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Mokyklos darbo! Iš slaptųjų pasitarimų Maskvoje:

Ko reikalauja Vakarai?
Planuojamas Vokietijos okupacijos galas. — Sovietų 

armija pasiruošusi eventualumams

prasidedant
Tremties mokykla baigė vasaros 

atostogas ir pradeda darbą. Paprastai 
poilsis sustiprina mokyklos darbinin
kus — mokinius ir mokytojus — ir 
rudenį visi mielai griebiasi darbo su 
pakilia nuotaika ir pagausėjusia ener
gija. Griebiamės jo ir dabar, nes to
reikalauja žmogaus vardas ir lietur 
vio pareiga išauginti, išauklėti ir iš
mokslinti lietuvį savo tautai ir Lie
tuvai. ,

Daug turėjome tremtyje globėjų, 
užtarėjų ir rėmėjų iš daugelio tautų. 
Daug paramos Jaunimui auklėti ir 
mokyti gavome iš už Atlanto lietu
vių ir tarptautinių organizacijų. Už 
tai mes esame dėkingi. Tačiau skau
dus patyrimas mums sako, kad nie
kas mums nedavė to, ko reikia mūsų 
Hetuviškai mokyklai. Mums nedavė 
ir net nepažadėjo grąžinti lietuviškos 
žemės ant kurios drąsiai galėtume 
atsistoti, kurioje mes nebebūtume sve
timų skersakiuojami, stumdomi ir el
getomis laikomi. Mums niekas ne
pažadėjo užtikrinto rytojaus. Mes 
dirbtume, mokytumės ir gyventume 
nežinioje, jei ne mūsų iš tėvynės at
sinešta didelė viltis ir gilus įsitikini
mas, kad pasaulio tautos pamatys 
mums padarytą skriaudą ir padės ją 
•ti‘-isyti.

..eseniai buvo pinigų reforma. JI 
skaudžiai palietė vokiečių gyvento
jus ir vokiškas kultūros ir mokslo į 
įstaigas. Bet vokiečiams ši reforma' 
nuo antrojo pasaulinio karo pradžios 
buvo pirma. Mums ji — trečia. Ir ši 
trečia - pinigų reforma užklupo mus 
svetimame krašte, tremtyje. Ji vi
siškai sunaikino mūsų turimas su
taupąs ir nori užgniaužti mūsų kul
tūros įstaigų darbą. Mūsų mokyklos 
dėl tos reformos taip pat nukentėjo: 
jų visi fondai atsidūrė vokiečių ban
ke ir ten įklimpo.

Tie skaudūs išgyvenimai dar la
bi: skatina mus suglausti savo ne
gausias eiles, paduoti vienas kitam 
ranką ir eiti lietuviškuoju keliu, pasi
tikint savo ryžtumu ir jėgomis. Ket
vertų tremties metų patyrimas rodo, 
kad lietuviškos mokyklos pasirinktas 
kelias buvo teisingas. Lietuvių trem
ties mokykla auklėjo ir mokė jauni
mą Lietuvai. Ir toliau ji sukaups vi
las turimas jėgas ir su dar didesne 
meile ir ryžtumu mokys jaunimą gy
venti, dirbti ir aukotis savajai ken
čiančiai tautai ir savo žemei Lietuvai.

Ties mumis apsiniaukęs dangus. 
Yra ženklų, rodančių artėjant audrą. 
Nuo jos visi norėtume pasislėpti, ras
dami laikinę prieglaudą užjūrių kraš
tuose. Slepiamės — emigruojame. Ir 
mokyklos išsiskirščiusios emigruos ir, 
gal būt, tolimuose kraštuose sebe- 
lusiformuos. Todėl dabartinei trem
tinių lietuviškajai mokyklai yra dar 
vienas specifinis uždavinys: parengti 
lietuvių jaunimą greitai emigracijai. 
Mokykla turėtų įsąmoninti kiekvieną 
Uetuvį-ę, kad mes visi Išvykstame į 
tolimus kraštus. laikinai. Kiekvienas 
lietuvis gyvens pilnutinį gyvenimą 
tik savųjų tautiečių tarpe ir savo tė
vynėje Lietuvoje. Žmogus be tėvy
nės — džiūstantį šaka, kuri greitai 
pati atkris nuo savo kamieno.

Lietuvių mokyklai niekada netrū
ko idealizmo ir kilnių norų tėvynės 
meilei ugdyti. Norėtųsi linkėti, kad 
šiuo metu tokių kilnių norų ir pasi- 
ryžimn jai ypatingai pagausėtų.

Mkt. M. Stonys

Kas bus J. A.V. Prezidentu?
Jeigu ir mes nemažai domimės 

JAV prezidento rinkimais, tai patys 
amerikiečiai dar labiau, nes mes rin
kimus siejame su užsienio politikos 
vairavimu, o amerikiečiai su visu jų 
vidaus gyvenimu. Kaip žinom, Pre
zidento rinkimai prasidės lapkričio 2 
d., t. y. po dviejų mėnesių ir dviejų 
savaičių. Tuo klausimu JAV „For
tune“ padarė piliečių apklausinėjimą. 
Buvo pastatytas kiekvienam toks 
klausimas:

„Jei rinkimai būtų vykdomi šian

Nors ir po šeštuoju pasitarimu Mo
lotovo su trimis Vakarų pasiuntiniais 
nieko nebuvo oficialiai paskelbta, ta
čiau Paryžiaus diplomatiniuose 
sluogsniuose kursuoja nepatvirinti 
pranešimai,' jog trys Vakarų kraštai 
aptaria su Kremlium Vokietijos 
problemą. Tam tikromis sąlygomis, 
galimas daiktas, būsią aptarta Vokie
tijos okupacijos galas, praėjus viene- 
riems metams nuo taikos sutarties su
darymo. Kaip prisimename, Varšu
voje susirinkę satelitai, su Molotovu 
priešakyje, kaip tik šį klausimą buvo 
iškėlę. Išeitų, kad Maskvoje Molo
tovas ir pasiūlė visus tuos Varšuvos 
nutarimus. NYKT bendradarbis p. W. 
Kerr rašo, kad JAV, D. Britanija ir 
Prancūzija rodančios norą minėtu 
klausimu kalbėtis. Kartu jis pastebi, 
kad esą nežinoma, kiek toli vakarie
čiai nueisią su savo koncesijomis. 
Manoma, kaip gauti pranešimai 
rodo, jog vakariečiai taip pat rei
kalausią dviejų didelių koncesijų 
iš Sovietų pusės. Pirmoji būtų 
ta, kad galutinė taikos sutartis 
su Vokietija būtų tvarkoma taip, 
jog Vokietijos ūkis būtų sujung
tas ir kad būtų sudaryta netampri 
federalinės formos vyriausybė. An
trąja koncesija būtų iš Sovietų pa
reikalauta, kad jie sutiktų su Ruhro 
pramoninės srities, kaip strateginės 
bazės, Sąjungininkų okupacinių dali
nių okupavimu.

Vis dėlto pabrėžaraa, rašo NYHT, 
kad bet kuriuo atveju nė vienoje pu
sėje nerodoma ketinimų atitraukti 
karines pajėgas iš Vokietijos tol, kol 
nėra pakankamos saugumo garanti
jos. Walter Kerr savo pranešime nu
rodo, kad vis tik dar nėra didelio op
timizmo dėl keturių konferencijos.

Raud. armiją paruoštyje
Neseniai Sovietai atšventė laivyno 

dieną, kuri demokratiniam pasauliui 
parodė, kokios Sovietų Sąjungoje yra 
intencijos dėl būsimų tarptautinių 
įvykių. Ta proga „Pravda“ rašė, kad

Iš pavergtos tėvynės:

Provokacijos - ten kasdienis reiškinys
Bolševikų provokatorių.ruošimas ir veikla Lietuvoje

Rusų majorui Sokolovui pavesta 
organizuoti Lietuvoje teroristinę pro
vokatorių bandą. Sokolovo įstaiga 
atrado sau vietą Vilniuje Filaretų 
gatvėje, MVD (OBO) — Osobij Ban- 
ditskij Otdel pavadinimu. Vykdant 
šios įstaigos paskirtį, sudaromos pro
vokatorių grupės iš įvairių parsida
vėlių ir šnipų. Taip pat Sokolovo 
įstaigai verbuojami ir prikalbami as
mens, dėl kurių nors asmeninių prie
žasčių patekę į partizanų eiles ar ne
legalią padėtį.

Tokių žmonių grupę enkavedistai 
pirmiausia nufotografuoja, paskiau 
išprausia, sutvarko, aprengia ir iš

dien, tai už kurį kandidatą į prezi
dentus jūs manote balsuotumėt: už 
prezidentą Trumaną, gubernatorių 
Dewey, Henry Wallace ar už kitą 
kurį?“ . '

Atsakymai procentais gauti toki:
Už Trumaną — 31,5%
„ Dewey — 46,3%
„ Wallace — 3,0%
„ Thomas — 0,2%
„ kitus kandidatus — 24%

Be nuomonės — 16.6% 

„Sovietų ginkluotosios pajėgos yra 
laikomos paruošties būklėje, dėl tarp
tautinės padėties ir dėl ekspansinės 
amerikinio imperializmo politikos“. 
„Pravda“ vedamajame rašė: „Sovietų 
tauta rūpestingai saugo naujo karo 
kurstytojų intrygas. Šios intrygos pa
liečia tiek sausumą tiek jūras. Im
perialistai, kurie svajoja dominuoti 
pasauly, mėgina užsitikrinti naujas 
strategines jūrų bazes visame pasau
lyje, mindžiodami kitų kraštų intere
sas bei suverenes teises ir nė kiek ne
delsia tuos kraštus apiplėšdami“. Tai 
būdingas pareiškimas. Jis labiau tik
tų Sovietų Sąjungos politikai, nes ji 
strateginiais ir ekonominiais sumeti
mais užgrobė Pabaltijo kraštus, kur 
vykdo nežmonišką krašto ūkio plė
šimą ir naikinimą. Dabar panašiai 
daro ji Balkanų kraštuose, sudarinė- 
dama ekonomines bendroves, kuriose 
dalyvauja su 50% ar 51% savo kapi
talo. Šie visi Pravdos priekaištai la
biau tiktų Sovietų Sąjungos politikai,

Kontra" priemonės per silpnos
D. Britanijos imperijos karo gene

ralinio štabo viršininko atsišaukimas 
į tautą dėl krašto pajėgų padidinimo 
nėra tuščias pareiškimas. Bet, deja, 
reikia pripažinti, kad jo balsas nerado 
pakankamo pritarimo. Daily Mali ve
damajame rašo, kad Britanija reika
linga dar daug teritorinės kariuome
nės, bet Britanija nepajėgianti su
prasti pavojaus iki paskutinio mo
mento, dažnai jau pavėluotai supran
ta. Gi Randolph Churchill (žindmo 
politiko sūnus), rašydamas apie tai, 
kad Stalinas ruošiasi jėga sutvarkyti 
Tito ir prisikasti prie Adrijos vandenų, 
sako, kad „karo pavojus neglūdi vien 
tik Kremliaus pigioje ir lengvoje per
galėje, bet jo izoliacijos ir neapkenti- 
mo fakte...“. Ir todėl „Stalinas ir jo 
draugai kriminalistai gali lengvai pa
daryti tokią pat klaidą“, kaip buvo 
padaręs Hitleris.

Tokių pat intencijų vedini ir 
Skandinavijos kraštai numato susi
tikti rugsėjo 8 ir 9 dienomis Stock- 

veža J Kauną pas tarybinį ministrą 
Bartašiūną. Sis jiem pasako „nuo
širdžią“ kalbą, pažadėdamas laisvę ir 
dovanojimą ir už jų kaltes reikalau
damas atlikti specialius uždavinius. 
Sokolovo talkininkai išvežami į Vil
nių ir ten apmokomi. Jiem duodamas 
geras išlaikymas, nuolat rodomos so
vietinės propagandinės filmos. Pa
ruošti provokatoriai siunčiami užda
viniams.

Uždaviniai atliekami keliais bū
dais, būtent:

1. Sudaromos banditinės gaujos iš 
minėtų lietuvių, rusų, lenkų ir žydų 
(šie pastarieji dedasi vokiečiais). Tos 
gaujos stambios — nuo 50 iki 100 
asmenų. Jų tikslas išprovokuoti gy
ventojus ir, susidūrus ar iššifravus, 
sunaikinti partizanų dalinius.

2. Antra grupė vaizduoja rusų ka
reivius — „majakininkus“. Šie at
važiuoja į kaimus ir juose apsigy
vena, pasirinkdami tam tikslui tuš
čius ūkius, daugiausia prie miško, 
tinkamose pozicijoje. Grupės yra nuo 
20 iki 30 asmenų. Jai vadovauja pats 
Sokolovas. Lietuviai provokatoriai su 
rusais vakare, persirengę partizaniš
kai, eina provokuoti gyventojų. Nuė
ję pas gyventoją, apsimeta partiza
nais iš Latvijos, atvykusiais iš toliau, 
išblaškytais po kautynių ir 1.1 Jie 
teiraujasi apie vietinius gyventojus

bet ne Vakarams. Bet tai suprantama. 
Sis Vakarų puolimas pridengia ir pa
teisina jų pačių žygius.

Pravda toliau išvedžioja: „Taip va
dinami amerikiečių eskadronų vizi
tai... yra viena iš daugelio ekspan
sinės amerikiečių, imperializmo poli
tikos iliustracijų ir jos begėdiškas 
įsikišimas į kitų kraštų vidaus reika
lus.“

Ir čia tinka lietuvių patarlė: „pats 
muša — pats rėkia“.

„Sovietų Sąjungai nereikalinga to
kių laivyno demonstracijų, kaip kad 
vykdo antidemokratinė imperialisti
nė stovykla. Tačiau Sovietų Sąjunga 
priima dėmesin tarptautinę padėtį ir 
dėl tos priežasties ji stiprina savo 
ginkluotas pajėgas, laivyną ir laiko 
jas nuolatinėje paruošties būklėje“.

Sis paskutinis Pravdos pareiški
mas nedviprasmiškai atidengia So
vietų tikslus ir todėl ne be reikalo 
D. Britanija ir Skandinavija jaudi
nasi.

holme, kur aptars ekonominius ir gal 
būt, kitus klausimus. Ne kitais tiks
lais lankėsi JAV gynybos ministeris 
James Forrestal pas atitinkamus Ka
nados karinius šefus, kurie kartu ap
taria bendrą gynybos problemą. Gi 
Kanados gynybos ministeris per ra
diją pasakė kalbą pažymėdamas, jog 
esą aptarta Aliaskos—Kanados pa
krantėse įsteigti radaro ir kitas rei
kalingas bazes, kurios padėtu pasi
priešinti agresoriui.

Šitokiose aplinkybėse vyksta slap
tosios konferencijos Kremliuje. Jos 
kelia daugiau nerimo negu pasitenki
nimo, nors generolas Clay pareiškė, 
kad jis tikisi, jog Vakarų Sąjunginin
kai laikysis kietai ir nebus jokių pa
taikavimų. „Aš nežinau jokių keti
nimų nukrypti nuo dabartinės pro
gramos“, pareiškė Clay. Iš to reikėtų 
spėti, kad Maskva nebus netikėtumų 
šaltinis: arba bus rasta bendra kalba 
arba visi pasiliks savo pozicijose.

J. A.

partizanus, pasakoja jų slaptavardžius 
ir kitą. Įtikinti gyventojams, kad jie 
nesą provokatoriai, jie sunaikina vie
ną kitą tarybinį pareigūną — de- 
šimtkiemio įgaliotinį, apylinkės pir
mininką, sekretorių ir pan. Imasi ir 
tokių priemonių: ateina pas gyvento
ją, kurį įtaria esant sąjūdžio nariu, 
apiplėšia ir sekančią dieną vaizduoja 
kautynes su enkavedistais, kurie at
vyksta mašinomis ir juos neva apsu
pa. Po kautynių parveža nukautų la
vonų ir pameta turgaus aikštėje. La
vonų padaro, nušaudami vokiečių 
belaisvius. Vakare provokatoriai atei
na pas tą patį ūkininką, kurį apiplė

Kominformas vis dar puola lito
Rugpiūčio 1 d. išleistame komin- 

formo žurnale rašoma, kad maršalas 
Tito esąs karinis ir politinis analfa
betas, ir pranašauja, jog Jugoslavi
jos „išdavikų vadas“ bus nušalintas.

Trys ilgi straipsniai paskirti Ju
goslavijos komunistų partijos kon
gresui ir esamai tenai padėčiai pa
vaizduoti. Kongresas esąs praėjęs 
policijos teroro ir priespaudos ženkle.

Įžanginiame straipsnyje įspėjami 
Jugoslavai, kurių spauda vis palan

Paskutinės aktualijos
— Rugpiūčio 18 d. Belgrade Du

nojaus laivininkystės konferencija 
pasibaigė, balsų dauguma Sovietams 
ir paklusniems jų satelitams priėmus 
sovietinį Donojaus konvencijos pro
jektą. Pagal jį Vakarų valstybės ne
betektų laisvės naudotis Dunojumi, 
kaip prekybinio susisiekimo arteriją. 
Protestuodami vakariečiai naujosios 
konvencijos nepasirašė, nepripažino 
galiojančia ir pareiškė neatsisaką nuo 
1921 m. Dunojaus konvencijos. Pran
cūzijos užs. reikalų minist. Schuman 
išsireiškė, jog tuo. reikalu būsią 
kreiptasi į Tarptautinį Teismą Haa- 
goje. Patariamuoju balsu dalyvavęs 
Austrijos atstovas pastebėjo, kad 
Austrija solidarizuojanti Vakarams ir 
šios Belgrado konferencijos nutarimų 
taip pat nepripažįstanti ją saistan
čiais.

— Prancūzijos finansų minist. P. 
Reynaud gavo plačius abejų rūmų 
įgaliojimus krašto ūkiniam atstaty
mui vykdyti.

— Rumunijos ir Vengrijos radijas 
smarkiai puola jugoslavus dėl šiomis 
dienomis nušauto gcn. Ivanovič. Ka
ro metu jis buvo artimiausias Tito 
bendradarbis — gen. štabo viršinin
kas. Dabar bebėgant iš Jugoslavijos 
Rumunijon jį mirtinai pašovė pasie
nio sargybiniai jugoslavai. BBC ra
dijo polit. komentatorius pastebi, kad 
gen. Ivanovič nužudymas turįs giles
nės reikšmės. Bėgimas galėjęs įvykti 
tik su Kremliaus ir Bukarešto žinia. 
Atstovaudamas prieš Tito stiprėjan
čią opoziciją, gen. Ivanovič galėjęs 
būti numatytas antititinlų jugoslavų 
dalinių vadu užsienyje.

— Tarp IRO ir Prancūzijos vy
riausybės atstovų šiuo metu vykstan
čios derybos tremtiniams (DP) iš Vo-- 
kietijos išgabenti Prancūzijon. Būtų 
perkelti be jokio skirtumo — virt 
stovyklose gyveną DP, tenai apgy - 
vendinti naujai įrengtose stovyklose 
ir įjungti į darbą. Šią žinią Iš gerai 
Informuotų lenkų šaltinių pa: męs 
skelbia „Latviešu Žinias“ laikraštis.

šė, ir sako: „Tu mus išdavei. Mūsų 
draugai per tave žuvo“, suriša ūki
ninką ir vedasi. Šis, manydamas juos 
esant tikrus partizanus, aiškinasi. 
Provokatoriai prašo nurodyti du ge
rus lietuvius, partizanų ryšininkus ar 
rėmėjus, kurie galėtų už jį garantuo
ti. Ūkininkui nurodžius, provokato
riai nueina pas nurodytus asmenis ir 
ten vaidina tokią pat rolę. — Taip 
šių aukų jie ieško iki galo. Kitus 
provokatoriai prašo būti ryšininkais, 
teikti žinias, paramą ir aukas. Po 
kurio laiko Išprovokuotieji žmonės, 
atvykus enkavedistam, išgabenami į 
nežinią.

3. Kitos grupės vaizduoja malkų 
kirtikus, įvairius nekaltus rusų ka
reivius, kurie neva darbui atsiųsti. 
Provokatoriai slankioja, apsimetę 
įvairiais pakeleiviais, elgetom, išblaš
kytais paskirais partizanais etc.

4. Dar kiti provokatoriai atvyksta 
iš miesto, vaizduodami lietuvius ka
rininkus, atstovus iš centrinės vado
vybės, ir ieško ryšio su partizanų da
liniais bei vadovybėm. Šie, neva pa
vieniai, asmenys turi užmaskuotu* 
NVD dalinius apsaugai ir, reikalui 
esant, partizanam sunaikinti.

5. Pasitaiko net, kad, provokato
riai nuleidžiami parašiutais iš lėktu
vų ar kitu kuriuo keliu atvyksta ir 
vaizduoja desantininkus, kalboj var
toja vieną kitą anglų kalbos žodį. (E) 

kiau atsiliepianti apie vakarus ir ku
rie paremią Tito kliką.

Rumunijos finansų ministeris va
dina Tito „mažuoju buržuju“. Jis 
toliau nurodo, kad „ateisiąs laikas, 
kada partija pareikalausianti“, ata
skaitos iš nacionalistų, mažųjų bur
žujų vadų. Šie neapkenčiami vadai 
bus pakeisti ir Jugoslavijos komu
nistų partija vėl sugrįšianti į tarp
tautinį marksismo kelią.“ (NYHT/ja)
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Viešnagė Osnabrūcko daliniuose
LIETUVIŠKOJI PROGRAMA SARGYBŲ IR TRANSPORTO KUOPŲ VYRAMS

Iš Kempteno gyvenimo

Prieš kelias savaites pradėta re
gistruoti kandidatus 1 pabaltiečių 
sargybų, transporto ir darbo kuopas 
anglų zonoje. O kai rugpiūčio 8 d. 
I Osnabriicko kareivinių rajoną (dūz
gė pilnas autobusas svečių iš Blom- 
bėfgo, Detmoldo ir Augustdorfo, juos 
pasitiko jau uniformuoti mūsų tau
tiečiai — sargybų kuopos vyrai. Jie 
jau nekantravo, laukdami menininkų 
pirmajam lietūviškatn koncertui for
muojamųjų dalinių vyrams.

Buvęs didžiulis kareivinių garažas 
Universalus: tos pačios salės scenoje 
prieš pietus — altorius, o po pietų — 
dainos, muzikos ir šokio estrada<ša- 
llmais — valgykla ir virtuvė.

Svečias kun. Juršėnas (savo metu 
Išėjęs „Stažą“ Sibire) prie trispalve 
dekoruoto altoriaus atlaikė mišias if 
pasakė pamokslą. Pamaldų pakilu
mą sustiprino A. Vaičiulėno vado
vaujamas Blombergo lietuvių choras 
ir Solistai A. Kalvaitytė ir J. "Nau- 
tagiš, VI. Jakubėnui akomponuojant.

Pamaldose dalyvavo apie 300 lie
tuvių, suplaukusių j sargybų ir 
transporto kuopas iš {vairių britų 
zonos stovyklų. O koks {vairus jų 
amžius ir stažas: nuo 17 iki 50 su 
kaupu metų ir nuo busimojo nau
joko iki buvusiojo pulkininko. Bet 
visus juos saisto tas pats ryžtas ir 
tos pačios viltys.

Iniciatoriai, su sargybų kuopos 
lietuvių ryšininku kap. Z. Strazdu 
priešakyje, ryžosi vieną dieną su
rengti du koncertus: vieną savie
siems, o kitą ir svetimiesiems. An
trame koncerte tad. svečių eilėse ma
tėsi būrelis anglų vadovybės kari
ninkų ir kitų tautybių ryšininkų.

Pirmoji koncerto dalis buvo tau- 
t;nė. A. Kalvaitytė ir Ip. Nauragis 
padainavo keletą lietuvių kompozito
rių dainų, V. Adamavičiūtė ir S. Vel- 
basis pašoko VI. Jakubėno paruoštą 
lietuviškąjį šok} „Jonukas Ir Mary
tė“, o. A. Vaičiulėno diriguojamas 
mišrusis choras padainavo septynias 
Gruodžio, Štarkos, Šimkaus, Sasnau
sko ir Karoso dainas.

Antroji dalis — tarptautinė. Ją 
"j pradėjo VI. Jakubėnas, paskambin

damas Chopino polonezą cis-moll. V. 
Adamavičiūtė pašoko Kochmanno 
valsą, o S. Velbasis — Shuberto šok} 
•u kaspinu. Solistai A. Kalvaitytė ir 

Ip. Nauragis nadainavo keletą arijų 
iš populiariųjų Verdi, Gounodo ir 
Rossini operų. Programą baigė Ada
mavičiūtė su Velbasiu Gfossmanno 
čardasu. Akomponavo Vi. Jakubėnas.

Kondensuota, {vairi ir sumaniai 
surikiuota programa suteikė koncer
tui darnumo, o aukštas meninis jo 
dalyvių lygis abiejų koncertų klausy
tojus atitraukė nuo pilkosios kasdie
nybės. Ir solistai, ir šokėjai, ir cho
ras buvo ne kartą verčiami kartoti. 
Po abiejų koncertų dalinių atstovai 
programos dalyviams padėkojo ir 
{teikė gėlių. Kap. Strazdas, be to, 
padėkojo už palankumą ir paramą 
koncerte dalyvavusiems anglų kari
ninkams. Antrasis koncertas baigtas 
lietuvių ir anglų himnais.

Didelį svetingumą kuopų vyrai 
parodė, net triskart pakviesdami Vi
sus svečius prie bendro stalo: pietų, 
pavakarių ir vakarienės. Čia svečiai 
turėjo Įvertinti eilinio vyro maisto 
davinį, kuris, kad ir nebūdamas praš
matnus, gerokai prašoka nūdieni DP

Didelis rūpestis - butų nuoma
VIENINTELE IŠEITIS BĖRA KARINĖS PRANCŪZŲ VALDŽIOS 

PAGALBA

Freiburgas. — Paskelbta, kad 
Prancūzijos vyriausybės ir IRO sa
vitarpio susitarimu, visi DP laikomi 
Jungtinių Tautų nariais ir {gijo ati
tinkamas teises.

— Vietos ukrainiečių kolonija iš 
170 asmenų en block gavo iš Argen
tinoje gyvenančių tautiečių parūpin
tas vizas ir dabar stengiasi emigruoti.

— Papildomai pranešta, kad pran
cūzų karinė valdžia apmokės butų 
nuomą tik už studentus ligi 30 metų, 
o išimtinais atvejais, padavus moty
vuotą prašymą, ligi 35 metų amžiaus. 
Tačiau esama nemaža ir vyresnio 
amžiaus studentų bei doktorantų, ku
rie dėl valiutos reformos nustojo vi
sų lėšų, nors yra įdėję nemaža darbo 
ir sveikatos. Būtų neteisinga juos 
išskirsti iš kitų (jaunesnių) tarpo. 
Visų tautybių studentų atstovai daro 
atitinkamose įstaigose žygių, kad už 
visus studentus būtų sumokėta nuo
ma. Gi tapti dabartinėse sąlygo be 
darbo (Werkstudent) studentu būtų I 
netikslu, nes visi DP studentai nori j 

stovyklos davin{. Pareigūnai maiti
nami dar geriau.

Vakarienės metu pasidalinta {spū
džiais. Iš pabaltiečių transporto da
linio vado inž. kap. Marcinkaus teko 
patirtų kad anglų vadovybė esanti 
patenkinta pabaltiečių drausme ir 
tvarka. To ji pasigedusi anksčiau, 
kai toje vietoje buvo telkiami kitų 
tautybių vyrai. Tai akcentavęs pul
kininkas, inspektavęs tik ką palapi
nėse įsikūrusius dar tebeformuojamo 
transporto dalinio vyrus.

LTB brftų zonos tarybos vardu 
dalinių atstovus pasveikino dr. Pap- 
lėnas; prof. Jakubėnas tarė padėkos 
žodį už širdingą menininkų priėmi
mą, o kuopų atstovai padėkojo vi
siems dalyviams, padėjusioms inicia
toriams surengti pirmąjį koncertą, 
nusisekusią meno šventę, kuri ne tik 
kilniai nuteikė savuosius, bet ir gra
žiai pademonstravo kitataučiams kul
tūrinio lietuvių lygio fragmentą.

J. L.

kaip galint greičiau baigti studijas, 
o dirbdami vokiečių statybos firmose 
ar kitur už mažą atlyginimą ir pieš
dami paskutinius rūbus bei apavą jie 
to negalės padaryti ir turės nutraukti 
studijas, nes butų nuoma sudaro žy
miausią išlaidų poziciją. Todėl tiki
masi, kad prancūzų karinė valdžia jai 
įprastu palankumu peržiūrės savo 
ankstyvesnį nusistatymą ir sumokės 
butų nuomą už visus studentus (Gir
dėti, kad nuomą bus apmokėta už 
asmenis vyresnius kaip 65 metų bei 
ligonius, negalinčius dirbti ir t. p.). 
Visi DP įpareigoti dirbti ir visus ti
krinama, kad nebūtų asmenų su fik
tyviais ' darbo pažymėjimais, už ką 
žadama griežtai bausti.

— Registruojama norinčius emi
gruoti { Braziliją įvairiems darbams. 
Be to, palengvintas emigravimas 
Prancūzijon. -Alfa- -

„Mūsų Kelio“ Nr. 37 (149) str. 
„Meno paroda Frelburge“ įsibrovė 

j korektūros klaida. Turi būti ne E. 
j Marčiulienė, bet E. Marčiulionienė.

— Trijų tautų rezoliucijos, kurios 
rugpiūčio 3 d. buvo priimtos per vie
tos lietuvių, latvių ir estų mitingą, 
rugpiūčo 10 d. Įteiktos Kempteno ka
rinės valdžios dir. Montgomery. Ap- 
silankusią delegaciją, kurion Įėjo 
vietos komiteto pirm. Tautvilas, 
latvių ir estų komitetų pirmininkai, 
taip pat Kempteno Installation dir. 
Stadalninkas, karinės valdžios direk
torius maloniai priėmė ir pažadėjo 
rezoliuciją, kuria reiškiama JAV prez. 
Trumanui padėka dėl DP įstatymo 
priėmimo, tuojau persiųsti Vašing- 
tonan. Įteikus kitą rezoliuciją, kuria 
Berlyno blokados paliestiems gyven
tojams Kempteno lietuviai, latviai ir 
estai paskyrė savo vienos dienos 
maisto davin{, dir. Montgomery pa
sidžiaugė, kad ir DP prisideda prie 
kovos dėl laisvės parėmimo, ir pa
reiškė, kad šios rezoliucijos nuora
šas taip pat būsiąs persiunčiamas 
JAV prezidentui. Sį pabaltiečių žestą 
labai palankiai {vertino Kempteno 
vokiečių laikraštis „Der Allgauer“.

— Rugpiūčio 10 d. vietos stovyklo
je nelauktai darė inspekciją iš 
F.UCOM’o atvykęs kapitonas kartu su 
dir. Montgomery. Apžiūrėjęs sto
vyklos valgyklą ir keletą gyv. kam
barių ir radęs gerą tvarką bei švarą, 
teiravosi, kaip su maistu. Buvo atsa
kyta, kad maisto per maža duodama, 
jis nėra geros kokybės, nes stinga 
riebalų ir mėsos. Valgykloje parody
ta mums duodamos bulvės, kurių tik 
apie 10% tėra gerų, o kitos surūdiju
sios. Pasiteiravus svečiui dėl darbo, 
buvo atsakyta, kad dabar tik apie 
10% stovyklos gyventojų tedirba, nors 
dirbti visi nori. Visose stovyklose tie 
patys sunkumai — pareiškė dėl to 
kapitonas iš EUCOM’o.

— Naujojo komiteto pastangomis 
vėl įvestas aktualijų skaitymas sek
madieniais kolonijos gyventojams. 
Rugpiūčio 3 d. apie brolių kančias bei 
žiaurų gyvenimą bolševikų pavergtoj 
tėvynėj pranešimą padarė C. Surdo- 
kas. Rugpiūčio 15 d. aktualijas skaito 
Tijūnėlis. Aktualijomis susidomėji
mas iš gyventojų pusės didelis.

— Rugpiūčio 15 d. vietos skautai 
pradeda savo stovyklavimą prie 
Pfronten’o.

— Vaikų darželio auklėtiniams, 
stovykla ruošiama prie Fischen’o, ne
toli nuo Oberstdorf’o.

Prie beržinio kryžiaus stovyklos 
kieme rugpiūčo 11 d. vakare-mokslel- 

viai ateitininkai, grįžę iš iškylos prie 
Sulzbergo ežero, sudainavo kelias 
Lietuvos partizanų dainas ir pagerbė 
žuvusius susitelkimo minute. Kemp
teno prof. St. Šalkauskio vardo 
moksleivių ateitininkų kuopa tą die
ną šventė savo šventę. — iv. —

Kasselyje
— Liepos mėn. gale baigėsi namų 

ruošos kursai, kuriuos lankė per 100 
moterų. Kursus orgarizavo bei rė
mė vietos Moterų Komitetas.

— Artimiausiu metu pradės veik
ti anglų kalbos pamokos, kurias ves 
geras anglų kalbos žinovas vokietis.

— Specialybių egzaminų komisija 
po ilgesnės pertraukos vėl pradėjo 
darbą. Todėl yra gera proga įsigyti 
specialybių pažymėjimus jų dar ne
turintiems.

— Liepos 31 d. Arolseno Amatų 
Mokykla išleido savo 5-tąją laidą. 
Šioje laidoje mokėsi taip pat nema
žas skaičius Kasselio stovyklos lietu
vių. Rugpiūčio 16 d. prasideda 6-tas 
mokslo perijodas, į kurį iš Kasselio 
vyksta apie 60 mokinių.

Pranešimas
PASKAITOS UKRAINIEČIŲ UNI
VERSITETE DABAR IR VOKIEČIŲ 

KALBA
Laisvasis Ukrainiečių Universite

tas (Įsteigtas 1921 m.) MUnchene yra 
numatęs, pradedant sekančiu žiemos 
semestru, kitų tautybių užsieniečiams 
studentams ekonomijos mokslų pa
skaitas (teisės ir ekon. fakultete) skai
tyti vokiečių kalba, jeigu atsirastų 
reikiamas skaičius klausytojų. Žios 
paskaitos bus skaitomos pagal nor
malų ekonomijos fakulteto planą. 
Baigęs studijas kandidatas gali {gyti 
akademinį laipsnį „magistrer eccono- 
miae politicae“.

Tiems studentams, kurie panašio
se aukšt. mokyklose jau keletą se
mestrų yra baigę, bus užskaitoma 
(įprastomis sąlygomis) ir išklausytieji 
semestrai ir išlaikytieji egzaminai.

Mokestis už mokslą yra DM 75,- 
semestrui. Imatrikuliacijos mokestis 
DM 15,-.

Registracija gali jau dabar būti 
atlikta ir būtent: Laisvajame Ukrai
niečių Universitete (Ukrainische Freie 
Universitat), Mūnchen 8, Versailler- 
str. 4/III.

Semestro pradžia 1948 m. rugsėjo 
15 d. Klausytojais priima! visi stu
dentai, kurie yra baigę aukštesniąją 
mokyklą (gimnaziją) arba gali įrodyti 
tolygų išsilavinimą.

L.U. Universiteto Rektoratas

Vaizdai is L* SL S-gos Tautinės Stovyklos Alpių papėdėje

1) Skautai Įsikuria; 2) Po sunkaus daif>o reikia ir valgiu pasirūpinti — skautai virtuvėje; 8) Vengrų, vokiečių ir šveicarų skautai apsilanko stovykloje; dešinėje — buv. vengrų 
■kautu šefo pavad.’ Oskar von Selkey; 4) Stovyklos pareigūnų tarpe prof. Ig. K-čius, kuris stovykloje buvo Įsirengęs ir savo drožinių parodėlę; 5) Skautai iškilmingose pamaldose! 
ft aJ* Kosta Deleaatas kan F Kapočius laiko skautams iškilmingas pamaldas; 7) Pietūs prie skautiško stalo; 8) LSS Tarybos Pirm-kas vyr. skaut. K. Palčiauskas atidaro iškil-
' * mingąjl posėdi 1948. VIIL 7 d.: 9) Dalia skautų ir svečių iškilmių aikštėje; 10). 11) ir 12) Skautų paradas po iškilmingojo akto.
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Ar ne vėl žaidimas ugnimi?
Nepaliaujamos derybos. — Lietu

viams tremtiniams gerai žinomas žur
nalistas Walter Lippmann š. m. lie
pos 25 d. įdėjo straipsnį „N.Y.H.T.“. 
respublikininkų organe, Paryžiaus 
laidoje. Jis samprotauja: '.Derybų 
neigiamas vertinimas išplaukia iš pa
tyrimo, kad sovietai jose nenori pa
rodyti geros valios ir sutarimą tę- 
sėti. Tačiau šis samprotavimas nėra 
pakankamas pagrindas deryboms nu
traukti. Toliau jis nurodo, kad Eu
ropoje nebus ramybės iki kariuome
nės varžysis dėl jos brandūolio — 
Vokietijos, ir todėl jis Siūlo: „Aš 
esu geros valios šalininkas derybose. 
Susitarimai sulaužomi be bausmės — 
niekingi. 6 tie susitarimai, kuriuos 
sulaužyti pavojinga — verta sudaryti. 
Tuo atveju atsirastų jėgų balansas, 
kurį pažeisti būtų abiems pavojinga.“

Kartą eilinis pilietis manęs klau
sia: Kaš per vienas tas W. Lippmann. 
Atsakiau — gabus, informuotas, bet 
nepaprastai spekuliatyvus žurnalis
tas. Ai jis .sovietų papirktas? — Sun
ku pasakyti, b'ėt jo išvedžiojimai ne 
retai naudingi sovietams. Juk jis prieš 
keleris dietas išleistoje knygutėje; 
„U.-S. foreign policy“ sūskaldė pasauli 
tarp Washingtono ir Maskvos. Vakar 
jis buvo šalininku — sovietus išstum
ti iš Europos, šiandieną — derėtis. 
O ryt?

O tos derybos senai pradėtos. 1945 
m. rudeniop Londone, 1946 m. vasarą 
Pafyžiiije, 1947 m. kovo — balandžio 
mėti. Maskvoje, p gruodžio rhėh, Lon- 
done. Joms vykstant atsiranda ko- 
mlhtormaš, Palestinos karas, Berly
no blokada.. ir daugelis mažų klau
simėlių, kurie pasauli paverčia kar
tėlio ir nerimo sklidinu katilu.

Nelemtas demaršas. — Berlynas 
yra tik išraiška Įtempimo, kuris nū
nai slegia pasaulį. Liepos 6 <į. vaka
riečiai įteikia sovietams notą Berlyno 
klausimu. Jos įteikimo būdas nepa
prastas, bet turinys pilkšvas — pra
dėti derėtis. Liepos 14 d. Sovietai 
atkerta. Berlyne verdama toliau pek
los košė. Vakariečiai ilgai tarėsi dėl 
atsakymo Maskvai. Tačiau per ilgai 
ir tai ne bė Prancūzijos kaltės. Iš
dava demaršas.

Galybių atstovai — JAV ambasa
dorius Walter Bedell Smith, Pran
cūzijos amb. Yves Chataigneau (tarti 
Šatenio) ir Frank Roberts liepos 30 d. 
prašosi priimami V. Molotovo. Molo
tovo vieton priima jo pavauduotojas 
Zorin, kuris Vasario 25 d. organizavo 
perversmą Čekoslovakijoje. Pagaliau, 
šeštadienio vakarą atsiranda iš „ato
stogų“ Molotovo®; kuris priima juos 
paskirai. Rugpiūčio 1 d. atostogaująs 
pasaulis atsiduria milžiniškame tarp
tautinės politikos Slėgime. Gandai 
veja vieni kitus. Netrukus rugpiūčio 
2 d. juos priima Stalinas. Ar susi
lauks piligrimai jo palaiminimo? Pa
likime tikėti naikiems. Stalinas, vi
sai patikėtina, gal siūlys slaptai 4 
galybėms tartis. Bet kas iš to?

Kodėl britus atstovauja ne jų amb. 
Maurice Peterson? Jis dabar Londo
ne, o jo gydytojas uždraudė apleisti 
miestą, nes, matyti, čia oras geresnis, 
kai demobilizacija sustabdyta. O kas 
per vienas Frank Roberts? Jis dabar 
yra artimiausias E. Bevin bendradar
bis, 1945—47 m. buvęs ambasadoriu
mi Maskvoje.

Neseniai pasklido gandas, kad Pe- 
terseno pavyzdžiu galįs susirgti ir 
JAV amb. gen. Walter Bedell Smith.

Prisiminti pavyzdžiai. — 1938. V. 
12 d. Ženevoje Litvinovas patikina 
Prancūzijos užs. reikalų min. Georges 
Bonnet, kad sovietai nesiųs pagalbos 
Čekoslovakijai per Lenkiją ir Rumti-Kova dėl duonos kąsnio / Andrė Pierre

„Eltos Biuletenis“ Nr. 60, 1948. 
VIII. 5, skelbia, kad pyliavomis apde- 
dava dirbama ir nedirbama žemė. Jos 
šiose sąlygose veik nepakeliamos, nes 
žemės ūkis nepaprastai nualintas, o 
derlius menkas. Pyliavų neatidavu- 
šieji baudžiami šešerių metų tremti
mi į Sibirą. Ūkininkai, gelbėdamiesi 
nuo tos nelaimės, už grūdus atiduoda 
raguočius. Dirbamos žemės plotas 
sumažėjęs 4O°/o. Net Lietuvos ūkinin
kų maitininmasis žymiai pablogėjo.

Gal būt skaitytojui gali ateiti min
tis, jog šie duomenys neatitinka tikro
vės. Čia dedamas straipsnis A. Plef- 
re, kuris dėdasi rusiškojo klausimo 
žinovu, nors saVO metu jis laikė nor
maliu dalyku, kad Pabaltijys atsidūrė 
meškos glėbyje. Straipsnis įdėtas 
prancūzų „Le Monde" 1948. yiil. 5 
numeryje:

Prieš kalėtą savaičių įvyko liana1- 
žas susijaudinimas sovietiniame „Žė- 
niėš ūkio fronte“. Jis liečia ypač pie
tinę sritį, kurioje neseniai vyko piūtis: 
Ukrainoje, Krime, Kaukaze, Kubanės 
lygomoje ir Volgos žemupyje. Tasai 
nerimas dabar persimetė i Sibirą. Šią 
ūkišką veiklą atžymėdami laikraš
čiai tiesiog vadina s t r a d a, t. y. 
baudžiavos laikų Užsilikęs Žodis reiš
kiąs kančią. Juk tiesa, kad kolchoznin- 
kai ir sovchoznlnkai yra valstybės pa
vergti. Vienintelė valstybė yra visa
galiu viešpačiu, kuris gali reikalauti 
kuogreičiausio maisto tiekimo did
miesčiam® ir pramonei maitinti.

Dabar atėjo valanda visoms vals
tiečiams tesėti iškilmingą pažadą, 
duotą „didžiajam vadui ir mokytojui“ 
Josefui VisarionoviČiui Stalinui, kaip 
skelbiama nuolat maskviškėje spau
doje. Geriausioms tiekėjams išreiš
kiama padėka partijos vardu ir sutel
kiamas titulas „socialistinio darbo 
didvyris1!, Lenino pagyrimas ar pa
kabinamas auksinis medalius su piau- 
tuvu ir plaktuku.

Šiais metais buvo neblogas kvie
čių derlius. Vasarinių javų pasėlių

Rašo Ged. Galvanauskas
niją. Čekoslovakijos tragedijai vyks
tant, Prancūzija ir D. Britanija no
rėjo patikrinti Lenkijos ir Rumunijos 
neutralumą. Bet 1939 m. balandžio 
mėn. pradžioje tas pats Litvinovas 
iškelia Pabaltijo klausimą. 1939. V. 
3 d. ateina Molotovas, kufiš siūlo Pa
baltijį sViesti „per tvorą“. 1939. Vi. 2 
prancūzai jau pripažįsta Sovietus Pa
baltijo „globėju“. Si globa pasirodo 
per toli Siekianti, neš iškyla nauji 
reikalavimai. 1939. Vii. 10 d. lordas 
Halifax rašo BoPtlėt' „pasiekėm taš
ką, kai nebegalime patenkinti kiek
vieną naują sovietų reikalavimą Pa
baltijo atžvilgiu“. Bonnėt atsako: 
„Tačiau jau pasiektas metas, kuriame

manome nieko nepaisyti, kad pasiek
tume tikslą (Bonnet pabr.). ‘Derybų 
nutraukimas, nepamirština, būtų pra
žūtingas taikai išlaikyti“.

Šios įvykių eigos išdavoje Halifax 
randa pereinamų formų: „Trys galy
bės pakankamai yra susitarusios, to
dėl antraeiliai klausimai netrukdo 
pradėti karines derybas“, ir štai 
1939. Vii. 11 d. į Maskvą išvyksta de
legacijos, vadovaujamos britų adm. 
Drax ir prancūzų gen. Duomens.

Slapti kariniai pasitarimai. —- 
Pirmame posėdyje marš, Votošilovas 
drėbia adm. Drax: „Apgailestauju, 
kad jūsų vyriausybė neįgalioja pasi
rašyti karinę sutartį prieš agresorių“.

plotas 4 mil. ha didesnis, kaip per
nykščiais metais. Klimatas buvo pa
lankus, išskyrus sausras Volgos upy
ne. Tikimasi kiekvienu atveju planą 
tęsėti. 1946 m. buvęs badmetis kai 
kūrlose srityse suvėlino duonos kor
telių panaikinimą. Šįmetinės žinios 
palankesnės. Piūtis pradėta trims sa
vaitėms anksčiau,- kaip pernai.

Laikraščių patarimai nepakitėjo 
nuo kolektyvizacijos įvedimo: „grei
tai suimti derlių“ ir t: t.- Tais pačiais 
metodais garbinami „peredoviki“, pa
siekę didžiausią derlių. Šiais metais 
gafbifiama Marija Seruch, kuri su 
dviem talkininkais sumišusi 12.406 pė
dų per dieną, t y: atlikusi 10 d. nor
mą.

Pažymėtini ir kitokie spaudos bal
sai, kūrie nesudaro garbės sovietinei 
pramonei; M.T.S. — mašinų, trakto
rių stotys skundžiasi gavusios labai 
blogas žemės ūkio mašinas. Naujieji 
kombainai „Stallniec 6“, gaminami 
Rostovo įmonėje, esą labai blogi. Ta- 
ganfogo plaunamos mašinos dažniau
sia visai netinka vartoti. Kolchozai 
guodžiasi, kad trūksta dalių, trakto
riai blogai atremontuoti, o mašinos

Deportacijos iš Rumunijos
Rumunijoje taip pat sparčiu tem

pu likviduojama opozicija. Areštų 
bangos siaučia per kraštą, visai ne
nurodant jokių priežasčių. Saugu
miečiai ieško tokių asmenų, kurie 
turi užsienio bankuose svetimos va
liutos.

Kita teroristinė priemonė yra vi
sokių specialistų masinės deportaci
jos į Rusiją. Čia Sovietai nori savo 
kraštą aprūpinti specialistais ir pa
kelti savo krašto ūkį. Išvežtųjų vie
ton atgabenami rusai taip pat iš savo 
namų Rusifikacijos procedūra vyk
doma tokia pat kaip ir Pabaltijo 
kraštuose. Sitai pasakoja ir patvir
tina iš deportacijos atbėgę rumunai 

pavėluotai šutaišorttoš. S. m. liepos 
6 d. „Prėvda" šaukia griebtis griežtų 
baudų įvairių įmonių direktoriams, 
kuflė Žertiifia sovietinių įmonių garbę, 
neš trūksta „technologiškos tvarkos".

Kita bėda -- geižkeiis. Susisiekimo 
miništėtid pSVadUOtOjaš L. MalkeviČ 
nurodo, kad šiemetiniam gausiam 
derliui transportuoti geležinkelis ne
būsiąs' pajėgus. Daugelyje ruožų nesą 
gauta dengtų vagonų, ktitle tiktų grū
dams vežti J elevatorius. Perkrovi
mams trūksta priemonių ir darbinin
kų. Malkevlč nūrodo, kad Visa tai esą 
nusikaltimas Valstybei. Ne atsitik
tinumas yra tai, kad daugelis depo ir 
žemės įmonių vadovų nubausti 2 me
tams privalomų darbų.

Per šių metų antrą ketvirtį pra
monės planas įgyvendintas su 6"/e 
pertekliaus. Geležinkeliai skirto pla
no iietęšėjo. Vidaus vandenimis 
transportas dar labiau pairęs.

Praėjusių mėtų derlius (kai Lietu
vos ūkininkus išprievartavo) 58% 
prašoko 1946 m.' derlių ir pasiekė bu
vusį prieš karą. Šiemetinio derliaus 
duomenys dar neskelbiami.

Vertė. G. Kymantas

Pasak jų, teroro tikslas Rumunijoje 
esąs dvejopas: a) krašto rusifikacija 
ir 2) opozicijos likvidavimas.

Visi asmenis, kurie atsisakė prisi
dėti prie komunistų partijos, yra ar
ba areštuojami arba paprastai ding
sta. Rumunijos laivai aptarnaujami 
tiktai tų asmenų, kurių šeimos palie
kamos namuose kaip užstatas. Mar
seilles (Prancūzijos) uoste SS „Traiis- 
sylvanla“ laivo įgula mėgino pabėgti, 
bet NKVD sužinojo ir privertė laivo 
įgula išsivilkti iŠ drabužių. Nežiū
rint to, trys nuogi Vyrai pabėgo. IŠ 
kito Rumunijos laivo Rotterdame 
(Olandijoje) pabėgo 18 vyrų.

, (Newsletter) 

Antras jo reikalavimas lietė abi dele
gacijas: pasisakyti dėl vokiečių agre
sijos prieš Lenkiją ir Rumuniją. „Ai 
reikalauju pirmiausia aptarti Sovietų 
pajėgų įsileidimą per Vilniaus kori
dorių ir Galiciją“.

— Lenkija ir Rumunija yra su- 
verenės valstybės, todėl jos pačios 
gali apspręsti sovietų kariuomenės 
įsileidimą. Be to, mes turime gauti 
Pabaltijo valstybių sutikimą užimti 
jų uostus ir salas,.. — tęsia gen. 
Doumenc.

Derybos atidėtos neribotum lai
kui, nes delegacijos neturėjo’ ką at
sakyti. Pagaliau rugpiūčio 22 d. rytą 
gen. Doumenc davė Vorošilovui „tei
giamą atsakymą“. Vovošiiovas at
kerta: „Tik Rumunijos jr Lenkijos 
Vyriausybėms sutikimą davus, buS- 
galfma pradėti sutartį redaguoti1'...

Lenkų vyriausybė griežtai atsisa
kė įsileisti Sovietų kariuomenę, nes 
jai įžengus niekada savo valia krašto 
neapleis.

Nuo tos gėdingos sutarties pasi
rašymo prancūzus ir anglus atgrasė- 
ne jų moralinis saistymasis, bet pra
gariška Molotovo it jr. Ribbentropd 
sutartis, pasirašyta 1&3D. VIII. 23. De
legacijos dar lūkuriavo iki 1939. Vilt. 
25 d. 13 vai. Tuomet joms pranešėt 
„Politinėms sąlygoms pakitėjus, toli
mesnės karinės derybos beprasmės“.

Anuomet ir dabar. — Tuomet an
tausis duotas derybų pabaigoje, dabar 
demaršo pradžioje. Anuomet v. Rib- 
bentropui sutartį pasirašius laukė de
legacijos iki šampano taurę išgers, 
kad vėliau vieni kitiems patiekus 
kraujo sklidiną, dabar taikstosi 
Džugašvilį pamatyti,..

Tą patį šeštadienį Andrėj J. Vi-, 
šinski pareiškė, Dunojaus konferen
cijoje, kad Padunojo valstybės mėg
sta ir susikalba rusiškai, todėl anglų 
kalba, šalia rusų ir prancūzų, esanti 
nereikalinga. Štai dar vienas antau- 1 
sis.. Kažin ar W. Lippmann yra kai 
ką apie tai girdėjęs? Ar prisimena 
jis apie slaptas sutartis .Teherane,. 
Jaltoje ir žinomąją Potsdame?

W. Lippmanno siūlomos aeryboa 
primena G. Bonnet derybas bet kuria 
kaina tikslo siekti. O toji kaina anuo
met buvo brangi Prancūzijai, nūnai 
dar brangesnė vakariečių išduotoms, 
bolševikų pavergtoms tautoms ir ne 
pigi tiems, kurie dabar žaidžia pa
saulio likimu.

V. A. Kravčenko „Jai choisl la 
libertė“ nurodo: ^Pasaulio saugumas 
pareina ne vien nuo politinės organi
zacijos, bet išlaisvinimo tų, kuriuos, 
pavergė rusiškasis tironas ... juk ne
galima tikėti, kad pasaulis galop ta
po aklas ir kurčias didelėje dalyje 
Žemės tautų nepaprastoms kančioms“.-

Bent kai kurių angliškai rašan
čiųjų tarpe yra nemaža tų, kurie pa
miršta brolių šiurpulingas kančias,, 
didėjančią grėsmę ir pilsto nuodus 
svetimosna tauresne, galvojant dar 
minutėlę ramiai pagyventi.

Arturas Koestleris (H)Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

XI
Pietų procesija ėjo koridoriumi. Ir šį kartą aplenkė Ru- 

bašovo vienutę. Jis nenorėjo nusižeminti ir net nepasižiūrėjo. 
Nežinojo, kas buvo pietums; kvapas skverbėsi jo vienutėm 
Kvepėjo gerai.

Baisiai norėjo rūkyti. Kaip nors reikėjo pasirūpinti ci
garečių, kitaip jis negalės sukoncentruoti dėmesio. Cigaretės 
buvo svarbiau negu valgis. Palaukė pusvalandį po pietų iš
dalinto ir ėmė belstis į duris. Praėjo dar ketvirtis valandos, 
kol pasigirdo seno sargo šliurių garsai.

— Ko norit? — paklausė jis šiurkščiu balsu.
— Kad nueitų paieškoti cigarečių į kantinę, — tarė Ru- 

bašovas.
— Ar turit bonų?
— Atvykstant čia atėmė iš manęs pinigus.
— Vadinas, reikia palaukti, kol bus pakeisti į bonus.
— Kiek laiko tai truks toje jūsų pavyzdingoje įstaigoje?
— Galit parašyti reikalavimą, — tarė senis. f
— Žinot gerai, kad neturiu nei popieriaus nei pieštuko.
— Reikia bonų, — atkirto prižiūrėtojas.
Rubašovas supyko, krūtinę suspaudė ir ėmė smaugti 

gerklę, tačiau susivaldė. Senis pastebėjo, kaip Rubašovo akys 
užsidegė; jis prisiminė Rubašovo spalvotus atvaizdus unifor
moje, kuriuos galima buvo visur matyti; gudriai nusišypsojo 
ir žengė žingsnį atgal.

— Mėšlo krūva, — tarė iš lėto Rubašovas, atsukdamas 
užpakali ir eidamas prie lango.

— Pranešiu, kad mane įžeidėt, — tarė užpakalyje senio 
balsas ir trinktelėjo durimis.

Rubašovas pavalė pince-nez į rankovę ir palaukė, kol 
širdis nurims. Reikėjo cigarečių, kitaip neišlaikys ligi galo. 
Vargais negalais palaukė dešimt minučių. Paskum ėmė bels
tis į Nr. 402 sieną:

AR TURIT TABAKO?
Truputį palaukus pasigirdo aiškus ir kapotas atsakymas:
NE DEL TAVĘS.
Rubašovas iš lėto sugrįžo prie lango. Jis galvojo apie tą 

karininką už sienos. Apie ką jis galvojo? Be abejo galvojo: 
„Palauk“. Ir toliau: „Niekše, kiek tu sušaudė! maniškių?“

Rubašovas pasižiūrėjo į drėgną sieną; jis jautė, kad anas 
stovi už sienos, veidu į jį; atrodė, girdėjo kvėpavimą. Taip, 
kiek taviškių sušaudžiau? Jis iš tikrųjų negalėtų pasakyti. Tai 
buvo seniai seniai, per pilietinį karą. Galėjo būti tarp septy
niasdešimt ir Šimto. Kas iš to? Dėl to niekas nekaltas; tat 
buvo kitaip, negu Richardo byloje, šiandien vėl tą pat pasiūlytų. 
Net jei iš anksto žinotų, kad revoliucija atiduos valdžią į Nr. I 
rankas? Taip, net ir tuo atveju.

„Su tavim", tarė sau Rubašovas, žiūrėdamas į sieną, už 
kurios buvo anas, kuris tuo tarpu užsidegė cigaretę ir pūtė 
dūmus į sieną, „su tavim neturiu jokių sąskaitų. Aš tau 
neskolingas už taksi. Tarp tavęs Ir manęs nieko bendro nei 
pinigais nei žodžiais... Ką? Ko dar nori?“

Nr. 402 ėmė belsti. Rubašovas priėjo prie sienos.
— JUMS SIUNČIA TABAKO — išgirdo jis. Paskum 

Nr. 402, norėdamas prisišaukti prižiūrėtoją, ėmė tyliai belstis 
į duris.

Rubašovas sulaikė kvapą. Po kelių minučių jis išgirdo 
lėtus senio žingsnius. Neatidarydamas Nr. 402 durų, prižiūrė
tojas paklausė pro langelį:

— Ko norite?
Rubašovas, nors ir labai norėjo, negalėjo Išgirsti atsakymo. 

Po to prižiūrėtojas gana garsiai pasakė:
*- Negalima, neleidžia taisyklės.
Sį kartą Rubašovas vėl negalėjo girdėti, ką pasakė Nr. 402. 

Po to pasigirdo prižiūrėtojo balsas:
— Bus pranešta, kad įžeidėte mane.
Lėti prižiūrėtojo žingsniai pranyko koridoriuje,
Truputį patylėjęs Nr. 402 tarė:
— ATRODO BLOGAI SU JUMIS.
Rubašovas neatsakė nieko. Baisiai norėjo rūkyti. Vaikš

čiodamas po vienutę tarė balsiai galvodamas apie Nr. 402: 
„Būtinai norėčiau tave prigriebti^ Ojgąl ir tau neatsilyginau 

už taksi? Ar žmogus privalo atsakyti Ir už tai, kas teisinga tr 
būtina?“

Vis labiau trūko seilių, galva ėmė svaigti.
Ar reikia atsakyti ir už tai, kas teisinga? Salia proto kri

terijaus ar yra dar kiti kokie kriterijai?
Ar teisinga skola nebūtų kaip tik pati sunkiausia skola, 

jeigu ją svertame ant tų kitų svarstyklių? Ar tokia skola kaip, 
tik nėra dviguba skola? Juk kiti bent nežino ką daro?...

Jis sustojo vidury aslos. Kas su juo atsitiko? Religinis 
pamišimas? Jis kalba pats su savim, jo lūpos kruta. t

~~ Atsakysiu. į
Po suareštavimo pirmą kartą išgyveno baimę. Veltui ieš

kojo cigarečių.
Salia lovos vėl pasigirdo beldimasis:

ZUIKELIS SIUNČIA TAU SVEIKINIMUS.
JIS prisiminė tą pageltusį veidą. Jo nuotaika sugedo. Jie. 

paklausė:
— KAIP JIS VADINASI?
Nr. 402 atsakė:
— NENORI PASAKYTI. TAČIAU SIUNČIA SVEIKINI

MUS.
XII

Po pietų Rubašovo savijauta dar pablogėjo. Ėmė krėsti, 
drugys. Skaudėjo dantų smegenis, viršuje dešinėje pusėje. 
Nors nuo suėmino nieko nebuvo valgęs, valgyti nenorėjo. Jį 
krėtė šaltis, kažkas draskė gerklę. Mintys svyravo tarp dviejų 
polių: baisaus noro iMcyti ir frazės: Sumokėsiu.

Negalėjo atsikratyti įvairiu prisiminimų; skambėjo ir 
ūžė ausyse. Veidai ir garsai iškildavo ir vėl pranykdavo; vi» 
jo praeiti*, kaip koks skaudulys prie kurie negalima prisiliesti.. 
Praeitis, tai judėjimas, partija; dabartis ir ateitis priklausė 
taip pat partijai; betgi jo praeitis, ar ne pati partija? Ir 1a 
praeitis staiga susvyravo. Šiltas ir gyvas partijos kūnas staiga 
apsipylė žaizdomis —* pūliuojančiomis žaizdomis, kruvinai*. 
ženklais. Ar galima Istorijoje surasti labiau paliegusius šven
tuosius? Ar bebuvo kada nors teisingas reikalas blogiau repre
zentuojamas? Kadangi Partiją — įstieūnijual Istorija, vadžo#*,. 
pati istorija — ligonis, <& d.)
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Gausus lietuvių med. daktaru prieauglis Tiihingene

Lietuva ir Ukraina — bendro li
trinio kraštai, tik pastaroji geopoli- 
tiškai labiau Rusijos sterblėj, iš ku
rios sunkiau išlįsti. Tačiau abidvi ri
ša tas pats ilgų amžių troškimas būti 
savarankiomis ir ta pati kova dėl 
Nepriklausomybės. Tik Ukrainai li
kimas nelėmė taip ilgai gyventi vals
tybiniu gyvenimu kaip Lietuvai. 
Kultūriškai jas apsprendžia ir skiria 
geopolitiniai, religiniai, tradiciniai ir 
kalbiniai faktoriai. Tačau jas abidvi 
sieja tas pats kūrybinis veržlumas, 
ta pati kultūrinė dvasia nepasiduoti 
nei Rytų, nei Vakarų priespaudai.

Ukrainiečių dailė, kaip ir mūsiš
kė, brendo panašiomis politinėmis 
aplinkybėmis. Iki pirmojo Didžiojo 
karo ji buvo priversta augti rusų 
■dailės mokyklose. Jai čia buvo bru
kama ne tik rusų kalba, bet ir dva
sia, prieš kurią ukrainiečių intelek
tualai lygiai kovojo, kaip ir mūsiš
kiai. Aleksandras Muraška, Feodo
ras Kryčevskis, Jurgis Narbutas, bai
gę Petrapilio Dailės akademiją, sku- 
'bėjo i Mūncheną, Londoną, kad at
vežtų Ukrainai naujų meninių tech
ninių laimėjimų.

1917 m. Ukraina buvo deklara- 
■vusi savo Nepriklausomybę, kurią 
'išlaikė iki 1920 m. Sis trumpas Ukrai
nos žydėjimo laikotarpis padėjo sti- 

■prius pagrindus ir ukrainiečių dailei. 
Tais pačiais Nepriklausomybės pa
skelbimo metais Kieve aukščiau mi
nėtų ir M. Boičuko, A. Novakloskio ir 
M. Buračeko iniciatyva buvo įsteigta 
Ukrainos Dailės Akademija. Ji su
vaidino. didelį vaidmenį ukrainiečių 
'moderniosios dailės plėtotėje.

Impresionizmas, monumentaliz- 
■mas, ukrainietiško bizantinio, sinteti
nio stiliaus ieškojimas —. tai buvo 

■šios akademijos leitmotyvai. Šios 
■dailės srovės greit persimetė į Lvovą, 
į Charkovą. Bolševikams likvidavus 
Ukrainos Nepriklausomybę, dalis 
dailininkų Kieve pateko į bolševizmo 
vergiją. M. Boičukas ir jo išgarsė
jusi monumentalistų srovė buvo bol
ševikų apkaltinta kaip kontrarevo- 
liucionieriai ir buvo likviduota. Li
kusieji Kieve dailininkai buvo jėga 
priversti piešti Stalino, Lenino por
tretus ir kurti socreąlizmo srovę.

Dauguma Kievo akademikų persi
kėlė į Lvovą. Iš čia veržėsi į visas 
pusės laisvasis Ukrainos menas. Čia 
veikė žinoma, O. Novakioskio dailės 
•mokykla, kuri ruošė jaunąją dailės 
kartą Galicijai ir Volynijai. Lvove 
■kūrėsi dailės organizacijos, buvo or
ganizuojamos parodos, leidžiami me- 

>no kūriniai. Dailininkai susisiekė ne 
•tik su Lenkijos, bet ir su Prancūzi
jos, Italijos moderniuoju menu. An
trojo pasaulinio karo metu į Lvovą 
■subėgo iš Kievo, Charkovo, Poltavos 
■ukrainiečiai dailininkai, kurių dau- 
,guma vėliau atsidūrė tremtyje.

1947 m. ukrainiečių dailininkai 
■buvo suruošę didžiulę DP dailės pa
rodą Mūnchene, kur daugiausiai da
lyvavo patys ukrainiečiai. Tais pa-

Reikšminga, bet nepastebėta sukaktis
Kai prieš daugiau ncgų?metus lai

ško buvo kreiptasi į vienos vokiečių 
spaustuvės direktorių p. R. Bauer, 
■prašant spaustuvės pagalbos bendra
jam tremtinių laikraščiui vokiečių 
kalba leisti, buvo gautas maždaug 
toks atsakymas: „Aš jau seniai ste
bėjaus, kodėl jūs, leisdami DP laik
raščius paskiromis tautinėmis kalbo
mis, nepasistengiate suorganizuoti 
■tokio, kuris būtų prieinamas ne tik 
visoms DP tautybėms bendrai, bet ir 
vokiečių visuomenei. Čia gyvendami, 
jūs neišvengiamai turite ir su ja ben
drų reikalų, tačiau ji ligi šiolei per 
maža turėjo progos giliau pažinti, kas 
jūs iš tikrųjų esate ir kuriuos dvasi
nius turtus su savimi atsigabenot. Ši
tam, mano nuomone, pagrindiniam 
uždaviniui ryškinti, periodinis laik
raštis jau seniai turėjo gimti. Tai 
mano gilus įsitikinimas. Ir jeigu jūs 
šiandien ateinate prašyti mano pa
galbos, aš tegaliu įsivaizduoti, jog jūs 
imatės ralizuoti tai, ką aš seniai lai
kiau būtinu dalyku. Tad padėsiu 
jums, kiek tik galėsiu.“ — Tikrai, 
praėjo kuris laikas, ir toks bendra
sis tremtinių laikraštis vokiečių kal
ba, pavadintas j,Im Ausland“, jo ir 
kitų bičiulių padedamas, galėjo pa- 
.iirodyti.

Ukrainiečių dailė
Rašo Stp. Vykintas

čiais metais buvo išleistas didžiulis 
spalvotas dailės kūrinių leidinys 
„Ukrainiečių Dailė“ (Ukrainske ma- 
liarstvo), kuriame telpa 15 dailininkų 
reprodukcijos. Sis leidinys tik iš da
lies reprezentuoja ukrainiečių dailę 
tremtyje. Iš jo galima susidaryti 
vaizdą, kad ukrainiečių modernioji 
dailė yra glaudžiai susijusi su Vakarų 
Europos moderniaisiais dailės sąjū
džiais. Impresionizmas, ekspresio
nizmas — visa tai yra ukrainiečių 
dailininkų kultyvuojama. Ukralnie- 
tiškas gamtovaizdis (M. Nedilko „Ant 
Dniestro krantų“, M. Morozo „Juo
dieji kalnai“), ukrainiečių žmonių ti
pai (M. Dmitrenko „Daina“ — trys 
dainuojančios ukrainietės, O. Bula- 
vickio. „Pabėgėliai“, Sv. Gordinskio 
„Muzikantai“ — labai primena St. 
Ušinskio dekoratyvinę kryptį) yra 
būdingas tautinio ukrainiečių meno 
kelias. Taip pat labai charakteringas 
M. Butovičiaus kūrinys „Baladė apie 
tris brolius iš Azovo“. Tai primena 
mūsų Vyčio veržlumą, tačiau ukrai
niečių dvasioj.

Stipriausi yra portretistai: J. Huiz- 
dovskis, M. Dmitrenko ir W. Kry-

čevskis. Klasikinis ar impresionisti
nis žmogaus traktavimas, psichologi
nis įsigilinimas, kompozicijos tobulu
mas jų kūrinius iškelia į Vakarų Eu
ropos dailės plotmę.

Ukrainiečių naujosios dailės mo
dernizmas yra daug santūresnis, ne
gu mūsiškės. Tačiau, savo individua
lumu, menine jėga yra daug silpnes
nis. Ukrainiečių dailė mums labiau 
primena J. Vienožinskio, Varno, P. 
Kalpoko kelią. Apskritai, ukrainiečių 
dailės kultūra yra vakarietiškai 
aubšta.

Be abejo, labiausiai atsiliepė 
Ukrainai ilgas caristinės ir bolševi
kinės priespaudos laikotarpis. Dailė, 
kaip ir kiekviena kūrybinė sritis, 
reikalinga laisvų, nepriklausomų, 
ekonomiškai gerų sąlygų. O jas te
gali sudaryti savaranki valstybė. Kai 
bus ateityje Ukraina nepriklausoma, 
tada jos suklestėjusi dailė pražydės 
naujais, dar modernesniais žiedais. 
Mes lietuviai iš širdies galime Ukrai
nai palinkėti — visiškos valstybinės 
laisvės ir kultūrinio, kartu ir dailės, 
žydėjimo.

Studija apie namų statyba
(Pabaiga sekančiame Nr.)

Masinei statybai, taikomus butus 
pirmiausia tektų vertinti, išeinant iš 
ekonomiško ir tikslingo gyvenamojo 
ploto suskirstymo, su tikslu patalpinti 
kaip galima daugiau žmonių, nepra
silenkiant su kūno bei dvasios higie
nos reikalavimais. Geras sprendimas 
surandamas plotą tausojant ir išly
ginant santykį tarp gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų patalpų. Visai nereiš
kia, kad butas bus geras, kai jo gy
venamasis plotas bus didelis, net per 
didelis, tuo tarpu kai negyvenamasis 
— per mažas. Matematinis šių abiejų 
plotų santykis teoretiškai gali atro
dyti labai geras, bet esmėje butas 
gali būti niekam tikęs. Todėl negali
ma aklai laikytis taisyklės: juo di
desnis gyvenamasis ir mažesnis ne
gyvenamasis plotas, juę geresnis butas.

Iš šio taško išeinant, tenka kon
statuoti, kad autorius, besivaikyda
mas šio „gerojo“ santykio, labai yra 
nuskriaudęs negyvenamąjį plotą. Ne
labai tikslus nei šio ploto pavadini
mas: negyvenamasis. Juk gyvenimo 
bute nesudaro vien sėdėjimas minkš
tame fotelyje, pastatytame salione 
ant persiško kilimo. Buto šeimininkė 
didžiąją dienos dalį praleidžia, ga
mindama maistą, plaudama indus, 
dabodama vaikus ir 1.1. Ji vargiai 
turi laiko pasidžiaugti dideliu gyve
namuoju plotu, priešingai, jai. reikia 
sugaišti daugiau laiko jam tvarkyti 
bei .valyti. Šeimos tėvas, kaip tai
syklė, dirbąs ne namie, taip pat turi 
mažai laiko naudotis tuo plotu.

Ta proga verti dėmesio butų

Kaip ir kiekvienas didesnis užsi
mojimus, taip ir šio laikraščio leidi
mas išgyveno savo bėdas ir sunku
mus, kol pasiekė žydėjimo ir klestė
jimo viršūnę — net ir pačių vokiečių 
leidžiamiems laikraščiams ne visados 
pasiekiamą tiražą. Valiutos reforma 
ir čia negalėjo neatsiliepti, tačiau 
laikraštis nė kiek nesusitrukdė ėjęs 
ir, turiniu padaręs šuolį aukštyn, ne
veltui pačių vokiečių skaitytojų pri
skiriamas prie pirmaujančių savait
raščių, leidžiamų vokiečių kalba. 
Šiandien jis jau nebeapsibrėžia trem
tinių stovyklomis, kurių daliai jo net 
nebepritenka, nebesitenkina vien Vo
kietija, bet pasiekia ir tolimus užsie
nio kraštus, kaip tremtinių kūrinys, 
atskleidžiąs pasauliui tiesą, pagrįstą 
skaudžiais išgyvenimais ir tokiais pat 
patyrimais. Kiek toji tiesa svari vie
niems ir nepageidaujama kitiems, sa
vaime pasako ir Maskvos radijo ko- 
neveikią puolimai, kurie susigrįžtant 
buvo taikomi „Im Ausland“ adresu.

Beveik nepastebėtai praėjo pir
mosios šio didelio užsimojimo meti
nės: praėjusių metų liepos 1 d. pasi
rodė , pirmasis to laikraščio numeris, 
išimtinai pabaltiečių tvarkomas. 
Jiems teko išnešti didžiuosius orga
nizacinius sunkumus, iki palaipsniui 

I sprendimai, kur virtuvės jungiamos 
| su valgomaisiais. Čia apibūdintose 
sąlygose gyvenančiai šeimai, o tokių 
bus dauguma, toks virtuvės ir valgo
mojo sujungimas duoda galimybės 
žymiai suprastinti šeimos aptarnavi
mo darbus.

Kalbant apie negyvenamąjį plotą, 
svarbiausiąją jo patalpą sudaro vir
tuvė. Viso civilizuotojo pasaulio 
kraštuose butų statytojai daug dė
mesio kreipia į tinkamą virtuvės iš
planavimą ir įrengimą; Ilgų studijų 
ir bandymų išdavoje atsirado nor
muotosios virtuvės. Garsios yra ame
rikiečių, anglų, prancūzų, vokiečių ir 
1.1, normuotosios virtuvės. Įdomu 
tai, kad jos visos turi daug panašu
mo, kas kalba už tai, kad jų pagrinde 
glūdi tam tikras taisyklingumas. Vir
tuvės įrengimo klausimas tiek yra 
pažengęs normavimo kryptimi, kad 
kitų kraštų pramonė jau serijomis 
gariiina virtuvių įrengimus. Pvz., ame
rikiečių bendrovė „Ingersoll“ 1947 m. 
serijomis pradėjo gaminti instaliaci
jos bloką, apimantį visą virtuvės, 
skalbyklos, vonios ir vandens klozeto 
įrengimą su visomis reikalingomis 
spintomis.

Nieko nebūtų buvę paprasčiau, 
kaip kitų kraštų surinktus patyrimus 
panaudoti tiek virtuvės, tiek sanita
rinių įrengimų bei reikalingų sandė
lių klausimo tinkamam sprendimui 
bute, kuris pretenduoja Į pavyzdin
gumą. Gera šeimininkė padarytų 
daug pagrįstų užmetimų autoriaus 
pateiktiems buto ūkiškųjų patalpų 
bei įrengimų sprendimams. Virtu
vės galėtų būti mažos, bet tada jų 
įrengimas turėtų būti atliktas pagal 
taisykles, privedusias prie jo sunor- 
mavimo anksčiau paminėtuose kraš
tuose.

To autoriaus siūlymuose nėra. 
Nėra nė vienos normuotos virtuvės 
pavyzdžio. Mažos normuotosios vir
tuvės tinka aukšto civilizacijos lygio 
kraštuose, kur, kaip pvz. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, naudojama 
daug konservuoto maisto, kas supras
tina su mityba surištus darbus ir 
maisto atsargų laikymą. Ten šaldy
tuvas įgalina apsieiti be atskiro pro 
langelį vėdinamo ir apšviečiamo 
maisto produktų sandėlio, ko negali 
būti kraštuose, kur ne kiekviena šei
ma šaldytuvą gali turėti. Tokiuose 
kraštuose būtinai reikalingas rūsys, 
kuriame dar gali tilpti skalbykla, 
sandėliai daržovėms, vaisiams, kurui 
ir 1.1. Nors iš autoriaus planų gali-

įsijungė ir kitos tautybės. Su šių 
pastarųjų įsijungimu ypatingai susti
prėjo laikraščio kokybė. Stambus lai
mėjimas yra tas, kad teisingai trem
tinių kovos idėjai atsiranda vis dau
giau ir daugiau talkininkų, o laik
raščio atstovaujamoms tautoms — 
nuoširdžių bičiulių. Ir štai čia kada 
nors ir šio laikraščio vaidmuo pasi
rodys buvęs iš tikrųjų didesnis ir 
reikšmingesnis, negu dabar jį galė
tume įsivaizduoti, (z)

Spauda, dažnai primindama mūsų 
studentijos vargus ir prašydama 
jiems paramos, tik retkarčiais pai
liustruoja jos darbo vaisius, parašy
dama apie vieną kitą jauną kurios 
nors mokslo šakos daktarą. Taip ei
liniam tautiečiui gali apie mūsų stu
dentiją susidaryti įspūdis, neatitin
kąs jos noro dirbti.

Tuo tarpu vienas lietuviškųjų 
Brooklyno laikraščių, po laidotuvių 
direktoriaus skelbimu pranešė, kad 
pastarųjų metų bėgyje Tūbingeno 
Karl-Eberhard’o universitetas, žymus 
pasaulyje, išleido gausų med. dak
tarų — lietuvių tremtinių būrį, pa
žymėdamas, jog panašų skaičių su
darydavo ir Kauno Vytauto Didžiojo 
Universiteto metinė laida.

Tai tikrai džiuginąs ir vertas di
desnio dėmesio faktas, ne vien dėl 
senos, visiems žinomos tiesos, jog 
tikroji tautos galybė glūdi jos mo
kytų žmonių skaičiuje, bet ir šių mū
sų jaunųjų intelektualų pasiryžimu 
nugalėjusiu visas kliūtis.

Štai visa eilė tremtinių tautiečių 
baigusių minėtą universitetą bei įgi
jusių med. daktaro laipsnį pas pa
saulio garsenybes:

Pas prof. dr. Birck’ą (vaikų ligos) 
— Aleksandra Zaunlutė; prof. dr.

ma suprasti, kad rūsiai yra, bet jų 
naudojimo galimybės neparodytos.

Reziumuodamas savo pastabas dėl 
buto ploto suskirstymo į patalpas, jas 
pailiustruosiu keliais ryškesniais pa
vyzdžiais.

Pirmame (1), vienai šeimai skir
tame, namo projekte su 33,36 ketv. 
m. gyvenamojo ploto, yra erdvus gyv. 
kambarys, pakankamo dydžio mie
gamasis ir mažas valgomasis (nišos 
pavidalo). Tokiame bute antras mie
gamasis būtų reikalingesnis už val
gomąjį. Tą patį galima pasakyti ir 
dėl antro (2) projekto. Trečiame (3) 
projekte yra jau 2 miegamieji, bet 
vienas jų — per didelis, o antras — 
per mažas. Penktame (5) projekte 
gyvenamasis plotas suskirstytas tin
kamai, nes yra 3 geri miegamieji, 
nors gyv. plotas turi tik 65,71 ketv. 
m. Neįprastas yra gyv. kambario pa
talpinimas viršuje, o vieną miegamų
jų — apačioje. Tokiame bute rei
kėtų jau vonios. Sis projektas yra 
žymiai geresnis už 8-ą, kurio 2 mie
gamiesiems skirtas plotas yra per di
delis. Gyv. ploto suskirstymo atžvil
giu bene geriausias bus 36-tasis pro
jektas, kur 53,38 ketv. m. telpa erd
vus gyv. kambarys ir 3 pakankamo 
dydžio miegamieji, sutalpinantieji 6 
lovas. Plano sprendimas įgalina ap
sieiti su mažu prieškambariu. Sį pla
ną reikėtų patobulinti įvedant sieni
nes spintas rūbams, tada jis tikrai 
tiktų masinei statybai. Gyv. ploto 
suskirstymo atžvilgiu verti dėmesio 
didelių butų blokuose p. 39-tas ir 40- 
tas. Juos taip pat reikėtų patobulinti, 

Psichologų suvažiavimas Londone
SOVIETAI iŠ BAIMES NEDALYVAUJA

Rugpiūčio 11 dieną į Londoną su
važiavo per 2000 psichologų ir psi
chiatrų bei socialinės srities darbuo
tojų iš 54 kraštų, pirmosios tarptau
tinės psichinės sveikatos konferenci
jom Sovietų Sąjunga atsisakiusi at
siųsti savo atstovus. Manoma, kad 
Sovietai pabijoję, jog jie nebūtų la
biau įtraukti į politinę, negu į moks
linę areną.

Kongresas truks 10 dienų. Tiki
masi, jog per pranešimus ir debatus 
bus išdirbti pagrindiniai principai, 
kaip kovoti su pasaulyje esančiomis 
psichinėmis ligomis.

Konferencijoje nagrinėjamas teo
retinis psichinės sveikatos aspektas 
ir siejamas su paskirų asmenų agre- 
syviniu pasireiškimu. (Gal būt So
vietai IT pabijojo tokio klausimo, ku
ris būtų palietęs Sovietų vadų agre
syvumą, kaip nenormalų politinį pa
sireiškimą). Agresyvumas siejamas 
su individais, bet ne su tautomis. Pir
madienį buvo nagrinėjamas protinės 
higienos klausimas tema „Protinė 
sveikata ir pasaulinė pilietybė".

Nemažiau svarbus klausimas — 
„nusikaltimo kilmė“. Dėl šio klausi
mo pasireiškė nuomonių skirtumai. 
Čia iškyla klausimas, ar nusikalti

Fischer’į (tropinis institutas) — Ge
diminas Grinevičius, Antanas Ja- 
nauskas; prof. dr. Kretschmer’) (psi
chiatrija ir nervų ligos) — Rimvydas 
Sideravičiūs, Jonas Karvelis, A. Mi
linavičius; prof. dr. Stock’ą (akių li
gos) — E. Griniūtė; prof. dr. Gotron’ą 
(odos ir venerinės ligos) — Kazimie
ras Ambroąaitis, Aldona Simkienė- 
Pileikaitė, Veronika Adomavičienė- 
Somkaitė, Vytautas Majauskas, Gie
drė Salčiūtė, Irena ’Bagdonavičienė- 
Gumeniukaitė, Elena Milinavičienė- 
Žuraitė, Vytautas Jurgelevičius, Vik
torija Vaitiekaitytė, Albertas Aviža; 
prof. dr. Letterer’į (pataloginė ana
tomija) — Albinas Šmulkštys, Irena 
Kuraitė, Sofija Oželytė; prof. dr. 
Berthold’ą (vidaus ligos) — Petras 
Kisielius, Vytautas Gruzdys, Jonas 
Valaitis; Antropologiniam Institute 
— Rimutis Vienožinskis, Vytautas 
Dargis, Vladas Adomavičius, Algir
das Kudirka, Algirdas Valiūnas.

Be to, odontologijos skyrių baigė 
keturios dantų gydytojos: Marytė 
Sabaliauskaitė, Liucija Eitmanavi- 
čiūtė, Apolonija Nenartaitė ir Vita 
Paliokaitė.

Šiuo metu sekančią egzaminų se
siją pradėjo laikyti kita 6 lietuvių 
tremtinių grupė.

Džiaugdamiesi šiais gražiais 31, lie
tuvių tremtinių vien tik Tūbingeno 
Universitete pasiektais darbo rezul
tatais, sveikinam ir linkime savo ži
nias ir jėgas panaudoti laisvos Lie
tuvos ir lietuvių tautos gerbūviui.

Ainius

įvedant sienines spintas gausios šei
mos rūbams ir skalbiniams .sutal
pinti. Gyv. ploto suskirstymas 8b 
projekte neišlaiko jokios kritikos. 
Dviems jo miegamiesiems skirta net 
40 kvt. m. Šio buto plote lengvai 
tilptų 3 miegamieji ir tada jame ga
lėtų gyventi gausi šeima.

Ryškiausią per mažo prieškamba
rio pavyzdį randame trečiame (3) 
projekte, kur jam skirta vos 1,8 ketv. 
m. Visose keturiose jo sienose — 
durys. Kur dėti viršutinius rūbus?

Ekonominiu požiūriu labai svarbų 
vaidmenį vaidina buto sanitarinių 
įrengimų talpinimas greta virtuvės, 
kas įgalina pigiai aprūpinti juos van
deniu ir nukanalizuoti. Į šito reikalo z 
reikšmę 7 F, 8 b, 36, 38 ir 39 planuos* 
autoriaus nebuvo atsižvelgta.

Kalbant apie autoriaus siūlomų 
projektų architektūrinę. pusę, tenka 
pasakyti, kad ji yra išlaikyta moder
niškoje dvasioje. Kiek skeptiškam 
reikėtų būti tik dėl pomėgio naudoti 
kampinius langus. Šita jau nykstanti 
mada vargiai tinka masinei statybai, 
juo labiau, kad patalpų apšvietimo 
ir baldų išdėstymo atžvilgiais kam
piniai langai yra blogesni už nor
malius. (B. d.) Arch. V. švipas

Straipsnio pradžioje padarytos šio* 
korektūros klaidos: 1) vietoje „mąs
čius taikomos statybos sąlygas“ tu
rėjo būti: „masėmis taikomos"; 2) vie
toje „vienišas spintas“ turėjo būtlr 
„sienines spintas“.

mas yra įgimtas (krikščionių pažiūra) 
ar įgytas.

Suvažiavimo pirmininkas dr. E. 
James pareiškė delegatams, kad ar jie 
sutiks ar ne dėl nusikaltimo kilmės, 
„daugiausia pasaulio -problemų šian
dien kabės ant nusikaltimo jausmo“. 
Toliau dr. James reporteriams pasa
kė, kad „kai kurių tautų keistas įpro
tis“ kyląs iš kolektyvinio nusikalti
mo jausmo. Pasak jo, Vokietija nie
kad nesijautė esanti kalta dėl pir
mojo pasaulinio karo pradėjimo. 
Šiandien Sovietų Sąjunga apimta nu
sikaltimo jausmo dėl to, kad ji at-, 
metė Dievą ir sunaikino senąjį reži
mą. Dr. G. R. Hargreaves priminė, 
jog JAV kenčiančios dėl atominės 
bombos numetimo. Kiti kalbėtojai 
nurodė, jog jie mėgins rasti priemo
nes, kad būtų galima pakeisti cha
rakterio struktūrą (individą) pasaulio 
taikos labui. Dr. Ives Hendrick, Har
vardo medicinos mokyklos psichiatri
jos skyriaus prof.' asist., pareiškė: 
„Mes negalime prisidėti prie žmoni
jos gerovės filosofine fantazija. Mes 
turime praktiškai pritaikyti mūsą 
išradimus“. Koki bus šios konferen
cijos nutarimai, paaiškės tik jai pasi
baigus (NYHT/am)
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Europa atsitiesia, bei...
Karas ar taika — pareina nuo Kremliaus

59 tautos atsisveikina su Londonu
JAV — OLIMPIADOS LAIMĖTOJA, ANTROJE VIETOJE ŠVEDIJA

Neseniai broliai Alsopai, žymiausi 
amerikiečių žurnalistai, rąžė, kad ki
to karo „baisus šešėlis“, kuris pasku
tinėmis savaitėmis aptemdė pasaulį 
Berlyno blokadą įvedus, artimai atei
čiai pagaliau prablaškytas. Ar jis vėl 
nusileis, pareis nuo konferencijų re
zultatų. O šis savo ruožtu pareis nuo 
nenuilstamo rusų diktatoriaus Stali
no. Niekas nežino, ką Stalinas gal
voja. Žinomi tik faktai, su kuriais 
jis susiduria. Ir šie faktai, žinoma, 
veikia sprendimą, kurį dabar Stali
nas turi padaryti“. Taigi, karas ar 
taika — raktas yra Stalino rankose.

' Tačiau ir Stalinas turi rūpesčių, 
kurių atspindys prasiveržia pro gele
žinę uždangą. Stalinas manęs, kad 
po karo dėl raudonosios armijos ga
lybės ir komunistų veikimo galės So
vietų Sąjunga valdyti didžiausią Eu
ropos dalį ir Vidur. Rytus. Tačiau 
taip neįvyko. Raudonoji armija su
stojo ten, kur ji stovėjo karo meto 
pabaigoje.

Dabar esą žinoma, kad komunistai 
negali pagrobti valdžios legaliu ar 
nelegaliu būdu Vakarų Europoje. Eu
ropa rodo atsitiesimo ženklų ir tai 
Marshallio plano parama. Taip Va
karai stiprėja ir karinėje srityje su- 

• atjungdami ir Amerikai talkininkau
jant Graikijoje sukeltos riaušės bai
giamos numalšinti. Irane nepavyko. 
Bet šių nepasisekimų, reikia dar pa
minėti pačioje Sovietų įtakos sferoje 
nesklandumus. Tito pats nukrypo 
nuo linijos, jo užraugta sėkla mielai 
randa gerą dirvą Čekijoj, Lenkijoj, 
Vengrijoj, tik čia raudonoji armija ją 
sutramdo su batu.

Berlyno blokadą komunistinis jau
nimas pasmerkė. Rytų zonoje užda
romos įmonės ir ūkis eina sugniuži
mo linkme, tik vėl ir čia palaiko rau
donoji armija. Lenkijoje atsiranda 
„nacionalistų ir maskviškių“ ■— Go- 
mulkų ir Bermanų. Tas pats reiški
nys ir Čekijoje. Gotwaldas vis dar 
čekiškas komunistas, kuris jaučia ki
taip negu Maskvos viešpačiai. Pa
našūs įvykiai yra Vengrijoje. Net 
Kinijos komunistai jau labiau pasi
darę nacionalistiniais — ir čia jau
čiama Tito pasėta sėkla.

Broliai Alsopai daro sprendimus, 
kad Sovietų galybė irstanti, tik rau
donoji armija lieka galinga, nors pa
saulyje dar ir turi milijonus lojalių 
ir paklusnių komunistų tarnų.

NL, FL IR JL FILISTERIŲ lit 
KORPORANTŲ DĖMESIUI

NL, FL ir JL Vykdomosios Tary
bos pirmininkui A. Diržlui išvykus į 
Venecuelą, šias pareigas nuo rugpjū
čio 5 d. eina pirmininko pavaduotojas 
Stepas Vykintas. Visais šių kor
poracijų reikalais rašyti jo vardu: 
(13b) Memmingen, Air port DP Camp.

Tokių metu, rašo NYHT, Krem
liaus diktatorius kartu su kitais po- 
litbiuro nariais turi atsiminti šiuos 
silpnumo faktus, prieš darydamas 
sprendimą. Niekas negalįs pasakyti, 
koks bus galutinis Stalino sprendi
mas. Jis gali pasitraukti ir konsoli
duoti savo poziciją, kad pasaulis dar 
atsikvėptų. Arba jo silpnumas gali 
priversti jį ir toliau nenuilstamai 
spausti. Taigi mums lieka tik nekan
triai laukti, (ja.)

SOVIETAI ĮSIKURIA ABISINIJOJE
NYHT bendradarbis Steele iš Ad

dis Abebos rašo, kad Sovietų Sąjunga 
taip pat norinti įsiteikti Haile Selas
sie. Addis Abeboj Sovietai įsitaisę 
savo pasiuntinybę, ligoninę ir pro
pagandos skyrių. Tačiau jų aktyvu
mas dar nėra didelis, nes čia kraštas 
senų pažiūrų ir religingas.

Sovietų pasiuntinybėj dirbą tik 5 
asmenys ir su šeimomis. Ligoninėj 
dirba 21 rusų daktaras ir asistentas. 
Ji buvusi atidaryta su didžiausia 
pompa. Ligoninei įrankius parūpino 
Sovietai, bet jie pagaminti Amerikoje. 
Be ligonių gydymo, rusai dar daro 
bandymus su tropinėmis ligomis.

Propagandą vykdą kol kas foto
grafijų ir plakatų vaizdais apie ste
buklingąją Sovietų Sąjunga. Čia jie 
platina anglų kalba „Mascow Daily 
News“ ir „The News Times“ laikraš
čius. Kol kas Sovietai dar nepajėgė 
nurungti angių ir kitų. Vyriausybėj 
patarėjais vis dar tebėra britai, šve
dai, amerikiečiai. Britų karininkai 
apmoko Abisinijos kariuomenę. Šve
dai taip pat turi per šimtą asmenų, 
kurie dirba karinėje srityje.

Ar So vi- i.iims pasiseks išplėsti sa
vo veiklą, kol kas dar ženklų nėrą. 
(m.) 

Įvairios žinios
• Iš Čekoslovakijos pabėgo jau 7- 
tas buvęs ministeris. Paskutinis at
vyko { US zoną žemės ūkio ministe
ris su žmona. Buvę ministerial ren
kasi Anglijoje ir gal Amerikoje. Taip 
pat atbėgo jau 16-sis Čekų genero
las. (AP)
• AP praneša, kad Graikų kariuo
menė buvusi apšaudoma iš Albani
jos, nes partizanai prispirti prie pat 
sienos ir jie eina į Albaniją.
• Tito kalba išdidžiai pabrėždamas, 
jog jis laikosi Sovietų Sąjungos drau
gystės ir visų tų keturių komunistų 
mokslų. „Mes, sako jis, įrodysime 
pasauliui, kad mūsų socialistinis 
kraštas nėra siauras ir nacionalisti
nis, bet jis dirba viso pasaulio dar
bininkų gerovei." (AP)
• Švedijoje komunistai sugalvojo 
naują būdą nariams verbuoti. Čia 
yra didelių sunkumų nariams pri
traukti į komunistų partiją, nes so
cializmas jiems išmuša iš nagų visus 
kozyrius. Sį pavasarį buvo viename 
Stockholmo fabrike suorganizuotas 
„diskusijų klubas“. Į tą klubą įstojo 
daug darbininkų nariais. Po kelių 
savaičių šie nariai gavo komunistų 
partijos nario bilietus. Aktyvieji dar
bininkai atsisakė tų nario bilietų, o 
pasyvieji liko komunistų partijos na
riais per apgaulę. Nors KP augimui 
daug nepadės, tačiau ji vis dėlto gali 
lėtai gyvuoti ir veikti. (Newsletter)
• Budapešte atsiradę labai daug el
getų, kurie susirenka „algą“ tris kar
tus didesnę už valdininkų. Kai kurie 
gauna per mėnesį 2000—3000 forinų, 
kai tarnautojai tegauna 600—1000 fr. 
Esančios elgetų mokyklos, kuriose nu
rodoma, kaip reikia prašyti, kaip at
rodyti suvargusiai ir 1.1. Policija

pradėjusi kovą su elgetavimu, nes 
tarp elgetų esą visai sveikų, jaunų 
vyrų. (HT)
• Amerikiečių ir britų karo policija 
Berlyne „atmušė“ dvi rusų „invazi
jas“, kurias sudarė vokiečių policija 
remiama sovietų. Per stūmimą ne
buvę kovos, bet incidentai padidina 
pavojų, kuri sukelia suskilusi Ber- ■ 
lyne policija į dvi stovyklas. Toks 
policijos įsiveržimas aiškinamas spe
kuliantų ieškojimu, tačiau matyti) 
kad turėta ir kiti tikslai.
• P-lė Bentley pasisakė, jog ji 1944 
m. gavusi iš Sovietų pasiuntinybės 
pirmojo sekretoriaus Anatol Gromov 
2000 dolerių ir raudonąją žvaigždę 
už pasitarnavimą šnipinėjant Sovietų 
naudai. P. Bentley, pareiškė tatai 
JAV neamcrikinės veiklos kvotų ko
mitetui. Dabar, kaip jau buvome 
pranešę, šnipų tinklas narpliojamas 
toliau. Nemaža medžiagos pateiks 
buvę Sovietų pasiuntinybės personalo 
vaikų mokytojai Samarin ir Kosen- 
kina.
• J.A.Valstybėse yra per 600.000 
ūkininkų ir apie 200.000 kitokių as
menų, kurie turi ryšių su žemės ūkiu, 
žemės ūkio departamentas pareiškė, 
kad 1948 metų žemės ūkio derlius 
toks geras, kokio dar tautos istorija 
nežinojo. Kukurūzų derlius sieksiąs 
iki 3.506.000.363 bušelių, kai 1946 m. 
buvo 3.249.950.000 bušelių. Kviečių 
derlius būsiąs 1.284.323.000 bušelių, 
o 1947 m. buvo — 1.364.919.000 buš. 
(NT)
• Argentinos radikalų partija, kon- 
servatiškų pažiūrų, protestuoja prieš 
1853 metų konstitucijos pakeitimą, 
kuris parlamente numatytas 96 bal
sais prieš 33. Konstitucijos pakeitime

numatyta klauzulė, pagal kurią vals
tybės prezidentas, tose pareigose iš
buvęs 6 metus, gali ir toliau juo pa
silikti. Vyriausybei taip pat leidžia
ma kontroliuoti ir disponuoti privatų 
turtą. (AP)
• D. Britanijos parlamento opozici
jos vado pavaduotojas ir buvęs už
sienių reikalų ministeris p. Edenas 
pareiškė, kad Sovietai veda tokią po
litiką, pagal kurią jie viską ima, kas 
galima, o nieko neduoda. Jis pami
nėjo,' kad „pasaulyje, kuris yra val
domas šiurkščiausia jėgos politikos 
forma ir kur gyventojai yra skatina
mi tikėti, kad politika yra geriausias 
vaistas Ir medžiaginiai siekimai yra 
vienintelės vertybės, — reikalinga 
vėl esą pabrėžti dvasinių vertybių 
nemirtingumą.“ (DM)
• Jugoslavijos mokytojų grupė, ku
rie mokė Bulgarijoje ir makedonle- 
čių kalbos, iŠ Bulgarijos ištremti. 
Taip pat ištrėmė tarnautojus iš „Nau
joji Makedonija“ knygyno bei uždarė 
jį ir konfiskavo Jugoslavijos KP

i laikraštį „Borba". (R)

Rugpiūčio 14 d. Londono Wembley 
stadione buvo baigti keturioliktieji 
olimpiniai žaidimai, kur 59 tautų 
sportininkai 14 dienų garbingai ko
vojo dėl 136 aukso medalių septynio
likoje sporto šakų. AV sportininkai 
visa galva prašokto kitų tautų sporti
ninkus, pelnydami 38 aukso, 27 si
dabro ir 20 bronzos medalių, kas su
daro 480 taškų. Antrą vietą užėmė 
Švedija su 268 t (17, 12, 17), o toliau 
iš eilės seka — Prancūzija 172 t. 
(9, 7,13), Anglija 164 t. (3,14, 6), Ita
lija 151 t. (8,11,8), Vengrija 138 t. 
(9, 5, 9), Danija 117 t. (5, 6,9), Olandi
ja 107 t. 5(, 2,9), Suomija 80,5 t. (3 4, 
3), Šveicarija 73,5 t. (3, 8,4), Australi
ja 73 t. (2, 6, 5), Turkija 64 t. (6, 4, 2), 
Norvegija 59 t. (1,4,2) ir kit. (Pirmas 
skaičius skliaustuose reiškia aukso, 
antras — sidabro ir trečias — bron
zos medalių skaičių, pelnytą bendrai 
visose sporto šakose.)

Krepšinyje, kaip jau buvo 
laukta, pirmą vietą laimėjo JAV-bės, 
baigminėje kovoje aukšta pasekme 
nugalėdamos Prancūziją 65:21. Pagal 
pajėgumą antroji vieta turėjo atitekti 
Brazilijai ar Argentinai, bet burtai 
pastūmėjo prancūzų krepšininkus ke
letą vietų aukštyn. Lošiant kiekvie
nai su kiekviena, jie būtų atsidūrę 
apie 5—8 vietas. Po sunkios kovos 
tarp Brazilijos ir Meksikos, trečią 
vietą laimėjo brazilai, įveikdami 
meksikiečius pasekme 57:52.

Futbolo . aukso medalį pelnė 
Švedija, baigminėje kovoje įveikusi 
Jugoslaviją pasekme 3:1 (1:1). Nuo 
pat rungtynių pradžios pirmauja šve
dai. Jugoslavai ginasi kietai ir tem
peramentingai. Pirmą įvartį pasiekia 
švedai 25 žaidimo minutėje. Kuriam 
laikui pirmavimą perima jugoslavai 
ir, baigiantis pirmam puslaikiui, pasi
seka jiems pasekmę išlyginti. Pir
mas puslaikis baigiamas 1:1. Antro 
puslaikio penktoj minutėj švedai ke
lia iki 2:1 savo naudai. Jugoslavai

žūt-būt stengiasi pasekmę išlyginti, 
bet jiems nebepavyksta. Galutinė 
šių rungtynių pasekmė 3:1 (1:1) Šve
dijos naudai. Danija, įveikdama 
Angliją 5:3 (3:2), pelno trečią vietą.

Hockey turnyre Indija, baigmi
nėje kovoje nugalėdama Angliją 4:0, 
pelno pirmą vietą. Trečioje vietoje 
lieka Olandija, pakartotiniame susi
tikime įveikusi Pakistaną 4:1 (pir
mas susitikimas baigėsi 1:1).

Mankštos varžybose vyrų gru
pėje pirmą vietą laimėjo Suomija, 
surinkusi 1358,3 t. Antroje vietoje li
ko Šveicarija su 1356,7 t., o trečioje 
— Vengrija, surinkusi 1330,8 tašk. 
Moterų grupėje pirmą vietą 
laimėjo Čekoslovakija, surinkdama 
445,45 t., toliau seka — Vengrija su 
440,44 t. ir JAV su 422,6 t.

Baidarių sporte geriausiai pa
sirodė Švedija, pelnydama net 4 auk
so medalius, Čekoslovakijai atiteko 3 
ir JAV su Daųija po vieną aukso me
dalį. Buvo lenktyniaujama dvejopo
mis baidarėmis vyrų ir moterų gru
pėse.

Bokse geriausiai pasirodė Pietų 
Afrika, Argentina ir Vengrija, visos 
trys pelnydamos po 2 aukso meda
lius, gi Italijai su Čekoslovakija teko 
tik po vieną. Musės svoryje pirmą 
vietą laimėjo Pascual Perez (Argent.), 
gaidžio sv. — T. Czik (Vengr.), pluka- 
nos sv. — E. Formenti (Ital.), lengv. 
sv. — Dreyer (Pietų Afrika) pusvf*- 
dutiniame sv. — J. Forma (Cekosl.), 
vidut. sv. — Papp (Vengr.), pussuųį. 
kiam sv. — Hunter (Pietų Afrika) w 
sunkiam svory — Inglesias' (Argen
tina).

F c c h t a v i m o s i varžybose ge
riausiai pasirodė Italija, pelnydama 
1 aukso. 4 sidabro ir 1 bronzos me
dalius, kas sudaro 12 taškų. Antrojp 
vietoje liko Prancūzija su 11 t. (3, Į, 
0), o trečioje taip pat su 11 t. (3,0,2) 
Vengrija.

Dviračių lenktynėse pirmavo 
prancūzai su italais. 194,5 km lenk
tynėse (dėl savo ilgumo vad. Mara
tono lenktynėse) dalyvavo 100 daly- t 
vių iš 30 tautų. Pirmuoju baigmę pa
siekė prancūzas Beyaert per 5:18:12,6 
vai., o antruoju — olandas G. Voor- 
ting. Šių lenktynių komandiniams 
vertinime pirmoji vieta atiteko Bel
gijai. 1000 m lenktynėse dviviečiai* 
dviračiais pirmą vietą pelnė Tauzzl- 
Peronna (Ital.). — 1000 m lenktynėse 
(stov. startu) pirmoji vieta atiteko 
prancūzui Dupont. — 4000 m koman
dinėse lenktynėse pirmą vietą laimė
jo Prancūzija. — 1000 m lenktynėse 
(lėk. startu) pirmoji vieta atiteko ita
lui Mario Ghella.

Šaudyme geriausiai užsireko
mendavo amerikiečiai, šveicarai, ven
grai ir Pietų Amerikos atstovai.

Jojimo sporte geriausiai pa
sirodo amerikiečiai, meksikiečiai ir 
prancūzai. Lauko jojimo (33 km) ko
mandinėse varžybose JAV pelnė 
aukso medalį, palikdama už savęs 
Švediją ir Meksiką, šiam jojime in
dividualiai geriausiai pasirodė pran
cūzų kpt. ChevaMier. — Šokime per 
kliūtis individualinėse varžybose 
aukso ir sidabro medalius pelno mek
sikiečiai, o komandiniame vertinime 
jiems atitenka taip pat pirmoji vieta.

L. V-kas

Mūsų mirusieji
314. Krumpolcas Ernst, Ewalto, 

gimė 1940. 6. 5, Tauragėje, mirė 1941. 
5. 10, Penzlin.

315. DShrlng Friedrich, Heinri
cho, gimė 1900. 2. 24, Švėkšnoj, mirė 
1941. 8. 29, Penzlin.

316. Grasas Ernstas, Gotardo, gi
mė 1912. 5. 5, Didkiėmiai', mirė 1941. 
9. 6, Penzlin.

317. Kalfeld-Galinaitė Eva, gimė 
1903. 10. 3. Ąžuolyne, mirė 1945. 8. 
30, Penzlin.

318. Kalfeldas Adolfas, Karolio, 
gimė 1944. 5. 2, Burg Penzlin, mirė
1946. 4. 27 d., Penzlin.

319. Sidzikauskas Marijona, mirė 
Greiz’e.

320. Žukauskas Manfredas, mirė 
Greiz’e.

„M K“ pranešimas
šiais metais įvykusios Filo

sofo Dr. Vydūno 80-ties metų 
amžiaus sukakties paminėjimo 
proga yra išleista knyga VY
DŪNAS. Užsakymus prašo
ma siųsti „Mūsų Kelio“ adre
su. šios 80 psl. knygos kaina 
tik 1,50 DM. Paskirai užsakan
tiems priskaitomos ir persiun
timo išlaidos.

Kartu gerb. platintojų ir pre
numeratorių prašoma paskubė
ti atsiteisti skolas pagal gautas 
sąskaitas ir pratęsti prenume
ratą rugpiūčio mėnesiui. Tam
stų uždelsimas atsiskaityti 
mums komplikuoja savųjų pa
sižadėjimų išpildymą.

* MŪSŲ KELIAS

321. Markovičius Vladas, 
Greiz’e.

322.
Greiz’e.

323.
Nr. 187, žuvo 1944. 8. 12, Neubran
denburg.

324. Kutkevičius Aleksandras, gi
mė 1919. 8. 2, mirė 1945. 6. 6, Leipzige 
C 1, Bachstr. 32.

325. Kavalčiukas Nikolajus, 43 
metų, mirė 1945. 5. 23, Oldesloe.

326. Petrolinas Kazimieras, mirė 
1943. 3. 9, Essen.

327. Veračius, mirė 1943. 9. 17, 
Dortmund.

328. Šiaurys, mirė 1945. 3. 7, Lud
wigslust.

329. Šalalis
1916. 9. 8, mirė
Schon.

gimė 1863. 10. 3, mirė 1945. 6. 12, 
Schwerin.

331. Jankus Martynas, gimė 1892.
1. 2, Bitėnai, mirė 1946. 5. 23, (24) 
Flensburg.

332. Bučnicnė-Andrljauskaltė, gi
mė 1887. 2. 22, Raugų km., mirė 1947. 
4. 30, (24) Flensburg.

mirė

Dailldlenė Marija, mirė

Adomaitis Juozas, Kalinio

Valerijonas, gimė
1945. 2. 5, Hornaff/

Leopoldine, Julijos,
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333. Valiukaitienė Marija, gimė 
1902. 1. 27, Didžiulių km., mirė 1947. 
7. 1, (13a) Schweinfurt, vietos ev. ka
puose.

334. Bieisklenė-Sideraitė Eugeni
ja, gimė 1907. 3. 5, Vilniuje, mirė
1947. 9. 29, (13a) Rothenburg o/T., vie
tos ev. kapuose.

335. Aukštuolienė-Pauliokytė Ana
stazija, gimė 1889. 4. 30, Aukštadva
ris, mirė 1947. 7. 1, (13a) Wūrzburg 7,. 
vietos miesto kapuose.

336. Krivickas Petras, Stasio, gi
mė 1909. 3. 25, Užuožėnų k., mirė 
1947. 6. 27 d., (23) Oldenburg I/O., 
palaidota viet. R.K. kapuose.

337. Karalius Aleksandras,’ gimė 
1889. 2. 16, Kipeikių km., mirė 1946. 
11. 2, Gottingen, palaid. vietos R.K. 
kapuose.

338. Buckienė-Baisaitytė Ona, gi
mė 1877. 9. 22, Trakinių km., mirė 
1946. 4. 27 d. Lttbeck, palaid. vietos 
ev. kapuose.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

DĖMESIO VOKIŠKAI-LIETUVIŠKO 
ŽODYNO REIKALU!

Po 22 mėnesių intensyvaus darbo 
galime pranešti visiems užsisakiu

siems, kad darbas baigiamas ir žo
dynas netrukus bus pateiktas užsa
kytojams. Žodynas apima 1200 pus
lapių, turi apie 47 tūkstančius žodžių, 
atspaustas gerame popieriuje, įrištas 
kietais kalenkoro viršeliais ir sveria 
650 gramų. Kaina 20 DM.

Tai tikra enciklopedija, kurioje 
kiekvienos srities specialistas ras rei
kalingus žodžius bei paaiškinimus, 
prityrusių specialistų patikrintus.

Užsisakiusius prašome pas savo 
stovyklos spaudos platintoją įmokėti 
10 DM, nes tik tie užsakymai bvs pil
domi, kurie bus įmokėję avansą. Li
kusią sumą bus galima sumokėti žo
dyną atsiimant. Spaudos platinto
jams komisan žodynas nebus siunti
nėjamas.

Gyvenantieji už stovyklos ribų 
pinigus gali siųsti tiesiai leidyklai, 
tačiau visos persiuntimo išlaidos bus 
priskaitytos užsakytojui.

Asmenys, kurie numato greitai iš 
Vokietijos išvykti, prašomi iš karto 
arba prieš išvykstant apmokėti ir li
kusią dalį bei 1,50 DM. persiuntimo 
išlaidoms padengti. Taip pat per sa
vo stovyklos platintoją prisiųsti lei
dyklai tikslų adresą, kuriuo žodynas 
turės būti pasiųstas, nes tokius už
sakymus išpildys leidykla betarpiai.

Gerbiamus užsakytojus prašome 
su (mokėjimu paskubėti, nes delsiant 
nukentės 
bendrieji 
kalai.

tik patys užsakytojai ir 
lietuviškosios knygos rei-

Leidykla „PATRIA“ 
(14a) Fellbach/Stuttgart, 

Schwabstr. 105.

PAIEŠKOJIMAS
CEPELIAUSKIUTĖ-NAVIC- 
ieško giminių iš Vyganauskų

Ona
KIENĖ
giminės iš Bartininkų parapijos, Ku
nigiškių kaimo.

Marijona ir Magdalena KAVA- 
LIAUSKIUTĖS ieško Kavaliauskų 
giminių iš Bartininkų parapijos, 
Vinkšnupių kaimo. Jei atsirastų vie
nų ar kitų giminių, rašyti šiuo adre
su: Ona Cepeliauskiutė-Navickienė, 
115 Allen pi. Hartford, Conn., USA.

Mūsų tremties bendro kelio 
bičiulei, p. Korženiauskienei 
mirus, jos vyrą ir dukterį Ele
ną nuoširdžiai užjaučiame.

Vanda ir Stp. Vykintai
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MUSU, KELIAS
LIETUVIU SAVAITBaSTIS

Dors ir pavėluotai - parodykim savo vertę

Afideiviiai" nenustoja galios
Imigracijos įstatymas ir jo aiškinimas

Emigracija ii Vokietijos tremtinių 
stovyklų j kitus kraštus smarkiai pa
gyvėjo. O kai prasidės keliavimas j 
JAV pagal priimtąjį įstatymą, mes 
greit pasijusime visiškai praretėju- 
siose stovyklose beesą. Ar tai gerą 
ar blogą lemią ženklai, šiandien sun
ku dar pasakyti. Viena tik aišku, 
kad Vokietijoje gyvenantieji ir mora
liškai ir fiziškai rudyte rūdyja, nyk
sta ir nemato jokios galimybės čia

— Koks likimas laukia manęs, ne
turint nei turto nei sveikatos? — klau
sia senyvo amžiaus moteriškė ir jos 
akyse' žiba skausmo ašaros. Ji nesi- 
sako, kad Lietuvoje turėjo palikti di
delį ūkį, kurį ji pajėgė gerai tvar
kyti. Ir kai aš nesurandu greito at
sakymo, ji tęsia:

— Mes nesitikim niekur emigruo
ti, nes niekas mūsų nelaukia. Mes 
dienas ir naktis pragalvojam apie pa-

Amerikos lietuvių laikraščio Į 
„Draugas“ bendradarbis P. Dailydė 
š. m. rugpiūčio 11 d. rašo:

Nuo š. m. liepos mėn. pradėjo 
veikti įstatymas, palengvinąs DP įva
žiavimą į JAV iš Vokietijos, Aus
trijos ir Italijos. Svarbiausi paleng
vinimai liečia garantiją, kad įvažia
vęs į JAV netaps visuomenės našta. 
Paged veikiantį imigracijos įstatymą 
ligi šiol buvo reikalaujami Affidavit 
of Support. „Afideivitas“ įpareigoja 
jį išdavusį asmenį ar organizaciją 
teikti atvykusiam pilną išlaikymą, 
t.y. drabužius, maistą ir pastogę, jeigu 
toks išlaikymas atvykusiam pasirody
tų reikalingas ir jis pats nepajėgtų 
savim pasirūpinti. Tokia didelė „afi- 
deivito“ davėjo atsakomybė daugelį 
atbaido nuo „afideivito“ išrašymo. Pa
gal naują imigracijos įstatymo papil
dymą „afideivitų“ vietoje galės būti 
pristatomi konsulatams tik darbo ir 
aprūpinimo butu liudijimai. Tokius 
liudijimus jau daug lengviau yra gau
ti, ypač jaunesniems žmonėms, kurie 
darbui tinka.

Antras svarbus palengvinimas pa
gal naują įstatymą — tai kelionės iš
laidų apmokėjimas. Tos išlaidos da
bar bus valdžios apmokamos.

Tačiau praktikoje tremtiniams už- 
. vis svarbiausia yra bene tai, kad nau
jas įstatymas „įsileidžia“ 205.000 DP, 
nesilaikant imigracijos įstatymu nu
statytų kvotų.Tuo būdu per dvejis me
tus galės j važiuoti į J. A. V. nepaly
ginamai didesnis tremtinių skaičius, 
negu tai būtų pagal veikiančias kvo
tas. Tokiam įsileidimui pateisinti ir* 
buvo nustatytas „darbo principas" ir 
atsirado darbo liudijimų reikalavi
mas.
NAUJAS ĮSTATYMAS YRA VEI

KIANČIOJO PAPILDYMAS
Iš to išeina, kad emigruojantiems 

į J. A. V. bendra tvarka, kokia ligi 
šiol tik ir buvo, „afideivitai“ ir toliau 
bus reikalingi. Įstatymo papildymas 
„afideivitų“ ne panaikina. Senesniems 
DP, kuriems darbo liudymus sunku 
tus galės įvažiuoti Į JAV nepaly- 
išsirūpinti. Bene dėl šios priežasties 
tremtinių tarpe ir kilo neaiškumų. 
Kai kurie, turėdami „afldeivitus“, 
pradėjo rūpintis dar darbo ir buto 
.garantijomis. Aišku, kad turintieji 
„afldeivitus“ jau yra išpildę imigra
cijos įstatymo reikalavimus dėl ga
rantijos, kad jie nepasidarys visuo
menės našta, ir tai didesnius reikala-

išlaikymą. Tad nelogiška būtų reika
lauti iš jų menkesnių — darbu ir bu
tu aprūpinimo garantijų. Ir galima 
be didelės rizikos spėti, kad pirmiau 
konsulatai aprūpins vizomis turinčius 
„afldeivitus" ir tuo būdu patenkinan
čius ir bendro imigracijos įstatymo 
reikalavimus.

BET KAI KAM RŪPI DRUMSTI
, DP NUOTAIKĄ '

Iš ateinančių iš Vokietijos DP laiš
kų matyt, kad apie juos švaistosi žmo
nės, kuriems aiškius dalykus rūpi pa
daryti neaiškiais ir drumsti ir taip ne
skaidrią tremtinių nuotaiką. Ne pas
laptis, kad IRO yra perėmusi iš UN- 
RRA nemažą skaičių pareigūnų, ku
rie ne tik dalina tremtiniams per jų 
stovyklas bolševikų leidinius, bet ir 
visokia proga siekia atbaidyti juos 
nuo išvykimo Amerikon, prikalbinė
dami grįžti į sovietų okupuotą tėvynę. 
Rinkdami dabar tremtinių stovyklose 
žinias apie tremtinių „intention“, ry
šium su nauju DP įstatymu, kai kurie 
IRO pareigūnai nesivaržo jį taip 
„išaiškinti“, kad tremtiniui gali 
praeiti iš viso noras juo pasinaudoti. 
Prancūzų zonoje, pav., tokie pareigū
nai skleidžia pras'manymą, kad pagal 
naują įstatymą į JAV bus įleisti

tik jauni žmonės, o senesniems, girdi, 
būsiančios Vokietijoje įrengtos sene
lių prieglaudos. Niekas to Amerikoje 
nėra reikalavęs. Bet tie, kurie tokiu 
būdu „aiškina“ tremtiniams naują 
įstatymą, nori parodyti, kad štai, ne 
tik Sovietų Sąjunga, bet ir J. A. V. 
ardo šeimas niekuo nekaltų žmonių.

TREMTINIAI TURI ŽINOTI SAVO 
TEISES IR JAS GINTI

Amerika yra klasiškos laisvės 
kraštas. Net komunistų vadai, apkal
tinti sąmokslu nuversti ginklu esamą
ją vyriausybę, iki teismo už menką 
užstatą paleisti. Tai čia pilietis turi 
žiūrėti, kad kas savo laisvės nepa
naudotų jo skriaudai. Kai įstatymai 
yra jo pusėje, jis turi gintis. Tai lie
čia ir DP, turinčius reikalų su Ameri
kos pareigūnais. Čia galima tik pa
tarti, kad tremtinių bendruomenės 
tuos reikalus atlikinėtų per juristus, 
kurie, reikalui esant, galėtų pasiremti 
įstatymų nuostatais, pasikalbėti dėl 
jiį aiškinimo. Iš savo praktikos žinau, 
kad tik žemesnieji pareigūnai „už
sirūstina“ dėl prieštaravimų jų pa
reikštai nuomonei, o vyresnieji ati
džiai išklauso ir dažnai pakeičia 
sprendimą, jeigu tam yra pagrindo.

įsikurti. Pridėjus dar, kad būsimo 
karo galimybės visiems nervus dras
ko, savaime suprasime rūpestį susi
rasti saugesnę vietą. Aš žinau visą 
eilę gražbylių moralistų, kurie šneka 
prieš iškeliavimą iš. Vokietijos. Eilė 
tokių moralistų jau senai pasiekė 
JAV ir dar tolimesnes vietas. Bet ne 
čia blogybių šaknys. Visos blogybės 
glūdi tame, kad į svetimus kraštus [.miai sparčiau, kada tremtinių šimtai 
nukeliavusieji tuoj ima užmiršti savo 
švenčiausią tremtinio pareigą — ko
voti ir nerimti dėl Lietuvos laisvės. 
Kas šitos pareigos neužmiršta, kas 
atsimena ir antrą būtiną pareigą — 
kai tik laisvė ateis grįžti namo ir 
pradėti atstatymo darbą, — tas gali 
būti lygiai naudingas čia Vokietijoje, 
lygiai naudingas JAV ir kitur.

Šiandien galvoti apie saugesnę 
vietą ir įsikūrimą už Vokietijos sienų 
gali tik tas, kas sveikas ir kurio nesle
gia kelių dešimtų metų našta. Kieno 
sveikata sušlubavusi ar kurį metai 
slegia, tas priverstas dairytis ir klau
sinėti, ką jam reikės daryti. Mes 
esame gyvi liudininkai, kai beveik 
visos emigracinės komisijos vienodu 
rūpestingumu čiupinėja tremtinių 
raumenis ir labai lengvai pavaro tą, 
kuris tik parodo nors ir mažiausius 
trūkumus.

Tragikomiška Sovietų vaidyba
AMB. PANIUŠKINAS REIKALAVO iŠ KOSENKINOS PARAŠO, JOG NEBUVUSI LOMAKINO KALINĖ

liktą tėvynę. Kartais atrodo, kad 
nieko kito neliko, kaip tik grįžti ir 
ten mirti nuo pavergėjo šūvio. Bet 
vis dar galvoji, kad išsigelbėjimas 
turi ateiti...

Tai žodžiąj, paimti ne iš knygos, 
bet prieš kelias dienas gir.’. i lan
kantis Hanau stovykloje. Ir šiandien, 
kada emigracijos reikalai juda žy

The New York Times rašo, kad 
Sovietai Amerikoje turi 2000 savo 
tautiečių, kurie vykdė vyriausybės 
funkcijas. Iš šio skaičiaus 346 buvo 
pareigūnai — diplomatai, konsulai ar 
prekybininkai. Likusieji sudarė mo
kytojus, virėjus, šoferius bei šeimos 
narius — žmonas ir vaikus. Visi at
vyko į Ameriką su diplomatinėmis 
vizomis, kurios leidžia neribotai gy
venti JAV tol, kol jie turi darbo, 
gauna atlyginimą, apmoka sąskaitas 
ir nepatenka į rimtus sunkumus.

Iki šiol 9 šių tautiečių buvo mo
kytojais privatinėje rusų mokykloje, 
įrengtoje Bliss namuose, 6 East Eig- 
thy-Seventh gatvėje, kurioje mokėsi 
gyveną New Yorke ar netoli JT bū
stinės Lake Success rusų tarnautojų 
vaikai. Paskutiniu metu mokėsi apie 
100 mokinių nuo 8 iki 18 metų am
žiaus. Mokykla įsteigta 1934 m.

__________ , —__________ ______  . Prieš kelis mėnesius miesto įstai- 
vimus, kurie apima pilną imigranto | gos nurodė, kad patalpos mokyklai

netinka ir buvo pareikalauta mokyklą 
uždaryti. Visi mokiniai turėjo su
grįžti į Rusiją Sovietų laivu „Pable- 
da“, kuris išplaukė iš New Yorko 
liepos 31 d.

Ir štai po to prasidėjo melodra- 
minė vaidyba, kurios svarbiausi vei
kėjai buvo šie:

1) O. Step. Kosenkina, 52 metų 
amžiaus, karo meto našlė chemijos 
mokytoja; 2) Klaudia Samarin, 40 
metų, žmona Michailo ir trijų vaikų 
motina, rusų kalbos ir literatūros 
mokytoja; 3) Lomakin, rusų konsu
las; 5) Z. Cepurnik, vicekonsulas ir 
6) kunigaikštytė Aleksandra Tolstoj, 
Amerikos pilietė ir didelis „raudo
nosios“ Rusijos priešas. Be šių šešių 
svarbesniųjų dalyvių, nemaža daly
vavo mažesnėse rolėse.

Kaip pati drama įvyko, jau buvo
me rašę praėjusį kartą. Dabar palie
sime kai kuriuos epizodus.

Margojo pasaulio mozaika
Paruošė Jurgis Kūkalis

„Kapitalistinis ilgumas". — Rusų 
kariuomenės talkininkės, tarnaujan
čios Berlyne, buvo įspėtos dėvėti „ka
pitalistinio ilgumo“ suknelės. Už įsa
kymo nepildymą gresia griežtos 
bausmės. (NC)

Dinamitas prieš dinamitą. — 
Stockholmo policija suėmė du įsi
laužėlius, kurie, matyt, buvo supai
nioję adresus. Plėšikai buvo dina
mito pagalba išsprogdinę vieno rūsio 
duris. Rūsyje tuo metu buvo laiko
mas ... dinamitas. (UP)
*’ Skyrybos dėl Markso. — Mrs. Eli
sabeth Shanon iš Connecticu (JAV) 
teismas sutiko perskirti su vyru, nes 
ji galėjo įrodyti, kad jis kasdieną su- 
gaišdavęs po dvi valandas, beskaby
damas Karolio Markso raštus. (FP)

Admirolas tarnauja rėkiamai. — 
Buv. Japonijos gen. štabo viršininkas 
adm. Sankiche Takalasi* užsidirba 
pragyvenimą, reklamuodamas fir
mas. Jis kasdieną apvaikščioja To
kio gatves su užkabintom ant pečių 
dviem reklaminėm lentom, už tai 
gaudamas po 400 jenų. (IA)

Nenukentėjęs Vokietijos kaimas. 
— Į Eilversen (Hoexter apskr.) kai
mą grįžo paskutinis karo belaisvis. 
Tuo būdu, Vokietijoje atsirado vie
nas kaimas, kuris galėjo konstatuoti, 
kad šio karo metu neturėjo nė jokios 
aukos • žmonėmis. (WT)

jfelalmė laimėje. — Vienam Bue- 
»eno (Vestfalijoje) gyventojui porą 
dienų prieš valiutos reformą buvo 
išmokėtas laimėjimas loterijoje — 
<0.000 RM. (WT)

Spekuliacija vaikais. — Kanadoje 
našlaičių ir pavainikių skaičius labai 
mažas. Kadangi atsiranda nemaža 
bevaikių šeimų, norinčių adoptuoti 
vaikus, per Kanados-JAV sieną pra
sidėjo reguliari kontrabanda. Nese
niai Montrealio šalpos įstaigos su
sekė vieną „organizaciją“, kuri ver
tėsi pavainikių vaikų pardavinėjimu 
Įstaigų žiniomis, 1945 m. buvę kon
trabandos keliu į Kanadą įgabenta 
apie 50 vaikų, kurie buvo pardavi
nėjami po 1500 dolerių. (FNP)

Atkaklus lažybinlnkas. — Ameri
kietis Duke Price susilažijo, kad jis 
apkeliaus pasaulį atbulas. (WR)

Režimas Ir darbo savaitė. — Vie
ną dieną užsienio žurnalistas sutiko 
italų darbininką, su kastuvu ant pe
čių grįžtantį iš darbo. „Kiek dienų 
tenka dirbti į savaitę?“ paklausė jis 
darbininką. „Tik dvi,“ atsakė šis. 
„Puiku,“ sako korespondentas. „O 
kiek tektų dirbti, jei valdytų socia
listai?“ — „Na,“ galvoja darbininkas, 
„gal kokias tris.“ — „O jei valdžią 
paimtų komunistai?“ — „Tada tai 
septynias dienas ir naktis!“ nedvejo
damas atsakė darbininkas. „Tikrai?“ 
nustebo laikraštininkas. „O koks jū
sų darbas?“ — „Aš esu duobkasys." 
(BT)

Naujoviškas veto. — ‘ Molotovas 
pasitarimų su JAV ir Anglijos atsto
vais metu išrado naują žodį. Tuo me
tu, kai kiti derybų partneriai pritari
mo ženklan linkteli galvomis ir taria 
„okay“, Molotovas papurto galvą ir 
sako „Nokay". (RD)

Sovietų konsulo Lomakino versija 
tokia:

Sovietų vicekonsulas Cepurnik, 
nuvykęs į ūkį, radęs Kosenkiną vir
tuvėje bedirbančią. Ji nusišluosčius 
rankas žiurstu ir užbėgusi į viršų 
daiktų pasiimti. Kunigaikštytė taip 
pat nusekusi ir užrakinusi duris. Ji 
sakiusi, jog Kosenkina nenori eiti. 
Cepurnikas, tvirtas vyras, metėsi prie 
durų ir jas išlaužė. Jis pagriebęs jos 
daiktus ir su ja išbėgę prie mašinos. 
Jie išvykę ir Kosenkina pasakiusi 
Lomakinui: „Neleiskite jiems manęs 
paimti. Imkitė mane su savimi!“

apklausti apie „visą Sovietų sistemos 
pasaulinę kontrolę“.

Po to jau ir prasidėjo notų lietus. 
Sovietų ambasadorius PaniuškinJAV 
pasekretoriui Lovett pasakė, kad ji 
nebus apklausta ir kad ji sugrįš į 
Rusiją rugsėjo mėnesį. Jis reikalavo 
sugrąžinti ir abu Samarinv.

Naujas ■ elementas iškilo šiame 
klausime, kai Common Cause, INC, 
organizacija, siekianti apsaugoti de
mokratiją nuo visokių totalitarizmo 
formų, įteikė konsului habeas Corpus 
raštą, reikalaujantį -Kosenkiną atga
benti į teismą apklausinėjimui, nes 
ji buvo laikoma konsulate prieš jos 
valią. Sovietų atašė pareiškė, kad 
„p. Lomakin nevyks į teismą ir jos 
jis neatveš“. Po to Paniuškinas įtei
kė antrą notą.

Kosenkina pareiškusi, kad amba
sadorius Paniuškinas ją slaptai ap
lankęs konsulate ir prašęs pasirašyti 
pažymėjimą, kuriame buvę parašyta, 
kad ji nebuvusi konsulo kalinė ir kad 
ji esanti visai laisva. Už jos parašą 
po tokiu raštu ambasadorius prižadė
jęs jos neliečiamybę iš Sovietų vy
riausybės pusės — ji nebūsianti nu
bausta ir „viskas bus užmiršta". Po 
to jau įvyko tragiškas veiksmas šo
kimas pro langą į grįstą kiemą. Kai
mynai tuojau pašaukė policiją ir ji 
buvo nugabenta į ligoninę.

Byla dar neužbaigta, ji tęsiasi to
liau.

kas savaitė palieka Vokietijos griu
vėsius, tokie ir panašūs klausimai da
rosi nuolatiniai.

Šiuo metu aš nežinau nė vienos 
organizacijos, kuri šiais reikalais ne 
tik sielotųsi, bet ir ruoštų gyvenimiš
kus planus apsaugoti nuo sunaikini
mo mūsų senuosius ir silpnasveika- 
čius, kurie labai dažnai yra didieji 
dvasinių vertybių kūrėjai. Ir mano 
supratimu, jokia panaši organizacija 
nieko neišgelbės, jei į tą gelbėjimo 
darbą mes visi neįsijungsim. O įsi
jungti galim ir privalom.

Pamenam gerai, kiek buvo pri
kalbėta apie kompaktiškus įsikūri
mus, kiek prikalbėta, kad tik taip 
reikia tvarkytis. Deja, kai tik pasiro
dė pirmos emigracijos komisijos, mes 
pasidarėm net perdaug nuolaidūs, 
neatsimeną jokių pažadų. Mes lie
tuviai labai mėgstam kilniai dekla
muoti savo nusistatymus, bet užmirš
tam, kad po tų deklamacijų tuoj turi 
sekti darbai.

Visų neapdairumų pasėkoje, viena 
emigracinė komisija po kitos, pradėjo 
mandresniais ir mandresniais meto
dais daryti „atrankas“, rinktis fizinės 
jėgos. Nė kiek neabejotina, kad ei
nant tokiais „atrankos“ metodais, iš 
mūsų tarpo išrankios visus tuos, ku
rie jiems vienu ar kitu požiūriu bus 
naudingi. Visus kitus, jiems greitos 
naudos nežadančius, jie paliks savo 
likimui. Suardytų šeimų nariai, se
nieji ir silpnasveikačiai turės likti bo 
ateities ir dairytis į visas keturias 
puses, kad ateitų koks nors stebuk
lingas isšigelbėjimas, kuriuo jie pa
tys greit nebeturės jėgų tikėti.

Viena šviesi viltis toj emigraci
nėj klaikumoj, tai pranešimas kad 
Junginių Tautų organizacijos gene
ralinis sekretorius Trygve Lie rug
sėjo mėnesio sesijoje žada įnešti 
tremtinių problemos klausimą J die
notvarkę ir dar kartą paprašyti, kad 
visa DP problema būtų žmoniškai iš
spręsta. Ir šiai žiniai atėjus 
visiems tremtiniams ypatingai 
dėti. Ypač čia tenka budėti ir 
išsijuosus tiems, kurie ėmėsi
vauti ir rūpintis emigraciniais reika
lais. Juk nieko nėra lengviau, kaip 
pasakyti savo norus ir juos paremti 
vieningais nusistatymais.

Mes, nors ir pavėluotai, pademon- 
struokim raumenų pirkliams, kad 
esam ne į prekybinę rinką susirinkę, 
bet turim savo tautinius laisvės sie
kimus, kad norim apsaugoti ir savo 
šeimas ir savo senuosius, kurie verti 
mūsų nuolatinės pagarbos, ir savo 
tarpe dėl visokių nepriteklių atsira
dusius mažasveikačius. Jei mes pa
tys to nepadarysim, tikėkim, kad sve
timieji tikrai to nepadarys ir mes į 
savo tremties kelią turėsim įrašyti 
dar vieną didžiulę ir nedovanotiną 
klaidą. B. G-naa

reikia 
paju- 
dirbti 
vado-

Tolstojytės istorija tokiai
Lomakino versija esanti „pilna 

balionų". Kada Kosenkina pamačiu
si „raudonuosius“ rusus, ji „išbalusi“. 
Ji pasakiusi, jog „jie surado, kur aš 
esu, ir aš būsiu sušaudyta“. Ji neno
rėjusi eiti. Paskui ji pakeitusi savo 
nusistatymą. Ji pareiškusi: „Aš ei
siu, jei Jie mane nušaus, gal būt bus 
geriausia“. Paskui kunigaikštytė nu
pasakojo, kaip ją išvežė. „Kai kurie 
mano žmonės mėgino sulaikyti ma
šiną, bet aš pasakiau, kad nereikia 
jėgos vartojimo. Staiga jie susilaikė 
ir mašina pradėjo urgzti“. Kai ma
šina išvažiavusi, vienas nežinomas 
vyras iš Reed ūkio pašaukęs Rock- 
lando vietos policiją ir pranešė, kad 
moteris buvusi pagrobta.

Po to Lomakinas, rusų konsulas, 
suruošė spaudos konferenciją ir atsi
vedė Kosenkiną, kuri buvusi ner- 
vuota. Jis nupasakojo savo istoriją. 
Paskaitė, jos rašyto laiško dalį, ku
rioje neva ji prašiusi „išgelbėti“, bet 
visą laišką jis atsisakęs perskaityti. 
Ir kai ši istorija atsidūrė spaudoje, 
neamerikinės veiklos tyrimo komiteto 
pirmininkas pasakė, jog jis norįs ją

Iki šiol britų ir amerikiečių avia
cija atgabeno į Berlyną 90.000 tonų 
maisto, 
55’/ą o

li kurių amerikiečiai atvežė 
britai — 45’/.. (AP)

DM bus geriausias pinigas Europoje?
iš Frankfurto praneša, kadHTB

jungtinis Vokietijos ūkis gausiąs pa
grindinę „hard money" injekciją jau 
artimiausiais mėnesiais ir naujoji 
Vokietijos „Deutschmark“ būsianti 
viena priimtiniausia Europos valiuta.

Vokiečių valstybinio banko vado
vybė yra pareiškusi, kad buvusieji 
suvaržymai būsią atpalaiduoti ir ga
lės būti neribotai leidžiama siųsti į 
visas tris zonas pinigus iš kitų kraš
tų. Vokiečių ir amerikiečių pareigū
nai nurodė, kad galimas daiktas, jog 
bus atsiųsti milijonai dolerių ir ki
tokios pastovios valiutos (hard cu- 
riencies), taip kad galės būti keičia
ma, kotiruojant dolerį po 30 centų 
už vieną D.markę.

Tuo klausimu vyksta platus pasi
tarimas. Šveicarijoje, laisvoje pinigų 
rinkoje, moka už D-Markę po 6—8 
amerikinius cnt Tokia pati kaina 
yra ir Vokietijoj juodoje rinkoje. Iš

pradžių Šveicarijoje už 100 DM mo
kėjo 50 šv. fr., o dabar apie 32—30 fr. 
Apskritai, vokiečių markės kursas 
gerėja ir gal būt bus aukštas.

(NYHT/m)

KODĖL RUSAI NEDALYVAVO 
OLIMPIADOJ?

Winstonas Churchillis paklaustas, 
kodėl rusai nedalyvauja Londone 
vykstančiuose olimpiniuose žaidi
muose, atsakė: „Rusai nedalyvauja 
todėl, kadangi jie negali pareikšti 
VETO prieš sporto teisėjų sprendi
mus“.

— Bernhard Shaw, visiems 
pasaulyje žinomas rašytojas, 93 metų 
amžiaus senelis, į klausimą, ką jis 
manąs apie olimpinius žaidimus, at
sakė: „Labai apgailestauju, kad šiuo 
metu turiu tiek daug darbo ir nega
liu stebėti stadione vykstančių kovų. 
Tačiau Jums tvirtinu, kad‘sekančių 
olimpinių žaidynių metu mesiu visą 
darbą ir vyksiu jų stebėti.“
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