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Maskvos derybos įėjo į lemiamąją faze
Berlyno klausimas gali būti pavestas sprpsti Jungt. Tautoms

Nauji smulkūs pinigai 1
Frankfurtas (Dena). Vietoje 1' RM, 1 

karinės M ir 50 pfenigių, kurie dabar kur
suoja dešimtadaliu savo vardinės vertės, 
paruošti išleisti 10 ir 5 pfenigių banknotai, 
o senieji bus išimti iš apyvartos rugpiūčio 
31. d.

Senuosius banknotus visą rugsėjo mėnesį 
priims keisti krašto centriniai bankai.

/

Vien

Nauja suėmimu banga Saksonijoje
Berlynas (Dena). Pasak „Telegraf” laik

raščio pranešimus, eilėje Saksonijos aps
kričių MVD suėmė daug asmenų.
Dresdene suimta apie 30 LDP narių, per 
60 SĖD narių ir keletas CDU narių.

Dalis LDP narių buvo suimta viename 
susirinkime. Kiti asmenys suimti nakties 
metu.

Molo- 
su juo 
viešu-

aplinkoje šeštadienį nuotaika dėl 
pasitarimų buvo kiek geresnė, ne
paskutines dvi dienas.

Kova su šnipais intensyvėja
Washingtonas (Dena). Amerikai žalingos 

veiklos atstovų rūmų komisija paskelbė, 
x kad daugelis žymių valstybės tarnautojų 

tardymo procese dėl komunistų špionažo 
organizacijos Jungtinėse Valstybėse turės 
pasisakyti kaip liudininkai.

Komisijos pirmininkas pareiškė, kad tarp 
liudininkų yra valdininkų, kurie 
tu dalyvavo sovietų šnipų tinkle 
tone ir kurių pavardės kol kas 
tardyme dar nepaminėtos.

Sovietų mokytojas Samarinas,
savo žmona atvyko ( Washingtoną, pasak 
INS, ketvirtadienį po pietų buvo atgaben
tas t uždarą tos komisijos posėdį, kur jis 
buvo klausinėjamas dėl komunistinio špio
nažo Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Atstovų rūmų komisija penktadenį kvotė 
L. Curie ir H. U. Whifę, kurie kaltinami, 
kad karo metu palaikė santykius su sovietų 
šnipų tinklu. Jie tačiau užsigynė, kad šni
pinėjimu niekada nesivertė.

karo me- 
Washing- 

vedamame

kuris su

Londonas (Dena). INS informuoja, jog 
britų sostinės diplomatiniuose sluogs- 
niuose vis labiau įsigali nuomonė, kad Ber
lyno krizė ir aplamai visa Vokietijoj prob
lema tikriausiai bus perduota svarstyti 
Jungtinėms Tautoms.

Tie spėliojimai dar labiau sustiprėjo po 
to, kai Vakarų valstybių ambasadoriai 
Maskvoje po eilės pasikalbėjimu su 
tovu svarstė Berlyno klausimą ir 
susijusius klausimus ir tuo reikalu 
mai nieko nepaskelbė.

Londone nuotaika geresnė
Londonas (Dena). Anglų Vokietijos oku

pacinis karinis gubernatorius šeštadienį 
konferavo su Bevinu. Pasitarime dalyvavo 
ir ministerijos Vokietijos skyriaus vedėjas 
S t rangas. ‘

Bevino 
Maskvos 
kaip per

Atitinkami sluogsniaj tiki, kad pasitari
mai truks dar kiek laiko.

Londono diplomatiniai sluogsniai mano, 
kad maskviškiai Rytų Vakarų pasitarimai 
įėjo j „paskutinę lemiamąją” fazę. Manoma, 
kad Molotovas išdėstė galutines sovietų są
lygas Berlyno krizės likvidavimui ir prasi
taręs, kad nėra ko daugiau lygotis.

Provokacinės sovietų priemonės Berlyne
Berlynas (Dena). Oro koridoriuje sovie

tai pastarosiomis dienomis sulaužė orinio 
saugumo taisykles, pradėję jame daryti 
priešlėktuvinių pabūklų šaudymo pratimus 
ir paleisdami didesnius naikintuvų jungi
nius.

Amerikos karo pajėgų skyriaus vedėjas 
karinėje valdžioje generolas majoras G. E. 
Hallas pareiškė, kad skridimo nelaimių ga
lima išvengti tik griežtai laikantis orinio 
saugumo tasyklių. Tik šios taisyklės lai- 
£jpį» orinio susisiekimo saugumą, bent 
taip mano „trys valstybės, kurios šiek tiek 
supranta apie skraidymą”. Sovietų atsaky
mai vakarų valstybėms lig šiol buvę ne-

Reynaud plana priėmė
Paryžius (Dena/Afp.). Respublikos tary

ba šeštadienį 173 balsais prieš 90 priėmė 
•/atymą dėl finansų ministerio Reynaud 
įruošto ūkio ir finansų plano.

Viena vyriausybė Korėjai
Amerikos 

kad pa-
Washingtonas (Dena/Oans). 

vyriausybė paskelbė pareiškimą, 
gal laisvus rinkimus sudarytoji P. Korė
jos respublikos vyriausybė turi teisę būti 
laikoma visos Korėjos vyriausybe pagal JT 
1947 m. visumos susirinkimo nutarimą.

JAV vyriausybė paskyrė Korėjai amba
sadoriaus rango ypatingą įgaliotinį,' kuris 
netrukus pradės derėtis su vyriausybe Seo- 
ule.

Vyriausybės deklaracijoje pareiškiama 
viltis, kad sovietų okupuotoji šiaur. Korė
ja galės dalyvauti administracijoje 
jai tenkančią dalį.

pagal

H
New Yorkas (Dena/Reuteris). Gen. C. 

Spaatzas, buvęs Amerikos aviacijos gen. 
štabo viršininkas, paskutiniame „This Li
fe” numeryje rašo, kad jei Sovietų S-ga 
netrukus pradėtų karą, tai ji vestų „orto
doksinėmis priemonėmis”. Bet jei karas 
kiltų 1952 m. ar dar vėliau, tai ji pradėtų 
masiniais oriniais antpuoliais ant J. A. 
Valstybių, pavartodama atomines bombas. 
Toks antpuolis > galėtų laikinai paraližuoti 
Amerikos pajėgumą atsikirsti, tačiau nebū
tų lemiamas. “Generolo nuomone, Sovietų 
S-ga pirmoji galinti pulti Ameriką pre- 
ventyviniais sumetimais, kad galėtų iš
vengti tariamai ruošiamo Amerikos 'ant
puolio.

Kuria Azijos antikomunistinę profesinę 
sąjungą

Sangchajus (Dena/Reuteris). Abid Alis,

Ven- 
lan-

Nagys pas Trumana
Washingtonas (Dena/INS). Buvęs 

jrijos ministeris pirmininkas Nagys 
kėši Baltuosiuose rūmuose pas prezidentą
Trumaną ir svarstė su juo dabartinę Ven
grijos būklę. Nagys pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga sugriovė tradicinę Vengrijos že
mės ūkio struktūrą; nes ji sistemingai Ven- 

‘ grijos ūkininkus varo į kolchozus. „Mano 
krašto sovietizacija yra pasiekusi kritišką 
fazę”, pareiškė buvęs ministeris pirminin
kas.

Norėdamas parašyti eilę straipsnių, Na
gys netrukus nori aplankyti Europos 
tines šioje pusėje geležinės uždangos.

sos-

Pasliuline valanda:
New Delhis. Indija ir Pakistanas sekma

dieni paminėjo savo nepriklausomybės su
kakti. (D);

Atėnai. Graikijoje suimta 10 iš Jugosla
vijos atsiųstų atentaiininkų, kurie turėję 
nužudyti 3 ministerius. (D).

Washingtonas. Potsdamo konferencijoje 
Stalinas apgailestavo Jaltoje sutikęs leisti 
laisvus rinkimus R. Europoje. (D/R).

Sunderlandas. Edenas sekmadieni susi
rinkime pareiškė, kad sąjungininkai neturi 
atsisakyti nuo plano atstatyti V. Vokietijos 
ūkį. (D/R).

patenkinami. Jie arba užsipuldavo nepa
gristais savo kaltinimais, arba prasilenki
mus su taisyklėmis paneigdavo.

Vienas ^amerikiečių lėktuvas, skrisdamas 
iš Frankfurto į Berlyną, maždaug per 10 
km j vakarus nuo Elbės pateko į daugelio 
sovietų priešlėktuvinių pabūklų ugnį. Ta
čiau granatos nepakenkė „Skymasteriui”, 
nes sproginėjo maždaug 3 000 m. aukštyje.

Nors sovietai ir trukdo lėktuvų skraidy
tą, bet aprūpinimas oro keliu vyksta sėk
mingai. Rugpiūčio 12. d. per parą padaryti 
707 skridimai ir pasiektas rekordas. Nuo 
Berlyno blokados pradžios oro keliu atga
benta 90.000 to prekių į Berlyną. Prancū
zų sektoriuje pastačius naują aerodromą 
bus galima per parą atliktu 1000 skridimų.

Lig šio) jvyko penkios lėktuvų avarijos 
ir žuvo 5 amerikiečių lakūnai.

Sovietai rugpiūčio 13. d. išsikraustė iš 
sąjungininkų komendantūros, kurios patal
pos yra amerikiečių sektoriuje. Buvo nu
imta sovietų vėliava. Užmiršo tik Lenino ir 
Stalino paveikslus.

Visos keturios okupacinės kontrolinės 
įstaigos kartu beądministruoja sąjunginin
kų kontrolinės įstaigos* rūmus, orinio sau
gumo centrinę ir karo nusikaltėlių kalėji
mą Spandave.

Okupacinių (staigų įsakymu gyventojams 
numažintas elektros srovės vartojimas. Da
bar beleidžiama suvartoti 50% tos normos, 
kuri buvo leista prieš blokados pradžią.

Marshąllis neleidžia tikrinti vizų
Washingtonas (Dena/Ins). Senato imigra

cijos komisijos pirmininkas senit. Ch. Re- 
vercombas ketvirtadienį pareiškė, kad už
sienio reikalų ministeris Marshallis atsisa
kė leisti tai komisijai peržiūrėti išduotų 
vizų sąrašus, kuriais jis galėtų remtis, tik
rindamas revoliucinio elemento įvažiavirtią 
į J. A. Valstybes.

Komisija dabar tirianti klausimą, ar ji 
galės priversti užsienio reikalų minister! 
Marshall! leisti tuos sąrašus peržiūrėti.

Užsienio reikalų ministerijos vizų sky
riaus valdininkai neseniai pareiškė, kad

| JAV galėję* atvykti dideli* skaičių* 
revoliucinio elemento, ne* ji* turėję* 
užsienio diplomatinių atstovybių imu

niteto privilegija*.

Pasiūlė Amerikai apsigynimo sąjungą
Paryžius (Dena/Ins). Prancūzų „Franc 

Tireur” laikraštis šeštadienį rašo, kad Va
karų valstybių Unija Amerikai pasiūlė pla
taus masto karinę sąjungą. Tame praneši
me, kuris remiasi „informacijomis iš Lon
dono”, toliau sakoma, kad tas slaptas siū
lymas yra perduotas Vakarų valstybių dip
lomatiniame atstovams Washingtone, kurie 
savo keliu jį turi pateikti Amerikos vy
riausybei.

Ttos sąjungos projektas paruoštas pagal 
Rio de Janeiro panamerikinėje konferenci
joje priimtą Amerikos kontinento apsigy
nimo paktą. Dėl galimo Amerikos sutikimo, 
rašo laikraštis, imtasi priemonių prie tos 
sąjungos pritraukti kitas Europos valsty
bes, kaip pvz.: Islandiją, Airiją, Norvegi
ją, Švediją, Daniją, Graikiją, Turkiją ir 
Italiją. “ .

Nori gfrų santykių su JAV
Praha (Dena/Afp). -Čekoslovakijos minis

teris pirmininkas Zapotockidf kuris kartu 
yra ir Čekoslovakijos profesinių Sąjungų 
pirmininkas, Amerikos profesinių sąjungų 
--------------- t

atstovų priėmime pasakė kalbą. Toje kal
boje jis pareiškė, kad čekoslovakų tauta 
J. A. Valstybėms jaučia tik draugiškumą ir 
viską darys, kad sutrukdytų to draugišku
mo nutrūkimui.

Nuteisti 67 Portugalijos komunistai
Lisabona (Dana/Reuteris). Nuo liepos 6. 

vykusi 106 Portugalijos komunistų byla 
ketvirtadienį baigėsi sprendimo paskelbimu. 
F. Duartė nuteistas 4 m. kalėti, 66 — nuo 
2 mėn. lig 2 -m. ir 4 mėn., likusieji ištei
sinti. .

• 1000 ūkininkėj Prancūzių
Frankfurtas (Dena). IRO praneša, kad 

Prancūzijos Įstaigos pasiūlė vienam tūks
tančiui ūkininkų šeimų įsikurti Prancūzi
joje. Pradžioje jie bus aprūpinti darbu ir 
butu pas prancūzų ūkininkus, o ateityje jie 
galės vieną grkžią dieną patys likti ūkio 
savininkais.

Viena prancūzų komisija nori Vokietijo
je ir Austrijoje išvietintųjų asmenų eilėse 
susirasti 1350 mokytų darbininkų l Maro
ką.' Šalia pačių darbininkų sudaroma proga 
įsikurti Maroke ir jų šeimų nariam*.

IRO informuoja, kad išvietintųjų asmenų 
teikimas vykti darbų į D. Britaniją laiki
nai yra nutrauktas. Išimtis daroma tiktai 
tekstilės ir namų ruošos darbininkėms.

Izraelis atmeta paliaubas
Frankfurtas (Dena). Izraelio vyriausybė Sirijos delegatas atsakė, kad Jeruzalės 

aprūpinimas vandeniu būtų išsisprendęs 
savaime, jej žydai būtų priėmę JT tarpi
ninko siūlytą miesto demilitarizavimo pla
ną. Delegatas prašė ST svarstyti ope»n| 
508.000 arabų pabėgėlių klausimą.

Saugumo Taryba nusprendė telegrama 
paprašyti Bernadottę, kad pasirūpintų pa
kankamu vandens teikimu Jeruzalei.

Ortodoksinis karas"
zacijos (ILO) konferencijoje, liuri neseniai 
įvyko Sap Franciske, atvyko į Sangchajų 
pasitarti su kinų profesinėmis sąjungomis 
dėl bendros Azijos profesinės sąjungos 
įsteigimo. Alis pareiškė, kad San Fran
ciske sudaryta paruošiamoji komisija, į ku
rią įeina Kinijos, Indijos, Pakistano, Indo
nezijos, Philipinų respublikos, Burmos, 
Persijos ir Turkijos atstovai. Kuriamoji 
Azijos profesinė sąjunga, kaip patirta, tu
rį tikslą sulaikyti komunistų įtaką įvairio
se Azijos profesinėse sąjungose.

Belgijos karinis teismas nuteisė mirties 
bausme 12 karo nusikaltėlių esesininkų. 
Prieš pat sąjungininkų užėjimą jie masiš
kai išžudė civilius gyventojus dviejose vie
tovėse. (D/R).

Persijos šachas atvyko į Šveicariją ofi
cialaus vizito. (D/R).

Varšuvoje rudenį prasidės SS
. ... . . - | jos generolo Stroopo byla dėl
Indijos atstovas tarptautinėj darbo orgam-|geto sunaikinimo. (D).

penktadieni atmetė Bernadottės reikalavi
mą prolonguoti ginklų paliaubas.

Arabai neseniai buvo su tuo reikalavimu 
sutikę.

Po to Bernadottė tuojau pareikalavo, kad 
iš jo būstinės Rodoso saloje atvyktų dau
giau stebėtojų j Jeruzalę.

Jeį dėl žydų atmetimo arabai nepakeis 
savo nusistatymo, tai dėj kovų iš naujo 
pradėjimo bus atsakingi žydai.

Vandens byla
Izraelio Atstovas Saugumo Taryboje pa

reiškė, kad jei JT negali Jeruzalei laiduoti 
aprūpinimo vandeniu, tai Izraelio vyriau
sybė tariantis: turinti teisę imtis visų tam 
rekalingų priemonių.

Neseniai įvykdytas Latruno vandentiekio 
stoties susprogdinimas parodęs, kad ara
bų legionui arba trūkstą geros valios arba 
jis nepajėgiąs sulaikyti ginklų paliaubų pa
žeidimus.'Kadangi stočiai saugumo laiduoti 
negalįs ir JT tarpininkas, tai Izraelio vy
riausybė prašanti leisti jos daliniams užim
ti vandentiekio stoti, kad galėtų ją repa- 
ruoti, o, antra, kad JT duotų medžiagą ir 
pakaitines dalis. ""

Nori atsiskirti nuo D. Britanijos
Nicosia (Kipro sala) (Dena/Reuteri*). 

Britų gubernatorius Kipro saloje paleido 
salos patariamą tarybą, pareikšdamas, kad 
gegužės mėn. britų pateiktas šios 
cijos projektas nebus atšauktas.

Lordas Winsteris pažymėjo, 
sprendimas nieko,negali stebinti,

konstitu-

kad tas 
neg «ep-

tyni tarėjai, balsavusieji prieš konstituci
joj projektą, pasitraukė. Jiems pasitrau
kus, taryboje beliko tik septyni turkai ir 
vienas maronitas.

Be to, lordas Winsteris pastebėjo, kad 
nenumatomas joks salos suverenumo pakei
timas. Jis kategoriškai paneigė bet kokia* 
derybas dėl salos tarp D. Britanijoj ir 
Graikijos vyriausybių.

ir polici- 
Varšuvos

Sutiktų prekiauti su Rytais

Titas: Jugoslavijos būklė yra sunki
Belgradas (Dena/Reuteris). Pirmoje sa

vo kąlboje, kurioje maršalas Titas pirmą 
kartą palietė konfliktą tarp kominformo ir 
Jugoslavijos KP, pasakė, jog Jugoslavijos 
KP neatstovauja savavališkai linijai.

„Yra neteisybė, kad mes vestume, kažko
kią ypatingą savo liniją, kuri skirtų mus 
nuo kitų liaudies demokratijų ir nuo So
vietų Sąjungos”, pareiškė Titas partijos 
nariams. „Kaip lik dabar, kada partija 
krašte yra vadovaujanti jėga, vienybė jai 
yra pats reikšmingasis dalykas. Dėl to ta 
vienybė turi būti dar didesnė. ” 
daugumai padarius sprendimą, 
turi tam sprendimui paklusti.”

„Mes turime viską daryti, kad 
savo kraštą, ir mūsų kariuomenė turi būti 
pasiruošusi kraštą ginti. Ta gynyba nėra 
vienintelis kariuomenės uždavinys. Mūsų 
kariuomenė turi būti ir politiškai mokyta. 
Jūs, komunistai, turite būti tie, kurie ka
riuomenėje išaiškinsite politinę evoliuciją. 
Jūs būsite painformuoti apie visus politi
nius įvykius, o jūs painformuosite kariuo
menę”.

„Mūsų interesai nėra siauri tautiniai in
teresai, bet jie yra viso pasaulio dirbančių- 

| jų masių interesai, kurie yra tarptautiniai,

Partijos 
visi kiti

gintumėm

kurie yra įdašas į socializmo 
visame.pasaulyje. Būklė yra sunki, bet mū
sų partijos vienybe ji bus įveikta”.

Skilimas tarp kominformo ir Jugoslavijos 
yra vidaus reikalas

Lake Successas (Dena/Ins). Saugumo 
Taryboje, svarstant Triesto klausimą, Uk
rainos atstovas palaikė Jugoslavijos kalti
nimus prieš britų ir amerikiečių admini
straciją Trieste.

Vakarų politiniai stebėtojai tariasi iš to 
fakto galį daryti išvadą, kad skilimas tarp 
kominformo ir Jugoslavijos turi tik vidaus 
reikšmę ir neturi jokios įtakos vieningam 
slavų bloko veikimui tarptautiniuose klau
simuose.

Ukrainos atstovas, paremdamas Jugosla
vijos kaltinimus, pridėjo, kad Vakarų vals
tybės iš Triesto nori padaryti bazę savo 
kariuomenėms ir laivynams; britai ir ame
rikiečiai su Triestu elgiasi taip, lyg jis bū
tų jų nuosavybė, kurią jie gali iš vienų 
atimti, kitiems atiduoti.

laimėjimą

Praėjusios savaitės gale Bavarijoje dėl 
motorų gedimo nukrito amerikiečių Thuu- 
derbolto tipo lėktuvas. (D).

Washingtonas (Dena). ūkinio bendradar
biavimo administratorius P. G.' Hoffmanas 
penktadienį kalbėjo su prezidentu Truma- 
nu dėl Amerikos vyriausybės požiūrio, ar 
V. Europai prekiauti su Rytų Europa. Po 
pasikalbėjimo Hoffmanas 
prezidentas sutinkąs su jo 
reikią pagyvinti prekybos 
Vakarų ir Rytų Europos.

HoffmaUo nuomone, jau esama ir ženklų, 
kad ta prekyba gyvėjanti. Ryšium su me
džio stoka V. Europoje jo daugiau prista
toma iš R. Europos. Taip pat esama pa
grįstos vilties, kad šį rudenį būsią galima 
įgyvendyti tarpeuropinę klyringo progra
mą.

Nuo balandžio 3. lig šių metų rugpiūčio 
mėn. ERP valstybėj gavo paramos 
882.400.000 dolerių, iš kurių teko: 246,6 
mil. D. Britanijai, 240,6 mil. Prancūzijai, 
117,2 mil. Italijai, 79,4 mil. bizonai, 19,8 
mil. prancūzų okupacinei zonai ir 53,5 mil. 
Austrijai.

pareiškė, 
nuomone, 
santykius

kad 
jog 

tarp

Masinio naikinimo ginklų apibūdinimas 
New Yorkas (Dena/Reuteris)/ JT nusi

ginklavimo komisija 9 
tų S-gos ir Ukrainos 
sinio naikinimo ginklų

Masinio naikinimo 
sprogmenys su atominės energijos užtai
sais, radio aktyvių medžiagų naikinamo
sios priemonės, mirštamai veikiančias

balsais prieš Sovie- 
balsus nustatė mi- 
apibūdinimą.
ginklais laikomi:

cheminės ir biologinės naikinamosios prie
monės ir visos ateityje sutarsimos naiki
nimo priemonės, kurioj savo naikinamąja 
galia prilygs atominei bombai arba kitom* 
apibūdintoms naikinamosioms priemonėms.

Be to, komisija priėmė britų pasiūlytą 
rezoliuciją, kurioje konstatuojant*, kad nu
siginklavimas ir kariuomenės sumažinimas 
gali būti įvykdytas tik tarptautinio pasiti
kėjimo Hr saugumo atmosferoje

Pagal tą rezoliuciją sąlyga pasitikėjimo 
atmosferai būtų JT tarptautinė kariuome
nė, tarptautinė atominės energijos kontro
lė ir taikos sutartis su .Vokietija ir Japo
nija.

DP gydytojai
MUiįphenas (Dena). Amerikiečių okupa

cinėje zonoje yra 1.461 kvalifikuota* gydy
tojas, kurių daugumą sudaro žydai.

Gydytojų tikrinimo Itomisija konstatavo, 
kad tarp DP gydytojų yra 210 chirurgų 
ir 350 kitų sričių specialistų, be to, 509 
dentistai ir dantų technikai bei 648 farma
ceutai, rentgeno technikai ir kitj tos »ri- 
ties specialistai.

Nuo 1947 m. „Westward Ho” akcijos rė
muose | D. Britaniją išvyko apie 12.500 
išvietintųjų asmenų.

IRO informuoja, kad liepos mėnesi iš 
Vokietijos išvyko l užjūrius 7.630 asmenų. 
Tai didžiausias iki šiol j>er vieną menesį 
išvykusiųjų skaičius.

1
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Pelvingo talkininkė
Helviga buvo žymiai vyresnė už Andrių. 

Lakūnui tebuvo 24 m. Bet būdamas atsi
dūręs svetimame krašte ir apsuptas pavojų 
norėjo įsikabinti j gyvenimą. Štai kodėl jis 
leidosi į romaną su šia 36 metų moterimi.

Jos šauniame butelyje buvo visokiau
sios rūšies paslapčių. Helviga turėjo pre
zidento Roosevelto, Churchilli/, Stalino ir 
gen. Eisenhowerio atvaizdus. Čia, šiame 
okupuotame krašte, ji buvo paslėpusi Ame
rikos vėliavą. Kada juokaudama parodė 
jam, Andrius vos sulaikė ašaras. Paveiks
lai ir vėliava laikyti buvo iš tikrųjų pavo
jinga. Suradus šluos trofėjus, mergina būtų 
gavusi ne mažiau kaip 10 metų kalėti. O 
apvainikuodami savo pamišėlišką elgesį, 
klausėsi Maskvos ir Londono radijo siųs
tuvų. i

Helviga buvo šauni danų patriotė, uo
liai padedanti sabotuotojams.' Pasisakė, 
kad gimimo esanti norvegė. Ji pasprukusi
11 Quislingo Norvegijos, o čia policija 
mananti ją esant paprastą danę, nė kiek 
nesidominčių politika. Suprantama, kad abu 
būdami pabėgėliai, surado daug ką bendro.

Helviga daug teiravosi apie Ameriką, o 
tarp kita ko pasidomėdavo, kaip, jis iš 
tikrųjų ištrūko, kas padėjo jam ir kas 

' ruošia laivelį į Švediją pasprukti. Seržan
tas nežinojo daug pavardžių. Jam, kaip už
sieniečiui, buvo sunku danų pavardes atsi
minti ir ištarti. Jis atminė vieninteles pa
vardes — Larseną ir Anderseną, d tomis 
pavardėmis krašte yra daugybė gyventojų. 
Helviga niekada nespyrė Jo išsipasakoti; ji 
tuojau pakeisdavo temą.

Pagaliau atėjo diena, kada visikas buvo 
paruošta jam išvykti. Paskutinį vakarą jis 
praleido su Helviga. Jie buvo dėkingi už 
tą trumpą laiką, kurį praleido kartu/pa- 
žino'vienas antrą ir pasižadėjo susitikti po 
karo. Paskum išmušė valanda, kada reikėjo 
skaudama širdimi atsisveikinti. *

Apsivilkęs paprastais, civiliais Tūbais, 
Pearcys laimingai pasiekė Švediją. Po ke
lių savaičių jis jau buvo Anglijoje. Ten 
sąjungininkų žvalgybai jis papasakojo vi
sas savo pabėgimo smulkmenas. Be abejo, 
pasiteiravo apie kitus savo įgulos narius.

Bet nė vienas iš kitų nebuvo ištaikęs. 
Visi buvo paimti į nelaisvę, ir labai ste
bėjosi Andriaus Pabėgimu. Danų laik
raštis pranešė suimtų pabėgėlių pavardes, 
pridurdamas, kad kartu su jais sulipta ir
12 pogrindžio judėjimo narių. &

“'T Sąjungininkų žvalgyba pradėjo derinti
abi puses. Ką galėjo reikšti vieno Andriaus 
pabėgimas? Ar jam leido pabėgti, kad ga
lėtų nustatyti jo bėgimo takus? Ar vai
šingoji šeimininkė, Helviga, buvo tikrai 
pogrindžio sąjūdžio narė? Juk joks po
grindžio darbininkas nerizikuos laikyti są
jungininkų .vadų fotografijų. Jo gyvybė yra 
per brangus dalykas sąjūdžiui. Nebuvo 
verta sąjūdžio nariui rizikuoti patekti J 

• galėjimą pačiam ir įtraukti į pavojų savo 
draugus, kad galėtų laikyti Amerikos vė
liavą.

' Britai ir amerikiečiai nutarė ištirti tą at
sitikimą su Helviga Delbaite. t

žvalgybos pareigūnai nuvyko J Kingston 
House, Londone, Norvegijos egzilinės vy
riausybės būstinę. Tuose namuose ant vie
nų durų buvo iškaba: norvegijos vy
riausybės teisingumo- departamentas. Britų 
ir amerikiečių pareigūnai pasiteiravo, ar 
norvegai turi kokių duomenų apie savo pi
lietę Helvigą Delbaitę. Delbaitę? Ne, jie 
nieko nežinojo, bet prižadėjo sužinoti. „Po
grindžio laiveliai” susisiekimą tarp Angli
jos ir Norvegijos palaikė huo 1940 m. ba
landžio mėn. 
kaujant buvo 
jos pogrindį.

Norvegijos
noti viską, ko norėjo. Mat, ne kiekvienas 
Quislingo tarnautojas buvo atsidavęs jam 
visa širdimi. Norvegijos žvalgybos valdi
ninkai, vilkėję „Hirdo”, Quislingo smogi
kų, uniforma, surinko kai kurių informaci-

Tiems laiveliams tarpinin- 
skubiai kreiptasi į Norvegi-

pogrindis turėjo būdų suži-

jų. Jie nesusekė ko aiškaus, bet vis dėlto 
buvo padaryta gera pradžia.

Jų raporte buvo minimas kažin koks 
Maxas Pelvingas, ėjęs tyšio karininko pa
reigas tarp Quislingo policijos Norvegi
joje ir nacių policijos Danijoje. Pelvingas 
buvo tas pats danų policijos pareigūnas, 
kuris buvo areštuotas kaip Pflugk-Hartungo 
šnipų tinklo bendrininkas. Neseniai jis bu
vo pastebėtas Oslo mieste, kur konferavo 
su Norvegijoj gestapu ir Quislingo poli
cija.

Su juo kartu lankėsi aukšta, maždaug 
trisdėšimt metų amžiaus moteris. Ji vadi
nosi Greta Johannsenė, bet jos charakteris
tika atitiko Helvigą Delbaitę. £

Maxag Pelvingas, dirbęs PBugk-Hartun- 
gui ir Canariui prieš Danijos užėmimą, 
dabar ir vėl veikė. Buvo labai galimas da
lykas, kad Pelvingas yra įpainiotas i pla-

rankas sąjungininkų „pabėgėlių gabenimą”.
Vienas Norvegijos kontržvalgybininkas 

Pelvingą su ta moterimi buvo matęs teatro 
kavinėje. Apsimokėjo paieškoti siūlo galo.

Agentas Norvegijoje gavo dar instruk
cijų 15 Londono. Jis turėjo nuvykti | Ko
penhagą ir pažiūrėti, ką galės sužinoti. 
Paprastam mirtingajam tokia kelionė buvo 
neįmanoma. Bet Quislingo policijos parei
gūnui, vilkinčiam nacių uniforma, tai ne
buvo sunku. Tad jis ir nukeliavo į Kopen
hagą. Po kelių savaičių jis pranešė j Lon
doną, kad Greta Johannsenė ir Helviga 
Delbaitė buvo vienas ir tas pats asmuo.

Visų pirma paaiškėjo, kad Helviga Del
baitė eilę metų dirbo nacių slaptojoje tar
nyboje. Bet svarbiausias buvo laktas, khd 
Pelvingas, senas Pflugk-Hartungo šnipas, 
vėl buvo pradėjęs veikti. '

Helviga Delbaitė buvo daugiau kaip jo 
draugė. Jo pirmoji žmona buvo bandžiusi 
nusižudyti, kada jos vyrą areštavo kaip 
nacių šnipą. Ji nemirė, bet daug mėnesių 
sirgo. Jai pasveikus Pelvingas brutaliai me
tė jū ir j°s vietoje pasirinko Helvigą. Ta-

Dramatiškas sovietų mokytojų pabėgimas Amerikoje
ir dvieju vyriausybių dvikovė dėl to

Londonas (Dena). Maskvos radijas pra-1 moteris. Amerikos policija nustatė, kad ta
nešė, kad Sovietų užsienio reikalų minis
teris Molotovas Amerikos ambasadoriui 
Maskvoje gen. Bedell Smithui išdėstė savo 
pažiūrą dėl sovietų mokytojų Amerikoje.

Molotovas pareiškė: Šių metų liepos 31 
d. grupė sovietų piliečių, kurių tarpe bu
vo mokytojai Košenkina ir Samarinas su 
savo žmona ir trimis vaikais, turėjo laivu 
išvykti iš New Yorko į Sovietų Sąjungą. 
Minėti sovietų piliečiai laivo išplaukimo 
dieną neatvyko, nors kelionės Išlaidas jie 
apmokėjo ir į laivą pakrovė savo mantą.

Išsiaiškinta, kad jie iš savo namų pasi
šalino. Rugpiūčio 6 d. konsulatas gavo Ko- 
senkinos raštelį, kuriame ji sakė esanti 
baltagvardiečių „gangsterių” rankose. Ji 
prašė išvaduojama. Jš jos buvo reikalau
jama pasirašyti prieš Sovietų Sąjungą nu
kreiptą raštą.

Konsului Lomakinui pasisekė mokytoją 
Kosenkiną iš baltagvardiečių rankų išva
duoti ir susigrąžinti į konsulatą.

Pagal New Yorko vieno* korespondento 
pranešimus Aleksandra Tolstojienė patvir
tino, kad jos organizacija dalyvavo moky
tojo Samarino pagrobime. Rugpiūčio 9 d. 
Amerikos užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius J.ovettas sovietų am
basadoriui Washingtone pareiškė, kad Ame
rikos kriminalinė policija (FBI) Samariną 
paėmė apklausinėti. Tuo būdu FBI turi 
ryšius su „organizacija”, kurį pagrobė Sa
mariną, jo žmon^ir tris vaikus.

Po pareiškimo žodžiu, Molotovas Bedell 
Smithui įteikė Sovietų vyriausybės pro
testą. Jis pareikalavo sovietų mokytojus 
tuojau paleisti.

Sovietams nemaloni sensacija
New Yorkas (Dena/Reuteris). Ketvirta

dienį iš New Yorko sovietų generaliniu 
konsulato pastato pro langą iššoko' viena

čiau jie niekada nebuvo legaliai susituokę.
Teismas 1939 m. Pelvingą nubaudė dve

jais su puse metų. Prokuroras iškėlė aik
štėn, kad Pelvingo tėvas buvo buvęs vo
kietis, vadinusis Petermannu. 
valdininkus

Nepaisant paties šaltojo ir; lietingojo lie
pos mėn. nuo oro registracijos pradžios, 
šiais metais Europoje laukiama gero der
liaus, kuris pasak „Corn Trade News” bus 
geriausias nuo 1943 metų. Labai geras 
derlius šiais metais bus ir JAV, kur. kvie
čių bus surinkta gal kiek ir mažiau, kaip 
pereitais rekordiniais metais, tačiau užtat 
susilaukta rekordinio kukurūzos derliaus. 
Ir iš šių metų kviečių derliaus JAV galės 
eksportuoti apie 12—13 mil. tonų, palygi
nus su 15 mil. to iš pereitų metų derliaus.

Savaime aišku, kad gero derliaus per
spektyvos negalėjo nepaveikti kainų — 
jos pradėjo smaraiai kristi. Kainų kriti
mą sukėlė ne tik geros žinios apie derlių, 
bet ir gausios pasiūlos iš atsargų, apie 
kurių buvimą, bent oficialiai, nieko nebuvo 
žinoma. Kviečių kainas nustato didžiau
sias jų gamintojas ir eksportininkas JAV. 
Karo metu, norint paskatinti jų didesnę 
gamybą, buvo priimtas įstatymas, kuriuo 
vyriausybė buvo įgaliota supirkti visus pa
tiektus kviečius ne pigesne kaip 225 centų 
kaina už bušelį (36,6 1). Ta oficiali kaina 
dabar neleidžia žemiau tiukristi ^kviečių 
kainoms ir, iš kitos pusės, verčia JAV vy
riausybę pirkti didelius siūlomų kviečių 
kiekius. Kad ta priemonė — tvirtos kai
nos — buvo gera, įrodo tas faktas, jog 
Vakarų Europai, jei ne JAV kviečiai, tikrai 
būtų buvę sunku pergyventi pirmuosius po
kario metus ir, gaj būt, išlaikyti savo po
litinę nepriklausomybę. Minėtas įstatymas, 
taip prisidėjęs prie JAV kviečių 
pakilimo, turi galioti dar dvejus 
karui pasibaigus. Oficialiai, pagal 
«o nutarimą,, karas JAValstybėms 
gė 1946 m. gruodžio 31 d., atseit, šių metų 
pabaigoje baigsis ir įstatymo galiojimo 
laikas. Aišku, kviečiu gamintojai ir toliau

Geras derlius ir politika

gamybos 
metus ir 
kongre- 
pasibai-

nori, kad būtų nustatytos tvirtos kainos, 
taiiau darbininkai ir laisvos ūkinės siste
mos šalininkai reikalauja įstatymo nebe- 
prolonguoti, nes jie kviečių tvirtose kai
nose mato vis dar kylančių pragyvenimo 
reikmenų kainų priežastį. Antęa vertus, jei 
krentančios kainos sumažins pasėlių plo
tus, kas JAV, turint galvoje farmerių pra
moninį ūkininkavimo būdą, yra įmanoma, 
— tuo pačiu sumažėjęs besiverčiančių že
mės ūkiu įpirkimo pajėgumas gali pri
vesti prie kainų kritimų ir event, depresi
jos. Prez. Trumanas ir kiti vadovaują ame
rikiečiai ne kartą jau yra pareiškę, kad 
JAV tik tuo atveju galės laiduoti pasaulio 
taiką, jei pačių ūkis klestės.. Tačiau ne tik 
tuo būdu geras derlius turės įtakos tarp
tautinei politikai.

Geras derlius Sovietų Sąjungoje įgalins 
ją savo perteklius daugiau kaip iki šiol 
panaudoti politikos dalykui. Ta konkuren
cija gali priversti JAV pagal ERP progra
mą parduoti javus Vakarų Europai pigiau 
už savikainą, kas, žinoma, nepadidins ame
rikiečių simpatijų sovietų režimui. Tos 
pačios aplinkybės sudarys nemalonumų ir 
Argentinos Perono 
norėdama išspausti 
davė ne visus savo 
žas atsargas, kurių 
Tokiu būdu, Vakarų Europos pramoniniai 
kraštai gali būti patenkinti — šiais metais 
jie galės įsigyti javų pigiau ir patogesnė
mis sąlygomis, o jų gamintojai, ypač JAV 
ir Sovietų Sąjunga turės daugiau konku
ruoti. Tragiška, kad nors bug geras der
lius, vis dar bus kraštų (pvz. Kinijoje ir 
nei, gal būt, kai kuriose sovietų Įtakoje 
esančiose šalyse), kurių gyventojai’ vis dar .... 
negalės sočiai valgyti. (vm) |ti į savo kraštą.

vyriausybei. Mat, ji, 
didesnes kainas, par- 
javus ir sudarė nema- 

dabar nebeturi kur dėti.

moteris yra sovietų mokytoja Oksana Ste
panovna Kosenkiną.

Ji iššoko iš trečio, ar ketvirto aukšto.
Kai sovietų konsulato tarnautojai nešė ją 

į konsulatą, ji šnibždėjo: „palikit mane?’, 
Ją įnešė į sovietų konsulatą tuo pačiu 

metu, kai policininkai, lipdami per tvorą 
aplink namą skubėjo ją pasiekti.

Visa tai atsitiko po to, kai sovietų amba
sadorius Paniuškinas protestavo JAV už- 
sienįp reikalų ministerijoje dėl to, kad pa
gal Habeas Corpusą buvo iš generalinio 
konsulo reikalaujama paleisti į laisvę mo
kytoją Kosenkiną, idant dėl atsitikimo su 
ja jį pati galėtų duoti parodymą.

Po Paniuškino demaršo užsienio reikalų 
ministerija paprašė New Yorko steito gu
bernatorių Dewey teismo įsikišimą neri
botam laikui sulaikyti.

New Yorkas (Dena). INS ■ informuoja, 
kad pro langą iššokusioji mokytoja Koaen- 
kiną yra nugabenta į Roosevelto vardo li
goninę New Yorke. Jos sveikatos būklė 
esanti kritiška. Jai lūžo dešinė kofa ir pa
daryta vidaus sužeidimų. •

Daug slaptosios policijos valdininkų, at
vyko į Rooaevelto ligoninę, norėdami mo
kytoją Kosenkiną apklausti.

D, Zendinovas, kuris draugauja su Ko- 
senkina ir ją lanko ligoninėje, spaudos at
stovus painformavo, kad ji jam pasakiusi: 
„Aš kovojau, kad išsivaduočiau. Aš buvau 
kaip paukštis narvelyje.”

Į New Yorko policijos Inspektoriaus 
Muilino klausimą, ar ji pati šokusį pro 
langą, Kosenkiną atąakė teigiamai. Paklau
sus, kas privedė ją prie to žingsnio, Ko- 
senkina apalpo.

Sovietų mokytoja Kosenkiną pareiškė 
policijai, kad ji iššoko iš sovietų generali
nio konsulato pastato pro 
ambasadorius Paniuškinas 
pasirašyti pareiškimą, jog 
sovietų įstaigų nelaisvėje.

Paniuškinas atvyko iš Washingtono jos 
aplankyti ir'patikino jai asmens laisvę, jei
gu ji tą pareiškimą pasirašys. Tai turėtų 
būti atsakymas amerikiečių 
Habeas Corpuso taikymo.

Ji atsisakė tą pareiškimą 
Paniuškinui dar labiau ją 
galvoje kilo sunkios mintys dėl ateities. Tai 
paskatino ją šokti pro langą.

Vyriausybė pareikalavo ligoninėje gu
linčią mokytoją kongreso komisijai suteikti 
savo parodymus.

Amerikos atsakymu Molotovui
Amerikos ambasadorius Maskvoje 

Bedell Smithas Molotovui
JAV griežtai atmeta sovietų kaltinimus dėl 
Samarino ir Kosenkinos tariamo pagrobi
mo.

Manoma, kad tuo klausimu įteiks notą, 
kada JAV užsienio reikalų ministerija bus 
surinkusi visą medžiagą.

Bedell Smithas pareiškė Molotovui, kad 
Samarinas gali grįžti j Sovietų Sąjungą, 
jei jis to norės. ,

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius dementavo sovietų radijo pa
skelbtą žinią, kad Samariną tardanti Ame
rikos kriminalinė* policija. Kalbėdamasis 
su sovietų ambasadoriumi Amerikoje vice- 
ministeris Lovettas tik paminėjęs laikraš
čių pranešimus, kad Samarinas prašęs pa
sikalbėti su kriminaline policija.

Dėl klausimo, ar generalinis konsulas 
Lomakinas arba kuris kitas sovietų valdi
ninkas turi teisę reikalauti, kad Kosenkiną 
grįžtų, užsienio reik. min. įnformatorius pa
reiškė, jog atskiras asmuo turi teisę apsi
spręsti pats. Tiek Kosenkiną, tiek Samari
nas galėtų pasilikti J. A. Valstybėse, jei 
jie to norėtų, nes JAV laikosi principo su
teigti prieglobstį kiekvienam, kas bijo grįž-

Samarinas liudija
Sovietų mokytojas M. Samarinas prieš- 

amerikinės veiklos komisijoje pusantros va
landos trukusiame posėdyje davė parody
mus. Čia jis pareiškė, kad jis pats ir jo 
žmona atsisakė nuo sovietų pilietybės.

Jis komisijai pareiškė, kad džiaugiasi 
atsidūręs Amerikos globoje, nes nieku gy
vu nenori grįžti j Sovietų S-gą. Jis norįs 
viešai ir atvirai oficialiai Amerikos įstai
gai paliudyti apie sovietų knisimąsi ir gy
venimo sąlygas Sovietų S-goje.

Paklaustas, kas jam atsitiktų, jei po šio 
pareiškimo grįžtų į Sovietų S-gą, Samari
nas atsakė: „Mano žmona ir aš būtume 
sušaudyti arba visą amžių kankinami kon
centracijos stovykloje”.

Kaip tas dalykas atrodo sovietams
Maskva (Dena). Sovietų spauda ir radi

jas šeštadienį pirmą kartą viešai pasisakė 
dėl Kosenkinos įvykio. Laikraščiai deda 
Tasso pranešimą, kuriame sakoma, kad 
Amerikos slaptosios policijos agentai, per
sirengę policininkais, pažeidė sovietų kon
sulato imunitetą.

Tie „slaptieji agentai”, įsiveržė į kon
sulatą, atrado kambarį, kuriame bUvo'Ca- 
guldyta Kosenkiną, jį iškratė, paėmė visus 
Kosenkinos daiktus ir ją pačią prievarta 
išgabeno į ligoninę.

Tie visi veiksmai, sakoma sovietų spau
dos pranešimuose, aiškiai pažeidžia tarp
tautinę teisę nustatytą konsularinj statusą.

Į Danijos 
Pelvingas pateko su falsifi

kuodamas duomenis apie save. 1918 m. jis 
buvo kovojęs Suomijoje prieš Rusiją ir iš 
maršalo Mannerheimo gavęs keletą meda
lių. Ilgą laiką buvo buvęs Danijoje nele
galios nacių partijos nariu.
. Šie faktai parodė, kad Pelvingas ir Del
baitė buvo įsismelkę į danų pogrindžio 
sąjūdį. Ne dėl kieno kito kaltės žuvo daug 
amerikiečių lakūnų ir danų patriotų.

Pelvingas savo pozicijoje jautėsi taip 
stipriai, kad 1943 m. tarnybiniu vokiečių 
automobiliu 
gatvėmis, šalia jo sėdėjo Helviga Del
baitė. s

Danų patriotai toli gražu nebuvo žmog
žudžiai. Tačiau bausmė kai kuriais atvejais 
yra neišvengiama. Maxui ir Helvigai beva
žiuojant vienu Kopenhagos bulvaru, iš kito 
prasilenkiančio automobilio buvo paleisti 
trys šūviai. Maxą Pelvingą nukovė, o gra
žiąją Helvigą sužeidė.

Naciai įdūko ir pradėjo imti įkaitus. Bet 
visa Danija sužinojo, kad galą gavo niek- 
šiškiausiag šnipas ir išdavikas.

Helvigą Delbaitę nugabeno į Vokietijos 
karo ligoninę, nes ji bijojo kreiptis į pri
vatų gydytoją. Pasveikusi 1944 m. pabėgo 
į Norvegiją, kur dirbo Norvegijos gestape. 
Ji dirbo ne kam menkesniam, kaip pačiam 
Vidkunui Quislingui. 1944 m. Quislingas 
išsiuntė ją i Švediją falsifikuotu pasu. Ten 
ji turėjo stebėti, ką veikia norvegų pabė
gėliai ir kokių prekių užsisako arba turi 
susikrovusi Norvegijos egzilinė vyriausybė. 
Jai taip pat buvo pavesta suorganizuoti 
penkių patikimų asmenų grupę.

Budri švedų policija susekė tą sąmoks
lą. Jie tą penketuką suėmė, bet pati Hel
viga paspruko.

Norvegijos ir Danijos pogrindžiai ėmė 
jos ieškoti. Subruzdo ir sąjungininkų žval
gybos pareigūnai. Bet atrodė, kad ji kaip 
smegte prasmego. Vaikščiojo gandai, kad 
ji su buvusiu Pelvingo viršininku Pflugk- 
Hartungu veikianti Rumunijoje.

Ji bus nuvokusi, kad visur ieško Skan
dinavijoje. Tačiau nenorėjo išvykti į Vo
kietiją ar Rumuniją, neužsukusi į Kopen
hagą pasiimti Pelvingo paslėptos dėžutės. 
Joje buvo pinigų ir brangenybių, be kif? 
ko, apie 3.000 dol.

Ji teketino Kopenhagoje būti tik kelias 
dienas, gal net vieną dieną. Bet vos jai 
įžengus į Daniją, pogrindis tučtuojau su
žinojo. Tag faktas po kelių valandų buvo 
trumpomis bangomis praneštas sąjungi
ninkų žvalgybai.

Kitą rytą visi Danijos laikraščiai stam
biomis antraštėmis pranešė, kad nežinomi 
užpuolikai nušovė tokią Helvigą Delbaitę, 
Norvegijos pilietę. (B. d.)

viešai važiavo ( Kopenhagos

langą po to, kai 
pareikalavo ją 

ji nėra laikoma

Įstaigoms dėl

pasirašyti, ir 
spiriant, jos

pranešė,
gen. 
kad

TRUMPOS ZIVIOS
/

BRAZILIJA

Brazilijos senatas ratifikavo 1947 m. Ita
lijos taikos sutartį (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
Čekoslovakijos profesinių sąjungų vado

vybė nutarė reorganizuoti čekų „sakalų” 
organizacizą. įliejant į ją „pažangiųjų jė
gų’. (D/Afp).

JL BRITANIJA

Praėjusį ketvirtadienį į Angliją atvyko 
dar. dvi B. 29 tipo supertvirtovės. Tuo 
būdu naujai atvykusių supertvirtovių skai
čius pakilo iki 29. Laukiama daugiau jų 
atvykstant. Jos nuolat stacionuos D. Brita
nijoje. (D/R).

Anglijoje Shrewsburyo mieste rugpiūčio 
6 — 11. d. įvyks karo tarnybos priešų kon
gresas. (D/Afp).

GRAIKIJA
Graikijos vyriausybė prašė Saugumo 

Tarybą pareikalauti Albaniją, kad ji interi 
nuotų jos sieną perėjusius Graikijos suki
lėlius. Kartu siūloma pasiųsti į Albaniją 
JT stebėtojus. (D).
^Graikų vyriausybės daliniai' pasiekė su

kilėlių generolo Markoso vyriausią atra
mos punktą, kuris buvo į šiaurės vakarus 
nuo Nestoruos, netoli Albanijos sienos. 
(D/R). '

INDIJA

Haiderabado vyriausybė Indijos vyriau
sybei pateikė aštrią protesto notą, kuria 
reikalauja tučtuojau iš Haiderabado ati
traukti Indijos kariuomenės dalinius. (D/R).

Indija susitarė su Portugalija pasikeisti 
diplomatiniais atstovais.»(D/Afp).

IS VISUR

Havannoje 12 ginkluotų piktadarių už
puolė Kanados Royal Banko skyrių ir pa
sigrobė iš jo apie 500.000 dol. (D/R).

Atsisakęs nuo arabų legiono vadovavi
mo, generolas majoras Glubb Pasha su sa
vo šeima išvyko į Kairą. (D/Afp).

Transjordanija ir Saudžio Arabija susi
tarė pasikeisti diplomatiniais atstovais. Tai 
įvyko pirmą kartą jų istorijoje. (D/R). ■

JUGOSLAVIJA

Jugoslavijos ambasados Paryžiuje socia
linių reikalų attachee Rupnikas pasitraukė 
iš tarnybos, kadangi jis pritarė prieš mar
šalą Titą nukreiptai kominformo kritikai. 
Tai yra pirmas atsitikimas, kad iš tarny
bos pasitraukė diplomatas, kuris pasisako 
prieš Titą ir eina su Stalinu. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Šiuo metu viešįs D. Britanijoje Ameri- 
*kos karo aviacijos generolas Vandenbergas,

pasak Austrijos radiją, vyks oficialaus vi
zito į Turkiją. (D). ,

.KINIJA

Kinijos centrinė vyriausybė oficialiai pri
pažino Pietų Korėjos (JAV zonos) vyriau
sybę ir paskyrė ambasadoriaus laipsniu 
savo diplomatini atstovą. (D/Afp).

, t NORVEGIJA

Norvegijos vyriausybė pasirašė su D. 
Britanija sutartį, kuria britai įsipareigo
ja pateikti Norvegijai žymų skaičių spraus- 
ininių lėktuvų. Švedija ir Šveicarija savo 
naikintuvų dalinius irgi papildo spraus- 
miniais naikintuvais; Australija, Kanada 
ir Olandija savo aviacijoje sprausminių 
lėktuvų jau turi. (D).

PALESTINA
Izraelio užsienio reikalų ministeris pra

nešė Bernadottei, kad ryšium su Latruno 
vandentiekio išsprogdinimu Izraelio vy
riausybė atšaukė savo sutikimą grįžti į- 
Palestiną arabų pabėgėliams, nes tą klau
simą nori dar kartą persvarstyti. (D/R).

Izraelio vyriausybė formaliai pasisiūlė gra
fui Bernadottei pasikeisti su arabais karo 
belaisviais. Jie sutinka tuo reikalu su ara
bų atstovais pradėti derybas. Žydai laiko 
nelaisvėje 5.000 arabų, o arabai teturi 85 
žydus. (D/R).

Buvęs Prancūzijos 
paskirtas Prancūzijos 
į tarptautinę darbo 
ciją. (D).

PRANCŪZIJA

ministeris Ramadier 
vyriausybės atstovu 
įstaigos administra-

RUMUNIJA

Rumunijos pasiuntinybė Londone ener
gingai dementavo Anglijoje pasklidusias 
žinias, kad Rumunija šio mėnesio būvyje 
bus įjungta į Sovietų Sąjungą. (D/R).

Buvęs Rumunijos liberalų ministeris Ro
manas ir gausus būrys jo draugų buvo 
apkaltinti ūkiniu sabotažu ir neištikimybe. 
Jie nubausti didelėmis piniginėmis baudo
mis. (D). I

SOVIETŲ S-OA
Sovietų ambasadorius Irane Sadžikovas, 

kuris praėjusią savaitę buvo išvykęs į So
vietų Sąjunga poilsio, netrukus grįžta i 
Iraną. (D/Afp).

TURKIJA

Turkijos Aleksandretės uoste bus įvesti' 
laisva zona. Tai žymiai palengvins preky
bą šiaurės Sirijai, kuri nuo Sandžako pri
jungimo prie Turkijos neturėjo nrtėtu— 
prie jūros. (D/Afp). ,

i
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Kas ir kaip važiuosime į JAV
Šiuo metu visose didesnėse tremtinių 

stovyklose didelis nervų įtempimas. „Ką 
veš“ ir „kaip veš“ — klausimai, kurie 
nuolat diskutuojami šeįmose, draugų tarpe, 
susibūrimuose, o ir pakampėse, pašnibždo
mis, kaip pačios didžiausios paslaptys. 
(Mažesnėse stovyklose ar pavieniai gyve
nant nervų įtempimas visai toks pat, tik' 
jam daug mažiau erdvės Išsisiūbuoti.) At
siranda žinovų, kurie, gavę iš Jungt. Ame
rikos valstybių laiškus, tylutėliai traukia 
juos iš kišenės ir paslaptomis paskaito savo 
artimiausioms, savo vienminčiams arba 
ypatingai geriems draugams ir, pakartoję, 
jog „tik tau“, įsakmiai pabrėžia tų žinių 
nesakyti kitiems. *
Toks kai kurių mūsiškių „visuomenišku
mas“ labai apgailėtinos rūšies. Vietoj to, 
kad džiaugtumėmės būsima galimybe mū
sų žmonėms patekti j Jungtines Amerikos 
Valstybės ir stengtumėmės, kad ten pakliū
tų ko daugiausiai žmonių, mes, dar brie
džiui po mišką tebelaigant, dar nepaskel
bus imigracijos taisyklių, jau grupuoja- 
mės į atskirus sambūrius, į atskiras „sto
vyklas“, kurios, atrodo, pasiruošusios 
„kautis“ ligi paskutiniųjų. Dar blogiau, 
kad toks susiskaldymas pastebimas ir po
litiniu pagrindu. Tik pagalvokime, kas gi 
bus iš' visos tos emigracijos, jeigu social
demokratai rūpinsis tik savo žmonėmis, 
valstiečiai liaudininkai — savo, krikščio
nių demokratų srovės vadovai — savo ir 
t. t.! Kokia bus „konkurencija“?! Kokios 
varžybos?! Ir kas pasirūpintų tokiais atve
jais tais žmonėmis, kurie jokios srovės 
niekada nepriklausė ir dabar nepriklauso? 
Emigracija į Jungtines Amerikos valsty
bes yra reikalas, toli prašokąs mūsų poli
tinių ar srovinių susigrupavimų rėmus, ir 
jį reikėtų spręsti būtinai ne srovine, o 
bendrine, tautine, ko didesnio skaičiaus 

I. tautai ir valstybei žmonių išsaugojimo 
prasme.

Man teko keletą iš Jungtinių Amerikos 
valstybių

■ gavau iš
Sąjungai 
maloniai

gautų laiškų paskaityti. Juos 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
vadovaujančių žmonių, kurie 

sutiko, kad aš tų laiškų turinį 
paskelbčiau „Mintyje“ — mūsų plačio
sioms masėms, kad tai nebebūtų, tyliai iš 
kišenės traukiama paslaptis, o visų iš
girstos žinios visiems opiu ir rūpimu 
klausimu. Gal tatai kiek atpalaidos dau
gelio žmonių įtemptus nervus, nes nervų 
stiprybė ateityje bus dar labai reikalinga. 

Visi tie kai kieno giliai slepiamieji 
laiškai kalba apie naujai priimtą- imigra
cijos į Jungtines Amerikos valstybes įsta
tymą ir apie jam vykdyti taisykles. Patį

Lietuvių Bibliografinė Tarnyba nuo 
1945 metų iki šiol užregistravo 679 leidi
nius, išleistus tremtyje. Dar 200 leidinių 
yra parengta spaudai. Literatūra užima 
pirmaujančią vietą su 186 leidiniais. Salia 
to, tarnyba parengė tremtyje išleistų kny
gų katalogą, į kurį įtraukta per 400 svar
besnių ir stambesnių knygų. Išleista trys 
numeriai biuletenio „Knygų lentyna”, kuris 
siuntinėjamas savoms ir svetimoms biblio
grafijos įstaigoms, bibliografams ir biblio
filams.

Salzburger Fėstspiele — visame pasau
lyje išgarsėjusi kasmetinė muzikinė šventė 
šiemet pradėta liepos 28 d. Glucko opera 
„Orfėjus ir Euridukė”. Į šventę suvažiavo 
tūkstančiai svečių iš viso pasaulio, ir tuo 
būdu ji vėl įgauna tarptautinį charakterį. 
Vien tik žurnalistų yra atvykę virš 350.

Metropolitano opera New Yorke, vienin
telė pastovi opera JAV, atšaukė visus 
1948/49 metų sezono pastatymus. Tai įvy
ko po to, kai operos vadovybei nepavyko 
susitarti dėl atlyginimų meniniam ir tech
nikiniam personalui, kuris .priklauso dvy
likai įvairių profesinių sąjungų. Sis įvykis 
yra vienintelis po 50 metų pertraukos.

Itt-

bus taip 
nesudaro

tremtinių

įstatymą jau žinome visi, nes jis buvo pas
kelbtas ir mūsų spaudoje, o tam įstatymui 
vykdyti taisyklės dar neišleistos, tad ir pa
tys amerikonai jų nežino. Tačiau reikia 
manyti, kad tiems žmonėms, kuriems pa
siekiamas žinių šaltinis, einantis iš Baltų
jų Rūmų, kai kurios nuotaikos, kai kurie 
paruošiamieji darbai gali būti žinomi, to
dėl ir tuose laiškuose jei ne šimtaprocen
tinė teisybė, tai didelė jos dalis gali būti.

Ką J Jungtines Amerikos valstybes veš, 
bendrais bruožais yra pasakyta pačiame 
imigracijos įstatyme, ir tų žinių čia kartoti 
netenka. Dabar mums daugiausiai rūpi, 
kokia bus vežimo tvarka ir kokie preten
dentui į kelionę bus reikalingi dokumen
tai. Tais dviem klausimais ir diskutuojama 
ir tariamasi, apie tuodu klausimu rašoma 
ir minėtuose laiškuose, kurių žinių tikru
mą reikėtų priimti rezervuotai, bet jų tu
rinį žinoti pravartu visiems, — 
ar nebus, o pasiruošimas, jei tat 
ypatingų sunkumų, nepakenks.

Laiškuose teigiama, kad visi
užregistravimai, kurie yra padaryti prieš 
1948 metų birželio mėn. 30 dieną esą pa
naikinti ir būsimo registravimo eilei ne
turėsią jokios įtakos. Nauja tremtinių emi
gravimui į Jungtines Amerikos valstybes 
registracija būsianti pradėta Amerikos 
konsulatuose, kai tik būsią pagaminti tai 
registracijai reikalingi blankai.

Tuose laiškuose keliamos abejonės ir 
„affidavit of support“ galingumu. Atseit, 
abejojama ar daugelio iš. anksčiau turimi 
privatūs ar organizacijų išduoti „affidavit 
of support“ beturės kokios nors didesnės 
reikšmės imigruojant į Jungtines Amerikos 
valstybes pagal naująjį imigracijos įsta
tymą. Vietoj to tvirtinama, jog būsią rei
kalaujama dviejų pagrindinių dokumentų, 
būtent:
1) darbo pažymėjimo ir 2) buto liudijimo.

Darbo pažymėjimus galinčios išduoti 
Jungtinių Amerikos valstybių firmos, ūki
ninkai, amatininkai, įstaigos, įmonės — 
žodžiu, įvairiausi darbdaviai, kurie pažy
mi, kad atvykusiam darbininkui imigran
tui savo verslamonėse suteiks darbo. O 
buto liudijimus gali išduoti kiekvienas 
Jungtinėse Amerikos valstybėse turįs na
mą ar butą, jeigu jis atvykusį emigrantą 
sutinka' pas save apgyvendyti.

Kaip matome, spėliojimai apie imigraci
jai į Jungtines Amerikos valstybes reika
lingus dokumentus, logiškai galvojant, ga
na pagrįsti, nes tokių dviejų dokumentų 
turėjimas, t. y. Jungtinėse Amerikos 
valstybėse gyvenančių žmonių įsipareigo
jimas pasirūpinti atvykstančiuojjr, nuima

nuo imigracinės komisijos pečių didelę 
imigranto įkurdinimo rūpesčių naštą. 
Kiekvienu atveju šitokie du dokumentai 
niekada nepakenks, priešingai — visuomet 
gali padėti, nors imigravimo procedūros 
reikalavimai ir būtų lengvesni. Tad pra
vartu visiems mūsiškių, kas turi Jungti
nėse Amerikos valstybėse pažįstamų ar gi
minių, galinčių tokius dokumentus parū
pinti, kreiptis J juos, Itad, pradėjus imi
gracijos įstatymą vykdyti, būtume pasi
ruošę ir nebereikėtų pavėlavus puldinėti. 
Bus kas, nebus, o pamėginti galima, — 
kaip sako žemaičiai.

Visai kitaip tuose laiškuose kalbama 
apie imigracijos eilę. Jeigu tikėsime, kad 
tikrai bus tokia imigravimo eilės tvarka, 
kaip tuose laiškuose rašoma, mums nieko 
kita nebelieka, kaip tik, lyg kokiems gon- 
čiams, tykoti, kada ta registracija bus pas
kelbta ir visiems visokiausiomis galimo
mis priemonėmis skubėti patekti pirmie
siems į konsulatus ar kitas registravimo 
įstaigas, nes laiškuose pabrėžiama — 
„stenkitės užsiregistruoti pačią pirmąją 
dieną“. Ne, mano galva, čia kažkas ne 
taip. Jeigu toji registracija bus pravedama 
lenktynine tvarka, ątseit — kas pirmesnis, 
tas geresnis, tai ne tik kad nebus įgyven- 
dytas minimalus teisingumo principas,

Tos dvi tremtinių reikalais besirūpinan
čios institucijos (Vyriausias Tremtinių 
Bendruomenės Komitetas ir Įkurdinimo 
Tarnyba), gal būt, susitarusios taip pat ga- 

bet, šiurkščiai kalbant, žmonėms reikės i^tių išdirbti registracijos tvarkos planą, 
stumdytis prie konsulato durų, laužyti vie- į jca(j būtų išvengta nereikalinga kamšatis, 
nas antram kaulus, o ko gero — ir kelias 1;a(ą j išemigruojančiųjų eiles pakliūtų 
dienas bei naktis gyventi ant registracijos 1 
rūmų laiptų, kumštį pasidėjus po galva ir 
maitinantis sumuštiniais, kurių nėra iš ko 
pasidaryti.

Reikia manyti, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių įstaigos, įgyvendysiančios nau
jąjį imigracijos įstatymą, ras būdų ir re
gistraciją pravesti teisingiau, sklandžiau 
ir žmoniškiau. Be to, mes turime ir savo 
institucijų, kurios kaip tik ir rūpinasi 
mūsų emigracijos reikalais. Didelis užda
vinys tenka toje srityje atlikti Vyriausiam 
Tremtinių Bendruomenės Komitetui ir 
Vykdomosios Tarybos Įkurdinimo Tarny
bai. Abi tos institucijos yra bendrinės, rū
pinasi visų tremtinių reikalais, jose yra 
atstovaujamos ir visos stambiosios mūsų 
politinės srovės, tad jų autoritetingumu, 
objektingumu ir noru padėti ko didžiau
siam mūsų tremtinių skalpui abejoti ne
tenka. Man nėra žinoma, kokiame kontakte 
šios dvi institucijos veikia, tačiau bendroji 
darbo sritis, tur būt, diktuoja ir bendrą 
veiklos pobūdį, bendrą liniją ir bendrus 
siekimus. Būtų labai apgailėtinas reika
las, jeigu būtų kaip toje pasakėčioje apie I gų laiškų skaitymų ir nereikalingo nervi- 
gulbę, lydeką ir vėžį, kur kiekvienas nimosl, nes mūsų nervų stiprybės, kaip 
traukia į savo pusę. I jau minėjau, ateitu dar pareikalaus.

Rašo A. Rūkas

žmonės ne pagal jų spalvą ar įsitikinimus, _ 
o kad būtų ko geriausiai pasitarnauta lie
tuvių tautai ir būsimai laisvai Lietuvos \ 
valsybei. x

Ta pačia proga dera prisiminti ir dar 
vienas reikalas, tai — skubios Informaci
jos stoka. Tiesa, mūsų spaudoje mes pa
siskaitome daugybę žinių apie įvairių emi
gracijų tvarką, nuostatus ir galimybes bei 
perspektyvas. Tačiau visų tų žinių painia
va nebeleidžia -eiliniam skaitytojui susi
orientuoti, kurios jų tikros, kurios pripuo
lamos, už kurių autentiškumą atsakingi tik 
laikraščių korespondentai, kurių žinių šal
tinių neįmanoma patikrinti kartais net 
pačioms redakcijoms. Ar nebūtų tikslu, 
kad mūsų emigracijos reikalais besirūpiną 
centriniai organai, ar vienas jų ar visi 
drauge susitarę, laiks nuo laiko duotų mū
sų spaudai specialius komudikatus, ku
riuose būtų visos naujausios žinios, lie
čiančios emigraciją, kurių autentiškumu 
skaitytojas neabejotų, nes būtų pateikia
mos autoritetingos įstaigos, Gal tuomet 
būtų daug mažiau šnibždėjimų, paslaptln-

Alpėse išaugo du lietuviški miestai
MOŠŲ BENDRADARBIO REPORTAŽAS IS SKAUTŲ STOVYKLOS

naujienoj
Tarptautinis muzikų konkursas Ženevoje 

šiemet įvyksta rugsėjo 20 d. — spalio 3 d. 
Iki šiol iš 29 kraštų dalyvauti konkurse už
siregistravo 462 muzikai. Vokietija su 84 
varžovais pirmauja. • Pernykščiame tokiame 
pat konkurse mūsų pianistas Andrius 
Kuprevičius iškovojo, palyginti, garbingą 
vietą ir muzikos kritikų buvo labai palan
kiai įvertintas.

Sovietų kompozitorius Prokovjevas, ku
ris savo kūryboje, atsižadėjęs modernizmo 
ir senojo nihilizmo, išgyvena didelį posū
kį, rašo naują operą, pavadintą „Tikrojo 
žmogaus istorija”.

Generolas Eisenhoweris baigia rašyti sa
vo karo meto memuarus, kuriems skiriama 
ne mažesnė reikšmė, kaip Churchillio atsi
minimams, už kuriuos jig susilaukė milži
niškų honorarų. Leidėjai jau dabar varžosi 
dėl teisių išleisti gen. Eisenhowerio me
muarus. Londoniškis „Sunday Dispatch” 
tikisi vienintelis šią teisę gauti Anglijoje 
ir skelbiasi dar šiais metais pradėsiąs 
siminimus spausdinti.

Londono Covent Garden opera, kuri 
reitais metais šventė 100 metų sukaktį, 
valstybinama. Vyksta pasitarimai su 
vininkais dėl'atlyginimo, (žlv)

Rugpiūčio 2 - 14 d. d. Alpių kalnuose, 
prie sraunaus Isaro krantų, netoli Miitten- 
valdo miestelio, vyksta didžiulė skautų- 
čių. organizacijos stovykla. Iš įvairių sto
vyklų suvažiavę skautai trumpu laiku 
įkūrė čia du dideliu lietuvišku skautų ir 
skaučių miestus. Tai nėra maži miestukai, 
nes juose gyvena iš viso per 1.100 skautų- 
čių ir keli šimtai svečių. Miestai charak
teringi tuo, kad juose nėra namų.. Skau
tams jų nė nereikia: visi jie gyvena jų pa
čių pastatytose, su dideliu vargu išnuomo-* 
tose, palapinėse. Nuo kitų Lietuvos 
miestelių šis li<?t. skautų miestas išskirti
nas dar tuo, kad viename jų nėra gyven
tojų vyrų, kitame gi moterų. Vadinasi, 
berniukai turi savo miestą, mergaitės savo. 
Skautės vienos pačios puikiausia pa
sistato palapines, atlieka reikalingus ka
simus kalnuose ir nelengvą maisto trans
portą. Skautai gi išsiverda tokią sriubą ar 
košę, kad net pažangiausias DP stovyklos 
„bendro katilo“ virėjas galėtų daug ko iš 
jų pasimokyti. į juizvi ;

Miestai turi savo bažnyčią: ji yra pa
čiame aikštės viduryje. Sienų ji neturi, o 
dengta pačiu dangumi... Apie 15 skautų 
dvasios vadovų čia jaučiasi kaip puikiau
sioje katedroje. Stovykla turi savo ambu
latorijas, "kurias aptarnauja keli skautai 
gydytojai, savo policiją, paštą, transporto 
tarnybą, komendantūrą, pagaliau, net 
dienraštį, kurio tiražas siekia 700 egz., re
daguojamą vieno skauto žurnalisto.

Kiekviena skautų vietovė turi savo ra
joną. Taigi čia yra „Hanau“. „Memminge- 
nas“, „Augsburgas“ ir visa eilė kitų amer. 
an prancūzų zonų miestų. /

lavietėje. Panašių atsitikimų buvo ir dau
giau.

Užsieniečiai skautų stovykloje
Kaip kiekviename Lietuvos mieste, taip 

ir čia, yra „tautinių mažumų". Šioje sto
vykloje stovyklauja be lietuvių ir vokie
čių, ukrainiečių, latvių bei vengrų skautai. 
Karts nuo karto yra ir lenkų iš gretimos 
stovyklos. Iš jų visų labiausia pažymėti
nas vengrų skautų šefo pavaduotojas gen. 
Oskar von Selkey, nuo 1944 m. gyvenąs 
tremtyje. Redakcijos bendradarbiui jis pa
žymėjo, kad apie lietuvius skautus jis iš 
širdies galėtų pasakyti geriausius žodžius. 
Tautinę stovyklą jis norįs pavadinti lietu
viškosios skautybės kulminaciniu punktu 
ir visko apvainikavimu.

Skautas „Dievadirbys“...
Tai žinomas mokslininkas skautininkas 

prof. Ig. Končius. Berods, tai bus seniau
sias amžiumi skautas. Savo stovyklų jis 
įsiruošė labai gražiai. Viso centras — jo 
paties darbo medžio drožiniai, liet, kryžiai, 
koplytėlės.

Skautės yra atvežusios daug savo rank
darbių — juostų, liet, lėlių, audinių.

at-

pe- 
su- 
sa-

Skautai, atkeliavę 1.000 kilometrų
Visų skautų kelionė į stovyklą šiame 

naujosios markės ženkle nebuvo lengva. 
Tegalėjo atvažiuoti vos trečias — ketvirtas 
skautas. Tačiau daugiausia vargo turėjo 
čia vykdami pasišventėliai anglų zonos 
Oldenburgo vietovės skautai-ės. Jų atvyko 
15. .Visi jie, pervažiavę sieną, amer. zo
noje? vokiečių policijos buvo suimti ir da
boklėje išlaikyti 5 valandas. Po to grą
žinti namo. Bet kur tau skautas grįš ... 
Jiems pavyko sieną pereiti kitame punkte. 
Tik po 2,5 paros kelionės jie buvo stovyk-

Sukaktuvinė diena stovykloje
Kulminacinis stovyklos punktas 

rugpiijčio 7 d. Iki šiol skautai tik puošė ir 
tvarkė stovyklas. Dabar jie Jau buvo pa
siruošę sutikti svečius ir Jiems kai ką gra
žaus parodyti: visos stovyklos buvo labai 
originaliu būdu išpuoštos, pagražintos, pa
čios gamtos patiąjctomis medžiagomis de
koruotos. Si diena buvo paskirta Lietuvos 
skautijos 30 metų, sukakčiai. Iš pat ryto 
kalnuose iškyla trispalvė. Tūkstantis ckau- 
tų-čių savo maldas siunčia pas Aukščiau
siąjį, prašydami laisvės savo Tėvynei, pa
laimos skautijai ir amžinos ramybės įni
rusiems bei nukankintiems skautams. Iš
kilmingas pamaldas atlaikė pats Sv. Sosto 
delegatas kan. F. Kapočius.

buvo

Iškilmingas 30 metų skautijos gyvavimo 
aktas

Skautlja gimė 1918 metų rudenį Vilniuje. 
Per 30 metų ji labai sustiprėjo skaičiumi 
ir dvasia.

Aktą atidaro skautijos galva tremtyje — 
Vyr. sktn. Kazimieras Palčiauskas. J gar-

y adivaik^icįimatA ratu
Toliau prasideda parkas. Jis nedidelis, 

išvadžiotas> jaukiais takučiais ir apžėlu
siais kanalais, per kuriuos permesti 
aukštai išlenkti tilteliai. Senų, retų medžių 
pavėsiuose, ant suolelių sėdi dvi ar trys 
perkaršusios žmogystos. Aukšti ąžuolai, 
nuo pat žemės kolonomis suglaudę šakas, 
meta ilgus šešėlius ant šienaujamų pievu
čių.

Už senobinių vartų jis patenka tarp bai
sių ir dar klaikiau išgriautų mūrų, supamų 
ginamosios sienos, su kampinių bokštų li
kučiais. Jis pasijunta nejaukiai, vienas 
tarp aukštų dantytų fasadų, apleistų baž
nyčių, ir pro tūkstantmetės rotušės skliau
tus, skuba išeiti iš tos negyvos dykumos, 

, trijų žingsnių pločio gatvelėmis. Jau ne
betoli erdvi turgaus aikštė, pasakorių bro
lių Orimmų gimtojo miesto. Jie etovi mil
žiniški, ramiais veidais ir išmonė puošia jų 
aukštas kaktas. Jau daug metų,' kaip jie 
nulieti iš vario, aplink juos piktžolėmis 
apželia griuvėsiai, kur jiedu gyveno ir 
kūrė. Jie ramūs, tartum pasaulio trenks
mai nubėgo nuo jų, kaip vanduo. Tačiau.. 
Žalvario vyrai yra taipogi nfižudyti. Tasai, 
kurs stovi ir žiūri žemyn Į brolį, yra mi
ręs — jo krūtinės kairėje pusėje išplėšta 
skylė. O sėdinčiojo, su knyga ant keliui

tarpuakyje prakirsta kakta. Dvi mirtinos 
žaizdos. Ir vargu bebūtų galima rasti du 
tikslesnius smūgius.

Jie nužudyti ir apleisti. Argi ir jų vei
kalai liausis žavėję burtiška pasaka papu
rusias vaikučių galvas? Oal jau vaikams 
to nebeužtenka — jiems duodama į ran
kas geležinė, šalta ir grubi šių dienų pa
saka, gana nepastovi ir dar netikresnė.
7 Vakaras

Trys metai. Toks pat vakaras gulo į slėnį, 
pilnas dienos dulkių, erzlaus gaudimo ir 
kažko rausvo, tartum įšilę mūrai tvoskė 
tąja spalva, kai jo vežimas pasuko prie 
vieno tų blokų. Kareivinės pasirodė nea
peinamos ir slegiančios nevisai išnykusią 
priespaudos dvasia. Tik savaitėms, tik mė
nesiams iškrovė savo daiktus. Aiman, o 
gal ir gerai, kad niekas tada nepasakė, jog 
poilsis taps ilgais nuobodulio metais, kar
čia nežinojimo buveine. Nežinia kai kur 
palengvina ir suteikia jėgų. Rajonuose ry
kavo, grojo ir dainavo.

Neįsivaizduojamos gyvenimui vietos bu
vo talpniai užpildytos, nuo pat vandeniu 
užlleiamų rūsių, iki palėpių, kur taipgi 
plūdo lietaus vanduo, pakeičiamas saulės 
■tvanka ir vėju. Vėlai rudenį ir žiemą dar 
atvykdavo naujų, bet jų jau nebepriimda-

vo, ir jie sklido toliau į pietus, kur kūrėsi 
naujos stovyklos.

Unrinės gadynės pėdsakai liko užmies
čio šiukšlynuose — pavidale surūdijusių 
konservų dėžučių. Palengva žmonės įsiti
kino, kad nebus prievarta grąžinami na
mo. Konservų magėjo. Globa atleido mo
tinišką ranką, kad paspaustų kitur. Valdi
ninkai šnairavo, niršo ir ieškojo prieka
bių. Įvedė privalomus darbus, neduodami 
pavalgyti, ir neduodami apsirengti, smel
kėsi į kiekvieno asmenį, ir varė iš sto
vyklos tuos, kurie neapdairiai prasitarė, 
arba nebuvo atsikratę naivaus' tikėjimo. į

Tuos pakeitė kiti, bet tie patys šalta
kraujišku abejingumu savo kilniam dar
bui ir paskirčiai. Jie liko lygiai svetimi ir 
bejausmiai kančiai ir vargui tų, kurių pa- 
gelbai buvo atsiųsti. Tai žinoma nieko 
naujo. Jie laikėsi pavyzdingo atstumo, ap- 
saugojančio akis ir širdis 
smulkmenų. Nusivylė jais 
vaikiškai giedriom akim 
pas jos neturinčiuosius.

O gyvenimas visvien sruvo nuo amžių 
išrausta vaga. Gimė vaikai, senieji kelia
vo į svetimus kapus, apgiedoti ir gražiai 
palydėti. Lapojo meilė, kryžiavosi neapy
kanta. Žvangėjo vyno 'stiklai, šlamėjo skai
čiuojami banknotai. Mezgėsi draugystės, 
plėtėsi giminės, ar viskas ūmai trūko. Vi
sos aistros, visose apraiškose ir atspal
viuose.

Žmogus Jraudusia, praplikusia kakta,

nuo bereikšmių 
tik tie, kurie 

dairėsi širdies,

lia vienu metu nubluko. Juk, kas gi buvo 
iš tikrųjų? Jis laukė, ilgėjosi, rūpinosi vai
kais, barėsi su moterimi, laistė apmaudą 
vynu, skaitė laikraščius, laukė karo, vartė 
atlasus, tirdamas dar svetimesnlus kraštus. 
Jis klausėsi ansamblių, džiūgavo salėje, 
ašarojo koplyčioje. Jis išmoko bent trejetą 
amattL priklausė draugijoms, mokėjo 
duokles. Rinko komitetu?, klausėsi isteriš
kų riksmu dėl visų negerovių ir matė, kad 
niekas nenori ir nesugeba jų pašalinti. 
Buvo skrininguojamas, buvo nustojęs 
maisto kortelės, buvo atiduotas vokiečių 
ekonomijai už nusikaltimus, nesąžiningai 
atliekant šlykščiai beprasmį prievartos 
darbą.

Sukasi ratas. Žmogus palietė laikraščius, 
kyšančius iš kišenės ir atsiminė, kad jų 
dar neperskaitė. O vakaras artėjo, šėmas, 
kaip du trečdaliai visų vakarų. Ir tai jis 
prisiminė su liūdesiu. O tačiau, sekančio
ji mintis, jį nukėlė*! rytą. Kad saulė teka, 
ir su ja kartais gali patekėti kas nors ne
tikėto. Po nakties rytas — amžiname rate.

Jis kėlėsi laiptais. Galva tartum svaigo. 
Kai jis išėjo — buvo rytas. Gal dėl to, kad 
nevalgęs. Prie savo durų jis dar stovėjo 
ir dairėsi, lyg nepasitikėdamas atmintimi. 
Kaimynė praeidama tikrinusiai jį palaikė 
įsigėrusiu.

Jis tarėsi apsukęs didžiausius ratus, la
bai klaidžiais keliais. Ir tą jo įspūdį, tar
tum stiprino kažkoks melsvai rausvas švie
sos mišinys, besisunkląs koridoriun pro

grįžo iš miesto. Ta mintis jau jo nebegąz- 1 susiraukšlėjusia celofanu padengtą langą, 
dino. Trys metai. Tų žodžių magiška ga-l " (Pabaiga) x

bės prezidiumą, pagerbiant tautai ir skau
tijai nusipelniusius asmenis, pakviečiami 
visa eilė garbingų žmonių, dabar vadovau
jančių kovai dėl Lietuvos laisvės su 
VLIKO pirmininku Prof. M. Krupavičium , 
priešaky, eilė skautijai nusipelniusių as
menybių su Lietuvos skautų įkūrėju vyr. 
sktn. Petru Jurgelevičium, daugelis tarp
tautinio skautų judėjimo vadovaujančių 
asmenų. . .

K. Palčiauskas savo įspūdingu žodžiu^ . 
atpasakojo Lietuvos skautijos istoriją ir 
skautų uždavinius dabar tremtyje, nete
kus savo tėvynės. Skautės užžiebia ugnį iš 
Lietuvos atvežtais degtukais, tuo simboli
zuodamos garbingą Lietuvos praeitį. Eilė 
asmenų pasako sveikinimo žodžius. 
Perskaityta VLIKO pirmininko M. Krupa
vičiaus telegrama. Kan. F. Kapočius pa
gyrė skautų pastangas Dievo, 
artimo tarnyboje.
Apie skautus, šauniai atlikusius 

Tėvynei
kalbėjo VLIKO atstovas dipl.

Gaidžiūnas, prisimindamas netolimas oku
pacijų ir rezistencijos kovų dienas. Jis 
iškėlė eilę konkrečių faktų, kaip skautai 
padėjo Tėvynei nelaimės metu.

Kai pirmosios bolš. okupacijos metu 
mūsų kovojančiai tautai reikėjo pasiųsti 
žmogų su labai svarbiomis žiniomis į už
sienį, šį pavojingą žygį atliko' mergaitė, 
išėjusi skautų mokyklą. Arba, dar prieš 
1941 metų sukilimą daugelyje vietų vyrai 
iš skautų eilių išpildė labai pavojingą už- 
divinį — ginklų transportą iš užsienio. Pa
galiau, dar vienas epizodėlis: 1943 m. 
■Gestapo buvo suimtas skautas, pogrindžio 
spaustuvėje spausdinęs patriotinį lai
kraštį. Rudųjų budelių jis buvo pakabin
tas už rankų ir nežmoniškai kankinamas, 
lead pasakytų savo bendradarbių pavar
des. Jis neišdavė nė vieno, nes buvo išė
jęs skautišką mokyklą.

Skautai, anot JI Gaidžiūno, yra „pėdsa
kų sekėjai”, VEIKO vardu tad ir ragino 
skautus nepamiršti pėdų, vedančių į b{ppr. 
Lietuvą.
Pavergtieji skautai sveikina pavergtuosius

Vengrų skautų šefo pavaduotojas gen. 
Selkey priminė vienodą pavergtų tautų li
kimą, pažymėdamas, kad buvimas tremtyje 
suartina mus.

Ukrainiečių skautų atstovas kun. Myck 
priminė tuos garbingus laikus, kada istori
ja jungė mus į vieną valstybę: Gedimino, 
Kaributo, Algirdo, Kęstučio gadynę. Pas
kutinieji vargo metai turį mus dar labiau 
suartinti: „Kaip mums, taip' ir Jums, 
lietuviai, nebuvo galimybės skautijos *30 
metų jubiliejų švęsti savo namuose. Bet 
ateis laikas ir mes vėl galėsime savo že
mėje pasakyti savo žodį. Mes, ukrainiečiai, 
šventai tikiuie, kad kelsis Lietuva su 
sostine Vilniumi!“

Lenkų skautų atstovė palinkėjo kitą ju
biliejų švęsti jau laisvoj Tėvynėj. Lietu
viai ir lenkai turi būti ne tik broliškai 
sugyveną skaniai, bet ir geri kaimynai.

Dar sveikino vokiečių skautų atstovas, 
Ateitininkų dvasios vadas kun. Patlaba, 
IRO atstovas. Gauti sveikinimai raštu ar 
telegramomis iš antrojo Lietuvos Respubli- 
likos Prezidento Dr. K. Griniaus, Švietimo 
valdybos, p. Novicklenės, Danijos lietuvių 
skautų ir daugelio kitų.

Šaunios skautų eilės paraduoja Alpėse
Iš aikštės stovyklautojai ""patraukė su 

savo vėliavų mišku pro aukštuosius avė- , 
čius. Jų šauniose gretose buvo matytL.ge- 
riausias tremties jaunimas: tremties vargų 
dar nepalaužti vyrai, i gyvenimą ir mūsų 
Tėvynės ateiti šviesiai žiūrinčios mergai
tės. Matėsi ir mažųjų. Greta jų žygiavo 
pirmieji Lietuvos skautai, skautijai nusi
pelnę žmonės. Nors uniformos ir vėliavos 
įvairios, visa eisena sudarė vieną ir darnų 
vienetą. Tai buvo lietuvių skautijbs trium
fas Alpėse. Kaip gaila tik, kad.jie ly
giavo ne Tėvynėje.

Nukelta i 4 pel.

Tėvynės,

pareigą

Agr. B.

/
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Pavergtoje Lietuvoje

Kariniai pasirengimaiII
AKIMIRKSNIU KRONIKA

Šitokio
' nusivylimo vakarais

ne vienas jaučia, realiai vertindamas padė
tį ir nesitikėdamas staigmenų. Ir dėl to 
kova virsta desperacinė, kurioje lieka vie
na išvada: žūti greičiau kuo daugiau su 
savimi nusinešam, bet kartais priverčia pa
galvoti apie konflikto artėjimą pačių so
vietų pasiruošimai. 1947 m, nuo pavasario 
iki rudens vien Kazlų Rūdos geležinkeliu 
buvo pergabenta į Vakarus apie dvi tankų 
armijos — tik pabūklai, be žmonių. Lauko 
aerodromai, kurie-buvo -nuo 1941 m. ap-z 
leisti, 1947 m. atnaujinti ir pagerinti. Prie 
Vilniaus, prie Mažeikių, prie Prienų ruo
šiami raketinių lėktuvų aerodromai. Nuo 
Prienų pusės galima laukti ir „V” sviedi
nių. Kaune ir Vilniuje veikia parašiutinin
kų mokyklos. (Kaune jų mokomasis perso
nalas gyvena kunigų seminaruos romuose, 
mokiniai Fredoj). Pašaukti atlikti karo prie
volę 3 metų gimimo .vyrai (1927, 1928, ir 
atsilikusieji iš 1926). Visas tris laidas ap
moko’Lietuvoje ar Prūsuose (prie Tilžės). 
Apmokymas trunka metus. Komanda ir ap
mokymas rusų kalba. Atsilikusieji iš 1926 
metų apmokomi apskričių miestuose. 
jie dirbk savaitėj tik 4 dienas, kitas 
išleidžiami į kaimus „pasiubagauti”, 
jiem bloga su maistu ir net uniformų , 
neduoda. Mobilizacinė parengtis nuolati
nė. Universitetai ir kitos aukštosios mo
kyklos nuo 1946 m. eina ir karo nąokyklų 
pareigas; įvesta karinio apmokymo po 6-8 
valandas. Apmokomi vyrai ir moters. Taip 
paruošiami ^atsargos karininkai. Geriau iš
laikę egzaminus gauna atsargos kapitono 
laipsnį; silpniau — atsargos leitenanto. Kari
niam paruošimui Kauno universitete vado
vauja gen. Vitkauskas, Vilniaus — gen. 
Karvelis: šalia jo kariniam dalykam mo
komojo personalo dar 7 žmonės. 1947 m. 
sustiprinti mobilizaciniai tikrinimai — iš
duoti nauji bilietai. 1947 m. privežta naujai 
amunicijos, ypačiai prikrauti Kauno san
dėliai, kurie anksčiau buvo tušti. Pasienio 
bunkeriai, kurie buvo paruošti 1941 m., ne
beatnaujinami. Pajūris labai stiprinamas. 
Pajūrio'bazės yra Kronštatas, - Talinas (2 
karo mokyklos), Paldiski („V” ir kitokių 
pabūklų požeminiai įtvirtinimai), Liepoja, 
Klaipėda, Piliau. Klaipėdos uostas, kaip 
minėta, padidintas ir sustiprintas; atnau
jinti ir praplėsti betoniniai bunkeriai po
vandeniniam laivam.
Klaipėda tai svarbiausia Baltijos pajūry 

povandeninių laivų bazė.
Žvejam išplaukti J jūrą buvo galima tik su 
palydewais. Balandžio mėn. šiemet buvo 
gauta Vinių, kad iš Klaipėdos visai sustab
dę civilinį plaukiojimą jūrose.

Bet 
tris 
nes 

jiem

Ar visi tie pasiruošimai reiškia pasiruo
šimą karui, ar tik šantažui — Lietuvoj ne
žino taip p^t niekas kaip ir šiapus uždan
gos, o toji '

geležinė uždanga
yra užleista tik nuo Vakarų. Į Rytus gali
ma nukeliauti iki Maskvos be kliūčių, tik 
reikia turėti komandiruotę, netatp jau sun
kiai gaunamą, o Vakaruose jau Marijam
polės, Vilkaviškio apskrityje gyventi rei
kalingas specialus leidimas (čia yra pasie
nio milicijos centrai). Siena saugoįama nuo 
Lenkijos pusės. Nuo Rytprūsių nėra jokios 
kontrolės. Kontrolė eina tik pagal sieną, 
kuri Potsdame buvo nustatyta tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos. Nuo sienos per 800 
metrų vis? gyventojai iškelti. Atokiai 20—

50 metrų nuo sienos yra išartas, išakėtas 
laukelis 12 metrų platumo. Per keliasde
šimt metrų nuo jo žemai nutiesta signali
nė viela, kurią palietus iššauja rakieta..

Per porą šimtų metrų vielų siena dviejų 
metrų aukščio su užriestu viršum. Už kitų 
poros šimtų antra vielų tvora, spygliuota 
plati, kaip karo lauke. Tarp tų vielų yra 
stebėjimo bokštai’ kas 250 metrų. Prie sie
nos įtaisyti bunkeriai, pritaškyti šaudyti į 
visas puses. Juose laikomi dieną šunes, ku
rie paleidžiami naktį. Suneš geriau šeriam' 
nei sargybiniai. Sargybiniai nuolatos kai
taliojami. Viskas paruošta taip, kad zuikis 
nepralįstų, — ne tik žmogus.

O vis dėlto negalimi dalykai daros 
limi tam, kas pasiryžta. (E).

ga-

Lietuviu Moterų Katalikių suvažiavimas
S. m. rugpiūčio 1 — 2 d. Hanau lietuvių 

stovykloje įvyko L.T.K.A.C. Moterų Sekci
jos Katalikių Moterų atstovių suvažiavimas. 
Jis buvo skirtas paminėti 40 metų sukak- 
ėiai, kai Lietuvoje įvyko pirmasis lietuvių 
moterų katalikių suvažiavimas, ir apsvars
tyti lietuvių moterų katalikių uždavinius 
tremtyje. Į suvažiavimo garbės prezidiumą 
buvo pakviesta vyskupas J. Podolskis, Sv. 
Sosto Delegatas kan. F. Kapočius, VLIKo 
pirmininkas kun. prof. M. Krupavičius, kan. 
prof. J. Meškauskas, LTB Centro Komiteto 
pirmininkas P. Gaudys, Gross Hesseno lie
tuvių tremtinių dekanas kun. Z. Gelažius, 
Hanau vokiečių klebonas kun. Diel, Hanau 
lietuvių stovyklos vadovas Dr. A. Gylys, 
Schwab. Gmiindo atstovė p. Mefflenienė ir 
Uchtės atstovė p. Pobedinskienė. Darbo pre
zidiumą sudarė; p. M. Liuleviičenė iš Eich- 
statto, p. Setikienė iš Schwab. Gmiindo ir 
p. Dumbrienė iš Blombergo.

Pirmąją suvažiavimo dieną kun. prof. St. 
Yla skaitė paskaitą „Katalikiškoji Akcija ir 
moteris”. Savo išsamioje ir turiningoje pa
skaitoje prelegentas apžvelgė ketveriopą 
moters veikimą: žmogiškąjį, katalikiškąjį, 
apaštališkąjį ir moteriškąjį. P. Petrušaus-’ 
kienė savo paskaitoje apžvelgė lietuvių ka
talikių moterų visuomeniną veiklą per 40 
metų. VLIKo pirmininkas kun. prof. M. 
Krupavičius savo sveikinimo kalboje iš-

eie-

Dramos akt. E; Zalinkevičiūtš-Petrauskiene išvyko Lietuvon
Dar 1945 m. bolševikai šaukė, kad vo

kiečiai Palangoje sušaudė Petrauskienę ir 
jos šeimą, o po kiek laiko jos vyras Kip
ras Petrauskas ragina grįžti į raudonąją 
tėvynę. Iš karto apie tai ji nenorėjo nė 
girdėti. Ji, kaip aktorė, įsijungė į Augs
burgo Lietuvių Dramos Teatrą, kuriam 
vadovauja režisierius J. Palubinskas. Da
lyvauja aktyviai ir spaudoje. Visur lankosi, 
domisi. Bet tuoj buvo pastebėta, kad daž
nai lankosi Miinchene ir palaiko ryšį su 
neaiškiais asmenimiį, o Stuttgarte su po- 
litrukais važinėjanti automobiliais. Prieš 
kiek laiko jau viešai ėmė kalbėti, kad grį
šianti Lietuvon, ten gyvenimas geresnis, 
žmogus gerbiamas, gerai apmokamas, my
limas, o nenorinti čia likti. Co'.egos akto
riai ir šiaip asmenys atkalbinėjo, tačiau 
birželio 9 d. išvažiavo. Kartu išvežė savo 
dukterį Aušrą — 10 metų ir smuikininko 
Pomeranco dukterį Daną — 6 metų. Atsi
sakė vykti sūnus Lukaimedicinos gydyto
jas ir duktė Guoda, at^urientė ir jie abu 
išvyko j Australiją. Atsisakė grįžti ir jos 
tėvai ir sesuo balerina Žalinkevičiūtė-Ka- 
činskienė-Janušienė. Taigi, žinoma aktorė 
režisierė Elena Žalinkevičiūtė-Lesevičienė- 
Petrauskienė, spaudoje pažįstama Alės Si- 
dabr’aitės slapyvarde poetė, vertėja liko 
bolševikinio rojaus suviliota ir išvyko, 
kaip dar pernaj padarė dramos aktorė Vo- 
syliūtė-Dauguvietienė su dukra ir pianis
tas Liudas Kuprevičius.

Bolševikai nesnaudžia ir jungia visokią 
propagandą, jau neminint jų spaudos, ir 
laiškais ir visokiais pažadais vilioja. Dra
mos’ aktoriai, Juozas Palubinskas, Henri
kas Kačinskas ir Antanas Škėma yra ga
vę iš Vilniaus nup šių aktorių laiškus: Bo
riso Dauguviečio, (Stepo Juknos, Juozo Si-

pario, Monikos Mironaitės, Mečio Cha- 
daravičiaus, Kazio Inčiūros, Balio Luko
šiaus, Petro Zulono ir dailininko Vytauto 
Palaitpos. Rašo, kad nori pasimatyti, pri
siminti prie stikliuko senąsias dienas, kad 
gyvena gerai, darbo yra. Rašo diplomatiš
kai. Bet išgama Dauguvietis jau kitaip 
dainuoja, garbindamas tik Staliną ir kvie
čia grįžti, nes rasią geriausią išganymą, 
kokio dar pasaulis nežino ir sako, — ne
manykit, kad užpakaly manęs stovi enka
vedistas — tokie melai ti pas jus kursuoja. 
Rūdinga tai, kaj visi laiškai rašyti vieną 
dieną (1947 m. lapkričio mėn. 15 d.), vie
nos spalvos rašalu, vienos spalvos popie- 
ryje, vienos spalvos vokuose ir adresai 
mašinėle užrašyti. Iš visko matyti, kad pa
gal užsakymą A. Mantautas

kėlė didelius lietuvės moters nuopelnus, 
kiant nepriklausomybės ir nepriklausomy
bės laikais, ir nurodė moters uždavinius 
tremtyje ir emigracijoje.

Po to sekė meninė dalis, kurioje daly
vavo operos solistė Iz. Motiekaitienė, ope
ros solistas Antanas Sprindys, smuikininkas 
prof. V. Motiekaitis, muzikas Z. Nomeika 
ir rašytoja Nelė Mazalaitė-Krūminienė. Tos 
dienos vakare įvyko jaukus pobūvis, ku
rio metu suvažiavimo dalyves žodžiu pa
sveikino vyskupas J. Podolskis, Sv. Sosto 
Delegatas kan. F. Kapočius, LTB C. K. 
pirmininkas P. Gaučys, kan. prof. J. Meš
kauskas, Hanau vokiečių parapijos klebo
nas kun. Diel, latvių „Tevzemės” redakto
rius prof. E. Blese, Lietuvių Žurnalistų Są
jungos pirmininkas A. Merkelis, Hanau lie
tuvių stovyklos kultūros skyriaus vadovas 
J. Jasiukevičius, stud. Centro mot. sekci
jos pirmininkė p. Gylienė, skaučių tunto 
vardu p. Bogutienė; raštu sveikino Katali
kų Akcijos pirmininkas p. Vasiliauskas, p. 
O. Krikščiūnienė, studentės skautės -ir kiti.

Rugpiūčio 2 d. posėdyje buvo išrinkta 
rezoliucijų komisija, kuri suredagavo svei
kinimus, padėkas, pageidavimus ir rezoliu
cijas. P. Jonynienė skaitė paskaitą apie 
moters uždavinius tremtyje ir emigraci
joje. Apie tolimesnį lietuvių katalikių mo
terų veikimą referavo Akcijos Centro Mo
terų Sekcijos pirmininkė p. Satikienė. Po 
paskaitų sekė atstovių pranešimai iš įvai
rių stovyklų ir diskusijos.

Suvažiavimas priėmė šią rezoliuciją. 
„Lietuvės katalikės moterys, susirinkusios į 
pirmąjį Katalikiškosios Akcijos moterų su
važiavimą, įvykusį 1948 m. rugpiūčio 1—2 
d. d., nuoširdžiai džiaugiasi, katalikiško
sios akcijos atgaivinimu tremtyje Jr skati
na katalikes moteris aktyviai J ją jungtis, 
kurtf parapijose moterų sekcijų branduo
lius ir stengtis sutelkti apie juos kuo di
desnį katalikių moterų būrį”. Be to, nu
tarta išleisti programinio pobūdžio kunigo 
prof. Stasio Ylos, p. Jonynienės ir p. Pe- 
trušauskienės paskaitas.

Sv. Sosto Delegatas savo užbaigiama
jame žodyje džiaugėsi gražia suvažiavimo 
nuotaika ir darbais ir palinkėjo tokią dva
sią skleisti plačiau. A M.

Kuriama nauja tautinė stovykla
kitokioms kultūrinės veiklos šakoms.

Kiek patirta, Land Niedersachseno LTB 
Apygardos Komiteto pirmininkas dipl. inž. 
A. Nasvytis sunkius kelius turėjęs išeiti, 
kol šias patalpas Diepholze gavo ir tauti
nės stovyklos įkūrimo idėją įvykdė.

Naujosios stovyklos adresas; Litauisches 
DP Lager, Diepholz (23).

(Atktlta iš 3 psl.) 
Kai vakare kalnuose suskamba lietuviška 

daina..?
Skautai dirba visą dieną: vieni jų ga

mina valgį, kiti puošia rajoną, daro sto
vyklinius įrengimus. Čia nėra nei ponų, 
nei tarnų: visi vienodi darbininkai, sau 
žmonės. Tik vakare jie būna laisvesni. O 
tada ir prasideda jų garsūs laužai, 
suskamba lietuviškoji daina ten, kur dar 
ji niekad neskambėjo, pravirksta lietu
viškomis melodijomis armonikos bei akor
deonai. Visai taip, kaip Lietuvoje.

Taip leidžia savo dienas lietuviai skau
tai. Pakilusios jų nuotaikos negalima 
aprašyti: reikia pačiam čia būti, miegoti 
porą savaičių atvirame lauke, kalbėti su 
gamta, jausti jos grožį savo sieloje.

30 metų išugdė šį labai lietuvišką, o 
drauge ir tarptautinį judėjimą lietuvių 
tautoje. Tikėkime, kad vyrai, berniukai ir 
mergaitės, išėjusieji šią mokyklą, bus la
bai naudingi savajam kraštui.

Br. Kviklys.
Alpėse, 1948. VIII. 10.

Diepholz. Emigracijai kaskart vis labiau 
paliečiant mūsų stovyklų bendruomenę, 
daug kur1 atsiranda pavojus užs:daryti mū
sų kultūrinėms ir švietimo įstaigoms. Re
tėja mūsuose ne tik mokytojų, bet ir moki
nių eilės, ne tik eiliniai meno kalekty/ų 
nariai, bet ir meno vadovai išvyksta į užjū
rius pastovesnių gyvenimo sąlygų ieškoti.

Tačiau ir tokiai padėčiai esant, reikia su
rasti būdų, kad veiktų mokyklos, duoda
mos galimybių likusiems ir jas lankiusiems 
nors laikinai nenutraukti mokslo. Taipgi 
svarbu, kad ir kultūrinis stovyklų gyveni
mas esamomis sąlygomis būtų organizuo
jamas. Šitokiomis mintimis Land Nieder
sachseno LTB Apygarda organizuoja šiuo 
metu vieną didžiulę tautinę lietuvių sto
vyklą buv. pereinamoje Diepholzo stovyk
loje. Šiuo atveju daugiausia dėmesio ski
riama švietimui, norint čia įsteigti gimna
ziją, kurioje mokytųsi jaunimas iš daugelio 
mažesnių ar jau nustojančių veikti gimna
zijų ir progimnazijų. Šiuo metu Diepholze 
yra jau atkelti Gross Hesepės stovyklos 
lietuviai ir nepilnas šimtas Seedorfo lietu
vių. Rugpiūčio mėn. viduryje tenai keliama 
ir Dedelstorfo lietuvių stovykla. Greitu lai
ku projektuojama dar atkelti čia Goettm- 
geno

Be 
džios 
Land 
tik vienas choras Dedelstorfe, tai Dedels
torfo „Aušrinė^’ naujoje didelėje stovykloje 
turės sudaryti ir jungtinio choro branduolį. 
Reikia manyti, kad choro dirigentas 
kolas Liuberskis naujoje stovykloje 
šį chorą suorganizuos.

Susivažiavus lietuviams iš daugelio 
rių vietovių, gal būt, susidarys sąlygos ir

. EKSKURSIJA l ALPES
Schwab. Gmiindas. Dr. Vyt. Majauskas 

rugpiūčio 5—8 d. d. suorganizavo ekskur
siją į Alpių kalnus, kurioje dalyvavo per 
50 stovyklos gyventojų. Ekskursantai, iš
važiavę sunkvežimiu, aplanke Ulmą su 
aukščiausia pasaulyje^? bažnyčia, Memmin- 
geną, Ottobeureną su gražiausia Europoje 
baroko stiliaus bažnyčia ir vienuolynu, 
Kempteną ir Fiisseną su gražiais Illerio 
slėniais ir Alpių pašlaičių vaizdais, Ho- 
henschwangau su garsiąja Bavarijos ka
raliaus LiudvikQ II pilimi, primenančia 
Versalį, Kristaus kančių vaidinimų mies
telį Oberamergau, Oarmtschą, Mittenwaldą, 
Kochelį, Walchensee, Augsburgą ir kitas 
gražias vietoves. Mittenwalde ilgiau buvo 
sustota III lietuvių skautų tautinėje sto
vykloje, kur ekskursantai žiūrėjo jubilie
jinio laužo. Šioje arti 1000 km ilgio ke
lionėje ekskursantai daug pamatė ir išgy
veno, nors prie dabartinių sąlygų tai kai
navo po keliasdešimt brangių markių.

progimnazija ir Hannoverio lietuviai, 

gimnazijos, čia veiks ir jungtinė pra
mokyki. Kadangi šiuo metu visoje 
Niedersachseno apygardoje teveikia

My- 
tikrai

įvai-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Kėkštas, Diena naktin. Rudens 

dugnu ir Staigaus, horizonto antrasis lei
dimas, Eilėraščiai. Išleido Argentinos Lie
tuvių Jaunimo Draugija, Buenos Aires. 
1947 m.

Juliusz Slowacki, Mano palikimas, Ver
tė J. Kėkštas. Išleido vertėjas.

Laimė Šeštokienė, Po rūsčiuoju dangum. 
Viršelis dail. P. Osmolskio. Išleido knygų 
leidykla „Atžalynas”. 1948 m.
- Liudas Dovydėnas, Mes ieškom pavasa
rio. Viršelis ir iliustracijos dail. P. Os
molskio. Išleido Liudas Vismantas. Schwein- 
furte. 1948 m.

Apie armonikos daktarus ir titolomaniją
„Mūsų Kelio“ (33/145 Nr.) vedamasis „Žalinga infliacija“ kelia aikštėn mada 

virtusį mokslinių titulų prisikergimą ir tuo lietuviškojo mokslo profonavimą. To 
straipsnio mintims pritariant ir joms paryškinti pridėsime ir savo dvylekį.

Prancūzų zonos PC IRO skryningo komisijos pirmininkas, prancūzų pulkinin
kas, viename mieste sukvietęs vietos tremtinių tautybių atstovus į informacinį 
pranešimą, papasakojo tokį linksmą atsitikimą. Darant skryningą Lindau mieste 
(lietuvių ten nėra) jį nepaprastai nustebino, kad iš keturių šimtų DP trys ket
virtadaliai pasirodė esą daktarai, profesoriai ar kitoki aukštų kvalifikacijų spe
cialistai. Ir, pagaliau, galutinai pritrenkė, kai prisistatė fotografijos profesorius 
ir armonikos daktaras. Sis „armonikos daktaras“ ir buvo priežastimi smulkesnio 
apklausinėjimo, per kurį paaiškėjo, kad „fotografijos profesorius“ tėra fotogra
fas, „armonikos inžinierius daktaras“ - armonikų fabriko darbininkas, o „aku
šerė“ ir „gailestingoji sesuo“ buvo ligoninės sanitarė ir valytoja. Tikrai aukštų 
kvalifikacijų specialistų ten nei vieno nebuvo. Pulkininko pasakojimas gardžiai 
prijuokino susirinkusius.

Keistu sutapimu iš Lietuvos neišbėgo nei vienos įstaigos registratorius, sąskai
tininkas ar šiaip eilinis tarnautojas. Jei sutiksi tremtyje tarnautoją, tai tik 
aukštą ministerijos pareigūną, direktorių, referentą ar bent skyriaus vedėją. Ir 
jei ne tarnautojas ar karininkas, tai būtinai daktaras, mokytojas, dvarininkas, 
rūmų savininkas, krautuvininkas, mažiausia mechanikas ar bent jau šoferis. O 
kiek studentų, žurnalistų, menininkų! Tikrai keista, kad taip mažai ūkininkų ir 
darbininkų ar vidutiniokų. Vis stambios žuvys, palikę didelius turtus, didelius 
mokslus ėję... Tikėti tuo, kad įstaigose tebuvo vien viršininkai ir kad iš 
prastų žmonių nebuvo, kitatautis negali, Jam belieka tik juoktis.

Gal tai kiek ir perdėta, bet giriamasi tikrai nemažai. Iš dalies nebloga, 
apie tėvynę tik gera pasakojama, bet yra pavojus ją apjuoktL Gi kad tuo 
kenkiama bendriems reikalais įrodymų turime.

Karo metu viename fabrike lietuvis „inžinierius“ paprašė darbo. Kaip inži
nierius buvo paskirtas į vadovaujančią vietą. Greit iš ten smuko į braižyklą, iš 
braižyklos į mechanikos skyrių meistru ir iš jo stojo su mumis prie mašinos 
skylučių gręžti. Prisiklausyti juokų iš Lietuvos inžinierių ir raugėti dėl tos 
avantiūros teko visam žimtui lietuvių.

Buvusi tarnaitė neperseniai vienoje kolonijoje, dirbo vaikų darželyje šlavėja. 
Persikėlusi į kitą koloniją, ji pasidarė mokytoja. Ten pat atsirado ir kita nežinia 
kurios profesijos mažaraštė ' „mokytoja“. Pastarajai pavyko kažkokių pažymėji
mų pagalba išsirūpinti dirbančiosios davinį ir kai kolonijoj Įsisteigė mokykla, 
tai buvo daug vargo tikrąją cenzuotą mokytoją padaryti dirbančia, nes viena 
„sekmadienio mokyklos“ mokytoja jau buvo. Dėl kitos mokytojos dar daugiau 
bėdų buvo. Ta „mokytoja" savo laisvu elgesiu piktino visą miestelį, kol šeimi
ninkės skundai ir miesto burmistro įsikišimas nutraukė nakties linksmybes bei 
kareivių landžiojimus pro langą. Ji buvo prievarta išvežta ir pristatyta kito 
miesto užsieniečių virtuvėje bulvių skusti. Tarnaitės elgesys gal mažai būtų ką 
stebinęs, bet mokytojos - virto skandalu. Lietuvių kolonijai iš to tik gėdos tebuvo.

Pavyzdžių rastume ir daugiau, bet užtenka ir tiek. Jie rodo, kaip dalingas lie
tuvių vardui toks nenupelnytų titulų prisisavinimas. Titulais galima žaisti, bet 
privalu jų nesuteršti. Bent elgtis būtina taip, kaip reikalauja pasiimtasis titulas.

Titulų pamėgimas tiesiog liguistas. Netgi spaudoj prie straipsriio autoriaus sla
pyvardžio užtinkame priedėlį. „Dr.“ Gal tai ir daktarai rašo, bet tokios priesagos 
jau ne daktariškos. Pora klasių baigęs vyrukas skelbiasi studentu. Kad skelbiasi 
dar nieko, bet kad sugeba net studijuoti, va kas. Ir Tai dargi net svetimos kal
bos nemokėdamas! Dėl to turėtumėm džiaugtis, bet ima baimė, kad jam „pavy
kus“ studijas baigti ir stojus tėvynėje vadovauti neatsitiktų taip, kai buvusiam 
vokiečių medicinos studentui Walteriui Kraemeriui. Anam pasisekė apdūmti Ba- 
dėn-Badeno miesto vadovus ir pasidarytl- miesto ligoninės vedėju ir chirurgu. 
Kol paaiškėjo, kad jis visai nėra gydytojas, W. Kraemeris sažalojo per 60 ir 
nužudė du žmones. Karjera viliojanti, bet finalas liūdnas - aštuoni metai kalė
jimo. Apie tai plačiai rašo vokiečių spauda, tas įvykis duoda progos ir mums 
pamąstyti: kur nuveda titolomanija, kaip žalinga ji visuomenei ir kaip su ja 
kovoti

A. Ciočys

viso

kai 
pa-

IS PASAULINĖS OLIMPIADOS

Sportas

Futbolas
Finalinėse rungtynėse Švedija be didelio 

vargo nugalėjo Jugoslaviją 3:1 (1:1). Tik 
pirmame puslankyje jugoslavai įstengė vesti 
lygų žaidimą, antrame pusi, švedai juos 
visą laiką spaudė.

Dėl trečios vietos Danija kovojo su D. 
Britanija. Laimėjo Danija 5:3 (3:2). Taigi, 
Anglijos futbolininkai mėgėjai negavo jo
kio medalio.

Krepšinis
JAV finalinėse rungtynėse nugalėjusi 

Prancūziją 65:21 laimėjo aukso medalį. 
Trečią vietą laimėjo Brazilija, kuri nuga
lėjo Meksiką 52:47. Penktą vietą — Urag- 
vajus laimėjęs prieš Čilę 50:32.

Mums įdomus Prancūzijos labai geras 
pasirodymas pasaulinėje olimpiadoje, nes, 
kaip žinome; per mūsų krepšininkų rungty
nes Paryžiuje, jų žymieji žaidėjai pareiškė, 
kad lietuviai laimėtų ir prieš jų olimpinę 
komandą.

Lauko rutulys
Jau ketvirtą olimpiadą iš eilės šioje kon

kurencijoje Indija laimi aukso medalį. Šį 
kartą jos priešu finale buvo D. Britanija, 
kurią Indija lengvai nugalėjo 4:0.

Dėl trępioš’ vietos rungėsi Olandija su 
Pakistanu. Laimėjo Olandija^ 4:1.

z Boksas '
Musės svoris: 1. Pėrezas, Argentina;

Bandinellis, Italija; 3, Soo Ann Hanas, Ko
rėja.

Gaidžio svoris: 1. Czikas, Vengrija; 2. 
Zuddas, Italija; 3. Venegas, Porto Rico.

Plunksnos svoris: 1. Forementis, Italija; 
2. Shepherdas, Pietų Afrika, 3. Antikiewi- 
czius, Lenkija.

Lengvas svoris: 1. Dreyeris. Pietų Afri
ka; 2. Vissersas, Belgija; 3. Wadas, Dani
ja.

Pusvid. svoris: 1. Torma, Čekoslovakija, 
2. Herringas, JAV, 3. Dottavio, Italija,

Vidut. svoris: 1. Pappas. Vengrija; 2. 
Wrightas, D. Britanija, 3. Fontaną, Italija.

Pussunk. svoris: 1. Hunteris, Piet. Afri
ka; 2. Scottas, D. Britanija; 3. Čia, Argen
tina.

Sunkus svoris: 1. Inglesias, Argentina; 
2. Nillssonas, Švedija; 3. Arthuras, Piet. 
Afrika.

įrankių gimnastika vyrams:
1. Suomija — 1358,3 tašk., 2. Šveicarija — 
1356,7 tšk., 3. Vengrija — 1330,85 tšk.

Dviračių maratonas (195 km).
1. Beyaertas, Prancūzija — 5:18:12,6 vai.,
2. Voortingas — Olandija, 3. Wontersas —
Belgija. Valstybėmis pirmą vietą laimėjo 
Belgija. . (

2000 m dviračių lenktynės su palydovu: 
1. Italija, 2. D. Britanija, 3. Prancūzija. 
1000 m dviračių lenktynės stovinčiu startu: 
1. Dupontas, Prancūzija — 1:13,5 min., 2. 
Nikontas, Belgija — 1:14,5 min., 3. Ood- 
winas, Anglija — 1:15,0 min.

*
Jojimas su kliūtimis (komanda iš 3 as

menų). 1. JAV, 2. Švedija, 3. Meksika. Ta
čiau pavieniam jojime laimėjo: 1. Kap. 
Chevalieras, Prancūzija, 2. Vyr. Įeit. Hen- 
rys, JAV, 3. Kap. Selventas, .Švedija.

Fechtavimas kardais: 1. Gerewichas, 
Vengrija, 2. Pintonas, Italija, 3. Kovacsas, 
Vengrija. Valstybėmis 1 v. laimėjo Vengri
ja, 2. Italija, 3. JAV.

SSSR įstojo į tarpt, ^lengvosios atletikos 
sąjungą ir pareiškė norą dalyvauti sekan
čioje pasaulinėje olimpiadoje.

Amerikos zonos Dawiso taurės rungty-, 
nėse Australija nugalėjo Meksiką 4:1.

Tarpvalstybinėse lengvos atletikos rung
tynėse JAV nugalėjo D. Britaniją. Iš 14 
konkurencijų JAV laimėjo 11 pirmų vietų, 
o D. Britanija tik 3.
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