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Išblėsę laužai byloja
Trečiosios skautų tautinės sto

vyklos laužai išblėso. Alpių stovy
kloj jie užgesinti Baltijos jūros van
dens lašais ir užberti jos krantų smė
liu, kurĮ simboliškai reikšmei atsiuntė 
vyr. skaut. Čepas. Jaunimas it paukš- 

, čiai išskrido i visas puses. Stovint 
prie blėstančio laužo likučių, darosi 
nyku dėl supančios tylos. Nebegir
dėti dainų, nebeskamba nuoširdus 
juokas ar gilaus susikaupimo giesmė 
Aukščiausiam... Visur ramu ir tik 
kalnai iš savo stebuklingo apsiausto 
dar tebesiunčia vos girdimus aidus 
visų išgyvenimų per neužmirštinas 
dvi savaites.

Svetimame krašte, būnant uja
miems, neturint pilnų teisių ir aiškios 
paramos, suburti tiek gražaus lietu
viško jaunimo iš visų Vokietijos kam
pų, tai galėjo padaryti tik nepapras
tos energijos ir gilios bei prasmingos 
Tėvynės meilės — verti savo tradici
ją — skautai vadai. Garbė jiems!

Atvykusiam j šią stovyklą staiga, 
lyg stebuklingos lazdelės mostelėji
mu, dingsta visa gyvenamoji tikrovė: 
gyvenimas lageriuose, tremties sąly
gos, kasdieniai vargai, nesusiprati
mai, partiniai kromelial ir visa ta 
beteisė tremtinio dalia. Prieš akis 
sušvinta gyvos tautinės spalvos, gry
nas idealizmas, judrus- lietuviškas 
jaunimas ir visa tai, kas jį cbarakte- 
rižu^'ą: nuoširdus juokas, atviras 
veidas, gilus vidinis susikaupimas, 
kupina šilumos širdis ir natūralus 
Šypsnys. Junti į tave gelbėjimui iš
tiestas rankas ir brolišką, artimo 
meilės sklidiną širdį. Visur tegirdi:

- Broli! — Sese! Visa tai lyg stebu- 
Ungas balzamas šildo tavo pavargu
sią krūtinę. Tai mūsų jaunimas — 
tai mūsų skautai — tai mūsų lietu
viškos žemės aidas! Ir kaip žavu įsi
tikinti, kad nežiūrint išgyventų au
drų, persekiojimų, amoralinių gyve
nimo sąlygų, sudėtų aukų ir kentė
jimų, — mūsų jaunimas pasiliko išti
kimas gimtos žemės tradicijoms, ku
rios yra ir mūsų ateities garantai.

Ištisas dvi savaites, nežiūrint oro 
sąlygų ir vargingų gyvenimo aplin
kybių, mūsų jaunimas gyveno Mažos 
Tėvynės ženkle. Jautė Jos kančias 
bei dejones. Dėl to jaudinančių at
virame ore pamaldų metu giliai su
sikaupdavo ryžtui ir po to savo dar
bais ir idealizmu Jie iš savo jaunų 
krūtinių skelbė pasauliui apie Lietu
vių tautos gyvybę, apie jos nemaru
mą, apie jos teises. Alpėse skam
banti lietuviška daina atsinešė į šį 
svetimą kraštą lietuviškų šilų ošimą, 
-žalių pievų sodrumą ir taip mielo 
kaimo žavumą. Jie šį Alpių kampą, 
nors laikinai, padarė lietuviškumo 
užuovėja.

Ir užgesę laužai byloja, kad su 
tokiu jaunimu mes galime būti tikri 
dėl savo tautos gyvatos išlaikymo. 
Galime būti tikri, kad jaunimui skau
tų eilėse nesusidaro jokių interna
cionalų pavojai. Tai jaunimas, kurio 
nepapirksi jokiais grašiais ar kitomis 
gėrybėmis. Tai jaunimas, kuriame 
gyvas idealizmas, kuris yra Ištikimas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Dievas 
Ir tikėjimas jiems ne priemonė par- 
tiniems tikslams. Tėvynė pati sau 
tikslas, bet ne internacionalinė prie
monė, o artimas yra kiekvienas žmo
gus, nežiūrint jo veido spalvos ar re
liginių įsitikinimų.

Užgesę laužai byloja tokio jauni
mo programą, užtikrintą ateitį. Jie 
byloja dabartinius jaunimo nusiteiki
mus, kurie išreikšti trečiosios skautų 
tautinės stovyklos dainoje: ...„Vė
jas iš Rytų atneša į mus skundą Pa
nemunės vienišų šilų...“ Šis skun
das yra jų veiklos gairės ir tikslai. 
Mums byloja, kad į šią organizaciją 
turi telktis visas mūsų jaunimas, kad 
šis lietuviškai skautiškas sąjūdis sa
vo idealams rastų paramos tiek vi
suomenėje, tiek vadovaujančiuose 
Sluogsniuose.

Svarbu yra, kad šios organizacijos 
vadovybė, kuri skautybės vėliavą iš
nešė per tiek kalėjimų, aukų ir kan
čių į lietuviškos bendruomenės trem
tyje jaunimo eiles su visu jos idea
lizmu, išlaikytų ją savo originaliose 

^tradicijose ir toliau neiškreiptą, ne-

Jugoslavijoje valymas
Pirmieji krenta juodkalniečiai. Maskva niršta. 

Artimiausios trys savaitės lemiančios
Kaip UP informuoja iš Londono, neprikl. konservatorių laikraštis „Observer“ pateikė savo Belgrado ko

respondento pranešimą apie paskutinius įvykius Jugoslavijoje, kur didžiausią nerimą sukėlė tai, kad kariuo
menėje neseniai pradėta vykdyti plataus masto politinio valymo akcija. Pranešime sakoma, kad tuo tarpu 
dar esą sunku numatyti, kaip didelis yra suimtųjų skaičius, tačiau pabrėžiama, jog jis matuojamas jau šim
tais. Net ir valdiniai sluogsniai esą nustebinti ir sukrėsti, kad paaiškėjęs simpatizuojančių kominformui toks 
didelis kiekis, apie kurį seniau nebuvę nė galvojama. Vyraująs įsitikinimas, kad ši valymo akcija, kuriai 
vadovauja vidaus reik, ministeris Aleksander Rankovič, pačiu artimiausiu metu būsianti dar daugiau išplės
ta, pritaikant ją ir visam valdininkijos aparatui.

Pirmieji šios akcijos veiksmai pasireiškę keturių Juodkalnijos vyriausybės narių atleidimu. Ir iš viso 
pradžioje didžiausias dėmesys kreipiamas į Juodkalniją, nes toji Jugoslavijos dalis jau nebe nuo šiandien lai
koma labiausiai nusiteikusia prorusiškai. Be Juodkalnijos ministerio pirm-ko Bovo Yumovič, areštuotųjų 
tarpe minimas valdinės telegr. agentūros Tanjug užsienio politikos redaktorius Labud Kussovač ir kt.

STALINAS PASKYRĖ TITO 
ĮPĖDINĮ

Pradėdamas bet kuriame užimta
me krašte valymo akciją, Kremlius 
visados paskelbdavo viešumai taria
mąsias tokio valymo priežastis, o jos, 
kaip taisyklė, beveik visuomet bū
davo tos pačios — sąmokslas nu
versti „teisėtą“ liaudies vyriausybę. 
Ir paskutinių Jugoslavijos įvykių pa
grinde yra skelbiamas sąmokslas, ta
čiau Kremlius jį nebe likviduoja, bet 
kursto. Štai AP žinomis „Evening 
News“ skelbia, kad pats Stalinas esąs 
įsakęs Jugoslavijoje įscenizuoti pučą, 
esąs paskyręs jau ir Tito. įpėdinį. 
„Maskvos-Belgrado ginče artimųjų 
trijų savaičių būvyje laukiama le
miančių įvykių,“ pastebi laikraštis. 
„Maskvoje imtasi priemonių Jugo
slavijoje sąmokslui suorganizuoti, ir 
Tito režimui ortodoksine stalinine 
vyriausybe pakeisti.“ Maršalas Sta
linas esąs įsakęs iš emigravusių Ti
tui priešiškai nusiteikusių jugoslavų 
komunistų sudaryti „Laisvosios Ju
goslavijos komitetą“, o Tito įpėdiniu 
esąs paskyręs gen. pik. Dapčevič, ku
ris šiuo metu buvojąs Maskvoje. Tai 
esąs neseniai Rumunijon pabėgusio 
pulkininko Dapčevič brolis.

NEPATENKINTI JUGOSLAVAI 
TELKIASI RUMUNIJOJE

Praėjusį kartą šiame laikraštyje 
buvo trumpai užsiminta apie buv. 
Tito gen. štabo viršininko gen. pik. 
Jovanovič nužudymą, bebėgant jam 
per sieną į Rumuniją. Dabar valdinė 
rumunų telegramų agentūra „Rador“ 
dėl šio nužudymo ir apskritai dėl iš
davystės kaltina Tito ir kitus Jugo
slavijos vyriausybės narius. Agentū
ra pakartoja kominformo paskelbtus 
kaltinimus prieš maršalą Tito ir pa
brėžia, kad Tito ir Rankovič išdavikų 
klika, pradėjusi teroro bangą prieš 

pasiduotų pučiamiems „išrokavimų“ 
vėjams. Rasti būdų toms idėjoms dar 
aktyviau skiepyti beaugančio jauni
mo širdyse. Kaip subrandinsite jau
nimą 14—21 amžiaus laikotarpyje, 
ypač čia tremtyje, tokia bus ir Lie
tuvos ateitis. Todėl svarbu tiek pa
čią organizaciją, tiek jos idealų vyk
dymą išlaikyti originaliose formose. 
Svarbu apsiginti nuo visų tų, kurie, 
jausdami šios organizacijos reikšmę 
lietuvių tautai, nori ją iškraipyti, su
silpninti ir gal susprogdinti. Visi tie, 
kurie į šią organizaciją eina ne tam, 
kad tarnautų jos idealams, bet su 
pridengtais tikslais. — tiems nepake
liui su jaunimu, kurio kelias eina 
tiesiog į Vilnių ir Kauną. Šiam jau
nimui pirmoj eilėj terūpi laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. Gyvenant 
tremtyje kiekvienas įsitikino, kad tik 
Tėvynėj mes vėl galėsime jaustis 
žmonėmis, kad tik ten mes turėsime 
kiekvienas sau darbo, pagal savo pa
siruošimą bei amžių, ten niekas mūsų 
nesaistys pagal raumenų galią, tik 
ten bus aprūpinti mūsų seneliai, naš
lės, invalidai ir bejėgiai. Tik ten mū
sų krūtinės pilnai įkvėps Tėvynės 
laukų orą, tik ten mūsų daina galin
gai atskambės piliakalnių aidu, iš kur 
ji semia savo pradžią...

Taip byloja užgesę skautų laužai. 
Pagarba skautams-ėms ir jų vado
vybei. Sėkmės! Visa sąmoninga ben
druomenė su Jumis. Jums priklauso 
ateitis. Dr. B. Kalvaitis

Jugoslavijos komunistus, padariusi 
dabar naują nusikaltimą.

Sąryšy su padažnėjusiais bėgimais 
iš Jugoslavijos, pastebi londoniškls 
„Times“, kad ir paskutinieji trys ju
goslavai karininkai nuostabiu būdu 
bėgę ne kur kitur, bet į Rumuniją. 
Jie išsižadėję ne komunizmo, bet 
marš. Tito ir jo vyriausybės.

Kiti satelitai palaiko kominformą
Jeigu Jugoslavijos vidaus įvykių 

raida neteikia džiaugsmo Maskvai, 
aišku, ji negali patikti ir jos sateli
tams. Štai ir lenkų komunistų orga
nas „Glos Ludu“ pasipiktinęs šneka 
apie tai( kad daugelyje Jugoslavijos 
miestų siaučiąs teroro režimas ir te
nai esą suiminėjami visi tie, kurie 
priešinąs! Tito politikai Laikraštis 
pranašauja, kad kominformo atsišau
kimas išvalyti Jugoslavijos komu
nistų partijos vadovybę jugoslavuose 
sutiksiąs galingą, pritariantį atgarsį.

Svetimomis bėdomis sielojasi ir 
Vengrijos vicepremjeras bei komu
nistų vadas Matyas Rakoši. Vienoje 
savo viešoje kalboje jis pažymėjo, 
kad Jugoslavijos vyriausybė esanti

Belgradu! reikalas atrodo kitaip
Jugoslavijos komunistų organas 

„Borba“, kaip nurodo AP, vedama
jame rašo, kad buv. gen. štabo šefas 
gen. Jovanovič kritęs nuo kulkos pa
prasto kareivio, kuris socialistinį rei
kalą savo krašte supratęs geriau negu 
generolas. Nuotykis su gen. Jovano
vič, kuris praėjusią savaitę buvęs 
nušautas, kada jis bandęs iš Jugo
slavijos bėgdamas pereiti Rumunijos 
sieną, jugoslavams komunistams 
esanti labai įsidėmėtina pamoka, sa
koma toliau vedamajame. Jie dabar 
„visu budrumu sustiprinsią savo be- 
kompromisinę kovą prieš atvirus ir 
pasislėpusius Jugoslavijos komunistų 
partijos ir socialistinės valstybės

Mokinys elgiasi,
kaip mokytojas mokė

Mūsų minėtasis susidūrimas ties 
Jugoslavijos-Rumunjjos siena, kur 
buvo mirtinai pašautas gen. Jovano
vič, UP žiniomis, pradeda įtraukti vis 
platesnius sluogsnius. Kaip jau da
bar aiškėja, už Jugoslavijos sienų 
veikia Titui priešiška organizacija ir 
tai didesnė, negu anksčiau buvo gal
vojama.

Iš paskutiniame Jugoslavijos ko
munistų partijos organe atspausdinto

„Mūsų Kelio“ prenumerata tik 3,- DM mėn.
Maloniai pranešame mielų tautiečių dėmesiui, kad mėnesinė „Mūsų 

Kelio“ prenumeratos kaina, nebojant į tai, jog duodamas plačios apimties 
laikraštis, ir rugsėjo mėnesiui palieka ta pati, t. y. tik 3,- DM. Patariama 
laikrašti ne pavieniais numeriais pirktis, bet prenumeruotis visam mėne
siui ar ilgesniam laikui iš karto, nes tuo būdu pigiau atseina.

Kas skaito „Mūsų Kelią“, tas visada yra tiksliai ir išsamiai infor
muotas įvairiuose pasaulinės politikos klausimuose, nes neapsibrėžiama 
vien tik trumpų politinių žinių paskelbimu. Lietuviškosios kultūros rei
kalai ir pasaulio bei tremtinių lietuvių gyvenimas „M. Kelyje“' irgi randa 
daug vietos. Jame pateikiama išsami ir tiksli informacija ir emigraciniais 
klausimais.

Kartu prašoma neatsiteisiusiųjų paskubėti atsilyginti už praeitą laiką 
ir tuojau pratęsti prenumeratą tolimesniam laikotarpiui.

Jugoslavija esanti pakeliui į des
potizmą, kuris taikomas ne tik ko
munizmo priešams, bet ir tiems, ku
rie padėjo anksčiau sukurti Jugo
slavijoje tokį, o ne kitokį režimą. Už
tat ir marš. Tito ištikimieji šalininkai 
dabar stropiai seką visus tuos, kurių 
lojalumas nesąs visiškai be prie
kaišto.

sudaryta iš „politinių gangsterių 
grupės“, kuri savo kraštą stumianti 
į katastrofą, naudodama teroro, per
sekiojimo ir kankinimo sistemą.

’Tie vyrai, kalbėjo jis ūkininkų 
susirinkime, kurie aukoję savo gy
vybę, kovodami dėl Jugoslavijos iš
laisvinimo, dabar esą Tito ir jo ša
lininkų „bailiai nužudomi" ir tik dėl 
to, kad jie dabar pasisaką už komin- 
formą, už Sov. Sąjungą, už darbinin
kijos vienybę. Vengrijos komunistai 
jau seniai esą pasmerkę vadovaujan
čius Jugoslavijos vyrus, o paskuti
nieji įvykiai pateisiną šį jų sprendi
mą. Taip kalbėdamas jis turėjo gal
voje gen. Jovanovič mirtį.

I priešus.“ Nesą reikalo abejoti, kad 
Jovanovič, kurį laikraščiai vadina 
bailiu, kitokiomis aplinkybėmis ir 
Vakarų veikiamas, būtų lengvai savo 
tėvynę „išdavęs vakarietiškam impe
rializmui“.

Jovanovič buvęs senosios, karališ
kosios Jugoslavijos kariuomenės ka
rininkas, kuris, tiesa, išlaisvinimo ko
vų metų įstojęs komunistų partijon, 
tačiau niekada nepersiėmęs revoliu
cinių ir socialistinių jos principų. Vi
si trys atskilėliai jugoslavų karinin
kai, pabrėžia laikraštis, „savo karinės 
priesaikos garbę sutrypę patys savo 
kojomis“.*

vedamojo matyti, kiek svarbos val
diniai sluogsniai priduoda paskuti
niajam susidūrimui. S į atveją, ati
dengdamas jo užkulisius, „Borba“ 
sugretina su išgarsintaisiais sąmoks
lais Sovietų Sąjungoje, kada 1937 m. 
buvo įscenizuotos bylos, o po jų sekė 
plataus masto politiniai valymai. 
Laikraštis neveltui reikalauja be ato
dairos pašalinti visus priešiškus ele
mentus. Iki šiolei dar ne visos susi-

Paskutinės aktualijos
— Diplomatiniai sluogsniai reiš

kia įsitikinimą, kad Maskvoje tebe- 
tęsiamos derybos, ablems pusėms įsi
tikinus, kaip baisių pasekmių galėtų 
turėti nesusitarimas, pasibaigsiančios 
abiems priimtinu kompromisu. Vi
sose keturiose sostinėse vienu metu 
skelbiamas komunikatas apie ligšio
linę derybų eigą. 

» • »
— Jugoslavijos vyriausybė įteikė 

protesto notą Rumunijai, kuri kaiti
nama kurstanti jėga nuversti marš. 
Tito ir dabartinį Jugoslavijos re
žimą. 

♦ « »
— Uždarius sovietams abu savo 

konsulatus J.A.V-se, pagal TSRS vy
riausybės pageidavimą JAV nutarė 
uždaryti savo konsulatą Vladivosto
ke, kur jo veikimas ir šiaip nebuvęs 
reikšmingas. Sąryšy su mkt. Kosen- 
kinos įvykiu, Sovietų vyriausybė nei
giamai atsakė į JAV pareiškimą, ku
riuo buvo norima įsteigti amerikie
čių konsulatą Leningrade.

• • •
— Rugpiūčio 21 d. Stockholme 

prasidėjusioje ir dar tebesitęsiančioje 
17-je Tarpt. Raud. Kryžiaus konfe
rencijoje dalyvauja 600 atstovų iš 58 
valstybių. Sovietų Sąjunga su savo 
satelitais boikotuoja. Per savo pa
siuntinį Stockholme ji įteikė konfe- ' 
rencijai raštą, nepagrįstai apkalti
nantį TRK neobjektyvumu ir ne
veiklumu praėjusio karo metu. Kon
ferencijoje planuojama išdirbti eilė 
reikšmingų tarpt konvencijų, jų tar
pe viena — civilių apsaugai karo at
veju. . - - - -,,, f

— Herrenchiemsee (Bavarijoje) 
keturiolika dienų posėdžiavusi, dar
bą baigė vokiečių politikų konferen
cija. Ji paruošė 300 psl. apimanti 
veikalą, kuris bus pagrindas konsti
tucijos debatams rugsėjo 1 d. sušau
kiamoje Vokietijos parlamentinėje 
taryboje. 

* * -
— Savivaldybių rinkimai Vokie

tijos rytinėje zonoje turėjo įvykti š. 
m. spalių mėn., bet sovietų karinė 
valdžia, kaip Vakarų politiniai sluogs
niai įsitikinę, nenorėdami sužlugdyti 
nei sovietų nei SĖD prestižo, šiuos 
rinkimus nukėlė į 1949 m. rudenį. 

» ♦ »
— Vokietijos britų zonos profesi

nės sąjungos skelbia, dirbantieji pra
dėsią visuotinį streiką, jeigu jiems 
nebus 50% pakeltas atlyginimas.

dūrimo smulkmenos ir jų užkulisiai 
paskelbti viešumai. Todėl nenuosta
bu, kad šiandien Jugoslavijos kavi
nėse beveik apie nieką kitą ir ne
šnekama. Įvykis darosi tuo labiau in
triguojantis, kadangi generalmajoras 
Branko Petričevič, kurį pasienio sar
gybiniams pasisekė suimti tuo pačiu 
metu, kai Jovanovič krito pašautas, 
šiame žaidime nieku būdu nelaiko
mas statistu. Čia pat prisimenama, 
kad prieš pabėgdamas jis buvo vie
nas vadovaujančių politinių komisa
rų jugoslavų kariuomenėje.

Tito nepaklusnumas labai nema
lonus Kremliui, kuris, prieš ruošda
mas parodyti griežtesnį mostą pasku
tiniajame kare buvusiems savo są
jungininkams, nori jaustis saugus 
savo viduje. Betgi saugumas anaip
tol nestiprinamas tokiais veiksmais, 
kurie šiandien kartojasi Jugoslavi
joje. Gal Tito jau senokai būtų bu
vęs sudraustas ir sutvarkytas, jeigu 
jis savo laiku nebūtų buvęs toks 
stropus Kremliaus mokinys. Dabar 
jis ginasi kaip tik tuo pačiu metodu, 
kuriuo yra ir puolamas. Norint tokiu 
atveju pasiekti laimėjimą, tenka nie
ko nelaukiant mesti šalin blefavimą 
ir imti lošti atvirom kortom. Užtat ir 
laukiama, kaip „Evening News“ pra
sitaria, lemiančiųjų įvykių artimiau
sių trijų savaičių būvyje. Ar tuo me
tu tai įvyks ar dar kiek nusidels, 
skirtumas ne toks jau didelis, tačiau 
Jugoslavijos sektoriaus įtampa iki 
galutinio jos likvidavimo pasilieka 
jaudinančiai dramatiška, (z)
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Liaudies seimo komedija
Tikrasis vaizdas atsiskleidžia po aštuonerių metų •

BUVUSIO LIETUVOS RADIJO VYR. PRANEŠĖJO PAREIŠKIMAS APIE NUTARIMŲ EIGĄ

(E.) Kokioje dvasioje ir atmosfe
roje vyko anuo metu garsus Liaudies 
Seimo nutarimai 1940. 7. 21, aš kaip 
artimiausių L. Seimo posėdžio eigos 
liudininkų, čia ir noriu pažymėti.

Man buvo pavesta pravesti L. 
Seimo posėdžio radijo transliacja, ir 
aš turėjau visišką laisvę kalbėtis su 
Vyr. Seimo rinkimo komisija, iš 
Maskvos atsiųstais bei vietos komu
nistų partijos pareigūnais, bolševikų 
surfarytos liaudies vyriausybės na
riais, Seimo deputatais, turėjau tęisę 
lankytis posėdžio patalpose, stebėti 
paruošiamuosius darbus, užeidinėti į 
V. Teatro užkulisi,, kuriame buvo 
prisiglaudęs sekretoriatas.

1. 1940 m., liepos 21 d. prieš L. 
Seimo posėdžio pradžią, į V. Teatro 
scenos užkulisi buvo atvežta Raud. 
Armijos 180 žmonių dalinys, kuris 
užėmė sargybos postus. Kariai buvo 
ginkluoti lauko kautynių ginklais. 
Sargybos postai buvo slepiami. Sar
gybiniai slėpėsi už scenos užkulisyje 
stovinčių dekoracijų, šviežos ram
pų, užuolaidų, gėlių girliandų. Po 
Seimo prezidiumui skirtais stalais 
taip pat buvo suguldyti sargybiniai 
ir pridengti grindis siekiančiom stal
dengtėm. Sargybnių ginklai buvo 
paruošti veiksmui.

2. Nors L. Seimo posėdžio-* eiga 
Vyr. L. Seimo rinkimų komisijos 
buvo nutarta transliuoti per radiją, 
bet vienam NKVD majorui-rusui 
užprotestavus, transliacija prieš pat 
posėdžio pradžią buvo atšaukta. Lei
sta kai kuriuos posėdžio fragmentus 
įrašyti į radijo plokšteles. Radijo 
transliacijos bijota, kad per posėdį 
neįvyktų obstrukcijų, kas neigiamai 
paveiktų krašto gyventojų nuotai
kas.

3. Dar L. Seimo posėdžiui nepra
sidėjus, aš turėjau progą matyti iš 
anksto paruoštą L. Seimo posėdžio 
darbotvarkę. Ji buvo surašyta rusų 
kalba ant Sovietų Pasiuntinybės 
raštinės blankų. Prie kiekvieno dar
botvarkės punkto buvo pažymėta 
SeirAo deputato pavardė, kuris pasiun
tinybės nustatytą dienotvarkę turėjo 
siūlyti viešai, prasidėjus posėdžiui.

4. Kiekvienam L. Seimo deputa
tui jau iš anksto skirta pasakyti kal
ba buvo parašyta sovietų Pasiunti
nybėje ir aprobuota'pasiuntinio Poz- 
dniakovo. Rusų pasiuntinybės nu
matytieji kalbėtojai kalbas gavo at
vykę į Seimo posėdį.

si L. Seimo naturimai buvo priima
mi rankos pakėlimu), ką deputatas 
kalba su gretimai sėdinčiu kaimynu 
ir t. t. '

6. Visa L. Seimo posėdžio eiga, 
kalbėtojai, smulkiausios eigos deta.- 
lės iš anksto buvo sužymėta atski
ruose prezidiumui skirtuose lapuose. 
Deputatui einant kalbėti į tribūną, 
Seimo prezidiumo pirmininkas- po 
kelis kartus klausdavo kalbėtojo pa
vardės, patikrindavo įrašų lape ir 
tik tada leisdavo kalbėti.

7. Seimo posėdžio metu buvo ku
riozas, kada deputatas Ročius, So
vietų Pasiuntinybės numatytas kal
bėti Lietuvos valsybinės santvarkos 
pakeitimo klausimu, savo kišenėje 
nerado kalbos ir tik prisiartinęs prie 
tribūnos kalbos tekstą gavo iš pre
zidiumo pirmininko Adomausko.

8. Vienas būdingesnių faktų iš 
L. Seimo posėdžio yra tas, kad Sei
mui dar nepradėjus svarstyti dar
botvarkės punktą, aš gavau tuome
tinio Radiofono direktoriaus — L. 
Seimo deputato J. Banaičio Kaune 
leidžiamo komunistų, laikraščio „Tie
sos“ numerį, kuriame iš anksto, 
nelaukiant L. Seimo suruošto, valdi? 
nimo pabaigos, jau buvo paskelbti 
L. Seimo „nutarimai“ — Lietuva 
skelbiama Tarybų Socialistinė Re
spublika ir Lietuva savanoriškai įei
na į Sov. S-gos tautų sudėtį.

Pasibaigus L. Seimo posėdžiui, iš 
šio „Tiesos“ numerio aš turėjau per
skaityti per radiją visus Lietuvos val
stybinę santvarką liečiančius Seimo 
„nutarimus“. Kai radiofono direkto
riui pareiškiau savo suabejojimą, jog

5. L. Seimo deputatams posėdžio 
salėje užėmus skirtas vietas, prie 
kiekvieno buvo priskirtas stebėtojas 
— slaptosios policijos atstovas, ku
riam buvo pavesta sekti, ar deputa
tas balsuoja, t. y. pakelia ranką (vi-

kartais L. Seimas gali „Tiesoje“ pa
skelbtų nutarimų nepriimti, p. Ba
naitis man atsakė: „Bolševikai vie
toje netūpčioja. S. Seimas nėra 
Smetonos kromelis. Dideli dalykai 
sprendžiami greit ir be svyravimų. 
Nauja gadynė neša naujus tempus“.

9. Kokioje Maskvos kontrolėje 
ir teroro dvaisioje wyko 1940. 7. 21 
ir teroro dvaisioje vyko 1940. 7. 21 
gas epizodas.

Kai teisingumo ministeriui — Sei
mo deputatui P. Pakarkliui reikėjo 
Seme referuoti klausimą apie Lietu
vos savanorišką įsijungimą į Tarybų 
Sąjungą — Seimo posėdis laikinai 
buvo pertrauktas, nes Pakarkiio 
kalbos tekstas nebuvo spėta- atsiųsti 
iš Maskvos. Skubiai buvo teirauja
masi aero stotyje, ar ųėra iš Mas
kvos atsiradęs lėktuvas ir ar neat
vežė skubų pakietą. Nesulaukus lėk
tuvo (tą dieną. smarkiai lijo, ir lėk
tuvas vėlinosi visą valandą), Pa- 
karklis, pasitaręs su Sovietų pasiun
tiniu Pozdniakovu, gavo sutikimą 
savo kalbą paskaityti iš nuorašo, be 
Maskvos aprobatos. J. Stonys

Geresnis įsikūrimas - akla laimė
PRIVATUS AGRONOMO LIETUVIO LAIŠKAS iŠ KANADOS

1948. 7. 25. — Pakliuvau laimės 
Šalin. Gera. pakliūti į Kanadą: išsi- 
laisvihi nuo baimės dėl rytojaus, bet 
išsilaisvini tik vienas, o baimė ir ne
ramumas dėl likusiųjų dar padidėja. 
Kanadoj vargelio daug daug, ypač 
per tuos vieneris sutarties metus. Ži
noma, tai laimės reikalas: vargai ir 
darbai pareina nuo apylinkės ir ūki
ninko. Šiaip ar taip, tampame mažai 
apmokami vergai. Teisių turi: jei la
bai blogai, gali skųstis darbo įstaigai, 
— tirs, aiškinsis ir padarys savas iš
vadas. Bet žmogus esi įsipareigojęs 
kitų DP atžvilgiu. Pasiskųsi, — žinos 
visa apylinkė, tų darbininkų visi 
vengs, užkirs kelią kitiems, pakenksi 
savo tautos vardui. Taigi visa tai la
bai suvaržo, savotiškai priverčia atsi
sakyti turimų teisių.

. Aš pakliuvau į Quebecko rajoną, 
vidutiniškai 23 mylios nuo Montrea- 
lio, apie 30 mylių nuo Amerikos sie
nos, į grynai prancūzų apgyventą 
plotą, pas ūkininką 200 akrų (apie 
150 ha), grynai gyvulių ūkį. Mano 
šeimininkas prancūzas turi 22 melž. 
karves, 3 arki., apie 100 vištų, kelias 
kates ir 6 šunis, kurie yra ypač my
limi. ūkininkas jaunas, energingas, 
geros širdies, vidutiniai sumaterialė- 
jęs, visai priešingas tipas šeimininkė. 
Dirbu iš tikrųjų prie karvių, bet tenka

parėjęs Išvalau tvartus, betonus pieno 
sukraunu į šaldytuvus, ir 8 vai. pus
ryčiai. Po pusryčių vežame šieną. 
Grėbia, į vežimus krauna, iš vežimų 
iškrauna mašinomis. Tas ir yra blo
giausia: mašinos nesitaiko prie žmo
gaus pajėgų, ir per trumpą laiką ten
ka pavargti tiek, kad jautiesi lyg bū
tum išmušęs Dievo vaikus. Vakare 
jautiesi tiek išvargęs, kad net ne vi
sada yra jėgų kojoms nusiplauti. 
Daug kartų ėmiausi rašyti vakare 
laišką, bet neklauso nei makaulė nei 
ranka.

Maisto tokio nesitikėjau. Valgo
me 3 kartus per dieną. Visą laiką 
valgis tas pats: pienas, balta duona, 
sviestas, dirbtinis medus. Mėsos la
bai nedaug, daugiausia vištiena, bet 
ne tokia, kaip mokė virti Dotnuvoj. 
Tai savotiška sriuba — padažas, ku
riame plaukioja vištiškos skaidulos. 
Riebalų — labai nedaug, tikros sriu
bos, veik niekad — ir pavalgęs jauti 
vėl norą valgyti. Blogiausia tas, kad 
produktus perka ir žiūri, kad tik ma

žiau išeitų. Duoną paduoda dau
giausia šeimininkė ir vis po vieną 
riekelę. Kiekvieną riekelę,. rodosi, 
skaito, o visą riekę gali praryti vie
nu. kąsniu. Tepantis sviestu, seka. 
Be to, nenori skirtis nuo visos šei
mos. O jų sumuštiniai nedaug kuo 
blogesni, negu vokiečių sumuštiniai. 
Dabar gavau 20 dol. ir slapčia reiks 
maistas pasipildyti. Nieko nepadary
si laimės šalyje ir taip ręiks kombi
nuoti.

1948. 8. 8. — Pirmą laišką pertrau
kė atvažiavusi iš Amerikos mano se
suo su dukra.’ Kažkas pasakiška, ne
laukta, nesitikėta. Džiaugiuosi, kad 
VII. 25. nėjau į bažnyčią, o pasilikau 
laiškų rąžyti. Dabar gyvenu sesers 
atlankymo nuotaikomis. Šiaip vel
niškai nuobodu, visas išganymas, kad 
pervargęs nori užsnūsti, nieko kito. 
Nuobodu todėl; kad nėra su kuo pa
sikalbėti. Kaime niekas nemoka ang
liškai, vokiškai, rusiškai. Aš nekalbu 
prancūziškai. Tiesa, 5 km yra 2 lie- 
vaitės (Radžiūtė ir Bernotaitė), bet

atlikti visi ūkio darbai. Mažiau dir
bu su mašinomis, nes akcentuoju, kad 
pas mus tokių nebuvo. Keliuosi be 
15 min. 6. Parvarau karves, pamel
žtam (aš melžiu dviem mašinomis). 
Karves išvarau, įpilu 42 kib. vandens,

Ragina į Venecuelą
Frelburgas. — Rugpjūčio 13 d. 

vietos pabaltiečiai buvo sušaukti į 
specialų susirinkimą Maria-Hilf sa
lėje, kuriame IRO direktorius pran
cūzų zonai p. Poignant, dalyvaujant 
karinės valdžios atstovams, padarė 
platų pranešimą emigsacijos Vene- 
cuelon reikalu ir kitais aktualiais 
klausimais. Nurodęs vis blogėjančią 
DP būklę Vokietijoj ir tą faktą, kad 
vokiečiai atgauna vis didesnes teises, 
direktorius ragino emigruoti. Anot 
jo, dabar yra galimybė net 2000 pa- 
baltiečių DP greitu laiku su šeimomis 
emigruoti Venecuelon. Komisija at

vyks apie rugpiūčio 25 d. ir priimtus 
netrukus gabens lėktuvais. Bagažas 
bus išsiųstas laivu. Venecuelą pagal 
išdirbtą kolonizacijos planą numato 
iki 1956 metų priimti 3 milijonus 
emigrantų. Kraštas retai apgyventas. 
Krašto viduryje, centre ir pietuose 
yra tūkstančiai kvadratinių kilometrų 
derlingos žemės, gerai drėkinamos. 
Venecuelą yra prie ekvatoriaus, ta
čiau didelė šalies dalis yra 800 metrų 
aukščiau už jūros lygį. Klimatas 
yra įvairus nuo tropinio iki norma
lios temperatūros. Krašte gyvena ne
maža įvairių tautų Europos emigran
tų, kurie aklimatizavosi ir neblogai 
Įsitaisė. Pirmoje eilėje pageidaujami 
pabaltiečiai, ypač ūkininkai ir žemės 
ūkio darbininkai. Priimami: neve
dusieji 18—50 metų, vedę au 1 vaiku 
iki 40 metų, su 2 valkais — 45 metų, 
3 ir 4 vaikais iki 50 metų, 5 ir 6 vai
kais — 55 metų. Reikalingi šie spe
cialistai: daržininkai, namų ūkio per- 

■ sonatas, elektrotechnikai, virtuvės 
personalas, plovėjos, mūrininkai, sta
liai, baldu staliai, stiklo pūtėjal'ir

šlifuotojai, kepėjai, dažytojai, krovė
jai, žemės ūkio- darbininkai ir pasto
vūs ūkininkai (valdžia padeda įsi
kurti ir teikia visokeriopą paramą, 
paskolas etc.), skardininkai, gipsuo- 
tojai, siuvėjos, traktorininkai, steno- 
grafistės (ispanų ir anglų kaĮb.), vai
kų auklėtojos (medic, gydytojos).

Po atvykimo visi emigrantai lieka 
mėnesiui laiko d’El Trompillo fermo
je, kur visi bus mokomi ispanų kal
bos ir supažindinami su krašto socia
line higiena ir agrikultūra. Po dvejų 
metų emigrantai gali prašyti Vene- 
cuelos'pilietybės. Kaip matyti iš spe
cialiai išleisto atsišaukimo, šimtai 
emigrantų jau dirba mechanikais, 
elektros tinklo darbininkais, staliais, 
šoferiais, statybos darbininkais, dar
bininkais fabrikuose, kurių darbo są
lygos esą atitinka USA darbininko 
sąlygas (?). Esą yra suteikiamos įvai
riausios galimybės kvalifikuotiems ir 
nekvalifikuotiems darbininkams. Tie, 
kurie pareikš norą grįžti į savo gim
tinę, grąžinami vienų metų bėgyje 
valstybės lėšomis.

Ahot direktoriaus Poignant, IRO 
įsteigia Venecueloje savo skyrių, ku
ris- rūpins DP ir gins jų interesus. 
Pranešimas buvo labai įdomūs ir tu
riningas. Iš jo susidarė įspūdis, kad 
vietos IRO daro visa, kas yra jos ga
lioje DP padėti, ypač jos direktorius. 
Užsirašė keliasdešimt pabaltiečių, nes 
daugelis turi afidevitus į S. Ameriką, 
Kanadą, Argentiną ir etc. ir su ne
kantrumu laukia, kada galės emi
gruoti, nes po valiutos reformos, nus
tojus santaupų, gyvenimas darosi vis 
sunkesnis. , -Alfa.-

Kokios nootaikos dabar 
Lietuvoje?

Ne į šj klausimą norėjo atsakyti A. 
Sniečkus, „Tiesos“ 300 Nr. 1947. 19.
24 d. ragindamas triuškinti buržua- 
zinį-nacionalistinį pogrindžio veiki
mą, tačiau iš jo atsišaukimo ir prieš 
jo norą išskaitome atsakymą į antraš
tėje nurodytą klausimą. Taigi A. 
Sniečkus rašo:

„Negalima užmiršti, kad respubli
kos teritorijoje buržuaziniai naciona
listiniai elementai varo antitarybinę 
propagandą ir agitaciją, skleidžia 
provokacinius gandus ir, siekdami 
žlugdyti darbą, stengiasi pralįsti į 
valst. aparatą.

. Kai vokiškasis fašizmas yra su
triuškintas ir negali padėti lietuviš
kiems buržuaziniams nacionalistams, 
jie laukia šios pagalbos iš angliškųjų- 
amerikoniškųjų imperialistų.

... Dabar visaip giria melagingą 
anglosaksų demokratiją ir idealizuo
ja buržuazinę tvarką Amerikoje ir 
Anglijoje.

Buržuazinių nacionalistų tarpe, 
kovojančių prieš" liaudį žymią vietą 
užima reakcinė katalikų dvasiškijo* 
dalis, kurie mėgina išnaudoti žmonių 
religinius įsitikinimus buožijos ir ki
tų išnaudotojų klasių interesų nau-
dai.

... Lietuvių tautos interesai rei
kalauja kuo greičiau sutriuškinti bur
žuazinius nacionalistus. Tam mes tu
rime visus galimumus.

Greitas buržuazinio - nacionalisti
nio pogrindžio sutriuškinimo užbaigi
mas žymiu ruožtu priklauso nuo sėk
mingo išvystymo kovos prieš likučius 
buržuazinės nacionalistinės ideologi
jos įtakos kai kuriems gyventojų 
sluogsniams, nuo kovos už mūsų res
publikos darbo žmonių auklėjimą ta
rybinės ideologijos dvasioje.“

Komentarai čia, aišku, nebereika
lingi, bet žinotina dar ir tai, kad 
triuškinamasis pogrindis pats triuš
kina tuos, kurie kaip tik „turi vistu 
galimumus“.

aš galiu Išeiti iš namų tik sekmadie
niais pcuT'val. vak., kitaip vis darbas. 
Gaunu berno algą. Jau gavau 44 doL 
Jei nebūtų atvežus šiek tiek pinigų 
sesuo, būtų sunku buvę su apsirengi
mu. Be to, prisiperku slapčia mai
sto... Juozas

Kodėl jie negrįžta namo ?
TIESUS IR ATVIRAS NEGRĮŽTANCIŲ RUSŲ PASISAKYMAS

, Penkiasdešimt rusų „nevozvraš- 
čencų“ Vokietijoje paskelbė atsi
šaukimą savo tautiečiams Amerikoje 
paaiškindami, kodėl jie negrįžta.

„Brangūs tautiečiai Amerikoje! 
Girdėjome, kad jus domina ir stebi
na klausimas, kodėl mes negrįžtame?

Lengviau būtų atsakyti klausimą: 
kodėl daugelis grįžo? Jie grįžo tik 
dėl to, kad tėvynės ir artimųjų il
gesys nustelbė jų protą, ir jie netu
rėjo valios šiam ilgesiui pasipriešin
ti. Mes negrįžtame ne dėl to, kad 
mes to ilgesio nejaustume (jis grau
žia mus dieną naktį ligi savižudybės), 
bet jis nepavergė mūsų valios.

Negrįžtantieji — valingi, žmonės: 
jie nugalėjo patį sunkiausią dalyką 
— tėvynės ir artimųjų ilgesį. Vadi
nas, jie nieko nebijo ir prieš mūsų 
tėviškės ir mūsų tautos pavergėjus 
kovos ligi savo paskutinių dienų. 
Mums tik reikia pagalbos' iš mūsų 
tautiečių užsieniuos, ypačiai — mo
ralinės, dvasinės pagalbos; būtina, 
kad jie mumis tykotų. Juk jie, mūsų 
tautiečiai, tėvynę yra palikę taip se
niai, kad neturi jokio supratimo apie 
padėtį gimtajame krašte, nes tikro
vėje bolševizmo nėra matę su visa 
jo jėga ir baisumu, kaip mes esame 
matę ir savo kailiu patyrę, bolševi
kinės valdžios ir jo režimo baisybes 
ir žiaurumus.

Atsišaukime atvaizdavę sąlygas 
dabartinėje Sovietų Sąjungoje, to
liau tęsia:

„Toks gyvenimas. Ko mes ten 
važiuosime? Juk mes „nusikaltę“ 
Stalinui jau tuo, kad mes esame 
matę kitų tautų gyvenimą, ragavę 
svetimos laisvės, pažinėm, vadinas, 
Jo didžiausią melą ir sugrįžę papasa- 
kosim taf tėvynėje. Čia mūsų kaltė, 
dėl kurios iš karto būsim jo budelių 
sunaikinti".

„Argi savo negrįžimo faktu mes 
neįrodom bolševizmo melo ir savo 
teisybės. Jei tėvynėje mus laukia 
artimieji, draugai, ramus kūrybinis 
darbas ir laisvo žmogaus gyvenimo 
sąlygos, tai kas iš mūsų ten negrįžtų,

o pasirinktų elgetos pusiau alkano, 
beteisio, politinio pabėgėlio skurdi
mą. O gal mes visi karo nusikaltė
liai, biją teisingos bausmės už tėvy
nės išdavimą. Tarp mūsų yra se
neliai ir jaunimo, kuriuos vokiečiai 
buvo išvežę dar 14—15 metų vaikus. 
Daugumą jų vokiečiai išvežė prie
varta, o daugelis pateko į nelaisvę. 
Kuo gi visi šie žmonės yra kalti sa
vo tėvynei? Kokie gi-jie karo nusi
kaltėliai?

Mes žinom, kad savo artimųjų ir 
mums brangių žmonių nebepamaty- 
sim, nes vieno mūsų negrįžimo už
tenka, kad jie būtų tenai sunaikinti.

Namo mes taip pat nepateksime, ge
riausiu atveju mus vežtų į koncla- 
gerius Tolimuosiuose Rytuose, karne^ 
budelių keikiami ir niekinami, mea 
dirbtume ne pagal savo jėgas iki sa
vo mirties. Ten negalima kovoti m 
piktu, nes jo tarnautojai ir varovai 
(socialiniai parazitai) neleidžia žmo
gui net atsikvėpti laisvai: jį seka 
dešimtys akių.

Jei ten negalima, tai prieš bolše
vizmo diktatūrą mes kovosime čiaj 
(„Delo Truda-Probuždenieje“ — Jv 
ir Kanados rusų darbininkų organi
zacijų federacijos organas, Nr. 25, 
1948 m. birželio mėn). (E)

Augsburgo „KLUMPĖ" gastrolėse
Kemptenas. — Per juoką ir lite

ratūrinį žodį rugpiūčio 19 d. iš žy
miųjų mūsų aktorių lūpų kemptenie- 
Čiai išgirdo daug gyvos, kartais ir 
karčios, tiesos. Juoktis iš savo ir viso 
pasaulio tragikus gali tik žmonės, 
kurie kaip Cervantes pajėgia pasiro
dyti pasauliui donkichotišku naivu
mu. Štai dabar, pvz., juokuose iškilo 
tokios tragiškos tiesos: Dabar Europa 
prarado sielą ir įsigijo griuvėsius! 
Arba: Tremtiniai laukia ir nežino ko 
nei patys, nei tie, kurie suvarė juos 
į stovyklas! Taip tragišku juoku pa
sijuokė kempteniečiai — „Dievo pa
mirštieji“ iš savęs, iš savo prietelių 
ir neprietelių. Ir tai buvo ne tik per
teikta, bet ir sukurta, išskiriant kūri
nėlį apie meilę, pačių aktorių. Dau
giausia žodinės kūrybos yra įdėjęs 
Antanas Škėma, toliau Vitalis 2u-

kauskas ir Brinką. Daugiausia per
teikiamojo meno pareiškė Henrikai 
Kačinskas, bet jo pareiškė ir minė
tieji autoriai. Tokio pobūdžio litera
tūrinis kabaretas tremtiniams dar 
naujiena, bet maloni naujiena. Dal
bas, ypač pradžioje, žinoma, — ne
lengvas, tačiau, kiek patirta iš akto
rių, jie pasiryžę ir toliau dirbti, to
bulėti. Žadama pasitelkti ir kitus 
tremtyje esančius mūsų humoristus. 
Literatūriniam „Klumpės“ kabaretui 
linkėtina sėkmingai „klampoti“ po 
lietuvių stovyklas. „Klumpės“ kaba
reto dalyviams ir jo vadovui aktoriui 
H. Kačinskui už apsilankymą Kemp- 
tene ir stovyklos gyventojuose pra- 
skaldrinimą prislėgtos nuotaikos vie
tos komiteto ir visos kolonijos vardu 
padėkojo svečiams komiteto pirmi
ninkas ir šviet. vadovas pik. Taut
vilas. Iv.

Lietuvių dainos perFrankfurto radiją
Frankfurto radiofonas š. m. rug

piūčio 28 d. šeštadienį nuo 18,15 iki 
18,25 vai. įvairių tautų pažinimo rė
muose („Volkerkunde fūr jeder- 
mann“) duoda lietuviškų, liaudies 
dainų valandėlę. Po trumpo įvado

žodžio apie Lietuvą bus duotos ke
lios Liet. Tautinio ansamblio, Stepui 
Sodeikai vadovaujant, įdainuoto! 
dainos su teksto paaiškinimais kiek
vienai dainai. Apie sekančias trans
liacijas bus pranešta atskirai.
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Ateities kara pabaisa
Rašo Ged. Galvanauskas

Techniškojo karo pranašas. — Jei 
pasaulis būtų valdomas išmintingai ir 
moralės dėsniais vadovaujantis, karas 
būtų lengviau numatomas. Dabarties 
viešpačiai veda nepaprastą, žaidimą, 
kurio pasėkos neapskaičiuojamos. Šią 
vasarą, kurią tiek daug nenormalių 
gamtos apraiškų, karo ciklono apraiš
ka pernelyg dažnai minima. Ir tuo 
metu gal būtų tinkamas Zozefinos 
klausimas Napoleonui I: „Ar tu vis 
nesiliausi kariavęs“. Į šį klausimą 
dabarties pasaulis greičiausiai nei
giamai atsakytų. O tuo metu paran
kiausios galimybės technokratiškiems 
pranašams. Vienas tokių yra Camille 
Rougeron, mokslininkas ir techniško
jo karo specialistas. Jis 1939 m. iš
leistame veikale „Enseignements aę- 
riens de la guerre d’Espagne" — pa
tirtis oriniame kare Ispanijoje — ma
tematišku tikslumu numato ateities 
karo taktiką, kurią patyrėm 1939—45 
m. 'Jis ten kalba apie bombardavi
mus, tankų veiklą, raketas. Tas pats 
autorius šiais metais išleido knygą 
„La prochaine guerre“ — ateities ka
ras. Jis nesiima pranašauti politiniais 
klausimais, kurie iššauktų karą. Ta
čiau tuoj prideda: „Nenumatytos są
lygos to meto aktoriams labai daž-
nai padiktuoja elgseną, nors ji jiems 
būtų nepriimtina“.

Jo kariniai samprotavimai yra žy
miai įdomesni.

Raketos ateities kare bus vis daž
niau vartojamos. Vienintelis jų neto- 
bulomas — pernelyg didelis nukry
pimas. Raketos ant karinių laivų pa
keis patrankas. Laivai ar lėktuv
nešiai gali tapti nepaprastu ginklu, 
naudojančiu raketas tolimoms sritims 
apšaudyti, Raketos lėktuvose dar pa
vojingesnės. '.. i . .. .

Atominei bombai jis skiria žymų 
vaidmenį. Labiausiai susidomėjęs ne 
jos naikinama galia, bet apsauga. Nuo 
karščio-ir audros galima apsisaugoti 
jau išrastomis priemonėmis. Kariai 
nuo gama spindulių (turi sandarias

Trinas apie taking
JAV prez. Trumanas, kaip pra

neša Reuteris, pareiškė, kad dabarti
nis kongresininkų šnipų apklausinė
jimas siejasi su žmogaus teisių „Bill 
of Rights“ ir Amerikos piliečių pi
lietinės laisvės pažeidimu. „Aš esu 
prieš bet kokius Gestapo įstatymus“, 
sako prezidentas. Iš Kozenklnos įvy
kio prezidentas padarė tokią išvadą: 
„Aš manau, kad tai rodo. Jog Rusi
joje yra daug žmonių, kurie tiki in
divido laisve taip, kaip visa Amerika 
mano“. 

kaukes. O ką veiks civiliniai gyven
tojai, kurie neparuošti ir tų priemo
nių neturi?

Biologinio karo skirsnis skaityti
nas tik turinčių stiprius nervus. Ba
cilos, ligos, milijonų mirtis ir vistas 
gamtos apnuodijimas sudaro to karo 
esmę. Jei visa augmenija bus apnuo
dyta, kuo gi galės maitintis likę gy
vieji?

Autorius, pasirėmęs amerikiečių 
tyrimais, moksliškai aptaria ateities 
meterologinį karą. Sausros metu ūki
ninkas laukdavo lietaus. Mokslo prie
monėmis dabar galima ne vien lietų 
iššaukti, bet jo pagalba paskandinti 
kontinentus, o kitus iškelti. Šis karo 
būdas žymiai pavojingesnis už ato
mini ar biologini.

Be šių siaubingų ginklų, Rougeron 
kalba apie gausybę naujų, nors ir 
mažesnės apimties ginklų: toli' le
kiančias raketas, nepaprastai tvirtus 
šarvuočius, milžiniškus povandeni
nius laivus, kurių krovinys didesnis, 
kaip vandens pa viršuj e ir 1.1.

Maskva - sprendžiamų įvykių raktas
Iš NESIBAIGIANČIŲ KONFERENCIJŲ CIKLO

Pasirodo, kad ir diplomatiniams 
korespondentams ne visada pasiseka 
pačiupti už tikrųjų dalykų. Jau be
veik visa savaitė kaip užsienio dien
raščiai rašė, jog Maskvoje būsiąs jau 
paškutinis pasimatymas su Molotovu 
ir gal su Stalinu. Jis įvyko iš pirma
dienio į antradienio naktį, — kaip 
jau priimta Kremliuje atlikinėti svar
bius reikalus tik naktimis, — kada, 
be Molotovo, dalyvavo ir vyriausias 
situacijos raktininkas, kuris pavaiši
no savo svečius arbatėle. Konferen
cija truko per 4 valandas. Grįžę iš 
Kremliaus vakariečiai tuojau vėl su
sirinko pas JAV ambasadorių Bedell 
Smith. Žurnalistų užklaustas, ar jau 
paskutinis pasimatymas, p. Smith at
sakė, kad greičiausia dar ne. Taigi, 
Kremliaus konferencijų galo nema
tyti. Londono radijo žiniomis, vaka
riečių. susitikimas .su Stalinu reiškia, 
kad prieitasis mirties taškas kol kas 
vėl nugalėtas ir gal būt bus prieita 
prie tikrųjų derybų eigos. Kiek anks
čiau anglų spauda rodė šviesesnę 
nuotaika, tiek paskutiniu metu ji da
rėsi labiau paniurusi ir britų veidai 
rodė baimės ženklus. Neveltui Britų 
imperijos generalinio štabo viršinin
kas feldm. Montgomery britų,legio
nui Binghame prieš kelias dienas pa
sakė, kad kur jis bevaikščiotų, visur 
jaučiąs žmonių susirūpinimą dėl bū
simų įvykių. Anglijos motinoms jis

Vertikalinis karas. — Royal Air 
Force pulk. A. Lee š. m. liepos mė
nesį paskelbė „Realites“ nepaprastai 
įdomią studiją, kurios originalumas 
neatsilieka nuo Rougeron. Jo many
mu, visi ginklai, buvę 1942 m., dabar 
yra totališkai pasenę. Ši jo tezė mums 
leidžia suprasti, kodėl amerikiečiai 
tuoj po karo sunaikino gausybę 
ginklų, net lėktuvus. .

Ateities kare didžiausią ir spren
džiamą vaidmenį atliks oro laivynas. 
Gen. Koller, Luftwaffe viršininko 
1945 m., nuomone, Vokietija karą pra
laimėjo dėl daugelio priežasčių, o 
ypač dėl oro laivyno sunaikinimo. 
Tos pat nuomonės buvo gen. Rund- 
stedt ir eilė kitų karo specialistų.

Praėjusiame kare-parašiutininkai, 
nors jie ir labai išreklamuoti Sovie
tuose 1936—38 m., atliko, palyginti, 
mažą vaidmenį Kretą užimdami. 
Ateities kare parašiutininkai galės 
būti masėmis išmesti, nes lėktuvų 
pajėgumas dabar žymiai didesnis. 
Tie lėktuvai, gavę sąraišinį tiekimą

Paskutinis Maskvoje pasitarimas 
įnešęs kiek daugiau šviesos. Kalba 
einanti dėl Berlyno blokados, valiu
tos ir dėl visos Vokietijos. Britai pa
reiškia, kad ' Vokietijos vyriausybės 
sudarymo klausimą nenustumsią ir 
jos organizavimas bus vykdomas to
liau.

W. Lippmann rašo, kad dėl vaka
rinių kraštų nesutarimo ekoriominiais 
ir politiniais, klausimais, pasitarimai 
Vakarų su Rytais turi tęstis ir to
liau. Gal būt bus rastas modus vi- 
vendi svarbiaisiais klausimais arba 
turi būti išspręsta pasitarimų keliu,

pareiškė: „Nėra reikalo jums susirū
pinti. Aš manau, kad kiekvienas at
liekamas dalykas pagaliau bus atlik
tas gerai.“ Ar šis maršalo pareiški
mas yra tik nuraminimas, ar padė
tis dar nėra taip pavojinga, sunku 
spėti. Būdinga yra tai, kad jis nu
rodė, jog pagaliau bus padaryta ge
rai. Nežiūrint šių raminimu, įtem
pimas tarp Rytų ir Vakarų augą dėl 
Vokietijos, Dunojaus Konferencijos, 
Korėjos ir kt.

Kremlius matyti laukė, kad jau 
atėjo deryboms galas ir kad jis be
viešinčiam maršalui Sokolovskiui jau 
buvo davęs slaptus nurodymus veik
ti. Ir Leipcigo radijas kaltino vaka
riečius dėl jų kietos laikysenos Krem
liuje. Matyti, tai buVo pakalbėta su 
Maskvos žinia, iš aukšto kaltę su- 
verčiant Vakarams už nepasisekimus. 
Daily Mail rašo, kad marš. Soko
lovskis yra iš Maskvos grįžęs, kad 
čia jis turėsiąs pasitarimą su aukš
taisiais politikais ir nubrėšiąs naują 
Vokietijos valdymo kursą, išplau
kiantį iš naujosios situacijos, nežiū
rint kokia ji bebūtų. Atrodo, kad 
Maskva jau laukė lūžio, bet jis kol 
kas neįvjko ar tai dėl rastos bendros 
kalbos, ar dėl vakariečių sugestijo- 
nuotų koncesijų. Bet visa tai lieka 
paslaptyje, nors Londono radijo ko
mentatorius pasakė, jog Maskvoje 
reikalai einu tinkama linkme.

IPK Pragos praneša:
Plačiose Čekoslovakijos gyventojų 

sluoksniuose plinta gąsdinančios ži
nios, kad specialūs kariuomenės bū
riai užminuoją visą Bohemijos pa
sienį. Atvysiantieji į 20 km pasienio 
zoną turi registruotis. Pačiame pa
sienyje, 7 km zonoje, vykdoma susti
printa trijų etapų kontrolė.

Nepatikimos pasienio sargybos 
pastaruoju metu pakeistos patiki
mesniais policijos daliniais, suside
dančiais iš jaunų komunistų. Taip 
vadinamieji „žaibo daliniai“ motori

iš artimų bazių, ne vien karius, bet 
ir sunkiausius ginklus reikiamon vie
ton galės greitai nuvežti.

Oriniam kare radaras atliko nepa
prastą vaidmenį. Jo uždaviniai atei
ties kare ne menkesni. Radaro vaid
muo nurodo, kad šiandienykščiam 
kare lemiantį vaidmenį turi ne ge
nerolai, o mokslininkai. Be radaro 
šis karas galėjo palikti visai ne ta 
linkme, kurioje jis įstrigo 1945 m. 
Tai prileidžia ir tokie autoritetai, kaip 
britų oro marš. A. Harris.

Sovietai karo metu radaro dar ne
buvo pritaikę. Šiais metais apdova
nojo ne vieną ordenais, už jo pritai
kymą, tačiau visame krašte apsaugos 
sistemos dar neturi, nes ten elektro
niškoji pramonė žymiai atsilikusi. 
Radijo ir televizijos pramonė, lyginti 
su JAV, yra primityvi. Oją pagerinti 
rusų grubiomis rankomis — nelengva.

Ateities kare visos karo pajėgos 
turės būti suderintos. Mažiausia rei
kia abejoti, kad jame lemiančiu 
ginklu bus lėktuvas, karo žymiai pa
tobulintas, raketos ir bombos. Gali
mas dalykas, ir Rougeron pranašau
jami ginklai gali būti iš dalies panau
doti. Biologiniai ir metereologiniai 
ginklai reikalauja didelės apimties ir 
žymių bandymų, kad davus smūgį, 
o nuo ataveiksmio pačiam nesug- 
niužus.

Turkija gali išloti Arabų 
Lygog

Rugpiūčio 4 d. rašė „Pravda“, kad 
britų atstovai Art. Rytuose imąsi vi
sų priemonių, kad sukliudytų Palesti
nos padalijimo plano įgyvendinimą. 
Tuo tikslu Irako gen. Nuri-Said at
naujinęs derybas su Arabų Lygos 
valstybėmis, siekiant Turkiją įtraukti 
į šią Lygą. Nuri-Said grindžiąs savo 
pasiūlomą tuo, kad Tinki j a kaip ly
giateisis Lygos narys galėtų arabų 
kariuomenei suteikti didelės pagalbos 
kovoti prieš žydus Palestinoje, (z)

. Deportacijos
Čekoslovakijoj opozicijos likvida

vimas vyksta dideliu mastu. Kalė
jimai esą perpildyti. Kadangi ten dar 
nespėta įrengti koncentracijos sto
vyklų, tai opozicionieriai vežama iš 
Čekijos: vieni gabenami į Rusiją, kiti 
į Lenkiją. Vėliau Ijonc. stovykla bu- . 
vo į rengta prie Javorzno. Pradžioje 
balandžio buvo 480 kalinių areštuota . 
už politiką, Dabar joje kalinių skai
čius išaugo iki kelių tūkstančių. Ge
gužės viduryje iš Austrijos sovietų 
zonos atvyko traukinys su 750 kali
nių. Kiekvieną savaitę iš Jaworzno 
traukinys išeina Rusijos link su-kali
niais, gal būt Leningrado link. Ja
worzno kone, stovykloje sąlygos tai-
sios ir kalinių mirtingumas yra di
delis. (Newsletter)

tačiau nežiūrint kokių koncesijų ta
tai pareikalautų ir kokios būtų duo
tos, — kariškai turi būti pasitraukta 
iš Europos centro ir zonų užtvara 
perkelta tarp šių dviejų milžiniškų 
pajėgų. Jei prisimintume karinio ko
mentatoriaus pik. Įeit. Miksche pa
reiškimą, kad šiuo metu karinė stra
tegija reikalauja kiek galima toliau 
nudelsti su karu, kad jam būtų pil
nai pasiruošta, — tada suprasime 
Vakariečių kantrybę sėdėti Maskvoje 
ir derėtis, derėtis ir dar kartą de
rėtis. J. A. ’ 

CSR pasienis minuojamas
zuojami ir siunčiami pasienin. Jie 
sulaikinėja automobilius bei pėsčiuo
sius ir, kilus menkiausiam įtarimui, 
juos areštuoja. Pastaruoju metu jie 
pasienio kaimuose net gatves užbari
kadavo vielomis, barjerais ir nukirs
tais medžiais. Vidur laukų įrengtos 
gerai užmaskuotos duobės stebėjimo 
punktams. Naktį apylinkės yra kon
troliuojamos prožektorių šviesa, ir su 
modemiškais aparatais sekamas kiek
vienas garsas žemėje. Dažnai neti
kėtai pasirodo lėktuvai ir laidomos 
raketos.

Arturas Koęstleris (12)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

Rubašovas apžiūrinėjo drėgnas dėmes ant vienutės sienų. 
Jis nuplėšė nuo lovos antklodę ir apsisupo pečius; ėmė grei
čiau vaikščioti skersai ir išilgai, greitais mažais žingsniukais, 
vikriai pasisukdamas prie durų ir prie lango, tačiau šaltis 
nesiliovė krėtęs. Ausyse tebeūžė įvairūs garsai; jis negalėjo 
pasakyti, ar tie garsai ėjo iš koridoriaus, ar buvo jo haliuci
nacijų padaras. „Tai apytakos nervas“, tarė jis pats sau; „tai 
nuo danties šaknų. Pasakysiu rytoj daktarui, bet ligi tol dar 
turiu daug darbo. Reikia surasti partijos smukimo priežastis. 
Visi mūsų principai buvo geri, vaisiai blogi. Šis amžius — 
ligonis. Mes nustatėm ligos ir jos priežasčių diagnozę su 
mikroskopiniu tikslumu, tačiau kur tik pahaudojom opera
cinį peilį, pasirodė naujas užkrėtimas. Mūsų valia buvo 
gryna ir kieta, liaudis turėjo mus mylėti. Tačiau ji mūsų 
neapkenčia. Kodėl esam tokie neapkenčiami ir niekinami?

„Atnešėm jums tiesą, o ant mūsų lūpų ji pavirto melu. 
Atnešėm laisvę, ji mūsų rankose tapo bizūnu. Atnešėm tikrą 
gyvenimą, o ten, kur pasigirsta mūsų balsas, ten džiūsta 
medžiai ir apsidengia mirusiais lapais. Atnešėm ateities pa
žadą, o mūsų liežuvis mykčioja ir švarkščia..

Jį nukrėtė šaltis. Prieš jo akis atsistojo paveikslas, di
delė fotografija mediniais rėmais: pirmo partijos kongreso 
delegatai. Jie posėdžiavo aplink ilgą medinį stalą, vieni 
atsirėmę alkūnėmis į stalą, kiti sudėję rankas ant kelių; su 
barzdomis ir tvirti jie žiūrėjo į objektyvą. Virš kiekvieno 
galvos mažas apskritimas su numeriu, po kuriuo atitinkamas 
vardas, Visi atrodė iškilmingai, tik pirmininkaujantis senu
kas savo totoriškose akyse slėpė kažką gudraus ir pašiepian
čio. Rubašovas buvo antras iš dešinės, su akiniais. Nr. I, 
diktąs ir petingas buvo kažkur stalo gale. Galima būtų 
pamanyti, kad tai provincijos savivaldybės posėdis, tačiau 
jie ruošė didžiausią žmonijos istorijoje revoliuciją. Tai sau
jelė naujos rūšies vyrų: kovos filosofai. Jie lygiai gerai 
pažino Europos kalėjimus, kaip komivojažieriai pažįsta vieš
bučius. Jie svajojo apie valdžią, nors jų tikslai buvo panai
kinti valdžią, valdyti tautas, atimant iš jų norą patiems val
dytis. Visos jų mintys pavirto akcija ir visi jų sapnai tapo 

realybe. Kur jie dabar? Jų smegenys, pakeitę pasaulio 
įvykių eigą, gavo švino gabalą. Vieni fronte, kiti i pakaušį. 
Beliko du trys, išblaškyti po pasaulį, išsisėmę. Jis ir Nr. I.

Buvo šalta; baisiai norėjosi rūkyti. Viename sename Bel
gijos uoste, kartu su mažuoju Loewy, sukrypusiu ir su jūri
ninko pypke. Jautėsi uosto kvapas su anglių ir žibalo garais; 
girdėtis seno rotušės bokšto varpai, matytis siauros gatvelės 
su išsikišusiais langais, ant kurių grotų dienos metu kabėjo 
uosto prostitučių džiūstą baltiniai. Tai buvo po dviejų metų 
po Richardo bylos. Nieko negalima buvo įrodyti prieš jį. 
Jis tylėjo po jų smūgiais, kai jie išmušė vieną po kito visus 
jo dantis ir kai sutrypė savo batais jo akinius. Jis tylėjo ir 
.visiškai neprisipažino ir šaltai užsispyręs melavo. Jis vaikš
čiojo skersai ir išilgai po savo vienutę, jis voliojosi repečko- 
mis ant akmeninių grindų karceryje; o kai pylė ant jo šaltą 
vandenį, kad nenualptų, jis grabaliojosi ieškodamas cigare
tės ir toliau melavo. Tuo pat metu neapykanta tų, kurie jį 
kankino, visiškai jo nestebino ir neklausinėjo, kodėl jo taip 
neapkenčia. Visa teisinė diktatūros mašina griežė dantimis, 
bet nieko negalėjo įrodyti. Po išlaisvinimo jis buvo pasiųstas 
namo į Revoliucijos tėvynę. Čia buvo ruošiami priėmimai, 
džiaugsmo mitingai ir kariuomenės paradai. Nr. I pats kelis 
kartus pasirodė su juo kartu viešai.

Buvo praėję keletas metų ligi to sugrįžimo, daug kas 
buvo pasikeitę. Daugumo fotografijos barzdotų vyrų jau ne
bebuvo. Negalima buvo ištarti jų vardo, juos prisimindavo 
tik norėdami iškeikti, išskyrus totoriškų akių senį, buvusį 
vadą, kuris laiku numirė. Jis buvo garbinamas kaip Dievas 
Tėvas, o Nr. I kaip Sūnus; tačiau visur buvo kalbama paš
nibždomis, kad šis pastarasis sufalsifikavo anojo testamentą, 
kad taptų paveldėtoju. Išnykusių fotografijos vyrų nebebuvo 
galima atpažinti. Jie buvo nuplikę, išsisėmę, nusivylę, pilni 
ciniškos melancholijos. Kartas nuo karto Nr. I ištiesdavo 
ranką ir smogdavo smūgį, naujai aukai. Tada jie mušdavosi 
į krūtinę ir gailėdavosi už savo nuodėmes. Po penkiolikos 
dienų, dar tebevaikščiodamas ant kriukių, Rubašovas paprašė 
naujos misijos į užsienį. „Ar" ne per daug skubate“, pasakė 
Nr. I, tiriančiai pasižiūrėdamas į jį pro dūmų debesį. Jau 
dvidešimt metų, kaip jie abu buvo partijos priešaky, o vis 
tebesakydavo „jūs“. Virš Nr. I galvos kabėjo senelio atvaiz
das; turėjo būti numeruotų galvų fotografija, bet jos jau 
nebebuvo. Pasikalbėjimas buvo neilgas, bet atsisveikinant 
Nr. I jam ypatingai spaudė ranką. Vėliau Rubašovas dažnai 
pagalvodavo, ką reiškė tas rankos paspaudimas ir tas iro

niškas žvilgsnis pro dūmų debesį. Rubašovas išėjo, pasi
ramstydamas kriukėmis; Nr. I jo nepalydėjo. Sekančią'dieną 
jis išvažiavo į Belgiją.

Ant laivo jis atsigavo ir apsvarstė savo uždavinį. ■ Ma
žasis Loewy su jūrininko pypke atėjo jo pasitikti. Jis buvo 
vietos dokininkų sekcijos šefas; Rubašovui iš karto jis patiko. 
Jie aplankė uostą ir kreivas gatveles, kuriomis Loewy jį vedė 
taip išdidžiai, lyg pats jas būtų pastatęs. Kiekvienoj smuklėj 
turėjo pažįstamų krovikų, jūrininkų, prostitučių; visur duo
davo gerti, o jis atsakydavo į pasveikinimus, pakeldamas 
pypkę ligi ausies. Net eismo policininkas turgaus aikštėje 
mirktelėjo, o svetimų laivų jūrininkai, negalėdami susikal
bėti,' draugiškai paplodavo jam per petį. Rubašovas žiūrėjo 
į tą viską ir stebėjosi. Ne, mažasis Loewy nebuvo nei bjau
rus nei neapkenčiamas. To miesto dokininkų sekcija buvo 
viena geriausių pasaulyje.

Vakare Rubašovas, Loewy ir dar du kiti buvo uosto ka
vinėje. Vienas jų buvo Povilas; tai buvo partijos administra
cijos sektorius, senas kovotojas, plikas, spoguotas, atsikišu
siomis didelėmis ausimis. Po švarku jis nešiojo juodą jūri
ninko megztinį, ant galvos juodą biretę. Jis galėjo taip pa
judinti ausis, kad biretė imdavo šokinėti. Jį lydėjo tūlas 
Bilis, senas jūrininkas, pragarsėjęs kadaise romanu iš jūri
ninkų gyvenimo, bet dabar buvo užmirštas ir rašė straipsnius 
partijos laikraščiams. Kiti buvo krovikai, stambūs ir dideli 
latrai. Žmonės atėjo ir išėjo. Storulis savininkas, suradęs 
valandėlę laiko, prisėsdavo prie jų.

Loewy pristatė Rubašovą, kaip „draugą iš anapus“ be 
kitų komentarų. Jis vienas težinojo, kas jis buvo. Kiti, 
pastebėję, kad Rubašovas arba iš viso nešnekus arba neno
rėjo šnekėti, paliko jį ramybėje. Jei klausdavo, tai apie gy
venimą „tenai“: algas, žemės reformą, pramonės išsivystymą. 
Iš viso buvo* matytis, kaip nuostabiai jie pažino ekonomines 
smulkmenas ir kaip nieko nežinojo apie bendrą padėtį ir po
litinę atmosferą „tenai“. Jie teiravosi apie lengvųjų metalų 
pramonės išsivystymą panašiai, kaip vaikai klausia apie Cha- 
naano vynuogių didumą. Vienas senas dokininkas, kurį Loe
wy pakvietė prie stalo, paspaudęs Rubašovo ranką tarė jam: 
„Jūs" labai primenat tėvą Rubašovą". „Apie mane dažnai taip 
sako“, atsakė Rubašovas. „Tėvas Rubašovas — tai žmogus“, 
tarė senas dokininkas, Išgerdamas stiklą. Vos buvo praėjęs 
mėnuo nUo jo paleidimo. Rubašovas užsidegė cigaretę ir 
užsakė visiems išgerti. Jie gėrė į jo sveikatą ir į liaudies 
„tenai“ sveikatą, o sekretorius Povilas kilnojo ausimis biretą
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Jis ugdo lieiuviškg doing iremiy
Lietuvių Meno Kolektyvas 1945—1948 m.

Vęs tik nutilus Europoje antrojo 
pasaulinio karo ginklams, įvairiose 
Vokietijos vietose pradėjo reikštis lie
tuvių tremtinių kultūrinis veikimas. 
Pirmoji į viešumą sklinda lietuviš
koji chorinė daina, ji greit plėtojasi 
ir pasidaro reikšmingu tautiniu kul
tūriniu veiksniu. Visa eilė lietuvių 
chorų Vokietijoje atlieka svarbų kul
tūrinį darbą tremtinių vidaus gyve
nime, o keletas jų, pasiekę aukštą 
meninį lygį, išeina taip pat į plates
nę viešumą ir sėkmingai propaguoja 
lietuvių kultūrą kitataučiams, sukel
dami juose simpatijų lietuvių tautai 
ir tuo būdu žymiai pelnydami lietu
viškajam reikalui.

Šiandien nauja raida vyksta 
tremtinių gyvenime, ji keičia ir kul- 

- tūrinio veikimo sąlygas. Meninių ko
lektyvų klestėjimo laikas čia yra jau 
praėjęs: vieni jų jau visai nustojo 
gyvuoti, kiti tebeveikia mažėjančio
mis jėgomis. Vis dėlto tolimesnis jų 
veikimas tebėra reikšmingas.

Iš tebeveikiančių pirmųjų mūsų 
chorinės dainos kultivuotojų tremtyje 
savo trejų metų sukaktį dabar minė
jo Lietuvių Meno Kolektyvas, įsistei
gęs 1945 m. Regensburge, o nuo 1946 
in. pavasario dirbąs Scheinfelde. Ko
lektyvas iš pat pradžių turėjo mišrių 
balsų chorą, vyrų balsų chorą ir tau
tinių šokių grupę, vėliau ėmė kart
kartėmis dalyvauti koncertuose so
listai dainininkai iš choro dalyvių, 
taip pat buvo sudarytas moterų cho
ras. Kurį laiką kolektyvo sudėtyje 
veikė ir dramos sekcija. Kadangi 
šiems chorams nuo pat pradžios va
dovauja jau Lietuvoje pasižymėjęs 
chorų vedėjas Bronius B u d r i ū - 
n a s, btivęs Lietuvos Filharmonijos 
choro dirigentas ir Vilniaus Operos 
vyr. chormeisteris, tai natūralu, kad 
kolektyvo didžiąją jėgą sudaro cho
rai, kurių stipriausias yra mišrusis 
(šis yra pagrindinis ir iš jo grupių 
sudaryti kiti du chorai). Mišrusis ir
moterų chorai gyvi lieka ir ketvirtai
siais metais, nors ir netekę (dėl emi
gracijos) didelės dalies savo senųjų 
na’' .

Budriūno vadovaujamas Lie
tuvių Meno Kolektyvo choras per 
trejįjs metus surengė nemaža koncer
tų, dainavo per radiją, dalyvavo įvai
riose iškilmėse, gaivindamas ir inten
syvindamas mūsų estetinius ir tau
tinius jausmus, tinkamai reprezen
tuodamas mūsų meną svetimiesiems, 
o taip pat jis žymiai nusipelnė kaip 
lietuvių chorinės dainos meno kėlė
jas ir ugdytojas. Su didele meile ir 
nepaprastu atsidėjimu puoselėja jis 
gerąsias sbnesniąsias chorines kom
pozicijas, o kartu išstudijuoja ir per
teikia žymią dalį rinktinės naujosios 
chorinės literatūros, tuo būdu iškel
damas į viešumą tremtinių kūrybą 
ir skatindamas tolimesnę mūsų cho
rinės kūrybos plėtotę. Todėl reper
tuare matome šalia žymesniųjų kū
rinių, kaip Žvejai, Žiema — Juozo 
Gruodžio, Vai eičiau, Ko žilas ožys 
bliovė — Vlado Jakubėno, Beržas — 
Jeronimo Kačinsko, Vasaros naktys
— Juozo Naujelio, Žvakė ir plaštakė, 
Vaidilučių choras iš operos „Birutė“
— Miko Petrausko, Užmigo žemė, 
Karvelėli — Česlovo Sasnausko, Va
karinė daina, Kelkim taures, iš ope
ros „Pagirėnai“ — Stasio Šimkaus, 

JUetuvlų Meno Kolektyvo moterų choras su dirigentu Br. Budriunu

Anoj pusėj ežero — Juozo Žilevi
čiaus ir t.t., taip pat eilę naujų ori- 
ginalinių kompozicijų, kaip O, Ne
mune, Gyvent, Tėvynei, Šauksmas, 
Rugiagėlės — Broniaus Budriūno, 
Tėviškės laukai, Šienapiūtė — Ju
liaus Gaidelio, Rugsėjis — Vlado Ja-

Lietui- i Meno Kolektyvo mišrusis choras. Pirmoj eilėj sėdi dirigentas 
Br. Budriūnaa (vidury), choro solistai Ir kolektyvo vaidyba

kubėno, Parvesk!, Viešpatie — Juozo 
Strolios, ir naujų liaudies dainų ap
dirbimų, kaip Išauš pavasaris — 
Broniaus Budriūno, Piovė lankoj šie
ną — Motiejaus Budriūno, Ei didi, 
didi — Juozo Strolios ir t.t. Iš viso 
chorų repertuare yra per 60 pasau
lietinių kūrinių ir kelios dešimtys 
giesmių bei kitų bažnytinių kompo
zicijų.

Studija apie namų statybų
Prieš kalbant apie standartizaciją, 

pravartu patirti, ką apie ateities na
mų Statybą „Europaische Rundschau“ 
š. m. 21 numery rašė Andrė Labar- 
the, būtent: „Namas, kurį galima 
pastatyti bet kurioje vietoje per 10 
valandų, kurį galima pasiimti su sa
vim, kai norima persikelti į kitą vie
tą, nebėra jokia svajonė. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra jau 50 fa
brikų, gaminančių tokius ateities na
mus. Turint 2000 dolerių, pasiren
kamas tinkamas tipas ir surandama 
vieta, kur jis turės būti pastatytas. 
Sutartą dieną atvažiuoja didelis 
sunkvežimis su namo dalimis. Šeši 
vyrai iškrauna grindis, sienas ir lu
bas ir su pagalba krano pirma pasta
to ant žemės pastato vidurinę dalį. 
Ši natrio širdis susideda iš virtuvės 
ir vonios grindų su tas patalpas ski
riančia pertvara. Joje yra vandens 
ir elektros instaliacijos mazgai, kurie 
tuojau prijungiami prie vandentiekio, 
kanalizacijos ir elektros tinklų. Ap
link šitą vidurinę dalį grupuojasi li
kusios namo dalys. Jos sumontuo
jamos panašiai, kaip mašina. Tada 
atvyksta antras sunkvežimis su ma-

Lietuvių Meno Kolektyvo choro 
svarbiausios savybės — rimtas rinkti
nis repertuaras, stilinga ir išreiškinga 
interpretacija, gražus švelnus skambe
sys, preciziškas ritmas. Dirigentas 
daug dėmesio kreipia į balsų išlygi
nimą. ir čia jis nemažai pasiekia.

Siekdamas lygumo, tikslumo ir lank
stumo, dirigentas reikalauja iš cho
risto labai daug. Gal dėl to kartais 
juntamas choristų nedrąsumas ir per 
didelis šusiniveliavimas, kas iš dalies 
mažina choro jėgą ir skambesio spal
vingumą. Apskritai gi Lietuvių Meno 
Kolektyvo mišrusis choras yra visai 
rimta meno pajėga, iškilusi iki ge
riausių lietuviškų chorų lygio.

(Pabaiga)
žu kiekiu baldų, kurie nėra įrengti 
kartu su sienomis.

Industriniu būdu pagamintas na
mas nebėra jokia utopija. Jis buvo 
panaudotas jau tūkstančius kartų. 
Karo metu toki namai įgalino fron
tuose įrengti ligonines, biurus, val
gyklas ir t. t. -V;; > c■“Ai'įJSje

Pacifiko atolai jau šiandieną to
kiais namais nusėti. Ryt jais bus 
nusėtos plačiosios J.A.Valstybių sri
tys. Visas Tennęssee slėnis jau da
bar jais nusėtas. Šio slėnio tipinis 
namas vertikaliai padalintas į ketu
rias lygias dalis, kurių kiekviena sve
ria 3 t. Kiekviena dalis turi ratus, 
kad ant statybos vietoje paklotų bė
gių ją galima būtų pristumti prie 
kitų.

Ištisos tokių serijos fabrikatų eilės 
sudarytų nuobodų vaizdą. Tam iš
vengti, garsus amerikiečių architek
tas Norman Bel Geddes sugalvojo 
namo tipą, susidedantį iš 27 vienetų, 
iš kurių, tartum iš kubikų žaislų, ga
lima sukrauti 11 įvairių namų pavi
dalų.

Naujieną sudaro judomosios sie
nos. Galima atidaryti išorinę sieną į 
sodą arba — keisti kambarių dydį 
bei formą. Reikia laukti, kad atei
ties namai bus mažiau vieni į kitus 
panašūs, negu tie, kuriuose mes da
bar gyvename. Nieko negali būti 
įvairesnio už normuotąją architek
tūrą.

Kada namų gamyba fabrikuose 
įgys pilietines teises, įeis į madą 
sklypų nuomavimas, užuot juos pir
kus nuosavybėn. Tai įgalins gyvena
mąją vietą keisti, kartu išsivežant ir 
visą namą.“

Čia Andrė Labarthe pavaizdavo 
įvairias gerąsias standartizacijc* pu
ses, išskyrus ekonomiškąją, kuri ir 
iššaukė visą standartizacijos reikalą.

Reikia dar pakalbėti apie meto
dus, kurie įgalintų įgyvendinti tai, 
kas anksčiau aprašytu. Modulio (vie
neto masto) idėja pastatų projekta
vime ir statyboje nebėra nauja. De
ja, iki šiol dar nesurastas toks mo
dulis, kuris, tartum tas alchemikų 
akmuo, duotų universalų sprendimą. 
Nei nacių išgarsintojo Neuferto, karo 
metu jo išleistoje knygoje „Bauord- 

aukštai įvertino ir kitataučiai mu
zikai.

Lietuvių Meno Kolektyvo veiki
mas kiekybiškai taip pat nemenkas, 
ypač prisimenant nuošalią kolektyvo 
gyvenamąją vietą ir didelės dalies 
jo narių darbą įvairiose įstaigose. 
Per trejis metus kolektyvas yra kon
certavęs apie 70 kartų, neskaitant 
giedojimų bažnyčioje. Koncertuota 
šiose vietose: Regensburge, Schein
felde, Schwarzenberge, Amberge, 
Weidene, Landshute, Augsburge, 
Mūnchene, Schongau, Bamberge, Ha-
nau, Wiirzburge, Stuttgarte, Fūrthe, 
Erlangenė, Rothenburge. Neapsiribo
jant veikimu lietuvių bendruomenė
je, surengta taip pat koncertų Ame
rikos kariams, vokiečių visuomenei, 
dalyvauta tarptautiniame tremtinių 
koncerte Regensburge (1945 m.), Pa
baltijo tautų festivalyje Schongau 
(1946 m.), įdainuota į radijo juostas, 
iš kurių Stuttgarto radijas keletą kar
tų šio choro dainas leido savo kon
certuose (1946 m. Kalėdomis, 1947 m. 
Trijų Karalių šventėje, vasario 16- 
ąją).. Be to, mišrusis ir vyrų chorai 
yra.jdainavę įgiedoję 17 dainų ir gies
mių į gramofono plokšteles. Tuo bū
du Lietuvių Meno Kolektyvas jau 
įbrėžė savo žymes lietuvių kultūri
niame gyvenime, o taip pat dalį savo 
užkonservavo ateičiai. Tiksliau šis 
veikimas galės būti įvertintas vėliau, 
kai bus galima apžvelgti visos lietu
vių tautos pastarųjų metų muzikinį 
ir visą kultūrinį gyvenimą.

Savo trejų metų sukaktį Lietuvių 
Meno Kolektyvas atžymėjo gražiu 
koncertu, kurio programą sudarė miš
riojo choro, moterų choro ir solistų 
A. Variakojienės ir A. Jančio dainos.

Kolektyvas darbingai pradėjo ir 
ketvirtuosius metus, tačiau jis negali 
išvengti dabar vykstančio tremtinių 
bendruomenėje skaidymosi proceso, ir 
todėl jo tolimesnis veikimas nebega
lės eiti senąją vaga ir senaisiais tem
pais. Gal būt, jei tremtinių gyveni
mas vėl kiek nusistovės, kolektyvas 
dar persiformuos ir vėl ims plėtoti 
savo galias'. Šito ir linkėtina jam kuo 

Jį I širdingiausiai. M. Budriūnas

nungslehre“, siūlomas modulis 1,25 
m., nei kiti siūlymai nėra idealus. 
Neuferto siūlymas po karo susilaukė 
rimtos kritikos (prof. F. Schumacher, 
arch. G. Leowald). Jų įrodyta, kad 
tokio modulio konsekventiškas pri
taikymas viso pastato konstrukcijoje 
nėra nei galimas, nei reikalingas. Iki 
šiol tie moduliai pasirenkami vis 
skirtingi. Žinomasis amerikietis ar
chitektas Frank Lloyd Write naudojo 
kelius modulius. Jis pirmas panau
dojo modulį 1,2 (tokį pat dabar siūlo 
autorius), statydamas „Imperial“ 
viešbutį Tokio. Tas viešbutis pasta
tytas iš akmens blokų, specialiai pa
gamintų tai statybai.

„Buhalterijos klaida" latviškai
Spakenbergo latvių stovyklos dra

mos kuopa ruošia pastatymui Em. 
Skujenieko latviškai išverstą Vyt. 
Alanto 3 veiksmų komediją „Buhal
terijos klaida“. Premjera numatyta 
rugsėjo antroje pusėje. Tai bus bene 
pirmas lietuviškas scenos Veikalas, 
pastatytas latviškai tremties sąlygose.

NAUJI LLV SKYRIAI
Šiemis dienomis įsisteigė Latvių- 

Lietuvių Vienybės skyriai Oldenbur- 
ge ir Grevene. Tokiu būdu LLV 
skyrius, britų zonoje pasiekęs 9. At
liekami paruošiamieji darbai skyrių 
steigimui daugely kitų vietų, k. a. 
Flensburge, Dedelstorfe ir kitur.

LATVIŲ MENININKAI UŽJŪRY
Latvių menininkų, ypač muzikų, 

eilės Vokietijoje smarkiai retėja. Šio
mis dienomis Švedijon išvyksta kom
pozitorius prof. Janis Medinš, kur jau 
kurį laiką dirbs iš Vokietijos persi
kėlę smuikininkai, koncertmeisteriai 
K. Vestens ir Alb. Berzinš. Kana
doje, Halifaxo konservatorijoje, dai
navimą dėsto Latvijos Nacionalinės 
Operos solistai M. Vėtra ir T. Brilts. 
Abu dainininkai nenuilstamai dirba 
visuomeninį darbą: sulaukia kiekvie
ną naują savo tautiečių transportą, 
visus registruoja pačių iniciatyva 
įsteigtoje kartotekoje, rūpinasi darbu 
ir dokumentais dar neišvažiavusiems 
ir nuolat bendradarbiauja Vokietijos

Aš grįšiu
Aš grįšiu atgal tuo keliu, 
Kuriuo grįžo ir bitė samanė 
Ir piemenėlis per dirvą draug 
Su išvargusia savo kaimene.
Dieninio dūzgimo dar pilna aplink, 
Nors saulė už jūros nuskendo 
Ir lekia paukštelis tenai už kalvos, 
Kol laikas — ir lizdą suranda.
Mane taip išvargino saulės kaitra. 
Pati ji akis man aistringai bučiavo, 
Nūn gėlės užvėrė tyliai taureles, 
Ir toliai melsvaisiais žaibais sužaibavo.
Daugiau kur keliauti jau aš neturiu. 
Mieloji pastogė išvargusį glaudžia 
Klausausi, ką šneka man liepa sena, 
Kaip vėjas pakyla, palangėmis siau

džia.
Aš grįšiu atgal tuo keliu, 
Kuriuo grįžo ir bitė samanė 
Ir piemenėlis per dirvą draug 
su išvargusia savo kaimene.

A. Tyruoiis

Dabar J.A.Valstybėse profesoriau
jąs Bauhauso įkūrėjas W. Gropius su 
savo bendradarbiu architektu K. 
Wachsmanu panaudojo kubinį modu
lį, kurio šono ilgis yra 1,016 m.

Kritikai tvirtina, kad tokie mo
duliai nieko bendro neturi nei su 
aukso piūviu, nei su žmogaus kūno 
proporcijomis, nei pagaliau su degtos 
plytos norma.

Standartizacijoje betgi reikalingas 
pastato dalių normavimas, leidžiąs 
atpiginti jų gamybą ir pačią statybą.

Pastatas yra komplikuotas orga
nizmas, reikalingas ištisos eilės nor
muotų sudedamųjų dalių. Tų dalių 
betgi neįmanoma privesti prie bendro 
vardininko kažkokio modulio pagal
ba. Bet to visai nereikia. Kas paga
liau yra standartas arba norma? 
Standartas yra daikto formos, matų, 
medžiagos ir savybių sunormavimas. 
Jis tokioje pat kokybėje gali būti ga
minamas įvairiose pasaulio vietose. 
Standartai yra, rjvz., medžio sraigtas, 
rutulinis guolis, degta molio plyta.
Tipas nustato tik dalį minėtųjų ypa
tybių, pvz. formą, matus arba kon
strukciją. Tipais yra, pvz., elektro- 
motoras, 2-jų kambarių butas ir kt.
Tuo būdu, tipas yra tam tikras nor
mos laipsnis. Vieno tipo pastate rei
kalingi gana skirtingų standartų rin
kiniai, pareinamai nuo medžiagų bei 
konstrukcijos dalių savybių. Neufer- 
tas savo išvedžiojimuose nedarė skir
tumo tarp normos ir tipo ir siekė ne
pasiekiamo.

Amerikietis Norman Bel Geddes 
geriau suprato standartizacijos esmę.

Baigdamas pastabas dėl „Gyvena
mųjų namų“, turiu pažymėti, kad-ją 
turėtų įsigyti kiekvienas lietuvis sta
tybininkas, nes joje yra idėjų, skati
nančių ieškoti naujų kelių statyboje. 
Tuos kelius reikia studijuoti tiek 
ruošiantis emigracijai, tiek vėliau, 
grįžtant išlaisvinton Lietuvon.

Arch. V. Švipas

ir Švedijos latvių laikraščiams. Da
bar į Kanadą išvyko ir komp. Janis ' 
Kalninš, kuriam ten parūpinta var
gonininko vieta. JAV jau geroką lai
ką gyvena ir dirba operos solistai V. 
Stots ir A. Priedniks-Kavara, o Kau
no publikai gerai pažįstamas smuiko 
virtuozas O. Ilzinš su dideliu pasi
sekimu koncertuoja Venecueloje. 
Greitu laiku į JAV išvyks taipgi gar
susis baritonas A. Kaktinš.

Latvių stygų kvartetas, su pasise
kimu gastroliavęs Švedijoje ir Angli
joje, ’ dabar ruošiasi naujai kelionei 
į Švediją. Ten pat netrukus gastro
liuos taipgi operos soliste H. Lūše ir 
čellininkas prof. A. Teichmanis.

LLVSB
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PATIKSLINIMAS
Praeitame „Mūsų Kelio“ numery

je, 2-me paslapyje, tilpo LSS Tauti
nės Stovyklos Alpėse foto-montažas. 
Patiksliname, jog tam montažui pa
naudotos V. Bacevičiaus fotografijos. 
Dėl jo pavardės prasileidimo gerb. 
fotografą atsiprašome.

Kartu primename skautų vado
vams ir skautams, kad praeitojo nu
merio, kuriame tilpo minėtasis skau
tų stovyklos vaizdų montažas, buvo 
atspausdinta daugiau ir yra likusi 
tam tikra atsarga. Pageidaujantieji 
gali užsisakyti, atsiunčiant už 40 pf. 
pašto ženklų. REDAKCIJA
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Ir Švedijoj „Kosenkma
SAVANORIŠKOS sargybos saugo ją nuo PAGROBIMO

Daily Mail spec, korespondentas iš 
Stockholmo rašo apie naują „Kosen- 
kiną‘-‘ — apie 19 metų amžiaus Ly- 
diją Marcelę Makarovą, rusę, kurią 
Sovietų ambasada spiria sugrįžti į tė
vynę. Kad nepagrobtų, jai saugoti 
Stockholme susidarė savanorių bū
rys. Švedijos užsienių reikalų mini
sterija įspėjo Sovietų ambasadą, kad 
ji nespaustų jos grįžti. Po to Sovietų 
ambasadorius Cemičev išvykęs į 
Maskvą. Ruslukė štai ką pasakoja 
apie save:

„Taip, tiesa, .aš bijau. Sovietų 
ambasada mėgina įtikinti mane su
grįžti namo nuo mano atvykimo į 
Švediją, prieš 4 metus pabėgėliu lai
vu. Mano motina yra mirus, mano 
tėvas dingo karo metu. Prieš dvejis 
metus aš gavau mistišką reikalavimą 
paskambinti į Sovietų ambasadą 
Stockholme. Kai aš paskambinau, 
atsiliepė ambasadorius Cerničevas ir 
pasakė, jog jie yra gavę laišką iš 
mano tėvo ir prašo mane ateiti į am
basadą to laiško atsiimti.

Ambasadorius Lydijai pastebėjęs, 
kad jos tėvas raštu prašęs laišką 
įteikti tik jai pačiai. Kada ji nesu
tikusi ateiti pas ambasadorių, jis pa
sakęs, jog turėsiąs apsiskųsti Mas
kvoje. Po to ji gimimo dieną dar 
tris telegramas gavusi nuo „tėvo“, 
kuriose jis prašąs užeiti į ambasadą 
ir atsiimti jo laišką. Paskiau apie 
metus laiko buvę ramu.

Rugpiūčio 4 d. ji vėl gavo laišką, 
jau iš pačios ambasados. Ambasada 
pakartotinai jai įrodinėjo tėvo laiš
ko buvimą ir reikalą jį atsiimti. Am
basados perduota žinia, jog duktė at
sisakė laiško, tėvą galinti pritrenkti. 
„Bet jeigu tu ateisi pas mus, mes tau 
paruošime kelionę namo, duosime 
dovanai bilietą ir apmokėsime maistą 
kelionės metu. Jūsų draugai namie 
laukia ištiestomis rankomis ir jie 
sveikins jus. Jūs galėsite dirbti savo

kraštui ir žmonėms. Ateikite pas 
mus ir atsipalaiduokite nuo taip va
dinamų jūsų globėjų, kurie bijosi pa
leisti jus dėl jų pačių gėdingų darbų, 
iškylančių viešumon".

Lydija pareiškė korespondentui, 
kad ji niekad negrįšianti namo. „Aš 
tikiu, kad jie supras dabar ir paliks 
mano ramybėje, kad galėčiau tęsti 
savo muzikos studijas“.

Dabar mergaitė dirbanti kaip tar
naitė vienoje Švedijos inžinieriaus 
šeimoje, kurią sudaro 15 narių. Jos

draugai pažadėję ją saugoti. Net tos 
vilos gyventojai nuolat seka, k^j ne
pasirodytų svetima mašina. (DM/Ja)

NORVEGIJA STIPRINA GYNYBĄ
Kosmos iš Oslo informuoja:
Norvegijos krašto apsaugos mini

sterija planuoja smarkiai padidinti 
išlaidas karo aviacijos, artilerijos ir 
atominių tyrinėjimų reikalams. Ypač 
numatoma pakelti raketinių ginklų 
produkciją. Toliau pranešama, kad 
taip vadinamosios „namų armijos“

formavimas vykstąs pilnų tempu. 
Šie junginiai yra armijos žinioje. Jų 
uždavinys — pajėgiančius ginklą ne
šioti 17-mečius norvegus paruošti ka
rinei tarnybai ir vėliau vietiniuor.e 
„namų armijos“ daliniuose visą laiką 
laikyti po ginklu. Kiekvienas dalinys 
yra taip suformuotas, kad jis gali ap
ginti savo gyvenvietę. Paskelbus pir
mąjį atsišaukimą, į „namų armiją“ 
užsiregistravo per 100.090 jaunų sa
vanorių. •

Gallupo instituto stebėjimų duo
menimis, 68% Norvegijos gyventojų 
pasisako už krašto apsaugos stiprini
mą. Pastarajame biudžete krašto ap
saugos reikalams yra numatyta 300 
mil. kronų, o 1939 m. buvo skirta tik 
20 mil. kronų, (pr)

įdomus palyginimas
1936 — 1948 OLIMPIADOSE AT

SIEKTOS LENGV. ATLET.
PASEKMĖS

Įvairios žinios
• Du jauni čekai, dirbę Pragos aero
drome kaip inžinieriai, buvo sulindę 
| lėktuvo uodegą ir taip nuskraidinti 
į Londoną. Tai varginga kelionė, nes 
ten per maža vietos. Jie pratupėjo 
susirietę 5 vai., kol pagaliau pasiekė 
Londoną. Po dviejų valandų tardy
mo jiems buvo leista pasilikti Angli
joje. (DM)
• Trys Vengrijos mechanikai pasi
grobė transportinį lėktuvą Budapešte 
rugp. 5 d. b* atskrido į U.S. zoną Au
strijoje, kur jiems buvo suteikta po
litinė globa. (AP)
• Japonijos filmų bendrovės tar
nautojai buvo sustreikavę, nors oku
pacinė vyriausybė buvo įspėjusi ne
streikuoti. Po to JAV karinės pajė
gos panaudojo sunkiuosius tankus, 
šarvuotas automašinas ir pėstininkus, 
su kuriais po trijų valandų sėdinčių
jų streiką sulaužė ir jie sutiko filmų 
studiją apleisti. Prie šio darbo buvo 
prisidėję dar 700 Japonų policininkų.
• Berlynas, būdamas padalytas į 
zonas, tampa pasienio incidentų vie
ta. Praėjusią savaitę net kelis kar
tus buvo susidūrimai, kai Sovietai 
sunkvežimiais, prikrautais raudon

Margojo pasaulio mozaika
»..i i i — Paruošė Jurgis Kūkalis ...........

De Gaulle — konkurentas kinui. 
—• Prancūzijos kino teatrų savininkai 
nusiskundžia, kad į kino lankytojų 
skaičių negiamai atsiliepiąs ne tik 
gražus oras, bet ir de Gaulle susirin
kimai. Pastarieji sutraukiu tiek klau
sytojų, kad visi to miesto kino teatrai 
lieką tušti. Marseille mieste vienos 
dienos nuostoliai siekią 200.000 fran
kų. (StP)

Taikos meilė. — Budapešto uni
versiteto profesorius Hubertus Peller 
apskaičiavo, kad per pastaruosius 
3500 metų buvę pasirašyta 8000 „am
žinosios taikos“ sutarčių. Šiuo metu 
pasaulyje veikią per 17.000 pacifisti
nių organizacijų. Be to, pasaulis nuo 
1500 m. pr. Kristų taikoje gyveno tik 
270 metų; HUo 1600 m pergyventa 
apie 1800 mūšių, o nuo 1800 m. pri
skaičiuojama per 50 mil. žuvusių ka
ruose. (NZ)

širdį. Šuo po to gyvenęs 3 mėnesius, 
galėjęs bėgioti ir loti. (SDZ)

Ir tokių esama. — Iš Zlin (Čeko
slovakijoje) pranešama, kad ČSR 
prezidentas Klement Gottwald pas
kelbtas Bat’a fabrikų „garbės darbi
ninku“. Ponia Gottwald ta proga iš
kilmingai atidarė atitinkamą pamin
klinę lentą ant fabriko sienos. (Dena)

Puikūs prekybiniai santykiai. — 
Vienas užsienio žurnalistas, lankyda
masis Varšuvoje, paklausė lenką: 
„Kaip ten iš tikrųjų yra su tais pre
kybos santykiais tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos?“. — „O, jie labai 
nuoširdūs," atsakė lenkas. „Mes so
vietams teikiame tekstilę, o jie už tai 
ima iš mūsų anglis." (DT)

armiečių, ginkluotų šautuvais, ir ang
lų bei amerikiečių ginkluoti policijos 
būriai susitiko prie „sienos“ Berlyne, 
kai rusai vykdė juodosios rinkos me
džioklę ir pasigrobė kelis vakariečius 
policininkus. Kai „spekuliantai“ bė
gę iš rusų sektoriaus, rusai atidengė 
ugnį. Yra užmuštų ir sužeistų. Vė
liau berlyniečiai apmetė akmenimis 
rusų policiją. Jie norėjo nulinčiuoti 
policijos viršininką, kuris įsakė šauti 
į žmonės. Markgrafo auto taip pat 
gavo akmenų.
• Nepriklausomoji ir dešinioji italų 
spauda pranašauja, jog greičiausiai ir 
pats Italijos komunistų vadas Tog
liatti, kuris partijai vadovauja apie 
ketvirtį šimto metų, galįs būti nuo 
sosto nusodintas. Į jo vietą atsisėtų 
Pietro Secchia, organizacinis genijus, 
Maskvoje laikomas.
• Įtempimas tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos padidėjo, kai J.A. 
Valstybės departamentas paskelbė, 
kad atšaukti kredencialai Sovietų 
generaliniam konsului M. Jakob Lo
makin, New Yorke, dėl jo pasielgimo 
su rusų mokytoja p. Koscnkina, kuri 
nesenai iššoko pro konsulato langą. 
Vėliau per radiją buvo pranešta, kad 
jei Lomalcin nenorėtų išvažiuoti, bus 
jėga išgabentas. Vicekonsulas buvo 
pasakęs, Jog konsulas Lomakin lyg 
nenorįs išvykti namo. Valstybės de
partamentas savo ruožtu netiesiogiai 
priekaištavo rusų ambasadoriui Pa- 
niuškinui dėl jo elgesio, kaltinant 
amerikiečių pareigūnus. (DM)
• Paskutiniu metu iš Sovietų zonos 
Vokietijoje pradėjo į amerikiečių įs
taigas plaukti prašymai telefono abo
nentų knygų, kelių žemėlapių ir kt. 
Neseniai buvo gautas iš Leipzigo mu
ziejaus laiškas, kuriame viena ame
rikiečių firma prašoma atsiųsti Ame
rikos pietinių šteitų miestų 1920, 1930, 
1940 ir 1947 metų telefonų abonentų 
knygas. Kitas Leipzigo prekybinin
kas prašė iš Prekybos rūmų Ameri
koje atsiųsti plentų ir geležinkelių 
žemėlapį ir savo veiklos pranešimą.
• Vengrijoje spaudos varžtai vis la
biau suglaudžiami. Neseniai vienin-į

teliam Vengrijos katalikų laikraščiui 
„Hazank“ popieriaus palikta tik vie
na penktoji dalis, lyginant su turėtu 
kiekiu prieš metus. Reuterio kores
pondentas dr. Varannai areštuotas, 
nes, matyti, jis teisingas žinias siun
tinėjo. (HT)
• Rugpiūčio 18 d. į Newfoundlandą 
per 12 dienų iš Škotijos atvyko 75 
estai ir lenkai tremtiniai su 65 tonu 
laivu, kuris neturėjo reikiamų įren
gimų navigacijai, bet naudojosi laik
rodžiais ir komposais. Kartu atvyko 
ir 15 vaikų. Jie išvykę iš Švedijos, 
nes bijoję, nors ir gerą darbą turėję 
Švedijoje, rusų, kurie galį pareika
lauti juos išduoti. (AP)
• Sovietų atstovas Lake Succes pa
vartojo jau 27 įkartus veto teisę, pas
kutinį kartą — nenorėdamas, kad 
Ceylono sala būtų priimta į J.Tautas.
• Britų pareiškimu, rusai Vokieti
jos okupuotoj zonoj išleidę potvarkį 
dėl skubaus derliaus sudorojimo, ne
žiūrint, „ar jis yra nunokęs ar ne“, 
kad galėtų išpildyti Berlynui duotą

ciplinose varžybos pirmą kartą buvo 
vykdomos Londone.

1936 1948
100 m 10,3 10,3
200 m . 20,7 ' 21,1
400 m 46,5 46,2
800 m 1:52,9 1:49,2

1500 m 3:47,8 3:49,8
5000 m 14:22,2 14:17,6

10000’m. 30:15,4 29:59,6
110 m su 1. 14,2 13,9
400 m su kl. 52,4 51,1

3000 m stųkl. 9:03,8 9:04,6
4X100 m ėst. 39,8 40,6
4X400 m ėst. ■ 3:09,0 3:10,4
Marat, bėg. 2:29:19,2 2:34:51,6
Šuol. į aukšt. 2,03 1,84
Šuol. į tol. 8,06 7,821
Šuol. su kart. 4,35 4,3l
Trišuolis ■ 16,00 15,44
Rutulys 16,20 17,1
Ietis . 71,84 69,7
Diskas 50,48 52,71
Kūjis 56,49 56,0’
Dešimtkovė 7900,00 7139,01
10 km ėjimas — 45:13,2
50 km ėjimas 4:30:41,0 4:41:52,2

Moterų grupėje
100 m 11,5 « 11,9
200 m — 24,4

80 m su kl. 11,7 11,2
4X100 m ėst. 46,9 47,5
Šuol. į aukšt 1,60 1,64
Šūol į tol. « — 5,695
Rutulys — 13,75
Ietis 45,18 45,57
Diskas 47,63 41,92

Ženklas „—■“ reiškia, kad tose dis-

pažadą. Vokiečiai „derlių doroja die- ,-t 
ną ir naktį“, sakoma pareiškime. So- ' 
vietai rekvizuoja kviečius ir kitus ja
vus. Vokiečių pasienio policija pra
neša, kad kai kuriose apskrityse-ne
būsią visai duonos. (HTB) 4
• Vengrijos Romos katalikų įstaigos 
kaltina komunistų režimą dėl svar
biausių Vengrijos religinių švenčių 
sabotavimo. (HT)

Graži DP atestacija
pasaulinės YMCA/YWCA Organi

zacijos amerikiečių zonos dir. J. Noia 
išleido savo veiklos apžvalginį leidi
nį, pavadintą „Two Years with Dis- 
plaėed Persons" (Dveji metai su iš- 
vietintais asmenimis). Leidinys skir
tas nušviesti YMCA veiklai pastarų
jų dviejų metų laikotarpyje.

Nors leidiny daugiausia tik infor
macinė medžiaga, tačiau jis vertas 
dėmesio ne vien YMCA bendradar
bių, bet ir visų DP. Leidinys dedi
kuotas „People without a Country" 
(Žmonėms be tėvynės). Jo įžangoje 
gražiai ir teisingai charakterizuojami 
išvietintieji asmenys, ir faktais bei 
skaičiais atremiami mums daromi 
priekaištai. Kartu pabrėžiamas DP 
noras dirbti ir jų sugebėjimai.

Kadangi YMCA organizacija yra 
isplėtusi savo veiklą visuose kraštuo
se, šis, leidinys, be abejo, pasklis pla
čiau ir daug prisidės komunistinio

elemento skleidžiamiems apie . DP 
gandams atremti.*

Kaip iš leidinio matyti, YMCA 1 
glaudžiai bendradarbiauja ir su kito- ) 
mis tarptautinėmis organizacijomis, ’ 
būtent: katalikų, protestantų, orto
doksų ir žydų. Pavyzdžiu 'gali būti 
Wartenbergo našlaičių mokykla, ku
riai vadovauja YMCA. šią mokyklą 
materialiai remia National Catholic 
Welfare, Church World Service ir 
American Joint Distribution Com
mittee.

Leidinio viršelį, puošia spalvotas 
paveikslas, simboliškai vaizduojąs 
DP likimą. Šis paveikslas pieštas lie
tuvio dailininko K. Rutkausko.

YMCA/YWCA Zonos Dir, Noia 
priklauso mūsų padėka. Mes tikime, 
kad ir kitos organizacijos, kurios dir
ba DP tarpe, ras būdų pasauliui pa
rodyti neiškreiptą DP veidą.

J. v.

„Tikrasis" išradėjas. — Sovietų 
žinių agentūra TASS praneša iš Le
ningrado, jog moksliniuose archy
vuose esą surasti tūlo Boriso Jakobi 
dokumentai, kuriais būsią įrodyta, 
jog tikrasis telegrafo išradėjas esąs 
minimas rusas. Tarp kita ko prane
šime sakoma, kad tuo metu, kai Ja
kobi lankęsis Berlyne, tūlas ponas 
Siemens turėjęs progos susipažinti su 
Jakobi paruoštais brėžiniais ir vėliau 
juos nukopijavęs. (AP)

Perpetuum mobile. — Michigane 
(JAV) vienų lenktynių metu, lenkty- 
ninko automobiliui persivertus ir įlė
kus į žiūrovų minią, sužeista 20 žmo
nių. Lenktynės buvo suruoštos šal
pos tikslais: jų pelnas turėjo eiti šei
moms dviejų lenktyninkų, kurie prieš 
keletą dienų toje pat vietoje lenk
tynių metu buvo žuvę. (Str)

Užmirštieji. — Osnabrūcke išeinąs 
laikraštis „Neue Tagblatt“ rašo, kad 
pačioje šiaurinėje Grenlandijos daly
je esama dar „tebekariaujančių“ buv. 
vokiečių Wehrmachto likučių. 1942 
m. į vieną salos punktą, esantį 170 
km. nuo pačios šiauriausios gyven
vietės Angsmagslik, buvusi pasiųsta 
karių grupė pastatyti ten meteorolo
ginę stotį, ši grupė savo darbą tebe- 
tęsianti ir dabar. Pirmąją žinią apie 
šiuos karius į Ameriką atvežė eski
mai. (FNP)

Skelbimas Nr. 47
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

698. Bukšys Jonas ir Emilija iš 
Kauno; Žadvidienė Valerija iš Joniš
kio; Vaičiulis (sūnus Prano) iš Ged- 
viliškių; Vaičiulis (s. Antano) iš Za- 
lakiškių."

699. Survila Vytautas (1914) nuo 
Švenčionių; Survila Jonas nuo Pasto
vių; Miliflnienė-Maleckaitė Marija su 
sūnumi Jonu iš Tauragės.

700. Satulai Petras su Ona ar jų 
vaikai, gyvenę Kaune — prašomi ra
šyti ieškotojai: Mrs. Stefanija Sere- 
lienė-Pilkaitė, 3959 Archer Ave., Chi
cago 32.

701. Pociūtė Gertrūda-Regina yra 
nrašoma atsiliepti adresu: Mrs. Anna 
Citowitz, 9027 — 75th St., Woodhaven 
21, N.Y./USA.

702. Povilaitis Juozas iš Užmeš- 
kių yra prašomas atsiliepti adresu: 
Mrs. B. Kudorauskas, 8009 Lyons 
Ave., Philadelphia 42, Pa./USA.

703. Baltrušiūnas Viktoras iš Die- 
kišių, Paslastienė-Baltrušiūnaitė su 
vaikais ir Plovakienė-Baltrušiūnaitė 
yra prašomi atsiliepti adresu: Mrs. 
Weronica Galsvan (Baltrušiūnaitė), 
33f*West 109 Place, Chicago, Ill./USA.

704. Dulskienės Amelijos ir Spier- 
skienės Agotos vaikai yra prašomi 
rašyti adresu: Mrs. Joan Sienkiewicz, 
131 Weeger‘Street, Rochester 5, N.Y./ 
USA.

705. Šimkus Antanas (sūnus Jo
no) iš Šiaulių yra prašomas rašyti 
savo motinai tokiu adresu: Mrs. Elž
bieta Shimkus, 17O'/s Washington St., 
Worchester.

706. Bubąs Ignas ir Kazys iš 
Smilgių parapijos, Ališauskas Juozas, 
Rimienė Elzė, Plungienė Salomėja ir 
Rimas Jonas — iš Šeduvos parapijos 
yra prašomi atsiliepti LG Konsula- 
tan, New York, ryšium su Igno Bubo 
palikimo byla Nr. 12883/10—3155.

707. Miller (Miliai) Jonas, Tomas, 
Salomėja, Marija, Ona, Marcelė ir 
Benediktas — visi kilę nuo Mažeikių, 
yra prašomi atsiliepti LG Konsula- 
tan, New York, ryšium su mirusio 
Silvestro Miller palikimo byla Nr. 
7011/M.

708. Užklydę dokumentai, laiš
kai: Romualdo Steponavičiaus '(1941.
V. 7) ir Gražinos Bedarfaitės (1943..
VI. 12) gimimo metrikai; Antano Ste
ponavičiaus ir Onos Nakvosaitės, 
Juozo Mociaus ir Veronikos Marti
naitytės, Bronislovo Skaparo ir Vla- 
dislovos Miodušauškaitės bei Balio 
Bedarfo ir Joanos Nacevičiūtės su
tuoktuvių metrikai; Jonai-Vitalijai 
Masukevičienei laiškas su Affidavit’- 
ais nuo Mrs. Constanse Misiūnas, 
Juozapui Povilaičiui laiškas nuo Mrs. 
B. Kudorauskas, broliui laiškas nuo 
Mrs. Elizabeth Bzorstauskas, Anta
nui Dudėnui laiškas iš Brazilijos, Jo
nui Vitkauskui laiškas nuo J. Ado
maičio, F; Tamolukui laiškas iš JAV, 
Stasiui Jokubauskui laiškas iš Au
stralijos nuo Alekso, Kristinai Sta
šaitytei laiškas iš Australijos nuo Ša- 
baniausko, prof. P. Jakubėnui laiškas 
iš Prancūzijos ir Eugenijai Lerva- 
zaitei laiškas iš JAV.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Ablomienė Petronėlė, ([14a] Schw. 
Gmūnd, Bismarck-Kaseme, Block 
10/75), ieško savo vyro Ablomo Lau
ryno, paskutiniu metu buv. Čekoslo
vakijoj.

Naujos galimybės propagandai. — 
Sovietų literatūros laikraščių prane
šimu, rusų mokslininkas Vladimir 
Demikov 1947 m. rugsėjo mėn. vie
nam šuniui įstatė elektra varomą

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 */• nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. . Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: VerlagsanstaK Manz, DHMngen/Donau. — Population to be served: 20.000.

LTB Centro Komitete, Hanau, 
Lamboystr. 84, yra gauti svarbūs do
kumentai šiems asmenims: Misiūnui 
Butgeidžiui-Karoliui ir Markevičiui , 
Leonui. Minėti asmenys arba žinan
tieji apie juos prašoma atsiliepti, 
(LTB)

■ ' ' ■ ’■'v“', i
PAIEŠKOJIMAS 'i ■

Ona ČEPELIAUSKIUTĖ-NAVIC- 
KIENE ieško giminių iš Vyganauskų 
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- i 
su: Ona Cepeliauskiutė-Navickienė, : 
115 Allen pi. Hartford, Conn., USA.

Mielam
coll. KYZELIUI GUSTAVUI, 

liūdinčiam dėl motutės mirties, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Braunschweig’o 
liet, studentai
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Lietuvių spaudos konferencija Dillingene

Įkurdinimo ir šalpos klausimais
Pasikalbėjimas su BALFo atstove p. L Rovaite spaudos konferencijoj

BALFas SU IRO SUDARĖ SUTARTĮ • VOKIETIJOJE BUS BALFo ĮGALIOTINIO ĮSTAIGA • SANTY
KIAI TARP LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS IR BALFo • IMIGRACINIS KOMITETAS JUNGTI

NĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

1. Su kokiais sunkumais teko su
sidurti, iki buvo pasirašyta BALFo 

’sutartis su IRO?
Sutarti ruošiant susidurta su 

dviem pagrindiniais sunkumais: 1) 
IRO reikalavimas, kad Balto veikla 
Europoje ir jo šalpa, sutartį sudarius, 
nesiribotų vien lietuviais, bet apimtų 
visus DP-ir 2) bloga IRO patirtis su 
kai kuriomis kitomis tautinėmis or
ganizacijomis, suorganizuotomis pa
našiai, kaip mūsų Baltas. Dėl blogos 
organizacijos ir nesusiklausymo pas
kiri asmenys ir grupės kreipdavosi į 
IRO ir vis stengdavosi kalbėti tų or
ganizacijų vardu, paneigdami anks
čiau kalbėjusių pretenzijas tuo pačiu 
vardu kalbėti, kas, be abejo, sudarė 
IRO centre labai neigiamo Įspūdžio.

Mažesnės reikšmės sunkumus su
darė IRO lėšų skiriamų bendradar
biavimo su šalpos organizacijomis 
(voluntary agencies) išlaidomis kuk
lumas ir atsargumas, kad naujos or
ganizacijos' darbe nesikartotų pačios 
IRO ar kitų šalpos organizacijų dir
bamas drabas ir k.

2. Kurių pareigų BALF-as prisiė
mė, (eidamas į IRO organizaciją?

Baltas pagal sudarytą sutartį ap
siima vykdyti tą patį šalpos darbą, 
kurį jis iki šiol vykdė, o taip pat 
visomis priemonėmis prisidėti prie 
Įkurdinimo. Balto veikla ribojama 
tik lietuvių tremtinių tarpe. Sutar
timi Baltas įsipareigoja laikytis IRO

galima atlikti BALF-ui tenkantį dar
bą prie pereinamų stovyklų, konsu
latų ir 1.1. Suorganizavus reikiamas 
įstaigas ir gavus instrukcijas apie 
emigraciją į JAV bei kitus kraštus, 
tremtiniai per spaudą ir per bendruo
menės organizaciją bus painformuoti, 
kaip ir kur turi kreiptis tie, kurie no
ri pasinaudoti Balto tarpininkavimu 
ir parama emigracijai.

5. Kokie santykiai su Lietuvos 
Raudonuoju Kryžium — ar LRK bus 
ir toliau tarpininkas tarp BALF-o ir 
tremtinių gėrybes administruojant, ar 
pats BALF-as gal imsis jas tiesiogiai 
administruoti?

— Baltas savo veikloje Vokietijoje 
numato glaudžiai bendradarbiauti su 
tremtiniais. Jo santykiai su L.R.Kry- 
žiumi lieka nepasikeitę: jis ir toliau 
mielai naudosis Raudonojo Kryžiaus 
organizacija, kuri labai sklandžiai 
dirba didelį ir nelengvą Balto at
siųstų gėrybių administravimo ir 
skirstymo darbą. Siunčiamos Balto 
siuntos dabar eis per Balto centrinę 
įstaigą Europoje, kuri jas perduos 
skirstyti Raudonajam Kryžiui. Trem
tinių įkurdinimo sritis bus tvarkoma 
Balto įstaigų betarpiškai.

6. Kas naujo emigracijoje — ar 
yra paskelbto „biliaus“ vykdymo tai
syklės? Ar tiesa, kad afidevltai ne
bus reikalingi, o tik darbo ir buto 
įrodymai?

— „Biliaus“ vykdymų taisyklės
stątuto principų, siekti šios organiza-, dar nėra paskelbtos, todėl negalima 
cįjos tikslų ir pęje jų derintis savo i nieko galutino pasakyti nei apie vyk-

garantijas atitinkamuose blankuose 
turės surašyti ir afidevitų davėjai, 
jei norės kad jų kviečiamieji galėtų 
atvykti. Darbo garantiją išduodant, 
atrodo, nebūtina turėti darbo sutartį 
ar konkrečiai numatytą darbą.

7. Kaip rengiasi tremtinių emi
gracijai padėti Imigracinis Komitetas 
JAV?
- — Imigracinis komitetas J.A.V- 

bėse imasi tvarkyti konkrečius įkur
dinimo vykdymo uždavinius. Jis or
ganizuoja reikiamas įvažiuoti garan
tijas, atvykusiųjų įkurdinimą, gina 
lietuvių tremtinių reikalus imigraci
ją tvarkančiose įstaigose ir k. ’ Šio 
komiteto išsiuntinėti užklausimai1 
Amerikos lietuviams, ar jie sutiktų 
priimti atvykstančius tremtinius ir 
padėti jiems įsikurti, susilaukė gero 
atgarsio ir į Balto centrą gausiai grįž
ta užpildyti blankai, kurie sudaro rei
kalingas darbo ir buto garantijas.

8. Ką turėtų emigracijos reikalui 
padaryti patys tremtiniai? ką jų or
ganizacijos? kuo spauda galėtų pri
sidėti?

— Tremtiniai pirmiausiai turėtų 
iš anksto paruošti visus emigracijai 
reikalingus dokumentus ir juos laiku 
pateikti, kur reikia. Kas gali, turėtų 
pasirūpinti iš giminių ar pažįstamų 
Amerikoje reikalingas garantijas. 
Tiems tremtiniams, kurie yra pradėję 
savo emigracijos į J.A.V-bes bylas 
per NCWC, ChWS ar kitą šalpos or-

Po pirmosios, šios rūšies konfe
rencijos, įvykusios prieš kurį laiką 
Memmingene, „Minties“ redakcijoje, 
antroji š. m. rugpiūčio 20 d. susirinko 
„Mūsų Kelio“ redakcijoje, Dillingene.

Pastarojoje dalyvavo BALFo ge- 
ner. įgaliotinė p. I. Rovaitė, Infor
macijos Tarnybos valdytojas prof. J. 
Brazaitis, Įkurdinimo Tarnybos val
dytojas p. C. Masaitis, VLIKo narys 
p. B. Gaidžiūnas, visų amerikinės zo
nos lietuviškųjų laikraščių atstovai 
(anglų zona dėl nepalankaus susisie
kimo nebuvo atstovaujama). Svar
biausias uždavinys buvo išsiaiškinti 
šalpos ir emigraciniai reikalai, todėl 
apie juos pirmojoje konferencijos da
lyje išsamių paaiškinimų suteikė 
BALFo gener. įgaliotinė p. I. Rovaitė.

Antroje dalyje Įkurdinimo Tarny
bos Valdytojas p. C. Masaitis nušvie
tė savo žinybos veiklą, plačiau ap
sistodamas ties įsikurdlnimo sąlygo
mis paskiruose tremtinių imigracijai 
palankiuose kraštuose. Rankiodama 
žinias apie šiuos kraštus Įkurd. Tar
nyba stengiasi palaikyti kontaktą su 
oficialiomis, tuose kraštuose veikian
čiomis įstaigomis ir organizacijomis. 
Šiuo būdu surinktos informacijos pa
sižymi savo tikslumu, tačiau jos be

veik visiškai sutampa su tomis, kų 
rias visais kitais šaltiniais naudoda 
masi yra surinkusi ir jau paskelbui 
tremties spauda. Betgi asmenini 
kontakto su išvykusiais tremtiniai 
nesumezgimas sudaro spragų visai 
tais atvejais, kada oficialieji šaltinis 
neatsiliepia, kaip Australijos Lietu 
vių S-ga. Emigracijai reguliuoti Įkur 
dinimo Tarnyba tiesioginės įtaka 
dėl žinomų aplinkybių turėti negali 
tačiau netiesioginiam veikimui, jut 
toliau, tuo daugiau atsiranda galimu, 
mų; jie ypatingai gali padidėti p< 
BALFo sutarties pasirašymo su IRO

Antrąją konferencijos dalį bar 
giant, Informacijos Tarnybos valdy
tojas prof. J. Brazaitis nušvi tę pas. 
kutintojo meto tarptautinę politin 
būklę ir vadovaujančių veiksnių ar
timuosius užsimojimus Lietuvos lais. 
vės kovoje.

Aptarus dar keletą kitų klausimų 
liečiančių tremties spaudos egzisten- 
ciją, tarpusavio santykius ir bendruo
sius informacijos principus, konfe
rencija baigta.

Po konferencijos VLIKo narys p 
B. Gaidžiūnas pademonstravo savu 
pagamintą dokumentinę filmą ii 
tremtinių gyvenimo Vokietijoje.

veikla. dymo tvarką nei apie afidevitų reikš-
3. Kokios praktinės naudos BALF- mę. Manoma, jie nebus nei būtini nei

ganizaciją, yra tikslinga jas ten Ir 
palikti. Į' Balto įstaigą turėtų kreip-

as gauna Iš sutarties tremtiniam šelp
ti ir tremtinių emigracijai vykdyti?

Pirmiausiai Baltas dabar turės Vo
kietijoje oficialiai pripažintas įstaigas

pakankami vykti į JAV-bes. Kiek
vienas vykstąs privalės turėti nusta
tytos formos garantiją, kad jam už
tikrinamas butas ir darbas. Tokias

tis tik tie, kurie tokias bylas pradeda 
ar pradės, arba kurie jų negali toliau
vesti per anksčiau minėtas organizaci
jas ar betarpiai konsulatuose ar kitose 
emigracijos institucijose. Organizaci
jos turėtų teikti reikalingus statisti-

ir asmenis, kurie galės formaliai at
stovauti lietuvių tremtinių reikalams 
IRO okupacinės valdžios įstaigose, 
konferencijose, įkurdinto reikalams 
(vairiose komisijose ir p. Tatai padės 
geriau išaiškinti tuos reikalus ir juos 
apginti, o taip pat greičiau ir tiksliau 
iįiformuotis įvairiais tremtinius lie
čiančiais klausimais. Toliau Baltas 
galės tarpininkauti paruošiant išvy
kimui į kitus kraštus, panašiai kaip 
dabar tarpininkauja vykstantiems į 
JAV-bes NCWC, ChWS ir k. Prasi
dėjus plačiau vykti į JAV-bes ir ki
tus kraštus, šis tarpininkavimas 
tremtiniams bus naudingas.

4. Kaip BALF įgaliotinis Vokieti
joje organizuos savo tinklą: ar bus 
tik Įgaliotinio centras, ar ir kitose 
Vokietijos vietose skyriai?

— Tuo tarpu numatoma organi
zuoti centrą ir skyrius britų bei pran
cūzų zonose. Tremtiniams gausiau 
vykstant į kitas valstybes, ypač į 
JAV, pagal galimumus bus stengia
masi skyrių skaičių plėsti, kad būtų

Ir būsima karą Ii
Žymus karinis komentatorius pulk. 

Įeit. F. O. Miksche, išnagrinėjęs praė
jusio karo eigą, priėjo išvadą, kad 
būsimas karas bus laimėtas anglo
saksų, bet ne Sovietų Sąjungos, nors 
pastaroji pirmomis dienomis ir tu
rėtų pasisekimą: Būsimame kare 
Sovietai turės kariauti trijuose fron
tuose, kai per paskutini tekariavo tik 
viename. Pulkininkas nurodo, kad 
amerikiečiai ir anglai pastatysią ne
daugiau kaip 170 divizijų kariuome
nės fronte, kiti sąjungininkai gal dar 
apie 300 divizijų, kai rusai turėsią 
per 600 divizijų.

Nors žmonių pajėgumas Sovietuo
se žymiai didesnis, bet jis būsiąs 
menkavertis, nes ir per šį karą So
vietai žmonių daug turėjo, bet vo
kiečiai juos triuškino, iki šie susi
laukė pagalbos iš vakarų. Rusai ga-

įimės anglosaksai
vo iš vakariečių 385.883 sunkvežimius 
ir 51.503 „džipus“.

Svarbiausia, Sovietai nepagamin
sią daugiau plieno kaip 35—40 mili
jonų tonų pęr metus, nors jie yra už
planavę 60 mil., kai vakariečiai pa
tieks 125 milijonus tonų plieno.

Komentatorius baigia savo straips
nį: „Vakarų kraštai, nors pirmomis 
karo dienomis ir kiek pralaimėtų, 
tikrai pasiliks viešpačiais vandenyse 
ir ore, o tai atneš sprendžiamą kon
flikto eigą. Iš to, kas buvo pasakyta, 
Išplaukia gyvybiška strateginė kon
cepcija: atidėlioti karą tol, kol pajė
gumas bus išvystytas.“ (DM/Ja)

6000 KARININKŲ ČEKŲ 
NUŠALINAMI

UP iš Washingtono praneša, kad 
Čekoslovakijos pabėgęs generolas L. 
Kasai pasakęs, jog jo krašto armija

nius duomenis, pasirūpinti sklandžiu ir 
greitu anketų užpildymu visiems 
tremtiniams, o taip pat užpildytas jas 
tvarkingai ir laiku pristatyti į atitin
kamas įstaigas. Spaudos uždavinys 
yra teisingai ir greitai informuoti 
tremtinius, vengiant tokių nepati
krintų informacijų, kurios visai be 
jokio reikalo verčia tremtinius daryti 
Įvairius žygius, važinėti ir 1.1. Trem
tiniai ir jų organizacijos, o ypač 
spauda turi labai aktyviai prisidėti 
savo laiškais, informacijomis ir k. 
prie Balfo vykdomo vajaus. Daugiau 
surinkus aukų, Balfas, kuris numato 
labai daug dėmesio skirti tremtinių 
įkurdinimui, galės plačiau veikti ir 
daugiau pagelbėti. Prie LRK centro 
Reutlingene, Lederstr. 94, yra suda
rytas šiai akcijai vesti specialus ko
mitetas, kuriam ir reikėtų siųsti visą 
medžiagą, galinčią būti naudinga va
jaus propagandai. Čia ypač turėtų 
prisidėti spaudos darbininkai, kurie 
gerai pažįsta tremtinių vargus ir, be 
to, pratę valdyti plunksną. - Reikalas 
liečia pačius tremtinius. Juo jie bus 
aktingesni, tuo sėkmingesnis bus va
jus, vadinasi, daugiau ir paramos ga
lės susilaukti tremtiniai.

9. Kaip einasi BALF-ui organi
zuoti gėrybes tremtiniam šelpti? Ar 
nemąžta dosnumas? Kokių naujų 
priemonių imasi BALF-as pinigams 
ir daiktams organizuoti?

— Balfas kartu su apie 20 kitų 
amerikiečių organizacijomis priklau
so jungtinei AOA organizacijai, ku
rios ruoštas vajus, turėjęs duoti apie 
60.000.000 dolerių, nepavyko (tesu

rinkta tik 3.000.000). Todėl ir Balfal 
negalės gauti tos sumos, kurios tikė
josi iš šio bendro vajaus. Tokiu bū
du Balfas ryžosi ruošti atskirą vają 
kuris jau dabar yra davęs drabužių 
vertės apie 500.000 dolerių. Piniginiu 
vajaus akcija prasideda rugsėjo I d 
Prie šios akcijos prisidėti turėtų ii 
tremtiniai, taip kaip jau buvo anks
čiau minėta.

Amerikos lietuviai yra jautrūs sa
vo senosios tėvynės ir - savo brolių 
lietuvių nelaimėms ir savo dosnia 
ranka yra realiai įrodę savo jautru
mą, tačiau reikalinga naujo kreipimo
si ir naujos medžiagos, kuri nušvies
tų tremtinių būklę ir paskatintų nau
jų aukų plaukimą.

10. Ar tiesa, kad nuvykę lietuviai 
sukelia vietinių lietuvių nusivylimą?

— Amerikos lietuviai pageidauja, 
kad nuvykę į J.A.V-bes tremtiniai 
aktyviai prisidėtų prie esamo visuo
meninio darbo ir nesistengtų jo for
muoti pagal savo įprastas formas ii 
papročius, kurie yra skirtingi nuo 
amerikiečių. Tada nuvykę lietuviai 
bus taip pat nuoširdžiai ameriekiečių 
priimami, kaip nuoširdžiai jie yra 
laukiami ir remiami.

Baigdama aš noriu spaudei nuo
širdžiai padėkoti už labai ši tą jos 
nusistatymą mano darbo ir asmens 
atžvilgiu ir už visą paramą, kurios' 
esu iš spaudos susilaukusi. Lietuvių 
organizacijų ir spaudos laikysena yra 
žymiai palengvinę mano pastangas 
sudaryti sutartį su IRO, ir aš tikiuos 
tokios pat paramos Balfo, kurį aš čis 
atstovauju, darbui ir ateityje.

Pabaltiečiai iš baimės emigruoja
SOVIETAI VYKDO DEPORTACIJAS

Tragišką pabaltiečių būklę prade
da suprasti pasaulis. Taip jie palieka 
savo tėvynę ir ieško svetur prieglau
dos, kad tik išvengtų žiaurios Sovietų 
deportacijos į Sibirą ir kitokių fizinių 
ir dvasinių kančių.

Šiuos faktus patvirtina dienraštis 
Daily Mail įsidėdamas straipsnį apie 
Pabaltijo kraštų tragediją. Reuterio 
žiniomis iš Romos, laikraštis rašo, 
kad „baimė yra svarbiausias fakto
rius, kuris privertė 800 tremtinių ir 
pabėgėlių vykti ( Australiją ameri
kiečių kariniu general Stewart laivu, 
visiškai nutraukiant savo ryšius su 
Europa ir ieškant naujo gyvenimo 
naujame pasaulyje". Jei ir teisybę 
rašoma, kad baimė privertė mus vi
sus palikti Europą ir savo kraštą, 
tačiau kiekvieno lietuvio ar aplamai 
pabaltiečių, išskyrus nedidelį skaičių, 
širdyse glūdi tėvynės meilės jausmas, 
tėvų kapų balsas šaukiąs sugrįžti na
mo ir ten rasti amžiną poilsį ir dva
sinę ramybę, girdisi kiekvieną skau
desnę valandą.

ToJiau laikraštis rašo, kad 800 as

menų, išplaukusių iš Venecijon:, dau
gumą sudaro pabaltiečiai. Jie buvo 
pamėginę gyventi savo krašte, bet 
galutinai priėję išvadą, kad jiems bus 
saugiau apleidžiant savo kraštą. Ka
rui prasidėjus, daugumas jų buvo 
deportuoti į Vokietiją, kada Pabalti- 
jys buvo okupuotas ir todėl teko tre- 
jis metus dirbti prievartos darbus 
vokiečių kasyklose ar karo įmonėse.

„1944 metais rusų karinės įstaigos 
saugumo sumetimais (tiksliau reikėtų 
pasakyti — tautos išnaikinimo sume
timais, red.) (sakė visus tuos vyrus, 
kurie tarnavo bet kurios tautos — 
estų, latvių ar lietuvių — kariuome
nėse prieš karą, su jų šeimomis iš
vežti. Dauguma buvo išgabenta į Si
birą.“

„Visomis progomis jie darydavo 
žygių, kaip iš*ten pabėgti, arba kai 
kurie jų buvo sugrąžinti atgal į savo 
kraštą ir iš čia jau slinko į Sąjungi
ninkų okupuotą Vokietiją“. Laikraš
tis baigdamas straipsneli rašo: „Da
bar IRO uždavinys yra (kurdinti dau
geli tūkstančių vyrų ir moterų, kurie 
šiandien yra be tėvynės.“ (Rėuter/am)

būsianti komunistų išvalyta, pašali
nant 5.000—6.000 karininkų. Dabar, 
generolo pareiškimu, Čekijoj aviaci
ja, kaip kovos jėga, jau neegzistuo-
janti ir armija demoralizuota. Gene
rolas dabar konferuoja su JAV di
plomatais ir kariniais pareigūnais. 
Pasak jo, Čekijoj antikomunistinis 
nusistatymas esąs stiprus ir vis-auga. 
Dalis lakūnų jau Vokietijoj ir Angli
joj.

Čekijos'gyven. standartas nuo ko
munistų valdžios pagrobimo spirali
niai krentąs. Visa, ką Škodos ir Ba- 
tios fabrikai pagamina, eina į Rusi
ją. Ūkininkai, ypač Moravijoj ir Slo
vakijoj, praktikuoja lėtą pyliavų ati
davimą, nors uždėtos ir didelės bau
dos. Kai kurie ūkininkai pieną pila 
lauk, bet neduoda komunistiniams 
rinkėjams. (NYHT/m)
PASAULIO BAŽNYČIŲ TARYBOS 

KONFERENCIJA
Sekmadienį prasidėjo Amsterda

me, Olandijoje, Pasaulio Bažnyčių 
Tarybos konferencija. Joje atstovau
jami 42 kraštai ir 150 protestantų ir 
ortodoksų bažnyčių. Nedalyvauja 
Romos Katalikų bažnyčia ir Sovietų 
bažnyčia, nors laukiama ir jų stebė
tojų. Pasaulio Bažnyčios Taryboje 
katalikai neturi savo nario, nes taip 
nori jie patys. (AP)

Padaryto klaida atitaisome r
Mums labai nemalonu, kad iš vieno bendradarbio straipsnio per neap

sižiūrėjimą nepašalinome ne visiška tikrų teigimų, dėl kurių yra už- 
sigavę Lietuvos Rezistencijos Atstovai užsienyje. Tos nemalonios klaidos 
atitaisymo dėliai prašomi čia talpiname tuo reikalu atvirą laišką:

Gerbiamas p. Redaktoriau,
Maloniai prašome paskelbti artimiausiame Tamstos redaguoja

mo laikraščio nr-je sekantį:
„M. Kelio“ Nr. 35. š. m. liepos 31 d. buvo paskelbtas p. G. Ky

manto str. „Kas iš tikrųjų dedasi Kovojančioje Tėvynėje“, pagrįstas 
tariamu pasikalbėjimu su iš krašto atvykusiais vyrais.

Kaip Tamstai be abejonės žinoma, mums neseniai teko būti 
Vokietijoje ir turėti su VLIKu bei VT eilę pasitarimų, kurių metu 
buvo išsklaidyti egzistavę neaiškumai ir pasiekta preliminarinių 
sutarimų vieningos laisvinimo vadovybės rekalu. Pasitarimai buvo 
protokoluoti ir VLIKui artimi žmonės turėjo galimumų su jų turi
niu susipažinti. Protokoluose bendrais bruožais yra pavaizduota 
padėtis krašte ir rezistencijos organizacijos raida.

p. G. Rym. paskelbtas str. rodo, kad jis bus turėjęs galimumų 
protokolus skaityti, bet yra jų turinį tendencingai iškraipęs šiais 
atvejais:

1. Rezistenciją skaudžiai užgaunančiu budu p. G. Rym. pavaiz
davo tariamai taikomas represijas intymius santykius su rusais 
palaikančiom moterim iki pakorimo imtinai. Rezistencija kovoja 
su moraliniu iškrypimu ir fratemizacija su okupantais, tačiau ta 
kova ribojasi bendra propaganda, moralinio boikoto taikymu ir 
pan. iš bendrųjų žmoniškumo rėmų neiškrypstančiomis priemonė- - 
mis. Mirties bausmę rezistencija taiko tik tiesioginio išdavimo 
atveju.

2. p. G. Rym. pareiškimas dėl VLAKo tariamo neegzistavimo, 
yra jo patieę išmistos ir- turi piktos valios tendencijų. VLAKo 
pozicija mūsų buvo pavaizduota minėtų pasitarimų metu. Pasita
rimų protokoluose nušviesta krašto rezistencijos organizacijos raida 
aiškiai rodo, kad VLAKo ir BDPS' vardu daryti žygiai ir veikla 
užsienyje buvo teisėti.

Jungiame Tamstai, p. Redaktoriau, musų aukštos pagarbos pa
reiškimą

1948. 8. 12. A. Hektoras Skrajūnas
Iš savo pusės dar norėtume pažymėti, kad, mūsų manymu, ir minimai 

bendradarbis teturėjo tik vien gerus norus painformuoti tremtinius apie 
dabartinę padėtį tėvynėje. Tam tikri nukrypimai nuo dalies faktų tikslaus 
pavaizdavimo galėjo atsitikti visai be jo blogos valios, vien tik iš neat
sargumo.

MŪSŲ KELIO REDAKCIJA
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