvivamzdį ir eina žvaigždes skaity
damas — gražu, kad ir jis, mat, 
medžiotojas. O į kluono sieną ne
pataikytų ir kurapkos nuo- vištos 
neatskiria. Atsisuks čia, tai tik 
Žiūrėk, kad kokio gyvulio nepa- 
tiestų ar langų neišteškintų.

— Tą tai jie greitai padaryti 
gali, — juokėsi Rumzis. — Atsi
menat, kaip anais metais Vozbūčių 
Balčiui vos veršelio nenukepė. 
Goglinėja toks baisiausiais akiniais 
nosį apsižabojęs goželis ir mato, 
kad žolėse kažkas ruduoja. Tuoj 
ir trinkt!

— O gi kaip buvo su Sabo anti
mis, — pritarė jam ir Uldukis. — 
Atsiplovė koki ten plevėsos ties 
Strimina medžioti. Vienas, ties eže- 
rynom radęs besiturškinančias Sa
bo antis, tuoj pykšt pokšt ir krau
na jau krepšin. Pati Sabienė pasa
kojo. O ji, žinot, agni boba. Kai 
išgirdau, sako, ties ežerynom šau
dant, . taip man ir toptelėjo, kad 
ten gali būti mūsų antys — ten 
jos daugiausia turlydavosi. At
lekiu, liežuvį iškišus, o gi žiūriu, 
kad toks Dievo nubartas sutvėri
mas jau antis dedasi. Ak, tu, sa
kau, kukūže mieliausias, tai tu 
čia žmonėms antis šaudysi! O jis 
dar atiduot nenori— jam, matai, 
laukinės. Kumščia sprandan, keliu 
dugnan — ir atsiėmiau antis. Bū
tų jis dar sužinojęs, kuo Dievas 
vardu, tik nesuspėjau — kaip 
spyrė į krūmus, tai nepamačiau, 
nė kur dingo.

Kiti net visai tokiai medžioklei 
buvo priešingi.

-r- Nesutvėrė Dievas šuniu, tai 
patys įsigeidėt pasidaryti ir pasi
siūlyt miesto ponėkams kurtais,— 
ūdijo jie Dzingelį su Ciulda. — 
Argi tiems poneliams rūpi mus 
nuo vilkų apginti. Kitas pats dau
giau vilko bijo, kaip vilkas jo. Jei 
ir pamatytų, tai kitas dėtųsi ne
matęs, kad tik nereikėtų su pilkiu 
susitikti — pašautas gali dar gra
žias kelnes perplėšti! Kiškius, 
ožius, lapes, kokį paukštelį tai jie, 
žinoma, parankios. Bet akmenio 
jiems į dantis! Ar ne mūsų mie
žiuose tie kiškiai užauga, ar ne 
ant mūsų želmenų stirnos ganos, 
antys ne mūsų avižas lesa? Lapė 
ir ta, gali sakyt, mūsų vištiena iš- 
mitinta. Tie gyvulėliai beveik mū

sų naminiai. Galim ir mes patys 
juos sunaudoti.

— Mano pilvui kiškiena ir ku
rapkos lygiai gerai tinka, kaip ir 
kokio raštininkėlio, — šaukė Ki- 
varas, kuris mėgo tylomis kokiam 
piškiui žvairaakiui dulkstelti į 
uodegą, kurapkoms, kilpas paspęs
ti arba net ir stirnelę ant ledo 
užvyti. — Kam čia kitiems savo 
gera siūlyti. O nuo vilkų galim ir 
patys apsiginti. Štai, netrukus 
spustels šaltukas, pradės pilkiams 
tuščias pilvas groti — ir jie patys 
mums į rankas ateis. Pakasime pa
miškėj duobukę, ir kurį rytą ra
sime ten pilkį, sąžinės sąskaitą 
bedarantį.

Kivarui ir daugelis pritarė. Ir 
seniau taip vilkus gaudė. Dar ir 
dabar tebebuvo žymės, kur kadais 
vilkduobių būta.

— O tegul tik mes nors vieną 
pagausim, tai ir kitiems bus ankš
ta, — džiaugėsi net iš anksto vy
rai. — Kad pririšim žalčiui skam
balą, tai visas miškas pleškės. 
Daušis jie iš čia lyg akis išdegę!

— Kokius du iš karto parišim. 
Vieną po kaklu, kitą prie uodegos. 
Nežinos pilkis nė į kurią pusę jam 
skuosti, — juokėsi jie, įsivaizdavę, 
kiek baimės bus pelėkam miško 
ponuliui, kai jam žvangės skam
balas ir iš priekio ir iš užpakalio.

Bet medžioklės šalininkai šaukė 
savo. Ypač Ciulda.

— Kas mums darbo, kaip val
džia tuos vilkus naikins, — spy
rėsi jis. — Jei mūs kampe nėra 
gerų medžiotojų, tai tegul nors ir 
iš užsienio išsirašo, man vis tiek. 
Bet aš neisiu jokių duobių kasti. 
Tegul man nagai nupūva, jei juos 
prie šito dalyko kišiu. Aš stoviu 
už teisybę. Ar aš, ar mano kai
mynas turim saugoti, kad mano 
karvė jo pievos neišėstų? Žinoma, 
aš. Tai kodėl aš turiu ganyti val
džios vilkus?! Ne, šito nebus, tik 
nereikia nusileisti. Kartą nusileisi, 
tai jau ir pradės tave kaip seną 
arklį kas tik nori žaboti. Turi būti 
teisybė.

— O aš neisiu kokiem miesto 
valkūnam šuniu skalyti, — 'nenu
sileisdamas šaukė ir Kivaras. — 
Nesulaukė jų galva, kad jie, prisi- 
šaudę kiškių ir ožių, išvažiuotų 
sau juokdamiesi, jog kvailių rado. 
Mano teisybė šitokia: tau nugarą 
niežti, pats ir pasikasyk. Nelauk, 
kad ateis kaimynas ir pakasys.

Taip vyrai ir negalėjo susitarti, 
nes jei jau kartą jie stojo už tei
sybę, tai buvo nepakrutinami kaip 
sukaltos vinys.

— Na, gerai, darysim, kaip kam 
geriau išrodo. Pažiūrėsim, kam 
teks purvinas lazdos galas, —•. ne
galėdami vienas kitą perkalbėti, 
ryžosi jie.

Ilgai nelaukę, medžioklės šali
ninkai ir nupluošė pas girininką.

— Taip sakyt, atėjom teisybės 
ieškoti, — pareiškė visų vardu 
Ciulda. — Kodėl gi mus valdžia 
vilkais apleido? Ar už tai, kad 
mes jai mokesčius mokam, kelius 
taisom? Savo ji viską mato, tai 
kodėl ji nemato, kai jos vilkai 
mūs avis nešioja? Kodėl gi tokia 
dviem galais teisybė?

Išklausęs priekaištingos Ciuldos 
kalbos, girininkas pirmiausia ap
gynė gerą valdžios vardą. Atsiver
tęs įstatymus ir taisykles, jis įro
dė, kad vilkai valdžios yra pas
kelbti „anapus įstatymų" — atimta 
jiems visokia globa ir leista juos 
kiekvienam užbambyti, kai tik pa
sitaiko proga.

— Bet iš to mums maža naudos: 
jie, ir anapus Įstatymų būdami, 
nešioja avis. O ką mes galim pa
daryti? Druskos ant uodegos už
pilti? — spyrėsi vyrai.

— Nieko, viskas bus sutvarkyta, 
— nuramino juos girininkas. Jam 
eiguliai jau pranešę apie vilkų įsi- 
drąsinimą, ir jis esąs pasiryžęs 
juos išnaikinti. Reikią tik palaukti, 
kol baigsią lapai kristi, pašalsią 
ir užmestą kiek sniego. Dabar juos 
sunku aptikti, o į raistus, kuriuose 
jie dažniausiai lindi, nė įsimušti 
negalima. Bet tinkamu laiku jiems 
būsianti suruošta pirtis.

Girininkas savo pažadą ištesėjo. 
Kai tik užmetė sniego, ir atūžė, su 
pačiu apskirties viršininku prieky, 
medžiotojai vilkams pirties kurti. 
Sulaukę medžiotojų, varovais išėjo 
arti pusės kaimo, ir dabar siaura 
miške pasidarė visiems, kas ten 
tik buvo įsikūrę. Ne tik kiškiai 
kūrė pakrūmėmis, kad tik bals- 
gani užpakaliai šmėkščiojo, stirnos 
lyg strėlės šovė tolyn, bet net ir 
voverys, pamėlusios galvas, šoko 
kuksėdamos nuo šakos ant šakos 
akių plotu. Siaura pasidarė ir ne
lemtiems pilkiams, kurių, pasirodė, 
taip pat ten būta. Pajutę, jog gali 
kailinius prakišti, spaudė ir jie 
tolyn.

Matyt, norėdamas patyrinėti, ku
riuo keliu saugiau keliauti, vienas 
pilkis, pasistojęs priekinėm kojom 
ant aukštoko kelmo, iškėlė galvą 
apsižvalgyti. Ir — apmirė net jo 
vilkiška širdis: priešais per kelis 
žingsnius stovėjo vienas tų nelem
tų dvikojų. Bet ir dvikojui sustojo 
širdis, kai visai netikėtai iškilo 
čia pat iš už kelmo pilkio galva 
ir galingas stuomuo: taip akis Į 
akį jam dar nebuvo tekę su tuo 
ponu susitikti. Vos atsikluinėjo, 
kad reikia šauti. Bet žmonių prie
šas velnias nemiega. Kai jau no-
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rėjo kelti prie peties' šautuvą, 
staiga atsiminė, jog jis, nusiženg
damas tauriems medžioklės papro
čiams, įleisdamas į vamzdį, ne- 
paspiaudė šovinio. Ir dabar toks 
šūvis!

Nė pats nepajuto, kaip virpan
čiom rankom perlaužė šautuvą, 
norėdamas atlikti pamirštą apeigą. 
Bet jis apsiriko, manydamas, kad 
pilkis palauks jo apeigų galo. Vos 
dvikojis krustelėjo, kaip ketur
kojis taip šoko į šalį, jog tik šąkos 
sutreškėjo.

— A—ui, a—ui! — savo didžiau
siam nustebimui nelaiminga gerų 
papročių auka išgirdo vietoj šūvio 
savo kaimyno balsą.

Nesėkmė -šiandien persekiojo 
medžiotojus. Pasiklausęs, kad va
rovai dar toli ir nieko nei girdėti, 
nei matyti, tasai jo kaimynas pa
sikabino ant kaklo šautuvą ir nu
tarė minutėlei į užuovėją nušokt.

Ir kaip tik tuo metu išniro čia 
pat du vilkai. Iš netikėtumo jis 
nieko kito ir nesusigriebė, kaip tik 
visa gerkle sušukti a—ui! a—ui!

Ak, kaip spiaudėsi pirmasis ir 
prasikeikė antras! Paeis žingsnį, 
trenkia į žemę kepurę ir vėl kei
kia net pritūpdamas. Bet dar dau
giau keikė ir spiaudė, grįždami 
lyg grobą pūtę, varovai.

— Kiek moka šauta vilkena? — 
piovė dabar medžioklės šalinin
kus duobių partija.

— Šauta tiek pat, kiek duobėj 
sugauta, — nenorėdami ne į kal
bas leistis, atsišiepdinėjo tie. — 
Palaukit, pažiūrėsim, kiek jūs vil
kenų nunersit.

— Apskrities viršininko nepade
dami, gal kokia viena ir mažiau, 
kaip jūs, — šaipėsi duobininkai, 
patenkinti, kad užsispyrėliams no
sis nubraukta.

Bet per daug ir jie į puikybę 
pašoko. Kai daugiau pasnigo ir 
spustelėjo toks šaltukas, kad net 
patvartėse kiauliatrąšiai sukosi ir 
sproginėjo, išraustą pamiškėj duo
bę jie užklojo eglišakėmis, api
barstė sniegu ir masaliui padėjo 
galvijų numintą paršelį. Kad stip
resnis būtų kvapas, dar jį pasvi
lino ir po pamiškę šen ir ten pa
veikiojo.

Bet jei žmonėms pradeda nesi
sekti, tai jau nė galo tai nesėk

mei nėra. Suneš, kad juos kur 
supleškintų, viską sugadino. Nors 
aplinkiniai savo šunis ir pririšo, 
bet vis tiek trejetas pirma vilkų 
duobėn įmarmėjo, Suuodę grobį, 
iŠ toliau kur atbėgo

Keikdami vyrai iškrapštė juos 
iŠ duobės, įskėlė į pagalius uode
gas, kad daugiau nenorėtų čia 
painiotis, ir vėl paruošė pilkiams 
klastingas vaišes. Bet kitą naktį 
neužteko nė to, kad pora ciuckių 
įsmuko. Giltinė dar ir Žilvios 
Perlį čia atnešė — ir tas šlumšte
lėjo pas šunis. Mat, pagiriu jo 
nuolatinis kelias, kai jis, po lau
kus lauminėdamas, šlyvina girtas 
namo.

Iš smuklės jis paprastai namo 
geriausiai pataiko, kai eidamas 
mato iš šalies bent juoduojant 
mišką. Tuomet jis kur nors kitur 
nustrapalioja tik tuo atveju, jei, 
išėjęs iš smuklės, atsisuka ne į tą 
pusę ir pradeda vėžlint priešinga 
nuo namų kryptimi. Bet paprastai 
pats smuklininkas jį išveda, at
suka į reikiamą pusę ir parodo, 
kur miškas.

— Leibau, girdi! Perlys namo 
eis! — sušunka jis, kai tik muša 
jam j galvą, kad gana gerti ir rei-

la eit namo, ir tasai jau žino, ko 
tm reikia. . .
— Pasigėriau kaip bitelė, 
Kojelės kaip šeivos.
Nesidyvyk, mergužėle,
Nes ir tavo šlei — voos ... — 

įstatytas j kelią, užtraukia tuomet 
Perlys ir namo pataiko kaip pirštu 
į dangų.

Taip ir tą naktį jis, gūžputiutę 
gaudydamas, kerėplino pamiške 
namo. Na, ir įnešė jį nelabasis 
vilkduobėn., Paskui pasakojosi, 
jog, išgirdęs sukritusius duobėn 
šunis kiaukčiojant ir stūguriuojant, 
manęs, kad jau namai ir, eidamas 
ant jų balso, įmaklinęs pas juos.

Raistinis savo vaiko negriebia. 
Ir Perlys nutūpė duobėn sveikutė
lis kaip kiaušinis. Užgriūti šunes 
tik poroj vietų kinką (griebė. Bet 
bobos pradėjo lyg varnos gvoti, 
kad toj duobėj nusisuks dar kas 
sprandą, ir būsią tik bėdos prasi
manyta. Pagaliau ir su tais nelem
tais šunimis nenorėjo vyrai dau
giau biaurotis. Įspyrė tad Perliui 
į minkštumą, nusispiovė ir užmetė 
duobę lentgaliais, kad vėl koks 
kerėpla neįnertų.

(Bus daugiau)

Tarptautinis pigiųjų baldu konkursas
GLOBOJAMAS MODERNIOJO MENO IR KON

STRUKTYVINIO PROJEKTAVIMO MUZIEJŲ
Konkurse programa konstrukto
riams, projektuotojams, gyvenan
tiems už Jungtinių Valstybių 

sienų
Pigiųjų baldų reikalingumas

Pigus buto apstatymas ir apgyven
dinimas yra svarbiausias tautinės eko
nomijos ir žmonijos gerbūvio fakto
rius. Viso pasaulio vyriausybės ir pra
monė deda'visas pastangas apgyven
dinimo problemai išspręsti, tačiau iki 
šiol nebuvo atkreipta pakankamai dė
mesio 1 gerų ir nebrangių baldų pro
jektavimą ir gamybą. Didžiosios žmo
nijos dalies reikalavimams patenkinti 
mes privalome turėti baldus skirtus 
mažiems butams ir namams, baldus 
gerai suprojektuotus, kuklius kainos 
atžvilgiu, patogius, bet ne gramozdiš
kus, kuriuos galima būtų lengvai per
kelti iš vietos i vietą, sandėliuoti ir 
prižiūrėti, žodžiu, masinės gamybos 
baldus, kurie atitiktų moderniojo gy
venimo, gamybos ir prekybos reika
lavimams. Moderniojo Meno Muziejus 
Ir grupė stambiųjų baldų prekybinin
kų detalistų buvo giliai paliesti šitos 
problemos. Jie yra vieningai Įsitikinę, 
jos sprendimui priemonės yra dabar 
prieinamos. Matoma technologijos pa
žanga davė mums naujas medžiagas, 
trankius, gamybos būdus, kurie kaip 
tik dabar yra sėkmingai pritaikinti 
daugelyje svarbių gamybos šakų. In
dividualūs, pažangieji baldų projek
tuotojai daugelyje kraštų yra atlikę 
dideli eksperimentinį darbą, ir rodo, 
kad yra sunku rasti kelių savo idėjas 
paversti realybe. Baldai turi būti stu
dijuojami iš daugelio taškų, tarp ju 
yra dydis, paskirtis, kaina, prieina
mos medžiagos ir gamybos technika. 
Taip pat pervežimo ir sandėliavimo 
problemos nebuvo pilnai išspręstos 
pageidaujama prasme. Šitos proble
mos rišasi viena su kita ir jų bendras 
sprendimas duotų na jus baldus savo 
technikoje ir išvaizdoje. Tikslu iš
spręsti šią problemą Ir kartu duoti 
didelį akstiną visų kraštų konstruk
torių ir technikų pastangoms padi
dinti Moderniojo Meno ir Konstruk
tyvinio Projektavimo Muziejai grynai 
kultūrinė organizacija, sudaryta iš 
prekybos atstovų, globoja tarptautinį 
pigių baldų konkursą. Konkurso ruo
šėjai tiki, kad šitos svarbios proble
mos sprendimui bus atkreiptas viso 
pasaulio konstruktorių ir technikų 
dėmesys ir, kad tas duos puikų ir 
naują projektą, vedantį į naujo tipo 
baldų gamybą ir platų paskirstymą 
šios dienos butams.

Ludwig MIES van der ROHE: Direk
torius architektūros skyriaus, Illi
nois Technologijos Institute.

Gordon RUSSĖLL: Pramonės projek
tavimo Taryba, Didžioji Britanija.

Jury Komisija paskirstys premijas po 
dviejų mėnesių konkursą uždarius.' 
Laimėtojams bus tuojau pranešta ka
beliu arį>a telefonu. Jury Komisija 
padarys tiek posėdžių, kiek bus rei
kalinga teisingam sprendimui pa
siekti.

Jury Komisijos sprendimas galu
tinas.

Kas gali dalyvauti konkurse.
Konkursas atviras visų kraštų kon
struktoriams. Negali dalyvauti kon
kurso Moderniojo Meno ir Konstruk- 
tivinio Projektavimo Muziejų tarnau
tojai.
Konkursinių projektų originalumas. 
Patiekti projektai turi būti originali 
konkurso dalyvio kūryba ir išimtinai 
jo nuosavybė. Projektas netinka, jei 
jis buvo spausdintas pardavimui arba 
jei gamintojas, paskirstytojas arba 
kas nors kitas išskyrus konkurso da
lyvį turi į jį bet kurių teikiu. Pro
jektas tinkamas, jei tik bandomieji 
šio projekto modeliai egzistuoja, ku
riuos yra matęs tik nedidelis skaičius 
žmonių.

Konkurso apimtis
Tikimasi, kad šis konkursas išvystys 

idėjas dabartinių mažųjų butų pigie
siems baldams tinkantiems gyvena
miems kambariems, miegamiesiems ir 
valgomiesiems plotams. Daugelis Šių 
butų jungia gyvenamojo ir miegamo
jo kambario funkcijas tame pat plote 
ir reikalauja tuo būdu dvejopos pas
kirties baldų. Daugybė specializuotų 
rūšių baldų vartojamų butuose gru
puojasi į šias bendras kategorijas: 
sėdimuosius, stalus ir pasidėjimo įren
gimus. Gerų sėdėjimo ir pasidėjimo 
įrengimų sukonstruavimas yra žymiai 
komplikuotesnis už sukonstruavlmą 
stalų, dėl tos priežąstles premijos ski
riamos sėdėjimo ir sandėliavimo įren
gimų dalykų projektams iš kurių gali 
būti išvystyta ištisa eilė baldų (įskai
tant stalus). Dviejų rūšių projektai 
yra tinkami: 1. Sėdėjimo vienetai 
vienam ar daugiau asmenų, paprastos 
kėdės, foteliai, sofos, dienos lovos 
suolai ir kiti. 2. Pasidėjimo vienetai 
namų apyvokai ir asmeniniams daly
kams arba abiems kartu. Vienetai tin
kantieji daugiau negu vienam naudo
jimui yra priimtini. Konkurso daly
viai gali patiekti konkr. projektus sė
dimiesiems vienetams arba pasidėji
mo vienetams arba abiem ir nėra jo
kio suvaržymo konkr. pro j. skaičiams 
atžvilgiu, kuriuos viėnas konkurso 
dalyvis gali patiekti.

Datos
Konkursas prasideda su jo paskel

bimu ir baigiasi 1948 m. spalių mėn 
31 d. vidurnaktyj, konkr. projektai 
gauti vėliau bus atmesti.

Pranešimas apie dalyvavimą 
konkurse.

Kiekvienas nutaręs dalyvauti kon
kurse turi raštu pranešti Konkurso 
direktoriui. Pranešimas turi duoti 
pilną konkurso dalyvio vardą ir 
adresą. Pranešimas nėra įsipareigo
jimas patiekti konkursui projektą.

Pranešimas privalo būti pasiųstas 
šiuo adresu:

EDGAR KAUFMANN, Ir.. Director 
Department of Industrial Design Mu
seum of Modern Art

11 West 53 Street. New York 19, 
New York U.S.A.

Konkursinių projektų įteikimas.
Visi brėžiniai privalo būti patiekti 
ant 50x80 cm (20x30 colių) esKiz... 
lentos arba equivalent©. Brėžiniai ant 
kalkės arba kito popierio gali būti 
uždėti ant minėto dydžio lentų.

Jei pašto taisyklės draudžia minėto 
dydžio lentų persiuntimą, tai projek
tai gali būti patiekti ant tokio dydžio 
lentų, kokios leidžia pašto taisyklės. 
Brėžiniai gali būti bet kokio dydžio 
ir pritaisyti bet kokiu būdu ant lentų.

Kiekvienas dalykas privalo būti 
parodytas pakankamam skaičiuje brė
žinių (planų arba pusiau planų piū- 
vlų, ištraukų; konstruktyvinių de
talių) taip, kad . minimas daiktas ga
lėtų būt pagamintas iš šitų brėžinių.

Brėžinių mastelis paliekamas kon
kurso dalyvio nuožiūrai ir gali būti 
įvairus jei to reikia. Siūloma, kad 
bendrai mąst'elis būtų Vi tikro dydžio. 
Kiekvieno brėžinio mastelis privalo 
būti aiškiai pažymėtas. Visi svarbieji 
išmatavimai parodyti ir medžiagos 
aiškiai specifikuoti. Techniškų brėži
nių papildymui kiekvienas dalykas 
privalo būti parodytas spalvotoj per
spektyvoj arba izometrlškaį, pakan
kamai dideliam mąstelyj, kad- susi
darytų tikslus vaizdas apie pagamin
to daikto išvaizdą.

Visi brėžiniai dalyvaujantieji kon
kurse privalo neturėti jokių indenti- 
flkacijos ženklų. Kartu su projektu 
turi būti antspauduotas vokas su kon
kurso dalyvio vardu ir adresu; žiūrėk 
skyrių su antrašte „Konkursinių pro
jektų slaptumas“.

Pageidaujama papildoma medžiaga 
(nereikalaujama). Gali būti patiektos 
fotografijos modelių arba tikrų bal
dų, konstruavlmo pavyzdžiai arba 
užbaigti baldai, tačiau tas nėra rei
kalaujama. Visa šita medžiaga, kaip 
Ir patiekti brėžiniai negali turėti jo
kių savininko žymių, tačiau turi būti 
lydima užantspauduoto voko su kon
kurso dalyvio vardu ir adresu.

jusieji premijų būtų grąžinti. Šitas 
pranešimas siunčiamas kartu su pa
reiškimu apie norą dalyvauti kon
kurse. Jei bus pageidaujama, konk. 
proj. bus gražinti jų savininkams po 
tam tikro laiko, arba Muziejai kreip
sis ir gaus leidimą pasilaikyti juos 
ilgiau parodos reikalams arba rinki
nio sudarymui. Konk. proj., kurie 
nebus pareikalauti gražinti, bus su
naikinti po 6 mėnesių.

Muziejai dės visas pastangas glo
boti konk. projektus, tačiau nesiima 
atsakomybės konk. proj. dingimo ar
ba sužalojimo atvejais.

Konkursinių projektų nuosavybės 
teisė

Visi konk. proj. patiekti konkursui 
palieka konstruktorių nuosavybe iš
skyrus premijas laimėjusius projek
tus, aprašytus skyriuje „Premijas lai
mėjusių projektai tampa Moderniojo 
Meno Muziejaus nuosavybe. Muziejus 
galt prašyti leidimo parodos tikslams 
arba galimo rinkinio sudarymui, pa
silaikyti brėžinius ir atatinkamą me
džiagą premijas nelaimėjusių pro
jektų.

Premijas laimėjusių projektų gamyba 
ir pardavimas.

Konstruktyvinio Projektavimo Mu
ziejus. vienas iš konkurso globėjų, 
dės pastangų suorganizuoti premijas 
laimėjusių projektų gamybą ir par
davimą Jungtinėse Valstybėse. Kiek
vienas konstruktorius laimėjęs pre
miją Konk. sutinka, kad laike 6 mė
nesių po premijos įteikimo jis derėsis 
del savo laim. proj. panaudojimo ga
mybai ir baldų pardavimo, tik su 
Konst. Proj. numatytais J. A. V. pa- 
moninlnkais.

, Konst. Proj. Muziejus iš savo pusės 
sutinka, kad derybose del baldų ga
mybos ir pardavimo pagal premijas 
laimėj, projektus konstr. atlyginimo 
pagrindu bus imamas 3% pelnas nuo 
visų parduotų arba šiam pelnui ata- 
tinkantl suma. Tikslu išlaikyti pagrin
dinį prem. laim. proj. charakterį ir 
integralumą, Muziejus pasilaiko arbi
tro vaidmenį- Kilusių nesusipratimų 
atveju, dėl pasiūlytų pakeitimų laike 
projektų realizavimo proceso.
' Galutinai pagaminti brėžiniai pri
valo būti patvirtinti konstruktoriaus 
ir Muziejaus, ir tik tokiu būdu pat
virtinti brėžiniai galės eiti Moder
niojo Meno Muziejaus arba šio kon
kurso vardu. Be specialaus Muzie
jaus patvirtinimo jokie projektai, 
konkurse dalyvavusių projektų pag
rindu, negali eiti Muziejaus arba šio 
konkurso vardu.

Paroda
Muziejus -suruoš prem. laim. pro

jektų ir pagamintų baldų parodą, jei 
paskutinysis sutiks su Konstr. ir Mu
ziejaus interesais. Gali būti iškabinti 
ir kiti vertingi, tačiau premijas ne
laimėjusieji projektai.

Kiti muziejai ir krautuvės bendra
darbiauja su Konstr. Projekt. Mu
ziejum, Ine. tikimasi suruoš parodas 
Jungt. Valst. ir kituose kraštuose. Ši
tos parodos bus pagrįstos ir apribotos 
Moderniojo Meno Muziejaus atrinkta 
medžiaga.

Klausimai
Klausimai del konkurso gali būti 
siunčiami Konkurso Direktoriui

Edgar Kaufmann, Ir, Director, 
Department of Industrial Design, 
Museum of Modem Art. 11 West 
53 street, New York 19, New York 

U.S.A.
Jokie klausimai gauti po 1948 m. ba
landžio mėn. 30 dien. nebus atsakyti. 
Atsakymui į klausimus bus išleistas 
vienas biuletenis visiems užsiregistra
vusiems konkurso dalyviams. Tame 
biuletenyje taip pat tilps jau pas
kelbtų konkurso taisyklių oficialūs 
pakeitimai.

Apie globojančius prekybininkus
Konstr. Projekt. Muziejus, Ine. su

kurtas grupės žymiu, 1 ateitį žiūrin
čių baldų pirklių detalistų. Jo val
domasis komitetas, vadovaujamas 
Harry FICH, susideda iš Nathan S. 
Sochs, Harry J. Stem, Harry M. 
Epstine ir Harry Coplan. Atstovau
damos vadovaujančius pirklius Jungt. 
Valst. Konstr. Projekt. Muziejus, Ine. 
dirba pigių baldų tobulinimo idėjai, 
skatindamas konstruavlmo talentą ir 
išradimų akciją, šito konkurso pa
vyzdžiu.

Miestų Detalistų Krautvės 160, 
kurios dalyvavo šitoje akcijoje ir ki
tos, kitose miestuose, kurios gali pri
sijungti, norėtų tapti žiotimis, per 
kurias visi įvykdyti projektai, kaip 
šito konkurso -rezultatas, pirmiausia 
pasiektų Amerikos visuomenę.

Per prof. V. K. Jonyną, L. Inž. Cen
tro V-ba gavo konkurso sąlygas, iš 
Lietuvos Generalinio Konsulo Jono 
Budrio, kuris prašo, galinčius šioje 
srityje kurti, konkurse dalyvauti ir 
tuomi pačiu pasitarnauti Lietuvos 
reikalui.

P. p. inžinieriai, neturintieji gali
mybės savo Jsiregistravimą dalyvauti 
konkurse išsiųsti oro paštu į USA, 
prašomi Jį skubiai pasiųsti p. dipl. 
inž. Broniui Galiniul, (16) Londorf, 
Kreis Giessen, 8722 Eng. Labor Ser
vice Company. ,

Inžinierių Centro Valdyba.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Kasselio kronika

—»Kovo 13 d. Kasselyje viešėjo iš
raiškos šokių menininkė Jonė Kvle- 
cinskaitė, kuri vietos publikai davė 
išraiškos šokių vakarą. Solistė, for- 
tepionu palydint Doro Georgesohn, 
pašoko 9 dalykėlius.

— Kovo 14 d. vietos lietuvių gim
nazija gražiai paminėjo Sv. Tėvo 
Pijaus XII devintąją karūnavimo 
sukaktį. Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis bažnyčioje, kur mokiniai 
gausiai dalyvavo bei gražiai pagie- 
,dojo. Po pamaldų vietos gimnazijos 
salėje įvyko akademinė valandėlė.

— Apie kovo mėn. vidurį >1 stovy
klos našlaičiai išvažiavo J bendras 
visos Vokietijos našlaičių stovyklas, 
iš kur bus emigruoti į užjūrio kraš
tus. Išvykstantiems našlaičiams Kas
selio LTB Komiteto pirm. A. Mala
kauskas palinkėjo laimingos kelionės 
ir įteikė kiekvienam po maldaknygę 
ir po knygą „Lietuvos keliu“.

— Kovo 20 d. baigėsi tris dienas 
užtrukusios stovyklos suaugusiųjų 
rekolekcijos. Pažymėtina, kad para
pijiečiai, supratę padėtis rimtumą, 
šių rekolekcijų konferencijas labai- 
gausiai lankė ir pasibaigus rekolek
cijoms priėmė šv. Komunją. Reko
lekcijoms vadovavo iš Hanau atvy
kęs kun. A. Bukauskas . Ed. S.

PADĖKA
8184 Lietuvių Inžinerijos Tarnybos 

Kuopai už 3000 RM. piniginę paramą- 
stovyklos skaityklai įrengti, reiški
ame nuoširdžią padėką.

Hochfeldo Stovyklos Liet. Komitetas

Schw. Gmuend lietuvių šachmati
ninkai kaip REMS grupės nugalė-' 
tojai baigminėse rungtynėse su kitos 
MURR Grupės nugalėtojais — Walb- 
lingeno vokiečiais — turėjo net tris
kart rungtis įki iškovojo REMS- 
MURR apygardos šachmat. meisterio 
vardą. 1948 m. paskutinėse rungtynė
se III. 21 d. vokiečiai buvo įveikti 
4*/» : 3‘/t, prieš tai 5'/t : 2’/».

Dabar lietuvių šachmatininkams, 
kaip naujam REMS-MURR meisteriui 
teks po mėnesio susitikti su kitos 
apygardos ULM-AALEN meisteriu.

Gmuendo lietuvių Šachmatininkų 
ekipa, iškovojusi apygardos meisterio 
vardą, susideda iš Brazausko, Marke-

Lietuviu Juru Mokykla Flensburge
pradės naujus mokslo metus š. m. 
gegužės mėn. gale. Mokinius leista 
priimti tik iŠ anglų zonos. Mokiniai 
gauna lengvai dirbančiųjų maisto Ir 
cigarečių priedus, gyvena bendrabu
tyje netoli mokyklos. Mokslas tęsiasi 
šeštus mėnesius.

Mokykla yra gavusi iš anglų laivi
ninkystės bendrovės „The General 
Steam Navigation Company Ltd“ pra
nešimą, kuriame pasižada suteikti 
galimybės plaukioti jūreiviais ir kar
tu atlikti praktiką mokiniams, baigu
siems bent vieną šios mokyklos kursą.

Priimami kandidatai į visas klases 
ne jaunesni kaip 17 metų. I paren
giamąją navigacijos ar mechanikos 
klasę pakanka - keturių gimnazijos 
klasių išsimokslinimo^ į pirmąją na
vigacijos ar mechanikos klasę priima
mi baigę ne mažiau kaip sešlas glm. 
klases arba turintieji tolygų išsimoks
linimą. Plaukiojimo arba mechaniškų 
dirbtuvių praktika yra pageidaujama, 
tačiau į suminėtas jdases įstoti dar 
nebūtina.

Baigę parengiamąją navigacijos 
klasę gauna škiporlaus pažymėjimą, 
o parengiamąją mechanikos klasę — 
mašinų asistento, bei teisę mokintis 
■toliau pirmoje klasėje. Baigę pirmąją 
navigacijos klasę gauna tolimojo 
plaukiojimo n-jo šturmano pažymė
jimą, o pirmąją mechanikos klasę — 
III-jo laivo mechaniko. Teisė eiti lai
ve atitinkamas pareigas gaunama at

likus įstatymais reikalaujamą jūrei
vio arba kūriko praktiką. >

Plaukusieji antrojo šturmano ar 
trečioje/ mechaniko pareigose gali 
įstoti į antrąją klasę pirmojo štur
mano ar antrojo mechaniko kursui 
išeiti Ir pastarųjų teises turintieji į 
trečiąją klase kapitono ar pirmojo 
mechaniko pažymėjimui gauti. Šiose 
vyresniose klasėse bus dėstoma vo
kiečių kalba visoms trim baltų tauty
bėm kartu, jei susidarys pakankamas 
lankytojų skaičius.

Parengiamose ir pirmosiose klasėse 
mokslas vyksta lietuvių kalba, tačiau 
vokiečių kalbos mokėjimas yra pa
geidaujamas, nes kai kurie lektoriai 
numato emigruoti ir, jei nepavyktų 
rasti pakaltą tarp lietuvių, tektų 
kviesti vokiečius lektorius kai ku
riems dalykams dėstyti.

Norintieji jūrų mokyklą lankyti pa
duoda nedelsdami pareiškimą lietu
vių kalba šiuo adresu: P. Mažeika, 
(24) Flensburg, Munketoft 1, Seefahrt- 
schule. Pareiškime reikia nurodyti: 
gimimo dat'ą, DP Identity Card Nr., 
adresą, DP ACCS ir stovyklos Nr., 
Išsimokslinimą ir mechaniškų dirb
tuvių arba plaukiojimo praktiką (kur 
ir klek laiko), jei praktikos . turima. 
Pareiškimus atsiuntuslems bus išsiun- 

, tinėjamos anketos anglų kalba užpil
dyti ir grąžinti, pagal kurias IRO įs
taigos rūpinsis, kandidatų perkėlimu 
į mokyklą. Direktorius.

Premijos
Premijos bus paskirtos projektams, 
kurie bus tinkami išvystymui baldų 
grupių gyvenamiesiems, valgomie
siems ir miegamiesiems kambariams.

Geriausias projektas sėdimojo 
vienetui

Pirma premija 5 600 dol.
Antra premija 2 500 dol.
Trečia premija 1 250 dol.

Geriausias projektas pasidėjimo 
vienetui

Pirma premija 2 500 dol.
Antra premija 2 500 dol.
Trečia premija 1 250 dol.

Jury Komisija pasilaiko sau teisę 
neduoti premijų, Jei ji ras, kad 
pristatyti projektai nėra pakankamai 
vertingi.

Projektai laimėję premijas tampa 
subjektais sąlygoms išvardintoms 
skyriuje antrašte „Premijas laimė
jusių projektų gamyba ir pardavi
mas“.

Jury Komisija.
Alfred AUERBACH: projektavimo ir 

prekybos patarėjas,. buvęs leidėjas 
„Detalioji Prekyba“

Catherine BAUER: šeimininkė; apgy
vendinimo ekspertas.

Luis de FLOREZ: patariantis inžinie
rius, buvęs Laivyno Tyrinėjimo vir
šininko pavaduotojas, Jungt. Valst. 
Laivyno.

Rene d’HARNONCOURT: adm. sk. 
direktorius, Moderniojo Meno Mu
ziejaus.

Hugh LAWSON: Namų apstatymo 
padalintos prekybos valdytojas, Car- 
son Ptrie Scott & co.

Konkursinių projektų slaptumas.
Prisiųstoji medžiaga negali turėti 

savininko vardo arba simbolio. Kiek
vienas konk. dalyvis prie savo konk. 
projekto plvalo pridėti paprastą, ne
permatomą, antspauduotą voką su 
pilnu vardu ir adresu. Priėmimo sky
rius visus brėžinius ir kitą gautą me
džiagą numeruos ir tuo pačiu numeriu 
žymės vokus. Kiekvienas konk. daly
vis gali patiekti neribotą kiekį konk. 
pro j; neatatinką šitų sąlygų nebus 
priimti į konkursą ir Muziejai ne
siima jokios atsakomybės dėl jų gra
žinimo.

vičiaus, Kauno, Standaus, Vyt. Pe- 
treikto, Anskolio, Maščinsko ir Zen
kevičiaus.

Lietuvių II komanda taip pat išėjo 
B kl. grupės nugalėtoju, tačiau tre
čiose baigimnėse rungtynėse su Back- 
nango vokiečių II dėl REMS-MURR 
meist'erystės pralaimėjo 3*/» : 4*/t, ir 
liko apygardos lentelėje II vietoje.

Gražus Z. Puzinausko laimėjimas
Kovo 7 d. Passau įvyko tradicines, 

Nibelungų Šventės proga, lengvosios 
atletikos rungtynės. Į šias rungtynes 
buvo pakviesta visa eilė geriausių 
dabartinių Vokietijos lengvatletų, jų 
tarpe ir mūsų Z. Puzlnauskas.

Z. Puzlnauskas rutulio stūmime, 
kur pasekme 14,04 m iškovojo pirmą 
vietą. Tai yra tikrai graži ir mums 
džiaugsminga pergalė. Tenka pabrėž
ti, kad ŠI pasekmė buvo pasiekta ha
lėje. Taipogi Šaltas oras Ir kelionės 
nuovargis, neigiamai atsiliepė į rezul
tatą.

Pasaulio šachmatų pirmenybės
Pasaulio šachmatų pirmenybių pir

moji dalis Hagoje pasibaigė ir išri
kiavo varžovus sekančiai:

laim. lyg. pral. tašk.
1. Botwinik (Rusija) 8 6 2 0 8
2. Reshevsky (USA) 8 2 5 1 4‘/«
Keres (Rusija) 8 3 2 3 4
Smyslow (Rusija) 8 2 4 2 4
dr. Euwe (Olandija) 8 0 3 5 l‘/»

Daugelio favorizuotas šachmatų ge
nijus Keres ankščiau Estijos meiste
ris) iš pradžių ėjęs pirmuoju, vis dėl 
to turėjo nusileisti dabartiniam savo 
tautiečiui Botwlnikui, kuris surinkęs 
6 tšk. toli atsiplėšė nuo savo var
žovų. USA atstovas Reshevsky taip 
pat kietai sukovojo ir su 4'/« tšk. 
eina antruoju. Kaip iš lentėlės ma
tyti toliau eina Keres su 4 tašk.

Konkursinių projektų siuntimas 
konkursui.

Konk. proj. siuntimas atliekamas 
siuntinių paštu arba oro expresu 
siuntėjo sąskaita. Konk. proj. privalo 
būti adresuoti sekančiai:

Edgar Kaufmann, Ir., Director 
Museum of Modern Art 

Furniture Competition c/o Man
hattan Storage 8. wahrehause 
Company. 801 Seventh Avenue. 
New York 19, New York, U.S.A.

Siuntinio Įvertinimas turi būti pažy
mėtas ant siuntinio viršaus. Sąskaita 
su atskirų vienetų įvertinimu turi 
būti atskirai nuo antspauduoto voko 
su konk. dalyvio vardu ir adresu. 
Pastaba: Konk. proj. įvertinti 100 dol. 
arba daugiau privalo turėti konsula- 
rinę sąskaitą, kurią galima gauti iš 
Jungt. Valst. konsulo ir privalo būti 
pasiųsta Konkurso Direktoriui, kad 
konkurso projektas būtų laisvas nuo 
Jungt. Valst. muito. Konsularlnė sąs
kaita nereikalinga jei projektas įver
tinamas mažiau negu 100 dol.

Konkursinių projektų gražinimas.
Premijas laimėjusieji projektai ir 

atatinkama medžiaga tampa Muziejų 
nuosvybe. Konkurso dalyviai privalo 
pranešti Konkurso Direktoriui ar jie 
nori, kad jų konk. proj. nelatmė-

LIETUVIŲ TREMTINIŲ AMATININ
KŲ IR DARBININKŲ PROFESINES 

SĄJUNGOS

PRANEŠIMAS
' Iš daugelio pavienių asmenų esame 
gavę besikartojančių užklausimų, ta
čiau, neturėdami galimumo kiekvie
nam iš jų atskirai atsakyti, suben
drinę klausimus, pranešame:

1. LIETUVIŲ TREMTINIŲ AMATI
NINKŲ IR DARBININKŲ PROFE
SINĘ SĄJUNGA yra gavusi Karinės 
Valdžios licenziją, todėl pati organi
zacija ir Jos veikla yra legali.

2. Mūsų Išduodamieji amato liudi
jimai neturi nieko bendro su IR O 
išduodamais specialybių pažymėji
mais. ’

3. Amato liudijimai yra išrašomi lie
tuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis. Be to, Juose turi būti sa
vininko fotografija.

4. Pravedus meisterių ir pameiste- 
rių klasifikaciją, mūsų išduotieji a- 
mato liudijimai bus pripažinti vo
kiečių Amato Rūmų. Kiekvienas, 
gavęs meisterio vardą, galės steigti 
savo įmonę Vokietijoje.

5. Amato liudijimai yra išduodami 
tik mūsų sąjungos nariams. Jie gau
nami per vietinių skyrių valdybas.

6. Paskiri asmenys iŠ stovyklų, ku
riose nėra mūsų sąjungos skyrių, yra 
prašomi kreiptis į artimiausios stovy
klos skyriaus valdybą. Centro Valdy
ba pavieniams asmenims betarpiai 
amato liudijimų neišduoda.

7. Muencheno ir Hanau skyrių na
riai kreipiasi tikį savo skyrių val
dybas, kurios visus formalumus ama
to liudijimui gauti privalo sutvarkyti.

Ta pačia proga prašome visų sky
rių valdybas artimiausiu laiku baigti 
amato liudijimų išdavimo formalu

mus, nes daugelis narių dar prieš 
išemigruodami nori sutvarkyti savo 
specialybės reikalus. Be to, artimiau
siu laiku • bus pradedama išdavinėti 
sąjungos nario liudijimai, kas esamo
mis mūsų darbo sąlygomis nebus 
lengva greitai atlikti.

CENTRO VALDYBA

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO, IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
KACDAINIS Barbora, 79 metų, iš- 

Klausmuehlen;
KACENELENBOGEN Frania, gim. 

1924, iš Bergen Belsen;
KACENELENBOGEN Henach, iš Ber

gen Belsen;
KAGAN Chone, 35 metų, iŠ Kauno;
KAGAN Malka, 55 metų;
KAITINIS Valteris, gim. 1927. 9. 27, iš 

Spreenhag en/Berlin;
KAN Chaim, gim. 1930-31, iš Kalvln;
KAN Rosa, gim, 1903, iš Kauno;
WOLPIANSKI Nocim, gim. 1905. 3. 5, 

iŠ Stutthof;
ZYLBERMAN Rachel, gim. 1909, iš 

Anvers.
BROVKA Jonas, iš Virbalio;
BROVKIEINE Matila, iš Virbalio;
CHASMAN Rachel, 40 metų;
CHASMAN Josef. 12 metų;
CHEIN Boris, glm. 1887, iš Vilnidus;
CINDLER Beri, iš Mažeikių;
CINDLER Malka, iš Mažeikių:
CHURAMOWITSCH Llrgamer, glm- 

1897, iŠ Bialistok;
CINDRIE Josef, 55 metų, iš Buenos 

Aires.

Smyslow su 4 tšk. ir dr. Euwe su l‘/» 
Štk.

Antroji pirmenybių dalis prasidės 
balandžio 10 d. Maskvoje. Eilutės pa
sikeitimo laukti netenka, nes Rusi
jos atstovai savo sostinėje turės daug 
jaukesnę aplinką ir be abejo suko- 
vos dar ambicinglau kaip Haagoje. 
Gali atsitikti net taip, kad visi trys 
Rusijos atstovai eilės tvarka užims 
ponaujančias vietas.

Sportas Kasselyje
Kovo 13—17 d. įvyko didelės SK 

„Lituanlca“ stalo teniso Žaidynės, 
kuriose dalyvavo daugiau kaip 30 
žaidėjų. Žaidynės buvo pravestos 
vyrų vieneto grupėje dviejų minusų 
sistema. Pirmoji vieta, kaip Ir buvo 
laukta, . stlteko Adomavičiui, finale 
įveikusiam iš minusų pusės atkopusį 
Brantą 21:18, 20:22, 22:20, 24:22 Pasta
roji kova įsiskyrusi savo .dramatiš
kumu ir buvo įdomiausia iš visų 
šiose žaidynėse buvusių susitikimų. 
Trečioje vietoje liko jaunas, bet ga
bus Žaidėjas Raudys, pusfinalyje pra
laimėjęs Brantui 21:24. 22:20. Šiems 
trims pirmųjų vietų laimėtojams 
įteikti gražus SK Lituanlca diplomai.

— Kovo 11 d. pirmą kartą šiais me
tais pasirodė ir Lituanlcos antroji 
futbolo vienuolikė. Si komanda, su
daryta daugiausia iš jaunų žaidėjų, 
publikos neapvylė: ji laimėjo prieš 
striprius vietos jugoslavus net 4:2 
(300). Ypatingai gražus žaidimas buvo 
parodytas pirmame kėlinyje, kada 
per trumpą laiką pasiekti trys įvar
čiai. Taip pat ir antrame kėlinyje- 
nežiūrint „IŠsikvėplmo“ mūsiškiai 
sukovojo narsiai ir pelnė dar vieną 
įvartį, tuom užsitikrindami savo 
tvirtą pergalę. Įvarčius įmušė: Bul- 
kaltis ir NorvilaiUs po 2.

— Kovo 13 d. įvykusiose šachmatų 
rungtynėse „Lltuanica“ aštuoniese 
lentose nugalėjo Niederzwehreno vo
kiečių komandą gana aukšta pa
sekme 5,5:2,5.
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lėtų vesti kovos nė vienos savai
tės. Tolimuose Rytuose yra šešios 
divizijos ir visos jos žemiau nor
malaus pajėgumo.

Mes turime gerą laivyną (bet 
kokia yra Rusijos galybė?), nepa- 
lyginimą oro pajėgą ir atominę 
bombą. Dabar mes šiuose reika
luose turime tobulintis ir mūsų 
ateity, aišku, vieton ideologų, poli
tikų ar diplomatų turės kalbėti ka
riškiai".

Velykų švenčių išvakarėse Va
šingtone įvyko svarbių konferen
cijų. Buvo tariamasi ne tik dėl

„Army Times" savo kovo mėn. 
23 d. vedamajame „Tikrasis karas" 
rašo: „Amerikiečių nusiraminimo 
akmeniukas, ( pradėjęs judėti nuo 
Jaltos kalnyno, šliaužęs iki Dimitri 
Gromyko pirmojo išdidaus prasiki- 
šimo Saugumo Ta'rybvje, šiomis 
dienomis, kapituliavus čekams ir 
Jan Masarykui mirus širdies prie
puoliu, virto ištisu sniegynu."

„Šaltojo karo“ diplomatija ir po
pieriniai susirašinėjimai pereitą 
savaitę baigė savo dienas ir abu 
didieji milžinai viešai pradėjo čiu
pinėti kraujo karo ginklus.

Žinovai sako, kad karas dar ne- 
siartinąs ir gal dar galima jo iš
vengti. Bet nuo dabar prasidėjo 
greičio lenktynės ir jas laimės tas, 
kieno strateginė erdvė bus dides
nė, tas kuris daugiau turės prita- 
rančių draugų, kieno kraujo karo 
ginklai bus galingesni už kitų.

Rusai visais atvejais yra geriau
siai pradėję. Jie jau yra susimobi- 
lizavę (vien Europoje turi 1,5 mil. 
kariuomenės). Jos vadai turi visą 
karo pajėgą, kokia jiems yra rei
kalinga, nes jie jos ir taikos metu 
neužleido. Jie visai nekalbėjo apie 
karinį lavinimą ar verbavimą (mat. 
toks yra Sovietų Rusijos gyveni
mo būdas, toks jis'ir buvo).

Strateginiu požiūriu Rusija lai
mėjo didelių pliusų, vesdama savo 
tradicinį priešingumą „žiurkės kam
pe" politika. Vieton pasitraukti į 
savo gilumą ir priešui sukliudyti 
veikti dėl ilgų tiekimo nuotolių, 
Rusija savo karinį frontą pastūmė
jo- į priekį. Dabar ji tikisi,, kad jos 
širdis yra nepažeidžiama ir visa 
Europa jos apglėbta. •

Iš mūsų pusės, mes tik dabar 
iš tikrųjų pradėjome įgyvendinti 
tai, kas yra reikalinga strategi
niam karui ,o ne „šaltajam karui".

papildomai 10 milijardų dol. krašto nors vieną atominę bombą, praeis 
saugumo reikalams, nežiūrint, kad apie 15 metų. Jie nurodė, kad ato
lam tikslui jau yra paskirta 11 minės bombos pagaminimas yra 
milijardų dol. susijęs su dideliais sunkumais, ku-

Gerai informuotuose Vašingtono rių Rusija negali greit nugalėti, 
sluogsniuose, kaip praneša korė- Viena iš jų esanti elektros srovės 
spondentai, yra daug kalbama trūkumas. Atskirti uranijui 235 iš 
apie atominės bombos panaudo- natūralaus uranijaus reikalinga 
jimą būsimo karo atveju. „Ji būsi- tokios elektros jėgos, kuri buvo 
anti panaudota konflikto metu ap- galima gauti tik Tennessee slėny 
ginti Jungtinių Valstybių ir jos ir prie Pacifiko, kur yra dižiulės 
pusėj esančių kraštų interesams, užtvankos. Ne atsitiktinai prie jų 
Tačiau bomba nebus metama agre- buvo pastatyti ir atomo fabrikai, 
soriaus užimtuose kraštuose". Sov. Rusija savo pirmojo penkme- 
Tuose pačiuose sluogsniuose nuro- čio plane iki 1950 metų yra nu- 
doma, kad amerikiečių vadovybė mačius pagaminti 82 000 milijonus 
vengs kovos išplėtimo įvairiuose, kilovatvalandų, tuo tarpu JAV jau 
punktuose. Pirmiausia bus stengia- 1946 metais gamino 223 000 mil. 
masi sunaikinti priešo karinį ir kilovatvalandų, taigi beveik tris 
politinį pajėgumą ir šia kryptimi kartus daugiau kaip Sov. Rusijos 
bus sukoncentruotos visos jėgos. suplanuota pagaminti 1950 m.

Ta proga yra primenamas gen.
Eisenhowerio paskutinis raportas • • •
gynybos ministeriui, kuriame bu
vęs JAV kariuomenės vadas Eu- Susirūpinimas savo karine jėga 
ropoj nurądo, kad kilęs karas gali yra ne tik Jungtinių Valstybių pu- 
būti greitai baigtas, „sudavus pra- sėje. Pastaruoju metu sovietai 
džioj priešui keletą baisių smūgių", paskelbė, kad jie iš kariuomenės

JAV senatorius Hickenlooper at- atleidžia dvi vyrų klases. Tačiau 
yirai pareiškė, kad Jungtinės Vai- praktiškai tai visiškai nereiškia jų 
stybės būtų visai pateisintos, .jei kariuomenės sumažinimo. Pagal 
jos panaudotų atominę bombą sovietų gimimų skaičių bei vaikų 
karui sutrumpinti. mirtingumą yra nustatoma, kad

JAV gynybos ministeris Foresta- kasmet sovietai į kariuomenę pa
lis senato karinėj komisijoj pa- šaukia po 2 milijonus vyrų. Dėlto 
reiškė, kad atominė bomba sudaro yra neabejojama; kad sovietai turi

Long Island katalikų vadai pasisako už įleidimą į JAV 800.0000 DP iš Europos. Nuotraukoje matome kun. Ge
orge Driscoll, žurn. Patrick F. Scanlan, PROF. DR. PRANĄ PADALSKĮ, ir NCWC įkurdinimo dir. Raymond 

Disco.

Marshallio plano pagalba tikim 
laimėti draugų, tuo pačiu susti
prindami Europą. Mes nuspren
dėme papildyti mūsų kariuome-
nės rezervus ir sutiprinti visas ka
rines pajėgas. Pagaliau mes tiki
mės, kad po ilgų delsimo metų pa
siseks įgyvendinti visuotinės kari
nės prievolės programą. Ir mes 
esame taip silpni, kaip krautuvėje 
užsigulėjusi kava. Kariuomenei iki 
jos 669 000 vyrų minimumo trūksta 
120 000, avijacijai trūksta 40 000 ir 
laivynui — 100 00(f. Mes Europoje 
teturime 130 000 vyrų, kurie nega-

ekonominės pagalbos Europai su
teikimo, bet taip pat buvo plačiai 
aptarti ir kariniai Jungtinių Val
stybių klausimai. Vienoj konferen
cijoj prez. Trumanas pusantros va
landos tarėsi su sausumos, oro ir 
jūrų karo, ministeriais, ir buvo pa
liesta „įvairūs valstybės gynimo 
aspektai bei karinės prievolės įve
dimo klausimai". Prez. Trumanas 
yra nusistatęs Kongreso paprašyti

NAUJIEJI JAV GINKLAI
JAV yra ištobulinusios radioaktyvius debesis, kurie „sunaikins viską, kas 

tik su jais susidurs“.
„Jie yra efektingesni žymiai didesniuose plotuose negu atominė bomba ir 

sritys, kurias Jie paliečia, pasilieka radioaktyvios neribotam laikui“.
Glenn L. Martin, lėktuvų pramonininkas, darydamas šį pareiškimą, nurodė, 

kad debesis išplatina vėjas ir Jų panalidojlmui reikalinga gerai žinoti oro 
sąlygas, kitaip Jie gali pakenkti patiems naudotojams.

Jis toliau pranešė, kad JAV turi naujų atominių bombų, kurios yra nepa
lyginamai galingesnės už tas, kurios buvo numestos Japonijoj.

Pagal Martin pranešimą, JAV laivynas yra patobulinęs vairuojamuosius 
sviedinius, su tam tikrais prietaisais, kurie padeda surasti Jūrose laivus ir 
Juos sunaikinti.

„Mes galime nuskandinti laivą, esanti vandenyno vidury, tik tuo atveju 
reikalinga mūsų pačių laivus pašalinti iff kelio.“

Vairuojamieji sviediniai gali būti panaudojami ir plieno liejykloms naikinti 
ir „savu laiku bus galima iš viso išjungti tautos plieno pramonę“.

Pramonininkas užsiminė ir naujuosius bakteclnius ginklus. Naujieji nuodai 
užkrės aukas „tokiomis ligomis, kurių nebegalės pagydyti“. (NYKT).

PASLAPTINGI LĖKTUVŲ BANDYMAI
Kanados šiaurinė sritis išilgai Artlktlkos gali būti ir baisiausių šalčių metu, 

iš oro apginta. Sitų rezultatų po ilgų slaptų bandymų pasisekė pasiekti britų, 
amerikiečių ir Kanados lakūnams.

Jie visą žiemą praleido visai arti Arktikos prieinančiuose regijonuose ir tik 
dabar, labai patenkinti savo pasiektais limėjlmals, sugrįžo į savo pagrin
dinę Winnipego bazę.

Visų trijų tautų karininkai padarys savo vyriausybėms pranešimus, kaip 
sėkmingai suorganizuoti oro operacijas Arktikoje.

Bandomoji stotis naudojasi 12 lėktuvų, tarp kurių buvo mokomųjų lėktuvų, 
bombonešių, transportinių lėktuvų ir naikintojų. Čia buvo įrodyta, kad mo
dernieji lėktuvai gali sėkmingai operuoti ir temperatūroje 50—80 laipsnių 
žemiau nulio lygiai taip, kaip ir vidutiniame klimate. (CDM.)

MONTGOMERY TIKRINS KARIUOMENES
Britų karo departamentas iš Londono praneša, kad balandžio mėn. pra

džioje Vokietijon atvyksta Britų imperijos generalinio štabo viršininkas feld
maršalas Viscount Montgomery, kuris inspektuos britų okupacines pajėgas 
Vokietijoj.

Belgijos vyriausybės kviečiamas, Montgomery pakeliui užsuks į Briuselį, 
kur Inspektuos Belgijos karines pajėgas. (NYHT.)

PAASIKIVI SAKO: „KARO NEBUS“
Kovo mėn. 23 d. Suomijos prezidentas Paasikivi, kuriam sukako 78 metai, 

priėmė Association Press atstovą ir su Juo kalbėjosi daugiau kaip valandą. 
Savo pasikalbėjime prezidentas garantavo, kad Suomijos rinkimai, kurie 
įvyks ateinančių metų liepos mėn., bus laisvi ir, Jo nuomone, artimoje ateity 
nebus Jokio karo.

Prezidentas, kalbėdamas angliškai, laisvai pasidalino įspūdžiais apie pa
saulio tautų sntyklus, pareiškė, baimę dėl Palestinos padėties, bet atsisakė 
kalbėti apie dabartines derybas Maskvoje ir apskritai apie Suomijos politiką.
Pastebėjus, kad kai kurie suomiai baiminasi dėl galimų rinkimų atidėjimo, 

prezidentas pasakė: •
„Rinkimai įvyks (statymų nustatyta tvarka ir negali būti Jokios kalbos 

apie jų atidėjimą. Mes gyvename krašte, kur viešpatauja (statymas ir kur 
laikomasi konstitucijos“. „Rinkimai bus visiškai laisvi ir gyventojų noras 
bus sprendžiamasis faktorius“.

Dar kartą paklausus apie tarptautinę padėtį ir gandus apie galimą karą, 
prezidentas pareiškė: „Gal aš esu kiek naivus, bet aš negalvoju, kad arti
moje ateity galėtų įvykti bet koks karas. Po paskutinio didžiojo karo nėra 
Jokių galimybių po 4—5 metų vėl pradėti karą. Šaltasis karas dar tęsis ir 
toliau, bet tautos nėra linkusios pradėti naują karą. (CDM.)

BOLŠEVIKŲ ŽUDYNIŲ VAIZDAI LIETUVOJE RODOMI 
ITALIJOJE

Italijoj prasidėjo smarki rinkiminė kova. Italijos komunistai deda visas 
pastangas, kad rinkimai pasibaigtų komunistų ir kairiųjų socialistų pergale. 
Komunistai balsus vilioja net dolerių pagalba. Jie tiki, kad Italijoj komu
nistams paėmus valdžią, Europos sukomunlstinlmas būtų tik trumpo laiko 
klausimas. Antikomunistinės italų partijos stengiasi parodyti tikrą]) komu
nistų veidą, jų metodus ir siekimus. Kovo pradžioje „demokratinis tautos 
frontas“ išleido didelį rinkiminį plakatą penkių milijonų tiražu, kuriame 
sudėtos penkios, vaizduojančios bolševikų atlikus žudynes Lietuvoje — Rai
nių miškelyje, Pravenilkėsė ir kitose Lietuvos vietose. Plakate sakoma. Jei 
komunistai laimėtų, luiljoj atsitiktų tas pats, kas atsitiko Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose. PlakaUs iškabinus visų IUHJos miestų ir 
miestelių visose gatvėse ir kaimuose. PlakaUs daro jaudinantį įspūdį.
Mus informuoja, kad šiomis dienomis lUlljoJ išleidžiama rinkiminė bro

šiūra, kurioje bus pavaizduotas rusiškojo bolševizmo siautėjimas Lietuvoje.

pliusą Jungtinėms Valstybėms, nes 
Sovietų Rusija jos dar neturi. Ta 
proga jis pareikalavo JAV kariuo
menės skaičių padidinti 349.500 
vyrų. „Aš siūlau programą", kal
bėjo jis, „kuri turi padėti pasiekti 
didelį tikslą, būtent visiems lai
kams išvengti karo". Jis nurodė, 
jog dabar yra pats laikas sukaupti 
visas JAV jėgas. „Aš esu įsiti
kinęs", kalbėjo toliau ministeris, 
„kad taiką mes galime turėti, jei 
Jungtinės Valstybės aiškiai pa
reikš savo pasiryžimą nepakęsti 
prie jokių sąlygų Europos kultūros 
sunaikinimo".

Posėdy dalyvavęs JAV sausu
mos kariuomenės ministeris K. Ro- 
yall pareiškė, kad karas dar ne 
čia pat, tačiau pridūrė: „Noriu 
pažymėti, kad šiandien mes nega
lime blefuoti. Priimta programa 
pasaulio bus suprasta kaip tikras 
reikalas . . Mes kaip galima grei
čiau turėsime lėktuvų tokio grei
čio ir apginklavimo ir tiek, kad 
karo atveju mes galėsime iš savo 
pakrančių įvykdyti efektyvias ata
kas į priešo punktus, į kuriuos 
diktuos mums karinė strategija".

Ryšium su atominės bombos 
suaktualėjimu kai kurie laikraščiai 
ima svarstyti, kiek gali būti pa
sauly pagaminta atominių bombų. 
Remiantis uranijaus gamyba, yra 
spėjama, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės gali turėti tarp 100 ir 
1000 atominių bombų, Žinovai tvir
tina, kad kol Rusija pasigamins

didžiausią pasauly kariuomenę. 
Europoj jos, anot britų laikraščio 
„Observer", yra mažiau, negu ma
noma. Maska pranešanti, kad oku
puotuose kraštuosė stovi 40 divi
zijų. Nesigilinant, kiek čia yra tie
sos, esą davihių, kad geriausi so
vietų daliniai yra atitraukti j Ru
siją, kur pavedamas jos radikalus 
perorganizavimas ir permokymas. 
Garsiųjų maršalų dingimas iš vie
šumos yra susijęs ne tik su poli
tikierių noru išvengti iš jų pusės 
jų populiarumo temdymo, bet grei
čiausiai su tuo, kad tie maršalai 
yra reikalingi prižiūrėti kariuo
menės perorganizavimą. Buvo gir
dėti, kad marš. Žukovas yra Ode
soj ir vadovauja pietų armijai, 
ruošdamasis Juodosios jūros bei 
Krymo gynybai, marš. Bagramia- 
nas esąs Tiflise ir su Kaukazo ar
mija saugo Baku bei Grozny naf
tos laukus, marš. Malinovskis esąs 
perkeltas į Tolimuosius Rytus ir 
įsidūręs Čitoj, o Stalingrado hero
jus Rokossovskis dirbąs Minske.

Iš gautų pranešimų matyti, kad 
sovietų kariuomenė yra perorgani
zuojama, pritaikant ' atominiam 
karui. Kiekviena armija taip tvar
koma, kad, reikalui esant, ji viena 
galėtų veikti ir apsirūpinti. Taip 
pat stengiamasi ją motorizuoti bei 
sudaryti daugiau parašiutinių da
linių. Spėjama, kad sovietų kariuo
menės reorganizacija užtruks iki 
penkmečio pabaigos — 1950 metų?

Apie ginklus šiandien pradėta 
daugiau šnekėti, nes visi pripa
žįsta, kad tarptautinė padėtis šiuo 
metu žymiai pablogėjo. Ypač daug 
čia prisidėjo įvykiai Čekoslovaki
joj. Amerikiečių kariuomenės vo
kiečiams leidžiamas laikraštis „Die 
Neue Zeitung" (25.3) rašo: „Įvykiai 
Prahoje išsėmė laisvų tautų kan
trybę" ir toliau nurodo, kad 
„Kremliaus ponai mano, kad per
versmas'Prahoj yra vienintelė te
ma, kuri galėtų interesuoti Saugu
mo Tarybą. Jugoslavų, lenkų, bul
garų, rumunų ir vengrų laisvės 
judėjimai jau taip pat prašė Sau
gumo Tarybą ištirti metodus, ku
riais tautoms tokiu grubiu prieš
taravimu JTO Chartai buvo išplėš
tos žmonių teisės ir politinė ne
priklausomybė. Sovietų „sulygin
tų" tautų sąrąšas gali būti dar 
prailgintas. Metodai, kuriais buvo 
atimta laisvė estams, latviams ir 
lietuviams, nėra visai užmiršti, ir 
šių klausimų svarstymas Saugumo 
Taryboj sovietų politiką pastatytų 
prieš keblius klausimus".

DR. NIKOLAUS MUELLER, Augsburgo miesto vyr. burmistras

Augsburgo vyr. burmistras lietuviams

Naujasis projektas DP įsileisti i JAV
Tur būt, išvietintųjų asmenų tar

pe šiuo metu plačiausiai kalbama 
apie naująjį JAV senato teisių ko
misijos priimtąjį projektą, pagal 
kurį siūloma įsileisti 100.00 DP. 
Projektas oficialiai pavadintas 
„Displaced Persons Act of 1948 — 
S. 2242".

Pirmoje šio projekto..dalyje duo
dama išvietintųjų asmenų sąvoka, 
toliau nurodomos taisyklės, pagal 
kurias DP būtų priimami. Jei pro
jektas būtų priimtas, sudarytoji 
3 asmenų komisija, sudariusi ati
tinkamą aparatą, padarytų tremti
nių atranką amerikiečių, anglų ir 
prancūzų zonose Vokietijoj bei 
Austrijoj, neaplenkiant nė Italijos. 
Kandidatais būsią atrinkti tokie 
asmens, kurie pagal imigracinę 
teisę būtų tinkami gyventi JAV, 
kurie savo išsilavinimu ar profesi
ja būtų reikalingiausi JAV ir ku
rie, atvykę neatimtų darbo ir neiš
stumtų kitų iš butų bei nesudarytų 
naštos įvairioms amerikiečių įstai
goms.

Pirmumo teisė
Atrodo, kad daugiausia dėmesio 

bus kreipiama atgabenant našlai
čius ir tokius jaunamečius, kurių 
tėvų likimas nėra žinomas. Nema
žiau kaip 50% vizų būsią išduota 
tiems, kurie savo gimtuose kraš

tuose yra dirbę žemės ūkiuose ir 
kurie, čia atvykę, bus tai0 pat ap
gyvendinti žemės ūkiuose.

Pažymėtina, kad projekte numa
tyta iš prijungtųjų kraštų kilusių 
tremtinių įsileisti net 50% viso 
numatytojo skaičiaus. Iš to išeitų, 
kad pabaltiečių Amerikon galėtų 
įvažiuoti žymiai daugiau, negu ki
tų tautybių tremtinių, nes jų kraš
tai yra Rusijos užgrobti.

Atvažiavusiųjų kontrolė
Jei šis projektas būtų priimtas 

toks, koks jis yra patiektas, iš vi
so būtų įsileista, kaip jau sakyta, 
100.000 DP dviejų metų laikotarpyje. 
Pažymėtina, kad jau minėtoji Dis
placed Persons komisija turėtų 
rūpintis, jog tremtiniai būtų aprū
pinti darbais ir rūpintųsi jų gerovę. 
Be to, atvykusieji tremtiniai lai
kas nuo laiko turėtų registruotis 
šioje komisijoje tol, kol ji veiks, 
o ją panaikinus, generalinio pro
kuroro įstaigose. Vadinasi, būtų 
kontroliuojama, kad tremtiniai gy
ventų ten,, kur buvo atvežti, ir 
dirbtų tuos darbus, kuriuos dirbti 
užsirašė dar būdami tremtyje.

Pageidautinos pataisos
Amerikos lietuvių spauda labai 

plačiai šį projektą komentuoja ir 
nurodo, kad šis projektas teiš- 
sprendžia tik dalį tos nelaimingos 
DP problemos. Vakarų Europoje 
gyvena daugiau negu 800 tūkstan
čių įvairių tautybių išvietintųjų, 
todėl tik ’/s tremtiniu dalis galėtų 
patekti į JAV. Spauda nurodo, jog 
reikia būtinai reikalauti, kad tas 
skaičius būtų padidintas. Nurodo
ma, kad ir kandidatų atrinkimas 
būsiąs daromas ne visai demokra
tinėmis priemonėmis. Atvykusiųjų 
priverstinis registravimasis taip 
pat nesutinkąs su laisvojo žmogaus 
principais. Todėl reikia įvairių pa
pildomų klauzulių ir padaryti kai 
kurių pakeitimų.

Amerikoje gyveną lietuviai, ku
rie visada ir visur jautriai reagu- 
davo ir tebereaguoja į visus lietu
vių tremtinių reikalus, ir čia visa 
energija įsijungė i darbą, kad ir 
šiuo atveju lietuvių reikalai ne
būtų pažeisti.

Čia patiekiame „Draugo" dien- 
rašio trumpą reportažą apie visas 
kilnias mūsų tautiečių pastangas.

ALT IR BALF PASTANGOS
Senato Judiciary Subcommittee 

paruošė raportą apie tremtinių Va
karų Europoje ir taip pat billiaus 
projektą kad šimtą tūkstančių 
tremtinių įleisti į Jungtines Ame
rikos Valstybes dviejų metų bė
gyje. To sublcomiteto pirmininku 
yra senatorius Revercomb (iš W. 
Virginia), su kuriuo ALT ir BALF 
bendra delegacija turėjo platų pa
sikalbėjimą.

Šį biliaus projektą senato tei
sių komisija užgyrė. Su tos komi
sijos (Senate Judiciary Committee) 
pirmininku senatorium Wylie BALF 
ir ALT delegacija taip pat ma
tėsi ir turėjo pasikalbėjimą.'

Kad tremtinių įsileidimo Diliui 
greičiau būtų duota eiga senato ir 
kongreso plenume, viršminėtoji lie
tuvių delegacija specialiai aplankė 
senato daugumos vadą senatorių 
Robert Taftą ir kongreso pirminin-

Kenčiančiam nėra didesnio 
skausmo, kaip girdėti dar prie
kaištus ar pasityčiojimus, ir nė
ra didesnės paguodos, kaip iš
girsti šiltą paguodos žodį, pa
justi, kad yra suprastas, atjau
stas. Mes — nekaltos šio karo 
aukos — ne retai sunkiai atsi
dustame, girdėdami nepelnytų 
priekaištų, ir džiaugiamės dėl 
kiekvieno nugirsto palankaus žo
džio. Mes žinome, kad čia, Vo
kietijoje, kuri pati pergyvena 
sunkias pokario dienas, esame 
kliuvinys, mums dėl to dažnai 
nejauku darosi, bet žinome taip 
pat, kad esame čia ne savo valia 
ir kad kitokių galimybių mums 
nėra. Su gilia padėka mes verti
name kiekvieną, kuris šią mūsų 
padėtį supranta, o juo labiau 
džiaugiamės, kai tą išgirstame iš 
oficialių, aukštai stovinčių asme
nų. Taip Augsburgo lietuviai la
bai džiaugiasi tokių artimo meile 
persunktų žodžių sulaukę iš 
miesto vyr. burmistro Dr. Muel- 
lerio.

Vasario 16 d. gavęs pluoštą in
formacinės medžiagos apie Lie
tuvą, vyr. burmistras tą pačią 
dieną pasveikino lietuvius raštu, 
kuriame rašo lietuvių dabartinius 
jausmus suprantąs, juo labiau, 
kad ir vokiečiai per tuos karus 
daug ko netekę „Mes jaučiame tą 
pat, ką ir jūs, ir pritaikome da
barčiai jūsų poeto Adomo Micke
vičiaus žodžius, išreikštus jo gim
tąją kalba: „Lietuva mano žeme, 
šalele gimtoji! Tas tik supras, 
kad tu jam sveikatą atstoji, kas 
jau tavęs neteko“.

Šitie žodžiai rašte pacituoti lie
tuviškai. Toliau vyr. burmistras 
rašo: „Telaimina Dievas tėvynei 
ištikimą sėklą ir teleidžia mums 
vėl pasiekti, kad suvienytoje Eu
ropoje mes pasiektume tėvynės 
sritis ir kad vėl galėtume savas 
dirvas purenti.“

Kovo 16 d., dėkodamas Lietu
vių Komitetui už įteiktą Augs
burge lietuvių pastatyto lietuviš
ko kryžiaus drožinėtą modelį, 
vyr. burmistras rašo, kad tai su
teikę jam džiaugsmo. Priminęs, 
kad pastatydarhi Augsburge lie
tuvišką kryžiaus simboliką, Dr. 
Mueller sako, kad ir jo tautoje 
esą daug nešančiųjų kryžių ir 
kad nūdien abiem tautom tinką 
„Stabat Mater“ giesmės žodžiai: 
„Juxta crucem tecum stare! 
„Kryžius yra paguoda ir viltis 
dabartiniam tvane“, sako vyr. 
burmistras, primindamas kartu- 
ziečių ordino šūkį; „Stat crux, 
dum volvitur orbis“. Reikšdamas 
lietuviams savo velykinius linkė
jimus, vyr. burmistras tarp kitko 
sako. ..Jei šiandien Lietuva de
juoja kryžiaus papėdėje, tai ir 
jai ateis laikas, kada ji atsikels, 
pergyvens Prisikėlimą ir išplės 
naują gyvenimą."

Kovo 25 d. persiųsdamas pra
šytąją fotografiją vyr. burmistras 
vėl prisimena lietuvių ir vokie
čių tautų kančias ir reiškia vil
ties, kad kenčiamieji vieni antrus 
gali geriau suprasti. Joms abiems 
tinkąs lotyniškas posakis: „Salo- 
men miseris sočios baluise ma- 
lorum.“

ką (Speaker) Joseph Martin. It 
vienas ir antras buvo delegacijos 
prašytas remti tremtinių bilių ir jam 
pravesti duoti greitesnę eigą .

SVARBUS ŽYGIS
ALT ir BALF delegacija (prie 

jos buvo prisidėję du latviai ir 
viena estė) padarė ir kitą, mūsų 
manymu, labai svarbų žygį.

Nugirdus, kad senato teisinėj 
subkomisijoj; kuri r ruošė biliaus 
projektą, minima vienas kitas žo
dis, kuriais netiesioginiu būdu im
plikuojama kai kurių kraštų anek
sijos pripažinimas. Abiejų kongre
so rūmų priimtas bilius su tokia 
(kad ir netiesiogine) implikacija 
galėtų pakenkti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių nepriklausomy
bės bylai. Todėl ALT egzekutyvis 
komitetas ir latvių atstovas matė 
reikalo tą klausimą pasvarstyti 
su valstybės sekretoriaus padėjė
ju. p. Armour ir Rytų Europos rei
kalų ekspertu p, Stevens. Jų buvo 
paprašyta, kad tremtinių bilių 
akylai peržiūrėtų' pirm, negu jis 
bus įteiktas senato ir kongreso 
plenumui svarstyti, kad jame ne
būtų to, kas galėtų reikšti tiesiogi
nį ar netiesioginį Baltijos valsty
bių aneksijos pripafynimą. Delega
cijos prašymas buvo priimtas dė- 
nfesin.

Tas pats klausimas buvo iškel
tas ir išsamiame pasikalbėjime su 
p. Carusi, specialiu Prezidento Tru- 
mano patarėju imigracijos reika
lais.

Nėra kalbos, kad lietuvių, lat
vių ir estų delegacija Vašingtone 
tikrai gerą darbą atliko. Savo žy
gį ji atliko gerai pasirengusi ir 
labai laiku. Ji lankėsi Vašingtone 
tada, kada dėl tremtinių biliaus 
atitinkamose senato komisijose ėjo 
patys karščiausi ginčai. Dėl to yra 
sveikintina kun. dr. J. Končiaus, 
BALF pirmininko, iniciatyva.

SKAIČIUS IR PALYGINIMAI
. Senato teisinės komisijos už

girio tremtinių įsileidimo biliaus 
smulkmenų dar neturime. Jis yra 
kitoks, negu buvo Strattono ir 
Fergusono bilių^projektai. Pavyz
džiui, Strattono biliaus projektas 
reikalavo, kad keturių metų bė
gyje būtų įleista iš Vakarų Europos 
400.000 tremtinių, bet šis, kurį se
nato komisijos jau užgyrė (tokio 
užgyrimo nebuvo gavęsStrattono 
projektas), autorizuotų per du me

lus įleisti Amerikon tik 100.000 as
menų, kasmet po 50.000. Tremti
nių įleidimas prasidėtų 1948 m. 
liepos 1 d. ir baigtųs 1950 m. bir
želio 30 d.

Senato komitete buvo siūloma 
įleisti didesnį skaičių, bet pasiū
lymas buvo atmestas. Atsižvelgiant 
Į tai, kad Vakarų Europoj yra ne
toli milijono tremtinių, siūlomas 
skaičius yra, palyginti, mažas. Bet 
kongreso plenumas turi teisę tą 
skaičių padidinti. Reikia prašyti, 
kad taip ir padarytų.

KITOS ŽINIOS APIE BILIŲ
Biliuje yra numatoma, kad visi 

čia atvykstantieji bus nuodugniai 
išt rti. Komunistams ir komuni
stuojantiems durys bus uždarytos.

Projekte yra numatyta ir tai, 
kad tremtiniais (displaced persons) 
’vra tie, kurie tarp 1939 m. rugsėjo 
1 d. ir 1945 m. gruodžio 22 d. į- 
yažiavo Vokiet jon, Italijon, ir 
Austrijon ir kurie prieš 1948 m. 
sausio 1 d. gyveno Italijoj, ar 
amerikiečių, britų ir prancūzų zo
nose Vokietijoj ir Austrijoj. Va
dinasi iš tokių tremtinių bus paren- ( 
kami kandidatai įkurdinti Jung
tinėse Valstybėse.

LIETUVIŲ REIKALAI
Kaip gerai žinome, ir lietuvių 

tremtinių Vakarų Europoj yra a- 
pie aštuoniasdešimt penki tūk
stančiai. Taigi, lietuviai turės pri
sirūpinti, kad, darant tremtinių 
atranką atgabenimui j Jungtines 
Valstybes, lietuviai nebūtų skriau
džiami.

Su pasitenkinimu tenka konsta
tuoti, kad ir šiuo reikalu ALT ir 
BALF vadovybės yra padariusios 
atitinkam^ žygių. Kooperuojant 
LRKSA, SLA ir kitoms organizaci
joms, yra sudaromas Amerikos Lie
tuvių Imigracijos Komitetas New 
Yorke, kuris rūpinsis visais lietu
vių tremtinių įkurdinimo reika
lais.

Taigi, matote, mūšų visuomeni
nių organizacijų vadovybės nes
naudžia, bet kruopščiai dirba ir 
rūpinasi kiek tremtinių šalpa, tiek 
jų įkurdinimu. Tos jų gražios ir 
kilnios pastangos turėtų susilaukti 
dar stipresnės visuomeninės para
mos.

Dėl techniškų kliūčių ii spaustuvės 
pusės Ils „21b.“ numeris iieina tik 
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