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Padėtis Graikijoje rimtėja
Londonas (Dena). Britų užsienių reikalų 

ministerijos kalbėtojas kategoriškai demen- 
tavo, kad britų daliniai aktyviai dal, vauja 
kovose su sukilėliais Graikijoje. Šis pareiš
kimas yra taikomas kaipo atsakymas į ban
ditų generolo Markos tvirtinimus, kad jo
žmonės esą suėmę britų karininkų ir -ka
reivių. Lordkancleris lordas Jowitt britų 
Aukšt. Rūmuose pareiškė, kad pranešimus 
apie tai ar sukilėlių pusėje kariauja tarptau
tinė brigada, britų vyriausybė negali nei pa
tvirtinti, nei dementuoti. Į klausimą ar bri
tų vyriausybė drauge su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis rems graikų vyriausybės 
patangas sustiprinti Graikijos karines pajė
gas, lordas Jowitt atsakė, kad jis gali tik 
tiek paakyti, jog britų vyriausybė supranta 
padėties rimtumą.

INS korespondentas’ praneša, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių užsienių reikalų mi 
□isterija su atydumu seka įvykius Graikijo
je iš to atžvilgio kokiu mastu sovietų įtako
je esantieji kaimyniniai kraštai yrjį pasiruo
šę remti sukilėlius.

UP praneša, kad britų pasiuntinybė Atė
nuose paskelbė, jog britų Viduržemio jūros 
laivynas tarp liepos 18 ir rugpjūčio 12 d. 
lankysis graikų vandenyse. Taip pat UP pra 
neša, kad aptariant dabartinę padėtį graikų 
Krašto Gynimo Taryboje pirmą kartą daly
vavo du aukšti karininkai amerikiečiai ir 
taip pat du britų karininkai. Graikų kairių
jų partijų koalicija EAM praneša, kad lai
ke paskutiniųjų penkių dienų Graikijoje bu
vo suimta 15.000 žmonių, kurie priklausė 
opozicijos partijoms.

Motyvuojant, kad Balkanuose esantis įtem
pimas kiekvienu momentu gali įgauti eks- 
pliozyvinį pobūdį, Jungtinių Amerikos Vals- 

, tykių delegatas Saugumo Taryboje Herschėl- 
lis Johnsonas reikalavo ko greičiausiai nu
balsuoti sienų komisijos sudarymą pagal 
amerikiečių pasiūlymą. Tuo tarpu, Saugumo 
Taryba nutarė Graikijos klausimo nesvars
tyti

SUKILĖLIAI GAUNA PASTIPRINIMŲ
Atėnai (Dena). INS praneša, kad įsiveržė

liai, kurie prie Konitzos buvo atmušti gau
na iš Albanijos naujų pastiprinimų žmonė
mis, būtent apie 3.000 vyrų. Iš Albanijos 
ateinantieji banditai turi ant rankovių raiš
čius, su raudona žvaigžde, kūju bei pjautu
vu. Jų uniformos yra labai panašios į so
vietų karių uniformas. >'

RAGINA SUTVARKYTI JAV KOMUNISTUS
Vašingtonas (Dena/INS). Haroldas Stasse- 

nas, kuris, tur būt 1948 m. bus kandidatu 
į prezidentus radijo kalboje išreiškė nuomo
nę, kad JAV neturi išsižadėti spvietų įtakoje 
esančių „satelitų”, kurie negalėjo dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje, nes toks Amerikos 
žygis privestų prie pasaulinės tragedijos.

Stassenas pareiškė nuomonę, kad bus va
roma didelės reikšmės politika lenktynėse su 
Sovietų S-ga dėl įtakos pasaulyje, jei Ame
rika nenustos pasitikėjimo Suomijoje, Lenki
joje, Čekoslovakijoje,Jugoslavijoje , Rumuni
joje, Vengrijoje, Bulgarijoje ir Albanijoje.

Be to, Stassenas ragino vyriausybę ir sau 
gurno įstaigas tučtuojau išdirbti programą 
ir- susitvarkyti su 'komunistine infiltracija 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

PASITARIMAI DĖL TAIKOS SU JAPONIJA
JAV pakvietė 11 valstybių š. m. rugpjūčio 

19 d. atsiųsti savo atstovus į Vašingtoną

IS PARYŽIAUS 
KONFERENCIJOS. 
Kalba Prancūzijos 
užsienių reikalų mi
nisteris G. Bidaultas

Graikų (vidaus reikalų ministeris Napoleo
nas Zevras yra išskridęs į kovų sritį ir ofi
cialiai praneša, kad padėtis gana rimta.

Londonas (BBC). Graikijos vyriausybės 
kariuomenė po 6 dienų kautynių dalyvaujant 
stiprioms oro pajėgoms, atmušė sukilėlius
nuo Konitzos miesto ir privertė, praradus 
daug žmonių, trauktis vėl į Albanijos. teri
toriją, iš kur dauguma ir buvo atvykę. JT 
komisijos nuomone, tie sukilėliai nėra tarp
tautinės brigados nariai tik apmokyti ir ap
ginkluoti Albanijoje daugumoje pačių grai
kų komunistai.

„PRAVDOS” SPĖLIOJIMAI
Maskva (Dena). „Pravdos” Paryžiaus ko

respondentas praneša apie esamus nepaskelb 
♦us JAV — Graikijos sutarties punktus, pa
gal kuriuos amerikiečiams Graikijoje esan
čios išnuomotos oro ir jūrų Iaivyno\ bazės. 
Amerikiečiai esą sudarę planą pasiųsti savo 
kariuomenę į Graikiją. Tie daliniai turį būti 
sudaryti iš graikiškos kilmės amerikiečių. Tas 
pats korespondentas dar tvirtina, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriausybė esanti 
pareikalavusi leisti Lesbos saloje įrengti 
aviacijos bazes.

Bendradarbiavimas V. Europoje prasidėjo
Paryžius (Dena). Paryžiaus konferencijai 

pasibaigus delegacijų vadovaujantieji asme
nys išsiskirstė ir Paryžiuje liko tiktai eks
pertai—žinovai. Jų uždavinys yra apskaičiuo
ti Europos išteklius ir nedateklius. Mano
ma, kad tie žinovai Paryžiuje išbus ligi rug- 
piūčio mėn. pabaigos. Jų pranešimas Jung-. 
tinių Amerikos Valstybių vyriausybei turi 
būti patiektas ligi š. m. rugsėjo 1 d.

Paryžius (UP). Prancūzų vyriausybė pa
ruošė anketą su beveik 100 klausimų, kurią 
turės užpildyti konferencijoje dalyvavusios 
valstybės. Klausimai yra suskirstyti į tokias 
aštuonias grupes: 1. Atvaizdavimas karo su
naikinimų įskaitant ir ūkio nuostolius. 2. Ko
kių priemonių yra imtasi karo nuostoliams 
pašalinti. 3. Kokia jau suteikta parama ki
tiems kraštams ir kokia dar gali būti suteik
ta. 4. Kokie atstatymo darbai gali būti at
likti savais ištekliais laike artimųjų keturių 
metų. 5. Sudarymas sąrašų įtraukiant visus 
maisto produktų bei žaliavų išteklius ir ne
dateklius. 6. Nurodymas visų turimų sunkio
sios pramonės ir kitokios pramonės - įmonių. 
7. Numatomi mokėjimo balansai laike arti

pradėti paruošiamuosius darbus taikos su
tarčiai su Japonija. D. Britanija pareiškė 
prieštaravimų dėl konferencijos datos. (Dena)

Londonas (BBC). Nuernbergo tarptautinio 
karinio tribunolo nuteistieji kalėjimo bausmė 
mis svarbiausieji Vokietijos karo nusikaltė- 
lai (Hessas, Speeras ir tt.) iš Nuernbergo 
teismo kalėjimo lėktuvu pervežti į Berlyno 
Spandau kalėjimą.

Bukareštas (UP/NZ). Buvęs Rumunijos 
užs. reikalų ministeris G. Niculsco Buzesfi, 
kuris dabar gyvena Šveicarijoje pareiškė, kad 
sovietų priemonės Rumunijoje nereiškia nie
ko kito, kaip teroro pagalba tiek sustiprinti 
komunistų galią, kad jie būtų tvirti ir ati
traukus sovietų armiją. Jis kreipėsi J JT su 
prašymu nelikti1 abejingomis dėl paskutiniųjų 
įvykių Rumunijoje, nes visiškas žmogaus tei
sių paneigimas gresia taikai .

MARSHALLIO MOTYVAI
Vašingtonas (Dena). JAV Atstovų rūmų 

imigracijos komisijoje yžs. reik, ministeris 
Marsahllis pasisakė už įsileidimą laike ketu
rių metų po 100.000 DP ir pageidavo pasku
binti atitinkamo įstatymo priėmimą. Jis pa
reiškė, kad didžioji dalis stovyklose gyve
nančių DP nenori grįžti į kraštus, kurie yra 
sovietų kontrolėje. įtempimas, kuris yra su
sidaręs tarp Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų S-gos dėl likimo kelių šimtų tūks 
tančių DP amerikiečių zonose Vokietijoje ir 
Austrijoje, laikysis tol, kol tenai bus DP. 
Sį klausimą sprendžiant ir kiti kraštai rei
kalą paremtų. Bet JAV negali laikytis kitų 
kraštų užnugaryje ir laukti kitų kraštų pas
tangų reikale, kuri9 tiesiogiai liečia pačias 
Jumztinec Amerikos Valstybes.

„Susitarimas"
Helsinkis (UP). Pagal sovietų — suomių 

sutartį dėl vokiečių turtų Suomijoje, šiomis 
dienomis suomiai perleido Sovietų S-gai 175 
kv. kilometrų didumo žemė8 plotą prie Paats 
joki, kur randasi Janiskoski krioklys ir vie
na moderniškiausių Suomijos jėgainių.

mųjų keturių metų. 8. Pranešimas kokį įna
šą klausiamoji valstybė gali patiekti darbo 
jėgomis, kreditais, tiekimais ir tt. bendra
jam Europos aĮjtatymui.

Jau pirmajame koordinacinės komisijos 
posėdyje Švedijos, Danijos ir Olandijos. ats
tovai pareiškė kritikos dėl „prancūzų ketur
mečio plano”. Jie pageidavo, kad iš pradžių 
turi būti pasitenkinta 12—18 mėn. laikotarpį 
apimančiais projektais. Jie siūlė Europos 
atstatymo skubiąją programą atskirti nuo 
užsimojimo1' aptarti Europos ūkinio išsivysi
mo perspektyvas visiems laikams.

Londonas. Reuterio pranešimu britų val
džia yra pasiryžusi į Europos atstatymo pla
ną įtraukti ir visos savo imperijos išteklius. 
Dominijos šitokiam nusistatymui savo prin
cipinį sutikimą jau yra davusios, o kolonijų 
ūkiui nukreipti pagalbos kryptimi yra ruo
šiamas planas.

Londonas (BBC). Laukiama Trumano ir 
Marshallio kalbų išryškinančių Amerikos pa 
galbos Europos atstatymui pobūdį. Marshal- 
lis, atrodo pasistengs pašalinti Prancūzijos 
susirūpinimą dėl Amerikos nusistatymo at
kurti vokiečių pramonę, kurios atkūrimas 
pagal jo planą sudaro kertinį, atstatomos 
Europos pamato, akmenį.

Palestinos žydai pradeda pasiieiksti
Jeruzalė (Dena/Reuter). Kalbėdamas JT 

Palestinos tyrimo komisijoje žydų komunistų 
partijos atstovas pareiškė: „Kanada priima 
Anderso banditus, bet atsikrato žydų”. Dėl 
šio išsireiškimo, kuris paliečia. Italijoje ko
vojusį lenkų korpuso vadą generolą Wladis- 
lovą Andersą, komisijos pirmininkas, švedų 
teisėjas E. Sandtroem, žydų komunistą griež
tai Įspėjo.

Jeruzalė (AP) Daugelyje Palestinos vieto
vių žydai teroristai' puolė britų karinius vie
netus.

Londonas (BBC). Britų kariniai laivai prie 
Palestinos krantų sulaikė laivą su 4.500 nele
galių žydų imigrantų. Sulaikant įvyko 3 vai. 
trukęs pasipriešinimas iš žydų pusės, kurio 
metu 1 žydas užmuštas, 20 sunkiai ir 100 leng 
vai sužeista. Iš britų jūrininkų tarpo taip
pat trys sunkiai sužeisti.

Londonas. (BBC). Žiniomis iš Rangūno 
Burmos gubernatorius sudarė naują vykdo
mąją tarybą, papildydamas ją penkiais nau
jais nariais vietoje penkių nužudytųjų. Juos 
nušovė teroristai.

• Leit. Ph. Mountbattenas paseklbė, kad jo 
vestuvės su princese Elizabeta įvyks vasario 
mėn. 11 d. (Reuter).

• Šeštadienį, liepos 26 d., JAV kongresas 
baigia savo šių metų posėdžių perijodą.

• Įvyko keturių Vengrijos partijų: smul
kiųjų ūkininkų, socialdemokratų, komunistų 
ir tautininkų — valstiečių susijungimas rin
kiminei kampanijai. Pagal naujai išleistą įs
tatymą rinkimai įvyks rugpjūčio 24 ar 31 d.

• Oficialiai skelbiama, kad Kinijoje yra 461 
milijonas gyventojų. (Dena).

• Prezidentas Trumanas penktadieni, antrą 
kartą uždėjo savo veto prieš moke-čių įsta
tymą. Atstovų rūmai prezidento veto atmetė.

v
Šalpos tarnyboje

Vargšų visada pasaulyje buvo daflgiau, 
negu sočiųjų. O ką bekalbėti apie dabartini 
laiką, kada didelė dalis. Europos pavirtusi 
griuvėsių krūva, kada tūkstančiai tremtinių 
nebeturi kelio į savo senąją pastogę. Tat ir 
šalpos darbas šiuo metu, kada tiek daug 
skurdo ir tiek daug neteisybės, pasidaro 
daug jautresnis ir daug prasmingesnis.

Lietuvių tremtinių šalpos darbą vykdo 
tremtyje atkurtas Lietuvos Raudonasis Kry
žius. Girdime, tie$a pasakius labai šykščiai, 
kad tremtinių tam tikros dalies šelpimu rū
pinasi ir lietuviškasis Caritas. Bet nei vieno 
žodžio iš niekur negirdėjome, nei kas jo vei
kimui duoda lėšas, nei ką jis šelpia. Gi apie 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šalpą mes vi
si, daugiau ar mažiau, žinome. Žinome, kad ' 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus šalpos pagrin
dą sudaro BALF nuolatinė parama, siunčia
ma iš JAV.

Ar tremtiniai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
veikla patenkinti? Tai klausimas | kurį atsa
kydami ir norime' kalbėti. O kalbėti reikia, 
nes tai mūSų pačių reikalas, kasdien besida
rąs jautresnis ir būtinesnis.

Šių eilučių autoriui teko būti vienam Rau
donojo Kryžiaus parengime, kur buvo tais 
klausimais daug diskutuojama. Ten buvo 
minima, kad šiandien vieni tremtinių Raudo
nojo Kryžiaus vardu nori labai daug pasa
kyti ir pasiskųsti, gi kiti mano, kad geriau 
ir negali būti tvarkomasi, negu kad iki šiol 
buvo. Mano turimi daviniai kalba, kad trem
tinių šalpos darbe yra nemaža spragų. Mes 
žinome labai daug pavyzdžių, kurie kalba, 
kad nevisad į šelpiamųjų padėtį norima įsi
gilinti ir pirmoj eilėj duosnią ranką ištiesti 
tiems, kurie jos labiausiai reikalingi. Mes 
žinome pavyzdžių, kad pro Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus duris praeina tokių pašalpos' 
prašytojų, kurie šį tą iš ten išsineša, bet ku
rie patys kitus galėtų šelpti, vietoj kad pa
šalpą ėmę. Bet žinome ir tokių atsitikimų, 
kad tik per didelius vargus iki minimumo 
prisimušaina.

Žinau gerai, kad į tuos mano keliamus klau 
simus tuoj randamas bendras pasiteisinimas: 
negi patikrinsi kas kiek turi, o pasitikima 
prašančiojo gera valia. Taip, jei prašantysis' 
rodo gerą valią, bet labai gaila, kad tos gi
ros valios labai dažnais atvejais nė minimu
mas nerodomas.

Todėl čia ir norima pasisakyti, kad Lietu-1 
vos Raudonojo Kryžiaus pareigūnai ateity į 
tai kreiptų galimai daugiau dėdlesio, kad ne 
tik užsiimtų pašalpų išdalinimu, bet ir di
džiausius vargšus pajėgtų atskirti ir pirmoj 
eilėj aprūpintų. Čia jokios reikšmės neturėtų ■ 
vaidinti giminystės, pažintys, ideologiniai 
bendrumai ar kurios kitoj pašalinės priežas
tys, nieko bendro neturinčios su skurdo nu
statymu. Ir visi tie, kurie laikosi to dėsnio, 
mes skaitome, kad jie tvirtai stovi tremtinių 
šalpos darbe, kad jie pelnosi ir pagarbą ir 
padėką. Tokių asmenų mes pageidaujame 
kiek galima daugiau pritraukti į šalpos dar
bą. Jie pravėdins kai kur jau pradėjusią rug 
ii aplinkumą, jie nuskriaustiesiems atneš šiek 
tiek džiaugsmo.

Visi, kurie labai greit sutinka įsijungti į 
šalpos darbą, kiekvienu atveju teatsimena, 
kad tuom sutikimu pasiėmė labai didelę at
sakomybę. Ta atsakomybė atskirais atsitiki
mais matuojama net iki žmogaus gyvybės iš
laikymo. Todėl čia ir reikia parodyti didžiau 
šio pasišventimo, objektyvumo, padėties su
pratimo ir Įvertinimo. Į šalpos darbą nerei
kia žiūrėti, kaip į darbą, kurį bedirbant šis 
tas nutrupa pirmoj eilėj pačiam šalpos da
lintojui. Toks asmuo geriau tegul Į šalpos 
darbą visai neina, nes jis vietoj skurdą ma
žinęs, dažnai neapykantą pasėją ir kilniam 
šalpos darbui pakenkia.

, (Nukelta į 2 pusi.) į

Dabar albanai Maskvoje
Vašingtonas (Dena). Albanijos ministerio 

pirmininko E. Hodšos atvykimą Į Maskvą, 
vos tik trim dienom praslinkus po to kai iš
vyko Čekoslovakijos delegacija, užsienių ste
bėtojai traktuoja kaipo sovietų pastangų simp 
tomą dar labiau išplėsti savo ūkinius ry
šius Rytų Europoje. Iš aštuonių valstybių, 
kurios nedalyvavo Paryžiaus konferencijoje 
iki šiol tiktai Albanija neturi prekybinės su
tarties su Sovietiy S-ga. Tai, kad atvykusi 
Hodšą asmeniškai sveikino Molotovas ir Vi
šinskis. leidžia spręsti kokios reikšmės So
vietų S goję skiriama albanų atsilankymui.

1
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Paryžiaus konferencijos nepa=is;' as ve
da į Europos suskaldymą ūkiniai ir pol ti- 
nlati. Šių pirmųjų MaashaEio p'ano išdavų, 
atsižvelgiant i ^senojo kont'ncmo anks yves- 
niųjų įvykių eilę, buvo galima ir tikėtis. 
Vis dėlto, tai veikia sukrečiančiai nuo to l ’i- 
ko, kai pradėjo kristalizuotis padėtis kuri 
iki šiol su net krumu buvo tik spėjama Vil
tys sukurti visuotiną, darnų ūkį nuėjo nie
kais. Prancūzijos ir Britanijoj užsienių rei
kalų ministerijos, iš vienos pusės, ir Vals
tybės Departamentas iš kitos, yra pastaty
tos prieš problemą, kokių žygių imtis, kad 
suintensyvinus tik Vak. Europos produkci
ja-

Problema yra milžiniška. Praėjęs trumpas 
laika3 parodė, kaip Vak. Europa priklauso 
nuo Rytų Europos. Pirmoji yra intensyviai 
supramonintai ir jos žemės ūkio produkcijos 
nepakanka tirštai apgyventam kraštui išmai
tinti. Padunojaus Europa, nekalbant apie Sov 
Sąjungą, Europai yra maisto krepšys. Be to, 
ji turi kai kurių vakarams reikalingų meta
lų bei mineralų: naftos, anglies, cinko ir 
vario.

Nuo to laiko, kai karui pasibaigus buvo 
nuleista geležinė uždanga, tarp jos abiejose 
pusėse esančių 'kraštų buvo labai maža pre
kybinių mainų. Vakaruose karas susemė pra 
monės gaminius, o rytuose — maisto per
teklių. Sov. Sąjunga, imdama karo grobį 
bei reparacijas, o be to, baisi 1946 metų va 
saros sausra sunaikino rytų kraštų išteklius, 
palikdama gyventojus badavimui. Buvo tikė
tasi,. kad ši blogybė nesitęs, nes pirmykš
čiai prekybiniai santykiai bus vėl atstatyti. 
Kaip anksčiau, taip ir dabar tam tėra maža 
vilties.

SOVIETŲ LINIJA
Pono Molotovo užsispyrimas atmetant 

prancūzų — britų planą Europos ūkiniam 
bendradarbiavimui kai kurių stebėtojų Euro
poje buvo interpretuojamas, kaip neabejin
gas Maskvos planuotojų noras — tęsti Eu
ropos ūkinio chaoso padėtį. Iš tiesų, stebint 
laikyseną nuo 1943 metų, matosi labai aiški 
Sovietų Sąjungos linija, vedanti į Europos 
kontinento valdymą. Nebūtinai tas turi reikš 
ti, kad norima chaosą tęsti. Bet tuo siekia
ma sunaikinti ūkio sistemą bei subiedninti 
pramoningą Vak. Europą, už kurią, aplin
kybėms verčiant, yra atsakomingos JAV-bės’ 
Be to, tuo siekiama centrinę ir pietryčių Eu 
ropą įtraukti į Sov. Sąjungos ūkinę orbitą.

Europos suskaldymas toks, koks jis šiuo 
metu yra, iš dalies buvo numatytas Tehera
ne ir Jaltoje. Stalinas jau turėjo aiškią idė
ją, ką jis nori gauti, Chur’chillis jam spyrė
si, o tuo tarpu Rooseveltas, atrodė, nebuvo 
aiškiai apsisprendęs, kur jam nutūpti. Per 
Vokietiją buvo išvesta linija, pagal kurią va 
karų sąjungininkams pažadėta jos labiausiai 
supramoninta sritis — su fabrikais ir mies
tais, kuriuos vakarų aviacija turėjo bombar
duoti, — gi Sov. Sąjunga ir Lenkija turėjo 
gauti Vokietijos žemės ūkio sritis. Panikiš-’ 
kas vokiečių bėgimas nuo rusų ir po to se
kęs vokiečių iškeldinimas iš Silezijos, Po
meranijos, Rytprūsių ir Čekoslovakijos va-

Pasikėsinimas į atomo paslaptį
RAŠO RICHARDAS HIRSCHAS, 
JAV karo departamento generalinio štabo kari- 

7 nės žvalgybos divizijos pulkininkas leitenantas

Pirmas tardytojų rūpestis buvo nesukelti 
pulk. Zabotinui susirūpinimo, kad neįspėtų 
sąmokslininkų kanadiečių. Nors rusų karo 
atąche žinojo, kad stigo kai kurių dokumen
tų, bet buvo numanoma, jog jis nepastebės 
Ouzenką atnešus telegramų aplanką, kuris 
jam buvo duotas sudeginti prieš kelis mė
nesius. Kilas veiksnys, kuriuo tardytojai lo
šė, buvo Zabotino baimė sulaukti represijų 
iš Maskvos. Buvo visai galimas dalykas, 
jog pulkininkas, bijodamas dėl savo likimo, 
smulkino dingusiuosiu9 dokumentus ir iš 
tikrųjų pranešinėjo apie atsitikimą, kaip „pi 
nigų vagystę”, kaip buvo nurodoma pasiųs
tose diplomatinėse telegramose.

Šiaip ar taip, yra tikras dalykas, kad rug 
sėjo, spalio ir lapkričio mėnesius pulk. Za- 
botinas ir jo draugai veikė taip, lyg nieko 
nebūtų dingę.

*

Per 1945 m. rudenį buvo padaryta didelė 
pažanga, identifikuojant šnipų tinklo šulus.

Tarp dokumentų buvo išsiųstos korespon
dencijos sąrašas, kuriame pulk. Zabotinas 
buvo surašęs viską, ką buvo išsiuntęs į 
Maskvą 1945 m. sausio 5 d. Inspektorius Leo 
poldas suprato, kad tai buvo pagrindinis 
raktas į visą tinklą, nes jame buvo nurody
ta ne tik išsiųstos informacijos rūšis, bet 
pažymėtas ir šaltinis.

To sąrašo 175 buvo skirtas „Norai”. Jis 
buvo sudėtas, tas įrašas, iš „10 telegramų, 
3 anketų, 11 fotografijų”. Guzenka atsiminė, 
kad buvo tas telegramas sušifravęe. Jam bu
vo įsakyta užrašus sudeginti, bet jis pasi

I1CLGT0V0 „NE” PASEKMES
karams dar labiau sumaišė bala’.są. Milijo
nai galvų prisidėjo maitinimui ir taip jau 
tirštai apgyventose srityse, Ruhre, Pareinyje, 
Vešliai ,oje ir Bavarijoje.

GINKLAI DALINA
Europos, padalinimas, pradėtas prie kon

ferencijos stalo rusų ambasadoje —Teherane, 
buvo tęsiamas ginklų jėga. Raudonoji armi
ja „išla'svino” Europos duonos krepšį pa
ltai Dunojų ir pergale įgijo teises į jo iš
teklius. Rooseveltų mėginimai Jaltoje — duo 
ti rytų kraštams vakarietiškos demokrati
jos rėžimus, mažai teturėjo sėkmėj prieš so 
vietų ginklo jėgą, Tokiu būdu, karui pasi
baigus, linija, dalinanti Europą, buvo aiš
kiai išvesta nuo Stetino iki Triesto.

Tuo tarpu, kai Rusija užėmė Europos kvie 
čių, galvijų, pašarinių javų, bei naftos svar
biausius išteklius, vakarų sąjungininkų ar
mijos dėjo daug pastangų „išlaisvinti”, Ita
lijai, vienam iš neturtingiausių Europos 
kraštų. Mes, be to, turėjom Prancūziją, di
džiausią laimikį vakaruose, bet jos „pramonė' 
buvo apgailėtiname stovyje, o gyventojai 
pripratę prie žymiai didesnio standarto, ne
gu Lenkijoje, Vengrijoje ar Balkanuose.

Pono Marshallio planas, aišku, buvo nu
matęs visapusišką ūkinių santykių greitą 
atstatymą Europoje. Italijai, be vilties ta
čiau, reikia Vokietijos anglies ir plieno, 
Jugoslavijos vario ir kiaulių, Rumunijos naf 
tos ir Vengrijos kviečių. Ji gali mainais pa
siūlyti boksito, sieros, vaisių, tekstilės. 
Prancūzija, tikriausiai, galėtų naudoti Balka 
nų tabaką ir Lenkijos pašarinius javus. Anks 
čiau Balkanų kraštai buvo apipilti įvairių 
rūšių Vokietijos pramonės gaminiais, o Vo- 
ketija veždavos iš jų žaliavų, paukščių, pie
no produktų ir tabako.

Nesant ūkinės vienybės Europoje, vakarų 

JAV ministerial Vokietijoje. Prekybos ministeris Averell Harrimanas (dešinėje) 
ir žemės ūkio ministeris Clinton P. Andersonas '

ėmė juos iš seifo. O dabar jie buvo Kana
dos valdžios žinioje.

Užrašai buvo nuorašai slaptų telegramų, 
gautų iš Anglijęs. Dar ir dabar jų turinys 
tebėra toks svarbus, jog negali būti skelbia
mas. Jos lietė dalykus, kurie priklausė vien 
Kanadai, bet kitos vyriausybės buvo patikė
jusios juos Kanados vyriausybei. Jei nebus 
sustabdytas žinių pęrsisunkirms, tai Kanados 
santykiai. ir draugiškos valstybės būtų su
kompromituotos. Tad „Norą” išaiškinti bu
vo nepaprastai svarbu.

Laimė, Guzenka buvo sužinojęs jos pavar 
dę, ji vadinosi Emma Woikinaite. Tuo rei
kalu jis paliudijo:

A.: Apie Emmą Woikinaifę žinau tik tiek, 
kad ji susipažino su majoru Sokolovu, ir jis 
pasiūlė pulk. Zabotinui ją paruošti (kaip 
agentą).

K.: Tamsta buvai kartu?
A.: Taip, buvau kambaryje. Sokolovas pa

tarė, kad pasiūlytų jai 1944 m. spalio mėn. 
dirbti agente. Bet jis paruošė ją daug grei
čiau. Ji manė galėsianti, gal būt, dirbti kaip 
stenografė ar valdininkė prekybos tarėjo įs
taigoje. Ji sakėsi mėgstanti Rusiją ir no
rinti padėti Rusijai.

*

Kanados užsienio reikalų ministerijoje 
kontrolierius personalo skyriuje išsitraukė 
Emmos VPoikinaitės kartotekos blanką. Joje 
buvo įrašas, kad ji dirba kaip šifravimo sky 
riaus valdininkė nuo 1944 m. vasario mėne
sio. Jos viršininkai atestatvo ją kaip.ram;ą, 
įtemptai dirbančią valdininkę. Jos gyveni

kraštai turės importuoti maistą ir ypač ja- 
vus iš užjūrio, tuo tarpu Sov. Sąjungos sa
telitiniai kraštai turės vegetuoti su pramo
nės gaminių minimumu. Tas nereiškia, kad 
prekyba tarp europinių kraštų visiškai ne
egzistuos. Ji bus tik pripuolama, palyginti, 
mažos apimties ir pasmerkta skursti, o eilė 
kraštų turės sudarinėti tapatingas sutartis, 
kaip to p. Molotovas nori.

KURIS LABIAUSIAI NUKENTĖS
Yra sunku pasakyti, kuris šių partnerių— 

vakarai ar rytai — dėl šio padalinimo la
biau nukentės. Rytai, galimas dalykas, tu
rės daugiau duonos, jei tik vėl sausrų ne
užeis; tačiau neapsieis be masinio ūkiškųjų 
traktorių panaudojimo, kuriuos šiuo metu 
gali tiekti vien tik JAV-bės ir, gal būt, Bri
tų Imperija. Vakarų kraštai laikysis smar
kiai badaudami.' Tas pareikalaus daug pla
navimo, daug mėginimų ir’pinigų eikvojimo, 
kad tik vakarų Vokietijai, Austėjai ir Itali
jai suteikus pakankamai maisto.

Visas padėties prakeikimas, tiėk, kiek tai 
liečia europiečius yra tame, kad maistą ga
minantis Padunojaus baseinas volens nolens 
yra ūkiškai surištas su Sov. Sąjunga, kuri pa 
grindė yra taip pat žemės ūkio kraštas ir 
kurio pramonė dar keletą metų bus reika
linga atstatymo ir esminio peržiūrėjimo. Tuo 
tarpu kraštai, kaip Didž. Britanija, Belgija, 
Prancūzija ir vak. Vokietija linksta į JA5A 
bes, kur pramonės■ yra dažnai besirungty- 
niaujančios.

Viena galima lengvai įsivaizduoti; būtent, 
kad britų ir prancūzų užsienių reikalų mi
nistrai po nepasisekusios konferencijos su 
Molotovu liko prislėgti. Tačiau šis nepasise
kimas negalėjo būti nelauktas. Dalis euro
piečių — tiek vakarų, tiek rytų kraštuosi— 
bus pirmieji, kuriuos . visa tai palies. Lenkų 

mo aprašymas rodė esant ją gimusią 1920 
m. Saskatchevane iš rusų, duchoborų sektos, 
tėvų. 1943 m. buvo išlaikiusi administracijos 
valdininkės egzaminus stenografės specialy
bei. Ji kalbėjo lygiai gerai rusiškai, kaip ir 
angliškai, ir buvo jaaskirta į pasų skyrių. 
Paskiau buvo perkelta į šifravimo skyrių, 
kur ji matydavo netik visas diplomatines te
legramas, bet žinojo ir' šifrų sistemą.

Kitą dieną atėjusi į įstaigą Emma Woiki- 
naitė sužinojo esanti atgal atkelta į pasų 
skyrių.

— Kas per priežastis? — Emma Woiki- 
naitė paklausė. — Ar nepatenkinti mano 
darbu?

— O, ne, nieko panašaus, pasų skyriuje . 
stinga darbininkų, ir jie privalo patyrusios 
merginos, kaip tamsta.

Tokiu būdu vyriausybė tikėjosi užkišti 
skylę ir kartu neišsiduoti, kiek daug žinan--. 
ti. Buvo dar pernelyg daug agentų, kurių ta
patybė buvo nenustatyta, ir neapsimokėjo 
padaryti žygių, kurių išsigandę jie būtų ga 
Įėję išsislapstyti'. ,

„Norą” išjungus Leopoldas ir pasiėmė 
šnipų mįslės raktą — 1945 m. sausio 5 d. 
korespondencijos sąrašą. Įrašuose No 109 ir 
110 figūravo Kanados ambasadoriaus Mask
voje laiškų ministeriui pirmininkui Macken
zie Kingui „nuorašas” ir „sutrumpntas nuo
rašas”. Kaip šaltinis buvo nurodytas „Elli”.

Reikia pridurti, kad Guzenka buvo atsi
nešęs telegramą pulk. Zabotinui iš maskviš
kio direktoriaus, kur. buvo kviečiama „Elli”.

— O kas ji? — paklausė inspektorius Leo
poldas.

Prieš palikdamas ambasadą aš pažvelgiau 
į jos bylą. Ji vadinasi Wilsherė, ji dirba 
Jungtinės Karalystės aukštojo komisaro įs
taigoje čia, Ottavoje.

Britanijos aukštasis karininkas Kanadoje 
buvo Malcolmas Mac Donaldas, sūnus bu

ir jugoslavų laikraščiai, aišku, kaltę už kon
ferencijos nepasisekimą suvers vakarų „dole
rio kapitalistams", bet taip suklaidintų ar 
abejingų žmonių tebus maža. Prancūzijos ir 
Italijos komunistai, puldami Marshall!, Bi- 
daultą ir Beviną už norėjimą „surakinti” Eu
ropą, apsiribos apgailestavimu, kad iš to 
amerikiečių didelio pasiūlymo nieko neišėjo.

JAV ATSAKOMYBE .
Bet ar iš to nieko ir neišeis? Iš tiesų, už

davinys bus dar sunkesnis,atsakomybė vaka
ruose dar didesnė. Jei vien tik JAV-bės įsi
pareigotų pagelbėti Vak. Europai vėl atsi
stoti ant kojų, tas galėtų pasisekti ir tai tu
rėtų didžiausios svarbos ne tik ūkiniu, bet 
taip pat ir politiniu požiūriu. Bet, žinoma, 
užduotis reikalauja didelio pramatomutno ir 
politinio subrendimo.

Sov. Sąjunga turi gerą pramatomutną ir 
keletą gerai subrendusių politikų su nevar
žoma ranka pusiau autokratinėje valstybėje. 
Bet ji stokoja reikiamų išteklių. Beviltiškai 
ir su žiauriomis priemonėmis ji kovoja su 
nelauktais sunkumais, atsiradusiais dėl ka
ro padarytų nuniokojimų. Jei Leninas būtų z 
gyvas, sunkioje situacijoje parodytų daugiau 
lankstumo, panašiai kaip jis pasielgė 1922 
metais, duodamas laisvės ūkiškai veiklai. Ai 
esu tikra, jis daugiau leistųsi į kompromisus 
tarptautinėje ir krašto vidaus plotmėje.

Sovietų Sąjunga, kaip kad dabar reikalai 
vyksta, neartėja Į savo tikslą, kai ji nardina 
Europą j nuolatinę stagnaciją. Net jei jai 
ir pasisekė įgyti dominavimo Rytų Europos 
kraštuose, ji neįgijo čia populiarumo ir ne
išnaudojo savo laimikio atitinkamai savo su 
gebėjimams.

JAV-bės gelėtų daug padaryti. Laimėta
sis grobis yra vertas pastangų ar net pasi
aukojimo. Darytinoji investicija yra ilgalai
kė, už tat tai yra investicija taikai.

(Sonia Tomara, NYHT 1947. VII. 10).

v
Šalpos tarnyboje

(Atkelta iš 1 pusi.)
Iš antros pusės ir šelpiamieji turi turėti 

bent minimumą kantrybės. Blogiausia pašai* 
pas dalinantiems tada, kai skurdo daug o 
gerybių maža. Tada sunku pirmumą nusta
tyti, sunku teisingai paskirstyti. Bet tokiais 
atvejais šalpą dalinantieji nepakaltinami, ka
da jie šelpdami du vargšus negalėjo tuo pa
čiu dalinimu abiejų patenkinti. Bet negavu
sia neturi būti užmirštas ateičiai, kada vtl, 
bus galima pagalbą suteikti ir jo skurdą ma
žinti.

Blogiausia su gausiomis šeimomis, kurios 
neturi vieno iš tėvų ir nepajėgia kasdieninio 
gyvenimo reikmenų susitvarkyti. Tokios gau 
sios šeimos, reikalingos pašalpos, pirmoj ei-, 
lėj visų turi būti atsimintos. Jei jau visi tu- 

”rim šiuo laiku kuo pasiskųsti, tai jie tokių 
skundų turi daugiausia ir jį pirmoj eilėj rei 
kia sumažinti. Bef ne šio rašinio interesas 
nustatyti šelpiamųjų eilę. Mums buvo svar
bu atkreipti dėmesį, kad šalpos darbe yra 
nemažai reiškinių, kuriuos reikia priminti, 
kad jų ateityje nebūtų. O jų nebus, jei šal
pos darbe stovintieji savo pasiimtas pareigas 
atliks visu rūpestingumu, sąžiningumu ir kil
numu. s B. Audra 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•s
vusio Britanijoj ministerio pirmininko Ram- 
zio Mac Donaldo. Sužinojęs, kad viena iš jo 
tarnautojų yra įtariama, jis buvo pritrenktas

Vienintele ta pavarde tarp jo įstaigos val
dininkų buvo Kathleena Mary Wilsherė, ku
ri kaip registratoriaus padėjėja, prieidavo 
prie visų gaunamųjų ir išsiunčiamųjų raštų 
bei telegramų ir prie visų kuo slapčiausių 
aplankų. Ji buvo 40 metų amžiaus, švelniu 
balsu ir šauni darbininkė. Iš išvaizdos ji 
buvo panašesnė į meilaus veidelio mokytoją, 
nekaip į šnipę.

Kadangi tebebuvo itin svarbu išsaugoti 
paslaptį, jog teko susilaikyti nuo jos klausi
nėjimo, tai vienintelis kelias apsiginti nuč 
jos pavojingų paslaugų buvo jos sekimas ir 
darbo srities keitimas palaipsniui, kol ji 
nebegalės gauti jokių svarbesnių žinių.

*

Nustačius „Aleką”, > „Norą” ir „Ellį” ir 
pradėjus tolydžio sekti, inspektorius Leo
poldas peržvelge korespondencijos sąrašą iki 
vardų grupės: „Back”, „Bagley” ir „Bade- 
au”. O grupė buvo įsismelkusi į nacionalinę 
tyrinėjimų tarybą, atominės- energijos pa
slapčių saugotoją.

Laime, Guzenka buvo. iš ambasados at
sinešęs ne tik dokumentą, kuriame buvo ap
mesta grupės veikla, bet taip pat popieriaus 
skiautę, rašytą anglų kalba, kurios gale bu-' 
vo įspėjimas: „Susipažinus sudeginti”. Joje 
buvo slaptos instrukcijos, pulk. Įeit. Rogovo 
(pulk. Zabotino pavaduotojo) duotos „Bac- 
kui”, B grupės galvai, ir skambėjo šiaip:

„Tamstos grupės schema bus šiokia:
Jan (Rogovas)
Back (pravardė) — G. Luninas, 
Badeau — Dornforthas Smithas, 
Bagley — Nedas Mazarallas.
Tamsta žinosi mane (kaip Janą), bet nie

kas kitas.”
> (Bus daugiau)
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MIELAS PRIETELIAU DP!

Tu, rašai, įdomu, kaip ten su Anglija 
pas mus? Su Anglija, Prieteliau, galvosūkis, 
trumpai sakant.

Tik dabar imu suprasti, kodėl Hamletas 
tiek ilgai laužė sau galvą — būti ar nebūti. 
O jo „būti ar nebūti” tik skystas daiktas 
prieš mano „važiuoti ar nevažiuoti.” Kas jam 
Jis buvo D. Britanijos pilietis, perfekt ži
nojo anglų kalbą, orientavosi šviesiosios ir 
tamsiosios rinkos kainose, skyrė pensą nuo 
šilingo ir svarbiausia — neturėjo žmonos.

Kas kita man, pavyzdžiui. Kai tik išgir
dome, kad veža, šeimos posėdyje rodos visai 
aiškiai nusprendėme važiuoti.

— Nusibodo man tie barakai ir amžinai 
rūkstanti krosnis, — argumentavo žmona. — 
Norisi gyvenimo su kinais, teatrais, galante
rijos krautuvėmis ir centriniu šildymu. Va
liuojame!

— Važiuojame! — pritariau aš. — Ten be 
rods cigaretės pigesnės...

Priėjome išvados, kad pradžiai gal pakaks 
dviejų kambarių buto su virtuve ir vonia. 
Kur nors vilų rajone, arti autobuso sustoji-
nio vietos...

Kitą dieną žmona pareina Iš kavutės pas 
ponią Bakaitienę ir puola:

— Kaip tu, žmogau be sąžinės, gali mane 
traukti i tokį šlapią lopą, j tą Angliją?!...

— Kaip čia dabar? — nebesusigaudau.
— Vakar juk pati norėjai.

— O šiandien nebenoriu! — drožia ji man
— Juk ten sala, kur tik neisi, visur vanduo. 
Nė kur sausai pasivaikščioti...

Kloju žemėlapį ant stalo nes, šiaip jokie 
argumentai nepadeda. Kai įrodau, kad ta 
sala į platumą net daugiau, negu nuo Kra
kių ligi Kupiškio nusileidžia. Reiškia, vėl va 
žiuojame. Žmona išeina pas ‘Mataičius, o aš 
ruošiuosi emigracijai: sėdu mokytis angliš
kai.

— Kaip tu važiuosi į Angliją, jei malkų 
neturi? — nervinasi grįžusi žmona, 7- Ži
nok: pirmiausia veš tuos, kurie malkų kelio
nei turi Ten sako angliakasių streikai, nėra 
kuom garlaivių kūrenti. Taip žmonės kalba.

— Nuvažiuosime vėliau, — galvoju aš.
— Vėliau! — užsidega žmona. — Pirmieji 

geriausius butus užims, šilkines kojines iš
pirks ...

Rimtas reikalas. Einu pas vieną kaimyną 
apie malkas nieko nežino. Einu pas kitą — 
pirmą kartą girdi. Vistik su Mataičiu suta
riame rytojaus dieną į mišką paėjėti.

— Pasigaminsime po keletą metriukų, ir 
bus ramu, — sakau.

— Ir pradžiūti spės, — protauja Mataitis.
— O sausomis malkomis kitas važiavimas. 
Slapiomis laivą pakūrus talaškuos tave kokią 
savaitę per Lamanšą. Jau ir per pusdienį 
spės žarnos apsiversti.

Rodos niekam neprasitarėme, o miškas 
pilnas kirtėjų. Net ir nuo kuro prievolės at- 
leistieji! kirviais švaistosi. Mudu su Mataičiu 
lyg ir piktumas ima.

— Atrodo, kad ir savomis malkomis va
žiuojančių eilutė susidarys, — sako jis man.

Vis tiktai kimbame į pušį.
Grįžtu su malkomis, o žmona ir pasi

džiaugti nesiteikia.
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PRAGARO POŠVAISTĖS
10, Ištrauka iš romano

— Niekur nepasislėpsime nuo Dievo va
lios, — kalbėjo jis pranašišku balsu. — Ji 
lyg kosminiai spinduliai prasiskverbia pro 
mūsų sielas ir žmonių veikalus. Aš žiūriu, 
kaip miestai griūva nuo bombų ugnies, žiū
riu į suaižytus bažnyčių bokštus ir visur 
matau Dievo valią ir jo begalinę meilę 
žmogui. Iš miestų griuvėsių, iš išdraskytų 
tautų, iš milijonų besikapstančių dulkėse ir 
kraujo bei ašarų, klanuose aš matau, kaip 
neišpasakytai didžiai buvo > žmogus nusidė
jęs savo Viešpačiui, kaip jis buvo ji pa
miršęs ir pamynęs jo valią. Apveizda leido 
žmogui pačiam save nubausti. Ar tai netei
singa? Pačiame nusidėjime slypi bausmė ir 
prisikėlimas ...

Aš žvilgterėjau j šalia sėdintį Nargeliūną. 
Jis atsidėjęs žiūrėjo J pamokslininką ir su
sidomėjęs jo klausėsi. Po įžangos sakytojas 
paminėjo Lietuvos vardą:

— Ant Lietuvos užgriuvo didelis kalnas 
ir uolų gabalai prislėgė mūsų tautą. Taip 
kaip Izraelį prie Sinajaus kalno, kai jis ėmė 
garbinti auksinį veršį, Moizei kalbantis su 
Dievu. Mes didžiai nusidėjome Dievui ir 
todėl jis mums siuntė vargą. Bet kartu mū
sų širdyse sušvito ir išsilaisvinimo iš nuo
dėmės aušra. Juo sunkesnis sielvartas už
gula mūsų krūtines, juo galingesne šviesa 
sužimba viltis išsivaduoti iš nuodėmės pan
čių, Mūsų kelias į Dievą eina per bausmės 
asiras ir vaitojimus. Karščiausia malda yra 
tada, kai mes meldžiamės iš sielvarto. Iš 
sielvarto gilumos šaukiuos į tave, Viešpatie! 
Tie psalmės žodžiai kaip griausmas dunda 
per visą žmonijos istoriją. Ir juo didesnis

Laiškas iš anglu zonos
(VIETOJ FELJETONO)

— Pasirodo, nėra reikalo skubėti, — sako 
ji visai abejingai. — Ten, sako, gali tekti ba 
rakuose gyventi. Čia bent kambarys atre
montuotas. Oal nevažiuojame?

Kągi. Nevažiuojam, tai nevažiuojam. Svar
bu apsispręsti. Beto, skaičiau, kad ten ciga
retės pabrango. Po du pensus ...

Vieną dieną atbėga žmona iš maisto san
dėlio, eilę pametusi.

— Visi į Kanadą važiuoja, o ji* nė pirš
to nepajudina. Skubėki...

— Kur į Kanadą?...
— Į raštinę, ne į Kanadą. Ten visi kaž

kokias anketas pildo.
— Jei jau visi pildo, reikia ir man, — 

nusprendžiu ir einu. Vieni sako į Kanadą, 
kiti sako, kad nežinia įzkur, bet vistiek ra
šo. Užpildau ir aš.

Už poros dienų žmona pareina verkdama.
— Senoji Barkuvienė kortas išmetė. Man 

rodo nelaimę ant vandens... Negalima va
žiuoti ...

— Žąsis, tu, be plunksnų, kad tave kur

„Kelionė į
Taip vadinai dabar New Yorko kino tea

truose pradėtas rodyti ilmas. Taip buvo pa
vadintas vienas vedamasis „New York Times” 
straipsnis. Taip pradėjo ir „Amerikos Balso” 
(Theh Voice of USA) siųstuvų komentatorė 
Anna Biirger savo pranešimą apie DP. Visi 
jie vaizduoja milijono žmonių likimą, kurie 
visados yra pasiruošę kelionei, tačiau. niekur 
neišvažiuoja. Tik kartaig yra perkeliami iš 
vienos stovyklos į kitą, Jie mato tik vargą ir 
rūpesčius, turi tik neišsipildančias viltis. Jie 
keliauja per dienas ir naktis, per laiką, bet 
ne per erdvę, į ... niekur.

JAV-bės, kurios vų daugiau ir daugiau 
pradeda suprasti savo galią ir atsakomybę, 
turėjo prisidėti ir prie tog „kelionės į nie
kur” nutraukimo. Atstovų rūmų teisių komi
sija jau kuris laikas, svarsto atstovo Stratto- 
no pasiūlytą įstatymo projektą, o pereitą sa
vaitę ir į Senatą buvo įneštas pasiūlymas 
atidaryti DP plačiau JAV vartus. Senatui pa
siūlytas įstatymo projektas skiriasi nuo, taip 
vadinamo, Strattono biliaus. Jis numato pla
čiai atkelti JAV vartus sekančiom dviem DP 
kategorijom:

1. Karo našlaičiams iki 21 metų ir
2. Asmenims, kurie Amerikoje turi giminių, 

•arba kurie kariavo dršuge su ’JAV kariuo
mene.

Jei kurios nors tautybės asmenims, kurie 
atitinka aukščiau numatytiems reikalavimams 
neužtektų neišnaudotų kvotų, Senatui pasiū
lytas projektas leidžia kvotos ribas praplėsti. 
Lietuviams tas nuostatas yra ypatingai svar
bus, nes ir 10 metų kvota nesieks nė 4.000 
asmenų, tuo tarpu kai norinčių išvažiuoti į 
JAV yra žymiai daugiau. Berodg Strattono 
projektas tokio „lankstumo” nėra numatęs.

Neramų skaityfpją, kuris susirūpinęs pa
klaustų: o kas gi bus, jei atstovų rūmai 
priims vienokį projektą, o senatas kitokį, 
skubame nuraminti. Jei Atstovų rūmų ir Se- 

kentėjimas ,juo karštesnis šauksmas j Dievą, 
juo platesni laiptai pakyla nuo žemės prie 
Visagalio sosto. Tada pasaulis virsta dan
gaus prieškambariu, ūžiančiu aistringomis 
maldomis, kurios gali kilti tik iš kruvinai 
sužeistos širdies. Tada žmogus karštligiškai 
ieško Dievo/ sosto pakopų, nes į .kągi jis 
daugiau atsirems, jei visi žemės veikalai 
siūbuoja iš pamatų? Peręję kančios skais
tyklą, mes pasidarome verti pažvelgti į Ap
veizėtos dangišką spindėjimą, neviltyje mes 
vėl surandame viltį, iš nuodėmės gelmių 
mums vėl skaisčiai suspindi išsivadavimo 
aušrinė ...

Kun. Rimgaudas kalbėjo karštai, su pato
su, tartum norėdamas įtikinti savo aršų 
priešą. Bažnyčia atsidėjusi jo klausėsi. Taip 
galėjo kalbėti žmogus, pats išgyvenąs didelį 
sielvartą. Vietomis jis karščiavosi, trankė 
kumščiu sakyklą ir atrodė, kaip rūstus tei
sėjas, o vietomis jo balsas nepaprastai suš
velnėdavo ir atrodė, kad jis maldauja klau
sytojus atsižadėti nuodėmės. Pamokslas darė 
gilaus įspūdžio. Man jis patiko jei ne savo 
turiniu, tai bent forma.

Po pamaldų sutikome Daną, Onę ir Gui
gą. Buvo graži diena. Popiet sutarėme va
žiuoti naudytis.

Jauna, gležna vėjele apželdinta didelė 
aikštė tirštai apgulta pusnuogių žmonių. 
Vaikai krykštauja voliodamėsi po pievą. Tai 
Berlyno garsusis sportfeldas, berlyniečių 
poilsio ir pasimaudymo vietovė. Dideliuose 
maudymosi baseinuose tiek turškiasi žmonių, 
kad, žiūrėdamas nuo kranto, matai tik nuo
gų kūnų masę, besitvąrsančių tvilkančiame 

skryningas! — pagalvojau tyliai, o balsiai 
pasakiau:

— Ir be Barkuvienėg kortų žinau, kad 
ant jūrų pirmą kartą kiekvieną nelaimė grie 
bia... Užtat nereikia daug valgyti...

— Vajei, vajei! — pratrūko žmona. — 
Per vandeni, ir dar nevalgius!...

Čia'aš, žinoma, į rūstybę puoliau.
— Dabar jau man gana! — sakau. — įsi

dėk sau j galvą, kad važiuosime. Ir va
žiuosime ten, kur aš nuspręsiu...

Ir pradėjau spręsti. Važiuoti ar nevažiuo
ti? Jei važiuoti, tai kur? I Angliją, Kanadą? 
Kai kas į Braziliją važiuoja. Kiti apie Ar
gentiną kalba... Geriausia, žinoma,būtų, jei 
taip imtų ir nieko neklausę kur nors nuvež
tų. Būtų be galvosūkio.

Bet taip jau visai be galvosūkio mus pa
likti Dievulis, atrodo, nėra numatęs. Bijo, 
kad ir galvos gali ątrofuotis. Tiesa, pasku
tinėmis savaitėmis daug kas paaiškėjo. Pa
sirodo, kad su Kanada — šnipšt. Be reikalo 
pas mus tik stovyklos vadovą nuvertė, kam 
jis pirmą anketą užpildė, o tik paskui seniū
nams pranešė. Taigi. Su Argentina — apy

... niekur”
nato priimtų įstatymų tekstai skiriasi, o taip 
praktikoje atsitinka labai dažnai, tai vėliau 
mišri abiejų Rūmų komisija, kartais po 
ilgesnių dasikusijų ir svarstymų priimtus 
įstatymų projektus suderina.

Prezidentas Trumana* savo šiomis dieno
mis Kongresui (taip vadinasi abeji rūmai: 
Atstovų rūmai ir Senatas) pasiųstame raš
te, kaip praneša AnnX Buerger, pasisako už 
senatui įteiktą įstatymo projektą. Jis ragi
na kongresą intensyviai griebtis darbo ir 
skubiau susitvarkyti DP emigracijos į JAV 
formalinę pusę. Prezidentas Trumanas pa
brėžia, kad DP problema yra labai skubiai 
spręstina. Nenorinčių grįžti negalima prie
varta grą.inti ir vienintelis „civilizuotas ke
lias” tai problemai išspręsti esą8 naujų tė
vynių tiems nelaimingiesiems suradimas. 
Būtų nežmoniška apvilti tuos, kurie žiūri į 
JAV laukdami pagalbos. Toliau preziden
tas ragina neužsimiršti, kad „mes, t. y. ame 
rikiečiai .esame imigrantų tauta” ir imi
gracija yra „mūsų stiprybėj šaltinis”. An
na Buerger, kuri kalba vokiečiams, ypatin
gai iškelia tą Trumano rašto vietą, kurio
je prezidentas pabrėžia, kad DP negali bū
ti įkurdinti Vokietijoje, nes jiems bus sun
ku taikingai bendrauti su tauta, kuri juos 
kankino, o iš kitos pusės Vokietija pati turi 
pakankamai savo bėdų ir ją reikia nuo tos 
problemos tvarkymo paliuosuoti, o jos var
gus, atitraukiant DP, sumažinti.

Ta proga tenka dar pastebėti, kad JA V-se 
vi8 daugiau pradedama girdėti balsų, ragi
nančių drąsiai teisybei žiūrėti į akis ir su
prasti, kad daugelis DP pabėgėlių yra ne 
tik nacių, bet dar daugiau bolševizmo au
kos. Pionieriumi šioje srityje yra „Pabėgė
lių teisių gynimo komitetas”, kuriam žino
ma žurnalistė Doroty Thompson ravo da
lyvavimu suteikė nemaža populiarumo.

m.

nuo saulės vaiskiame vandenyje.
Mes su Nargeliūnu gulime išsitiesę, rū

kome ir sekame, kaip melsvi dūmai ištirpsta 
šviesiame ore. Dana, Onė ir Guiga nuėjo 
maudytis. Aš nieko negalvoju, džiaugiuos 
saulės šilima ir tą akimirką jaučiuos pa
tenkintas.

Nargeliūnas atsisėda, apsidairo ir nusijuo
kia.

— Gaila, kad neatsivedėme Dzedulionio: 
jis. čia būtų suradęs nemaža medžiagos 
išaiškinti, kodėl Dievas baudžia žmones. 
Apskritai paėmus, vokiečiai flirto dalykuose 
gan santūrūs, bet jei kas paleidžia Vadžias, 
jie nesipiktina ir dedasi nieko nepastebį. 
Pažiūrėk į aną porelę.

Už kokių dešimties metrų maudymosi kos
tiumuose gulėjo ant baltos paklodės subren
dusi, bet dar gan graži moteris ir jaunesnis 
už ją vyras. Vyras buvo ją apkabinęs per 
krūtinę ir pamaži glostė . jai šoną, pakišęs 
Yanką po kostiumu. Moteris sustingusiu, be
veik ekstaziniu žvilgsniu žiūrėjo į dangaus 
mėlynę.

— Neatrodo, kad jie dabar galvotų apie 
karą, — vėl nusijuokė mano draugas. — Arx 
nepabandysime ir mes laimės? Kitoje pusėje 
dyl vokitkos pernelyg jau smalsiai į mus' 
žiūri.

Du saulės nudegti, kremu ištepti veidai 
rodė mums dvi' eiles baltų sveikų dantų, ap
vestų tirštai dažytomis raudonomis lūpomis. 
Vienos geltoni, kitos juodi rūpestingai su
frizuoti plaukai krito ant gerai sudėtų, pla
čių pečių. Blondinė kažin ką pasakė brune
tei, ir abi nusijuokė, nervingai judindamos 
jaunomis, svariomis krūtimis, norinčiomis 
išsprūsti iš simboliškai parištų, siaurų šilki
nių raiščių. Keturios ilgos, gražios kojos tin 
giai gulėjo ant, švarios paklodės, tartum 
laukdamos glamonėjimų.

šnipščiai. Dėl Brazilijos po pastarųjų karš- 
čių ūpas galutinai nupuolė. Kągi? Jei jau 
čia taip kiauliškai šutina, tai ten per karš
čius žmogus neįstengsi net rankos pakelti 
nuo gyvačių apsiginti. Gyvą suėsi Reiškią 
vėl liko Anglija. i

Dėl Anglijos, dėka geros informacijos Ir
gi ja* daug kas paaiškėjo. Visi išvažiavusieji 
vienbalsiai rašo, kad veža laivais. Tai jau 
neabejotinai įrodyta... (r malkų nereikalau
ja. Taip pat jau galutinai aišku, kad ciga
retės po 2 pensus kainuoja. Dar, tiesa, neiš
aiškinta su kino bilietais: vienas rašo, kad 
11 šilingų, kitas, kad 3. Tikimės ir tas pa
aiškės, kai patys nuvažiuosime. Tarp kitako, 
viską iš anksto žinoti neįdomu. Taigi, turė
damas prieš akis visus tuos davinius, apsi
sprendžiau važiuoti. Pagaliau ir Lamanšas, 
ne tokia Elbė, sakykim. Kelnių neprisėmdš 
sunku būtų perbristi.

Bet čia prasideda kitas> galvosūkis. Ką itn 
ti ir ko neimti. Viena8 mus lankąs prane
šėjas labai spaudė ant batareikos.

— Ten pro miglas ir dūmus savo nosie* 
galo nematyti, — graudeno jis. — Be bata
reikos nė iš vietos nejudėkite.

Jei turi batareiką, atsiųsk. Ten pas jus, 
Aliaskoje,' sako, pusę metų saulė šviečia.. Tau,, 
nereikės.

Beje, su silkėmis, kaip teiravaisi, tenai 
menkas biznis, atrodo. Marios kiekvienam po 
nosim. Skaičiau, kad potvynių metu silkės 
kai kam tiesiog į virtuvę .atplaukia.

Atrodo, šiuo klausimu ir Tu, Prieteliau, 
dabar būsi pilnai painformuotas. Jei USA 
kongresas priims įstatymą dėl tų 400.000 
DP, Tau bus dar aiškiau. Jei būtų ka* ne
aišku, rašyk. Atsakysiu.

Tavo Bražvilius 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn  

ATSIŲSTA PAMINĖTI
.TREMTIES METAI, lietuvių rašytojų met
raštis. Redaktoriu8 B. Brazdžionis, Metrašty
je su poezija, beletristika, dramos dalykai*, 
straipsniais dalyvauja 70 autorių; su darbų 
reprodukcijomis — 15 dailininkų. Viršelio 
aplankas —1 V. K. Jonyno, vinjetės — A. Vai 
čaičio. Kai kurių autorių atvaizdai — J. Pen 
čyįos ir A. Varno. Išleido „Patria”. 1947 m. 
Kaina RM.j 25. 607 pusi.

Benys Rutkūnas, SPARNUS MAN META 
PAUKŠTĖS. Ketvirtoji lyrikoj knyga, „Pul
sas plaka” pataisytoji laida. Viršeliai ir ilius 
tracijoj dail. K. Žilinsko. Išleido Atžalynas. 
158 pusi. 1947 m. Kaina RM 6.--

Pranas Naujokaitis, LIETU'',Ų LITERA- 
TORA, trumpas lietuvių literatūros istorijos 
kursas gimnazijai. Raikraščio teisėmis.

Maldeikis-Maceina, LYČIŲ PROBLEMA, 
Sv. Sosto Delegatūros leidinys. Kaina RM. 
2,50. 32 pusi.

Lord Baden-Powell of Gilwell. SKAUTŲ 
VADOVUI, Skautų lavinimo teorijos vado
vėlis. Vertė sktn. Ona Saulaitienė ir A. Land* 
bergis. Redagavo-ir Baden-Powellio biogra
fiją parašė vyr. sktn. Stasys Jakštas. Išleido 
Aistia.

SKAUTIJA, LSS vadų ir vadovių laikraš
tis. Nr. 1, 1947 m. birželio mėn. Daug straip* 
nių skautybės klausimais.
SKAUTYBE MERGAITĖMS, III dalis - vyr. 
skautėms (II-ji laida). Pagal lordą Baden- 
Powellj ir kitus autorius paruošė psktn. Ona 
Saulaitienė. Augsburgas 1946 m.

Aš vėl atsiguliau.
— Nenori pažinties užniegsti? — paklau«ė 

Nargeliūnas.
— Eik sau.
— Tiek to, — išsitiesė vėl ir Nargeliūnas. 

— Bet vis dėlto panūsti moteriško švelnumo. 
Et gyvenimėlis, po velnių, — pridūrė jis pa
tylėjęs, — Žmona ir vaikai kažin kur Si
bire, o aš čia dribsau. Palaidotas dalykas.

— Kas palaidotas?
— Seimą.
— Gal dar grįš ...
Iš ten niekas nebegrįžta, o jei ir grįžtų, 

ar besuklijuosi sudaužytą ąsotį? Ir kiek 
šiandien tokių sudaužytų ąsočių šukių blaš
kosi po pasaulį? Tur būt, milijonai. Flirta
vo," mylėjosi, auksinius rūmus projektavo, o 
atėjo juodnugaris, spyrė pakaustytu batu, ir 
visi aukso rūmai virto smiltele. Prieš karą 
mes šį tą turėjome: principus, moralę, ide
alus, namiukus, ūkius, valdininko kėdes ir 
kaip povai išpūstomis uodegomis didžiavo- 
mės, kad tai yra amžinos, nesugriaunamos 
vertybės. Bet pasirodė, kad tai tebuvo kortų 
nameliai, kųriuos sutraiškė berniškas batas. 
Šiandien mes esame taip švariai apiplėšti 
kad beveik susilyginome su naujagimiais.

Nargeliūnas patraukė porą kartų dūmą, 
išleido virtinę kamuolių ir tęsė toliau:

— Mat jie paskelbė totalinį karą. Kitaip
sakant, jei naikinti, tai naikinti viską, jei 
žudyti, tai žudyti visus. Gal manai, kad mes 
iš tos naikinimo mašinos išlįsime su savo 
sena galvosena ir morale? Tai būtų stebuk
las, o stebuklais aš netikiu. Niekas manęs 
neįtikins, kad bekonas, rūpestingai pašutin
tas katile, išliks su sveikais šeriais, Karo 
mašina supleškina ne tik sodybas ir mies
tus. bet niekais paverčia ir moralines kon
cepcijas. (B. d.)
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X
Rašytojų suvažiavime dalyvavę laikrašti

ninkai, _ Lietuvių Tremtinių Baleto Teatro 
direktoriaus p. Vytėno pakviesti, turėjo pro
gos susipažinti su artistų gyvenimo ir dar
bo sąlygomis ir vietoje pamatyti tų kruopš- 

r tų pasiruošimą, kuris yra vykdomas nežiū
rint visų pasitaikančių sunkumų bei truk
dymų. Baleto premjeros „Coppelia” atidary
mas, kaip žinoma, {vyks š. m. liepos 28 d„ 
Augsburge, Ludwigsbau salėje.

Įeiname į vyrų kambarius, kur mus malo
niai pasitinka teatro administratoriai p. p. 
B. Cunovas ir A. Butkus ir baletmeisteris E. 
Bandzevičius. Mažame kambaryje stovi net 
5 lovos. Paprasta sudedamoji lovutė, antklo
dė ir tai visas „ištaigingas” kambario ap
statymas.

„Čia gyvena mūsų vyrai” — pasakojo p. 
A. Butkus ir B. Cunovas. — Kaip matote 
gyvenimo sąlygas turime kuklias. Nors dar-

Baletas ruošiasi premjerai
— Čia pat ant grindų, pasidėjęs čemoda

ną po šc^įu — paaiškino dail. Vilimas. Ba
letmeisteris E. Bandzevičius kviečia mus į 
savo studiją pasižiūrėti premjeros repetici
jų. Tai paprastas lentų barakas, kuris da
bar vadinamas nauja Hochfeldo DP sale, ku 
rioje vyksta koncertai ir kiti meniniai paren 
girnai.

Čia pasirodo visas baleto kolektyvas ir pa 
rodo mums I-jį ir II-jį baleto „Coppelia” 
veiksmus. Įspūdis tikrai puikus ir, atrodo, 
visi ruošiasi labai rimtai. O pasiekti darbo 
rezultatai jau gali liudyti apie premjeros 
pasisekimą. Kalbamės su atskirais šokėjais 
ir iš reto girdime nusiskundimus. Visi su 
didžiausiu rimtumu ir tikru lietuvišku užsi
spyrimu ruošiasi ir tikisi tinkamai pasiro
dyti premjeroje. O baleto teatro administra
toriams ir kitiems organizacinio darbo vyk 
dytojams rūpesčių netrūksta, nes reikia ab-

nime meno pasirodymas. Neseniai didžiau
sių pastangų ir pasišventimo dėka, buvo pa 
statyta operos premjera „Sevilijos kirpėjas”. 
S. m. liepos 28 d., mūsų^baletas pasirodys su 
savo premjera „Coppelia”.

Šios mūsų menininkų pastangos tikrai yra 
vertos didžios paramos ir mūsų visų pa
garbos, nes jie, užmiršę savo asmeninį gyve
nimą aukojasi bendram labui — lietuvių me 
no ir kultūros reprezentacijai. Jei netektų 
asmeniškai pamatyti, netikėtum, kad tokiose 
tiesiog neįveikiamuose sąlygose, gali gimti 
ir virsti realybe tokie didžios reikšmės lai
mėjimai. Tas gali būti'atsiekta tik nenuils
tamo darbo ir tikro pasišventimo dėka.

Dar klausomės pasakojimų apie mūsų Ba
leto Teatro darbus ir vargus ir po to ma
loniai atsisveikiname:

— Iki pasimatymo liepos 28 dieną, Lud
wigsbau salėje, Augsburge. — (-Ž-)

KEMPTENIECIŲ DOVANA GEN. L. CLAY
Kemptenas. Liepos mėn. 18 d. Augsburge 

gen. L. D. Clay, amerikiečių armijos vyr. 
vadui Vokietijoje, Kempteno lietuviai įteikė 
dovaną, — dail. M. Paškevičiaus nutapytą 
paveikslą „Išvadavimas 1” („Liberation I”). 
Delegacija su paveikslu buvusi generolo L. 
D. Clay maloniai priimta. Generolas nuošir
džiai dėkojo už taip puikią kempteniečių lie
tuvių dovaną ir pažadėjo liepos mėn. 26 d. 
aplankyti Kempteno lietuvių stovyklą.

DP SUSIRĖMIMAS SU VOKIEČIŲ 
POLICIJA

■ Praėjusį penktadienį vokiečių policijai da
rant kratą Brauweiler DP stovykloje prie 
Koelno įvyko susirėmimas tarp stovyklos gy
ventojų ir policijos. Vokiečių policija pradė
jo šaudyti į išvietintuosius ir sužeidė penkis 
asmenis, jų tarpe vieną mirtinai. Apie įvykį 
yra pranešta šiaurės Reino-Vestfalijos britų 
karo valdžios gubernatoriui Williamui Asbu
ry ir jis bus britų valdžios organų tiriamas.

tus vyksta pilnu tempu, tačiau vis dar skai- 
totnės čia „zudtiais”. Vakar čia buvo butų 
komisija, todėl mūsų kambarius užrakino ir 
pasakė, jog čia niekas negyvena, o mes, su
gulę . ant grindų, turėjome slėptis nuo ko
misijos — linksmai aiškino p. A. Butkus.

Toliau mažame kambariuke kala senas 
Lietuvos baleto batsiuvys p. J. Indrašius. 
Tai viebintelis šios srities specialistas 
tuvoje, kuris mielai talkininkauja mūsų 
lėto premjerai.

Einame į moterų kambarius. Čia mus 
sitinka senos mūsų baleto žvaigždės — 
no valstybinio teatro baleto šokėjos, kurios 
nepaisydamos sunkių sąlygų irgi ryžosi pri
sidėti prie tremtinių baleto atidarymo. Kam 
barių apstatymas toks pat—paprastas ir kuk
lus.

— O čia mūsų dailininko atelje — rody
damas ( gretimą kambarį sako p. B. Cuno
vas. Mažas- kambariukas, keturios lovos ir 
visas „atelje”. Pasitinka mus dail. Vilimas.

— Tai kur jus piešiate eskizus? — klau
siame.

Lie- 
ba-

pa-
Kau

soliučiai iš nieko pastatyti baleto premjerą. 
Reikalinga ir rūbų, ir kostiumų, ir dekora
cijų — reikia viską paruošti, surasti, o kar
tais net „iš žemės” iškasti. Mūsų vadovau
jantieji organai rodo didelio supratimo ir 
kiek leidžia sąlygos, visaip šių entuziastų pa 
stangas remia. Padeda LTB Švietimo Valdy
ba materialiai, Miuncheno Apyg. Raud. Kry
žiaus p-kas p. Minkūnas ir kt. Premjeroje 
dalyvaus: V. Adomavičiūtė, T? Babuškinai- 
tė, J. Drazdauskaitė, R. Drazdauskaitė, T. 
Pagodinaitė, Z. Smolskaitė, J. Sadzevičiūtė, 
A. Slepetytė, J Ambrazas, E. Bandzevičius, 
A. Butkus, M. Bruneizeris, Z. Baublys, B. 
Cunovas, A Liepinas, S. Modzeliauskas, P. 
Maželis, J. Puodžiūnas, S. Velbasis, J. Va
siliauskas, Žigas. Baletmeisteris E. Bandze
vičius, dekoratorius dail. L. Vilimas, diri
gentas muz. A. Kučiūiias ■ '

Tikimasi, kaip pareiškė baletmeisteris p. 
E. Bandzevičius, premjera turės didelio pa
sisekimo ir ja susidomėjo net vokiečių teat
rai, kur baletas yra gan žemam lygyje.

Taip gimsta naujasis mūsų tremties gyve-

Koncertai Dillingene
Dilingenas. Mūsų monotoniškas stovyklinis 

gyvenimas kartais praskaidrinamas gan įdo
miais koncertais. Prie pastarųjų tenka pri
skirti ir (vykusius šiomis dienomis, būtent 
30 birželio ir 1 liepos — du koncertus 
estų smuikininko — virtuozo Huberto 
Atsmere ir 7 liepos buv. Kauno Kon
servatorijos profesoriaus pianisto Vladimiro 
Ružickio.

Smuikininkas Aumere dar palyginti jaunas, 
bet pajėgus menininkas, turįs didelę techniką, 
gražų sultingą toną, svarią intonaciją, gyvą 
temperamentą ir tinkamą muzikalumą, taigi 
visus privalumus užimponavimui net ir iš- 
leptintam muzikaliniam skoniui. Programoje 
svarbiausias numeris buvo tai Čaikovskio 
koncertas smuikui, priklausąs prie sunkes
niųjų šios rūšies kūrinių ir todėl ne visiems 
įkandamas. Koncertantas jį atliko įspūdingai, 
gal kiek perdaug nukreips dėmesį į virtuo
ziškąją pusę ir todėl antrojoje dalyje gavosi 
lyg kampuotumas, nevisai atitinkąs Čanzonet 
tos pavadinimui. Toliau, Sainto Saenso Ron- 
do Capriecioso atliktas stylingai su tikru 
prancūzišku galantiškumu. Tartini — Kreis- 
lerio Variacijos Corelli temai ir Sarasate Zi- 
geunerweise — tai virtuozo duoklė plačiajai 
masei; čia daug technikinių gudrybių ir... 
mažai tikros muzikos. Estų koponisto Oje 
— estų senovės melodija —nuotaikinga mi
niatiūra atlikta su giliu atjautimu. Bisui su
groti Schuberto Avė Marija ir Paganini per 
petum mobile X pagilino gautąjį iš koncer- 

. to įspūdį. Reikia pažymėti, kad prof. Kurt 
Arnold puikiai akomponavo. Tai ne papras
tas pritarėjas, bet tikras koncertahto duetan 
tas.

Estų tauta tikrai gali didžiuotis turėda
ma tokio masto menininką.

Publika, kurios prisirinko pilnutėlė salė, li
ko sužavėta ir ilgai neužmirš to koncerto per 
gyvenimų. a

' Prof. Ružickio koncertas įvyko su kliūtimis, 
prieš' pat koncerto pradžią pasklido gandai, 
kad koncertantas neatvyko ir kol paaiškėjo, 
kad tai netiesa, gerokas skaičius publiko3 iš
siskirstė. Dėl to koncertas prasidėjo vėliau ir 
jau prie pusėtinai pilnos salės.

Koncertantas pasirinko programai išimti
nai rusų kompozitorių kūrinius, taip vadi
namų galingosios kuopelės' pasekėjų, būtent: 
Glazunovo sonatą b moli, Liadovo Variaci
jos, Olinkos tėmai, Ružickio 2 preliudai, Med 
tnerio 2 pasakos, Skriabino Sonata Fis dur, 
Rachmaninovo 2 preliudai (programoje pa
vadinti etiudais) ir Liapunovo Etiudas — 
Lesginka (Gruzinų šokis). Taigi programa 
rimtos nuotaikos, reikalaujanti didelio tech
niško ir meniško pajėgumo. Koncertantas, tu
rįs didelę techniką ir gilų muzikalumą, atli
ko programą tikrai akademiškai, kiekviename 
kūriny išryškindamas grynai muzikalų esmę. 
Ypač įspūdingai atlikta įdomi Skriabino So
nata. Publikai programos turinys buvo ne
įprastas, sunkiai suprantamas, tačiau koncer

tantas turėjo didelį pasisekimą ir klausytojai 
liko 'patenkinti.

Pageidautina tokių koncertų daugiau, nes 
jų nauda didelė mūsų kultūriniam brendimui.

Ateityje numatomi koncertai mūsų pajė
giausių menininkų, būtetit jaunojo laureato 
pianisto Kuprevičiaus ir mūsų geriausios dai 
nos interpretatorės — jonuškaitės-Zaunienės.

Juozas Gaubas

LSS vadu ir vadovių suvažiavimas
6

Skautybė, kurios pagrinde glūdi.. patys 
gražiausi žmonijos idealai ir kurios tikslas 
auklėti jaunimą dorais, kilnios dvasios, tvir
to būdo žmonėmis ir naudingais krašto pi
liečiais, nemaža jaunuomenės subūrė į savo 
eiles. Lietuviai skautai, prieš dvejus metus 
atsikūrę tremtyje, savo veikimą šakodami ir 
kas kart vis labjau stiprėdami, rieda pir
myn atsiekdami'"gerų darbo rezultatų.

S. m. liepos mėn. 6—7 dienomis Kasselio- 
Mattenbergo lietuvių stovykloje įvyko tre
čias lietuvių skautų s-gos vadų ir vadovių 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo daugiau 
150 atpjovų ir svečių. Atidarydamas suva
žiavimą s-gos Tarybos Pirmijos pirminin
kas vyr. sktn. K. Palčiauskas pasveikino da
lyvius ir palinkėjo sėkmės darbe. Pažymėjo, 
kad jei 1945 m. spalio mėn. Detmolde (vy
kusis suvažiavimas yra laikomas atkuria
muoju, vėliau metais Augsburge — formuo
jamuoju, pastarasis — paruošiamuoju. Pa
stebėjo, kad suvažiavę vadovai, be visos ei
lės organizacinių reikalų, turėtų daugiausia 
atkreipti dėmesį LSS tvarkymosi decentrali
zuotos emigracijos atveju.

Susikaupimo minute buvo pagerbti šį pa
saulį palikę buvusieji LSS šefai — A. Stul- 
ginskas, A. Smetona, didvyrio mirtimi žu
vęs vyr. sktn. pik. Juozas šarauskas ir daug 
kitų skautų šeimos narių, kurie okupacijų 
bei karo metu buvo išskirti iš gyvųjų tarpo.

Buvo padaryti Tarybos Pirmijos, Seseri
jos, Brolijos ir kt. išsamūs pranešimai apie 
veiklą ir ateities darbus.

MAITINIMO SUNKUMAI IR 
OLIMPIADA

Europoje maitinimo

..DONO
Pokarinėje 

yra ypatingai aštri. Juo labiau 
kams, kurie suvartoja daugiau kalorijų nei 
eiliniai piliečiai. Turi sunkumų su maitinimu 
ir anglai, pas kuriuos 1948 m. numatoma 
olimpiada. Apskaičiuojama, kad į. Londoną 
suvažiuos apie 4—5000 sportininkų ir jau, 
dabar aišku, kad anglai juos galės .tinkamai 
išmaitinti, tik patys gerokai susiveržę dir
žus. Tie tūkstančiai sportininkų Londone 
neviešės vieną kitą dieną, bet maždaug 3—4 
savaites, tad problema ne tokia jau papras
ta. Be įo, nieko negelbės geras maitinimas 
vien tik. per olimpiadą. Jau .dabar, sistema- 
tihgai besiruošiant didžiąjam jėgų bandy
mui, visų kraštų, kaip ir Anglijos sportinin
kai kandidatai turi neginčytiną'teisę į neei
linį maitinimąsi.

1936 m. Berlyno olmpiniame kaime kiek
vienas olimpiados dalyvis gaudavo 6.212 ka
lorijų. Buvo skiriama tokia norma (dienai): 
440 gr. duonos, 700 gr. mėsos, 100 gr. rie
balų, 80 gr. cukraus, 32 gr. žuvies, 0,75 Itr. 
nenugriebto pieno, 30 gr. sūrio, 540 gr. bul
vių, 570 gr. daržovių, 370 gr. vaisių, 170 
gr. daržovinių konservų, 150 gr. vaisinių 
konservų, 3 kiaušiniai, 100 gr. makaronų, 25 
gr.' pupelių kavos, 2 apelsinai, 1 citrina ir 
kt. smulkūs priedai.

Ne paslaptis, kad dabartiniais laikais to
kios normos daugelyje kraštų (išskyrus JAV) 
yra nepasiekiama svajonė. Dauį kur net ne- 
prisiiriama iki seniau įprastinio minimumo 
(2400 kalorijų), o ką jau bekąlbėti apie su- 
trigubinimą.

Kraštai, kurie savo sportininkus ruošia 
Londono olimpiadai, yra priversti ieškoti 
išeičių ir kandidatams išimties keliu skirti 
daugiau kalorijų, kitaip visas pasiruošimas ■

problema 
sportinin-

is. Tai yra sunku/ ž.da- 
dabarties keblumų. Pir-

bu- nedaug k
vinys, išplauk,,..
miau užtekdavo rūpintis sportininko pažan
ga, dabar nemažiau rūpės7' ' 'ia ir kaip jį
deramai išmaitinti. Ck.

Glaudesniam bendradarbiavimui palaiky
ti skautų tėvai yra suorganizuoti į atskirus 
tėvų rėmėjų būrelius, per kuriuos jie yra 
įtraukti į aktyvų LSS rėmimą.

Santykiai su mokykla ilgesnį laiką buvo 
nepatenkinti. Priežastis savitarpinis nepasi
tikėjimas. Tačiau pastaruoju metu suėjiu J 
glaudesnį kontaktą su LTB Švietimo Valdy
ba, pavyko su mokykla santykius sunormuo- 
ti. Jeigu vienur kitur dar pasitaiko nesklan
dumų, tai jie yra vietinio ir laikinio pobū
džio, kurie per ilgesnį laiką išsilygins.

Santykiai su tarptautiniu ir skaučių biu
rais yra geri. Sueita į kontaktą su kitų tau
tų skautais veikiančiais Vokietijoje ir- kitur. 
Bendradarbavimas su YMCA ir YWCA pri
klauso nuo vietos sąlygų.

Dvasios vadovas kun. dr. Vaišnoras pa
stebėjo, kad jeigu ne visose vietovėse sklan
džiai darbas vykta, dėl to gal yra praeiti* 
kalta, antra labai maža skautų dvasios vado
vų yra buvę skautais. Tačiau per skautiško 
gyvenimo pažinimą (stovyklose) padėtis pa
gerėjo.

Spaudos reikalais kalbėjo Skautų Aido re
daktorius vyr. sktn. Krausas. Tiekimo — 
psktn. Mahomaitis.

Atsižvelgiant į dabartinio mūsų gyvenamo 
meto nepastovumą, ir galimą decentralizuo
tą emigraciją, suvažiavimas suteikė ypatin
gų įgaliojimų S-gos Tarybai. Tarybos pit- 
mija jau yra paskyrusi LSS įgaliotinius JAV 
bėse, -Anglijoje, Argentinoje, Brazilijoje. Su
važiavimas ypatingą dėmesį atkreipė į tau
tinį momentą, kad, gyvenant svetur, kiek ga 
lint išsaugoti ilgiau jaunąją kartą nenutau- '• 
tėjime ir joje įskiepyti tėvynės meilę, kuri 
stiprintų ir lydėtų jaunuomenę kiekviename 
žingsnyje. Be to, buvo atkreiptas dėmesys 
ir į skautus vyčius — nutarta parengti nau
ją programą skautams vyčiams. Buvo ap
tartas dalyvavimas jambore Paryžiuje, ku
ri vyks nuo rugpiūčio 6 iki 23 dienos. Nu
tarta pasveikinti Tarptautinį Skautų ir skau
čių Biurą, Amerikoje Lietuvai Vaduoti Są
jungą, Amerikos Lietuvių Tarybą, Sv. Sos
to Delegatą ir kt. Atskirose brolijos ir se
serijos sueigose buvo perrinkti vyriausiais 
skautininkų Vyr. sktn. Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė ir vyr. sktn. V. Čepas. Taip pat išrink 
ta 12 tarybos narių ir kiti organai.

Po sėkmingo darbo suvažiavimo prezidiu 
mo pirmininkas sktn. prof, 
linkėjo pasisekimo skautų 
bendruose reikaluose.

* KAIP NURMl ATVYKO Į VIENĄ

Birželio mėn. Nurmi atšventė savo 50 me
tų sukaktį. Be kitų gerųjų savybių, Nurmi 
yra žinomas savo kuklumu. Jo kuklumą ryš
kiai vaizduoja šis nuotykis.

Austrijos lengvosios atletikos sąjungos pir
mininkas Wrastchill buvo susirūpinęs. Jis 
buvo pasikvietęs Nurmį, miestas skendo pla
katuose, bilietai buvo išparduoti. Diena prieš 
rungtynes turėjo atvykti pats Nurmi. Buvo 
suorganizuotas iškilmingas sutikimas su gar
bės komitetu, orkestru ir 1.1. 9 vai. visi išsi
rikiavo Westbahnhofe, bet Nurmi nepasirodė. 
12 vai. visi Nurimo laukė kitoje Vienos ge
ležinkelio stoty — Franz Joseph. Bet ir vėl 
visos iškilmės veltui. Kada gi atvyks toji 
taip nekantriai laukiama įžymybė? Rengėjai 
nenusiminė ir 16 vai. vėl. išsirikiavo Nord- 
westbahnhofe, o 20 vai. tą patį spektaklį, bet 
jau nusikamavę, pakartojo Westbahnhofe. Po 
to Wraschtil grįžo į namus. Jį pasitiko žmo
na ir nenorėjo nieko girdėti. Pagaliau jis 
pats išsipasakojo visas savo bėdas ir tik 
tąsyk gavo žodį žmona (nors paprastai bū
davo atvirkščiai). Ji pastebėjo, kad jau eile 
valandų jo laukia vienas kukliai pasirėdęs 
vyras, deja, nė kiek nekalbąs vokiškai. Žmo
na norėjusi jį išniesti, bet atvykėlis būtinai 
spyrėsi pamatyti patį šeimininką ir dabar 
kantriai laukia virtuvėje. Žmona galvojanti, 
kad tas pilietis ieško darbo ar šiaip kokios 
pagalbos reikalingas. Suniukęs vyras dėl visa 
ko užsuko į virtuvę ir ką gi jis ten. pamatė 
— o gi patį Nurmį. Jis, pasirodo, nevažiavo 
greituoju, bet paprastu traukiniu ir Vienoje 
buvo jau prieš pietus.

Ignas Končius, 
ir mūsų tautos 
Sktn. V. Pauža

ARTURAS BALBACHAS iš 
ko žmonos Anelės Baibachienės, su dviem 
sūnumis.
Atsiliepti prašoma šiuo adresu: Viktoras Ja
kubauskas, Stade/Elbe, Pulwerwegstr. Li- 
tausches Lager.
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