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Lietuviai užsienio spaudoje Lietuviu miškininku šeimos tragedija
D.P. DĖKA ATSKLEISTOS SOVIETŲ ATOMGRADO PASLAPTIS. — ŽMOGUS, KURIS VERTAS TIEK 
AUKSO, KIEK JIS PATS SVERIA. — KITIEMS IŠGELBĖJĘS GYVYBĘ, DABAR ŠAUKIASI IŠGELBĖTŲJŲ

Buvęs JAV žvalgybos karininkas, 
ketveris metus praleidęs Vokietijos 
operacijų skyriuje, amerikiečių žur
nale „See“ pateikia straipsnį, kuriame 
jis, prisidengęs John Lewis Carter 
slapyvardžiu, supažindina skaitytojus 
su šnipinėjimo veikla Berlyne.

Dėl savo dabartinės padėties, kada 
čia susiduria keturių didžiųjų valsty
bių okupacinės pajėgos, Berlynas yra 
tapęs puikiausia šnipų rinka. Straip
snio autorius daugiau dėmesio skiria 
britų Intelligence Servis ir visiškai 

' netikėtai tame juodosios šnipų rinkos 
fone mums pristato vieną lietuvį 
D.P., kurio dėka ši organizacija gavo 
svarbių Žinių apie sovietų atominės 
energijos bandymus.

Vieną dieną į britų Intelligence 
Servis Berlyno skyriaus viršininko 
mjr. David A. Roberts raštinę užėjo 
nedidelio ūgio lietuvis. Jis pasisakė 
turįs draugą, neseniai atvykusį iš So
vietų Sąjungos ir galintį suteikti ver
tingų informacijų apie sovietų ato
minę bombą, šitokį žodžiai Berlyne 
paprastai atidaro visų Intelligence 
Servis duris. Lietuvis tuojau buvo 
nuvestas pas patį mjr. D.A. Roberts, 
kuriam jis papasakojo apie vieną 
NKVD majorą, dirbusį sovietų atomi
niam mieste Atomgrade I ir dabar 
laimingai pasprukusį iš bolševikinio 
rojaus.

Žinios, aišku, buvo priimtos labai 
rezervuotai, nes Intelligence Servis 
raštinėje niekada netrūksta visokio 
plauko apgavikų ir provokatorių. Tą 
dieną mjr. D. A. Roberts turėjo jau 
šešis tokius melagingus informato
rius. Lietuvis buvo septintas. Žinios 
apie atominę sovietų bombą perdaug 
viliojęs dalykas — Intelligence Ser- 

_ vis panoro pamatyti pabėgusį NKVD 
majorą. Iš tiesų, lietuvio-pristatyta
sis rusas pasirodo buvo dirbęs pože
miniam sovietų atominės energijos 
tyrinėjimo mieste, kur geriausi so
vietų atominės energijos fizikai ir 
inžinieriai atlieka atominius bandy- 

—•. ■ fnus ir todėl galėjo suteikti labai ver
tingų žinių apie abu atominius So
vietų Sąjungos miestus Atomgrad I 
ir Atomgrad II. J. L. Carter žodžiais, 
jis buvo „vertas tiek aukso, kiek pats 
sveria“...

Ligi šio! mes turėjom lietuvių, ku
rie būdavo linksniuojami užsienio 
spaudoje dėl savo pasisekimų sporte, 
biznyje, bet tikriausiai niekada ne- 
aptikdavom špionažo herojaus. Ši 
garbė atitenka eiliniam dypukui su 
žaliom kelnėm ir margu baltiniu 
švarku — mūsų bendro likimo bro
liui.

Winnipeg© liberalų dienraštis 
.Winnipeg Free Press“ spausdina 
kitąx epizodą, kada lietuvis 1945 m. 
kovo mėn. Išgelbėjo keturių kanadie
čių gyvybę. Išsikėllmo operacijų 
Prancūzijoje metu jie pateko į vo
kiečių nelaisvę ir buvo nugabenti į 
karo belaisvių stovyklą Sudetuose.

Vėliau, kai belaisviai buvo varomi į 
kitą stovyklą, jiems, pavyko paspruk
ti. Tačiau po trumpo laiko pabėgu
sius belaisvius aptiko vokietis .ūkinin
kas ir iškvietė žandarmeriją. Prasi
dėjo žauri medžioklė. Nelaimingieji 
atsidūrė beviltiškoje būklėje. Neti
kėtai jiems į pagalbą atskubėjo vie
nas lietuvis pabėgėlis, kuris juos 
paslėpė nuo žandarmerijos. Atsidė
kodami už jo pastangas, keturi kana
diečiai jam išdavė šio turinio raštą: 
„Mes, keturi vokiečių karo belaisviai, 
buvom gaudomi žandarmerijos, kada 
šis lietuvis pabėgėlis, atsitiktinai su
sitikęs su mumis, neklausdamas nė 
žodžio, suteikė maisto ir pastogę, tuo 
rizikuodamas savo gyvybę. Jo dėka 
galėjome pasprukti. Todėl mes pra
šome kiekvieną mūsų pajėgų atstovą 
jam ir jo šeimai, reikalui esant, su
teikti galimą pagalbą. Su didžiausiu 
dėkingumu — William Coleman (First 
Canadian Paratroop battalion), Frank' 
Costanik (Royal Winnipeg Rifles), 
Andrew Darragh (N.N.S. Highlan
ders), William Bolton (Essex Scot
tish regiment — pastarasis, atrodo, 
yra anglas — V.K.)

Visi šie asmens laimingai pasiekė 
amerikiečių dalinius ir lėktuvu buvo 
nugabenti į Prancūziją. Tuo ši isto

rija, gal būt, būtų ir pasibaigusi. Ta
čiau • pasunkėjusi D.P. gyvenimo 
būklei Vokietijoje ir beviltiškos ano 
lietuvio pastangos gauti įvažiavimo 
vizą į užjūrio kraštus jį dabar pri
vertė kreiptis į savo išgelbėtuosius. 
Lietuvis, kuris, tarp kitko, yra žino
mas kalbininkas, įvykį apgarsino 
anglų spaudoje, minėtuosius asmenis 
prašydamas padėti išrūpinti vizą į 
kurį nors angliškai kalbantį kraštą. 
Iš anglų spaudos visą reikalą perėmė 
kanadiškoji — „Wianipeg Free 
Press“ ir jau surado vieną tų keturių 
išgelbėtųjų — winnipegietl Frank 
Costanik. Čia pat deda jo fotogra
fiją. Todėl, reikia manyti, kuklus 
lietuvio laiškas, kuriame jis sakosi 
nenorįs specialiai šio įvykio demon
struoti — padėti sąjungininkams bu
vusi jo pareiga — ir tik žiaurių gy
venimo sąlygų verčiamas šiandien iš 
D.P. stovyklos šaukfasi pagalbos, bus 
išgirstas ir minėtųjų asmenų dėka 
jam bus suteikta galimybė įvažiuoti 
į Kanadą.

Bendram D.P. reikalui tokio turi
nio laiškas taip pat suteiks atitinka
mą svorį. Bent jau komunistams, 
kurie skelbia, kad D.P. daugiausia 
yra karo nusikaltėliai, teks, užsi
čiaupti. % Vyt. Kastytis

Pro traukinio langą Kanadoje

(Nekrologo vietoje)

Iš užjūrio pasiekė mus visus skau-
di žinia, kad Vilniaus Universiteto 
Miškų Mokslų Fakulteto Doc. Jonas 
VILČINSKAS š. m. rugpjūčio 21 d. 
Cleveland© tragiškai žuvęs. Mes len
kiame galvas prie šio naujo mūsų 
Tėvynės sūnaus kapo.

Su a. a. Jonu Vilčinsku Lietuva 
nustojo vieno stipriausių vyrų miškų 
ūkyje, miškų moksle, miškų admini
stracijoje bei visuomeniniame gyve
nime. Velionis buvo vienintelis Lie
tuvos miškų tvarkymo ir taksavimo 
mokovas. Miškų Mokslų Fakultetas, 
0 lygiai ir Miškų Departamentas, jį 
brangino ir aukštai vertino, kaip pa
vadavusį mūsų didįjį miškininką 
Prof. Dr. Povilą Matulionį. Pavestose 
pareigose jis sėkmingiausiai gilia va
ga žymėjo savo kūrybinį darbą Lie
tuvos valstybės naudai ir garbei.

Nepriklausomybės laikais mes a. 
a. Joną matome ir užsienyje, atsto
vaujant Lietuvos miškininkus Pabal
tijo kraštuose.

Mirtis nuskina gyvybę žmogui 
kaip gėlę vienu akimirksniu, tuo tar
pu kaip pastaroji, įkūnyta motinos 
ysčiuje, brandina žmogų dešimtimis 
metų, ligi jis pradeda kurti savo na
šiu darbu pasauliui. A. a. Joną suti
kau pirmą kartą Kauno Universitete, 
Matematikos Gamtos Fakulte te, 1922 
m., kur jis studijavo miškų mokslus. 
Jau jis tada buvo baigęs Panevėžio 
Miškų Technikų kursus. Kaip pasi
žymėjęs matematikos gabumais, jis

kų tvarkymo bei taksavimo moks-
lams.

1941 m. persikėlus Miškų Skyriui į 
Vilniaus Universitetą, velionis imasi 
mokslinio ir mokymo darbo tose pa
čiose pareigose dar šu didesniu pa
sišventimu ir pakilusia nuotaika, kaip 
būdamas pats Vilniaus, krašto kilimo. 
Čia jis liekasi iki 1944 metų. Per visą 
laiką su dideliu rūpestingumu ati
duoda savo darbo jėgas, beruošiant 
vis naujas ir naujas diplomuotų miš
kininkų eiles Lietuvai. Ypač daug pa
siaukojimo buvo reikalinga, turint 
galvoje kada buvo dirbamas ir vo
kiečių okupacinei valdžiai Vilniaus 
Universitetą uždarius.

Miškininkų spauda „Mūsų Girios" 
buvo velionies remiama moksliniais 
straipsniais. Savo ilgo ir kruopštaus 
darbo eigos metu velionies buvo su
rinkta daug didžiai vertingos moksli
nės medžiagos, kuri greičiausiai ka
ro metu bus dingusi.

Tremtyje, Vokietijoje, a. a. Jonas 
Vilčinskas ir toliau dirba savo spe
cialybės srityje. Jo šviesus protas va
dovauja įvairiuose miškininkų suva
žiavimuose bei miškų komisijose.

Velionis buvo gyvas veikėjas vi
suomeninėse organizacijose Nepri
klausomoje Lietuvoje ir tremtyje, 
Jo nenuilstami darbai yra'palikę sa
vo vaisius Jaunosios Lietuvos orga
nizacijoje, Lietuvių Tautiniame Sąjū
dyje ir k. Jis visur ir visuomet budė
jo Lietuvių Tautos sargyboje.

(3) PIRMIEJI AGR. K. VALAIČIO ĮSPŪDŽIAI'

Įdubimuose, tariant balose, vieš
patauja. laukinės antys. Kai pamatai 
jų būrius ar pagaliau kai jos viena 
po kitos vis kyla ir kyla čia pat, ne
toli traukinio langų, tai ir neaząrti- 
niam medžiotojui kraujas, savaime 
užkaista. Charakteringiausia, kad jo
kio žmogaus nesimato, kiuris rūpin
tųsi ar žiūrėtų besiganančių galvijų. 
Išeina, kad pavasarį, žolei sprogstant, 
jie čia atgenami ir paliekami, taip sa
kant, Viešpaties apvaizdai iki vėlyvo 
rudens. Bent keliose vietose teko ma
tyti, kaip neperseniausiai, atrodo, gi
męs veršelis maloniai žinda savo 
gimdytoją ar linksmai sau šokinėja 
ir naudojasi plačiausia laisve. Čia 
pat nepertoliausiai vaikštinėja lau
kinių ožkų būreliai, nesijaudindami 
net pravažiu vančio taukinio sukelto 
triukšmo. Tik jauni ožkiukai glau
džiasi prie savo motinos ir bailiai 
dairosi aplink, matyti, dar jiems šis 
ūžimas sudaro šiek tiek neįprastą 
įspūdį. : • .

Regina — Calgary. Gaila, 
užėjo naktis. Kaip tik šita sritis ma
ne daugiausia domino, nes esu gi kaž
kur šioj apylinkėj skirtas pagalbinin
ku maisto produktų gamybai didinti. 
Pradėjus brėkšti, vėl stebėjau gana 
monotonišką vaizdą, bet jau kiek 
daugiau apgyventą. „Tai bepe ir bus 
čia tas grūdų gamybos kraštas“, pa
galvojau. Kiekvienoj gelž. stoty ir

stotelėje dėmesį atkreipia aukšti me
diniai ,pastatai — elevatoriai grū
dams supilti nuo 2—5 ir daugiau. 
Ūkininkų sodybos jau panašesnės į 
mūsiškas, daugiausia apsodintos- ar 
mėginamos apsodinti medžiais ar 
krūmais. Vaisinių medžių čia nėra, 
nes dėl šalto pavasario kartais vai
siaus neveda. Sodų kraštai Toronto 
ir Br. Kolumbijos provincijoj. Balų 
ir ančių vis dėl to apstu ir čia. Lau
kuose dirba traktoriai. Šiaudų kū
giai, jų likučiai, ar ugniavietės, pa
galiau tik uždegti iškilmingai rūksta 
tai arti, tai kažkur tolumoje. Arkliais 
dirbant laukus beveik ir neteko ma
tyti.

Charakteringiausia tačiau, kad 
šiam Winnipeg-Calgary milžiniškam 
rajone niekur nemačiau laukų vals- 
mainio ar bent ką į tai panašu. Ga
lima sakyti, čia praktikuojama „tri
laukis ūkis“: natūralinės ganyklos, 
ražienos ir ariama-sėjama dirva. Tai 
faktas ir ūkišku požiūriu gana įdo
mus. Laukų tręšimas nei mėšlu nei 
mineralinėmis trąšomis visai neprak
tikuojama. Ražienos vieną ar dvejis 
metbs papūdymauja — tai ir visas 
tręšimas.

Pro traukinio langą pamačius

jau iš pat pirmųjų žingsnių miškų T........................... ' '___
darbo srityje pasirinko miškų tak-' giliausiu širdies skausmu pergyvena- 
saciją ir miškų tvarkymą. 1924 m.
persikėlus Miškininkystės Skyriui į 
Žemės Ūkio Akademiją Dotnuvoje, 
velionis tęsia čia Miškų mokslus, kur 
ir baigė juos, įsigydamas diplomuoto 
miškininko vardą.. Baigęs miškų 
mokslus, velionis ėjo įvairias parei
gas Miškų Departamente, svarbiausia 
miškų tvarkymo ir taksavimo srityje. 
Tur būt nėra Lietuvos miško bei go
jelio, kur jo nebūta, kur jo šviesus 
protas lygiai valstybei ir privatiniam 
savininkui nebūtų patvarkęs sėkmin
gus miškų' ūkio vedimo planus.

1939 m. atsikūrus Žemės Ūkio 
Akademijos Miškų Skyriui Dotnu
voje, Jonas Vilčinskas Profesorių Ta
rybos buvo išrinktas Miškotvarkos 
Katedros docentu ir katedros vedėju. 
Čia jis anksčiau išsimokslinęs, dabar 
jau tampa vadovaująs asmuo miš-

Mes visi miškininkai tremtyje su

me a. a. Jono Vilčinsko išsiskyrimą 
iš mūsų tarpo. Jis mus įgavo nuo* 
širdžių maloniu, visuomet ramiu nuo* 
saikiu būdu ir savo kilnia asmenybę ’ 
nepamirštamai sujungė tampriais ry
šiais. Tik mes miškininkai, visu pirų 
ma velionį giliai pažindami, tegalime 
suprasti, kokią žalą padarė negaile* 
stingoji mirtis mums ir mūsų mišų 
kams. Ilgai Lietuva turės laukti, kol 
vieton šio audros išrauto Ąžuolo stos 
kitas, kuris savo vaisiais beugdyl 
taip sunaikintus mūsų miškus.

Mes grįžę Nepriklausomon Lietu* 
von, savoje rikiuotėje visuomet pasi* 
gesime šio trūkstamo tauraus vyro* 
Jis mums yra atimtas amžinai. Ne
begrįš Lietuvon ir neberegės Jos dar 
vienas Sūnus,' kuris Jai tiek daug tar
navo ir kuris Ją mylėjo kaip sava 
Motiną. Prof. J. Rauktys, in E.

VLIKo pirm. prof. kun. Krupavičius Kumpiene
Rugsėjo 3 d. kempteniečius aplan- įšaukti pilnu balsu: — Pasauli, mums 
VTJKo nirm. nrof. kun. Krunavi- nadarvta didelė skkė VLIKo pirm. prof. kun. Krupavi

čius ir ta proga padarė įdomų pra
nešimą kolonijos gyventojams. Mažne 
pustrečios valandos trukusiame pra
nešime jis iškėlė lietuvių tremtinių 
pareigą išlaikyti tautiškumą, pati
krintais duomenimis pavaizdavo (di
dvyrišką brolių kovą Tėvynėje parti
zanų eilėse, papasakojo apie VLIKo 
darbą, visos tremtinių behdromenės 
pastangas Laisvės kovoje ir kt.

Lietuviškumas — visų pirma tai 
mūsų kalba: reikia išsaugoti gryną 
gimtąją kalbą, žvarbu ir tai, kad 
jaustumės keliauninkais į Lietuvą, 
kur bebūtume, nors gal gerą vingį 
reikės padaryti, iki sugrįšime į gim
tąją pastogę. „Esu optimistas“, — 
kalbėjo prof. kun. Krupavičius, — 
„visiškai nepataisomas optimistas: vi- 
stiek sugrįšime į laisvąją Lietuvą! 
Ką darome, ką galvojame, visados 
Išeikime iš lietuviškumo taško“, — 
pabrėžė toliau profesorius, papasako
damas, kaip lietuviai, likusieji namie, 
karžygiškai kovoja, atgaivinę senovės 
Lietuvą — Margio laikų Lietuvą. Iš 
Lietuvos atvykusio BDPS atstovo pa- 
reiškimu, mes laikomi pasidavusiais

■ partiškumui, per daug linksminamės 
ir nebranginam šeimos, nesirūpinda
mi prieaugliu. Profesoriaus nuomone, 
tai teisingi priekaištai.

Prof. kun. Krupavičius toliau pa- 
žymėįp, kad dabar įeinama į kitą 
stadiją — siekti, kad būtų pripažinta 
egzilinė Lietuvos vyriausybė. Kiek
vienam reikia būti tuo 'šaukliu ir

padaryta didelė skriauda ir neteisy
bė, ir tu turi ją atitaisyti! Tačiau taip 
pat turime pasirodyti, kad esame 
verti tos pagalbos. Antra vertus, kur 
būsime, palikime lietuviai! Tokie sa
vo gimtosios žemės sūnūs ir dukros, 
kokių laukia Lietuva: verti mindžio
ti šventąją Lietuvos žemelę, aplaisty
tą kankinių ašaromis ir krauju. Aš 
noriu tikėti, kad mes pasiliksime to
kie lietuviai, kokie yra Lietuvoje, — 
baigė. VLIKo pirmininkas. .'—

Už taip turiningą pranešimą' vietos 
kolonijos ir komiteto vardu padėkojo 
komiteto pirm. pik. N. Tautvilas.

Tą pačią dieną priešpiet VLIKo 
pirmininkas prof. kun. Krupavičius 
aplankė įvairias vietos stovyklos 
įstaigas, taip pat ir kai kuriuos gy
venamuosius kambarius, susipažin
damas su vietos stovyklos gyvenimu 
ir rūpesčiais. Apsilankęs vietos gim
nazijoje, svečias tarė žodį mokslei
viams, skatindamas išlaikyti gryną

sunku ką nors konkretesnio pasa
kyti. Kai teks padirbėti pačiam ir 
patyrinėti čia darbo, gyvenimo ir 
ekonominės sąlygas, aišku, galima 
bus susidaryti realesnį vaizdą. Viena 
tačiau aišku, kad prie tikros, euro
piečio akimis, žemės kultūros ir mil
žiniškų plotų tikrai didžiausių 
mybių kraštas ta Kanada.

Schwdb. Gmiindo kronika

gali-

prisikėlimo bei grįžimo į savo gimtą* 
sias pastoges.

— Inž. K. Daugėla rugsėjo 1 d. 
buvo surengęs foto nuotraukų paro
dėlę, kuria buvo vaizduojamas sun
kus ir skurdus tremtinių gyvenimai 
Vokietijos DP stovyklose. Buvo iš
statyta per 60 nuotraukų. Visas tai 
rinkinys pasiųstas BALF-ui Į JAV.

— Rugpiūčio 30 d. aktualijas skai
tė C. Surdokas, o emigracijos ir kitai! 
klausimais kalbėjo komiteto pirm, 
Tautvilas. * Iv.

— Rugsėjo 8 d. LTB komitetas su-1 kytojai, o sekmadieniais pamaldų
ruošė tautos šventės minėjimą. Baž
nyčioje per iškilmingas pamaldas gie
dojo stovyklos choras ir solistai Ku- 
dokienė ir Jančys. Vakare įvyko 
paskaita, kurią skaitė M. Brazauskas. 
Meninėje dalyje pasirodė skautai su 
„Joninių nakties“ vaizdeliu ir Dariaus 
— Girėno inžinerijos kuopos vyrų 
choras, vedamas Alg.' Kačanausko. 
Šventės išvakarėse minėjimą suruošė 
gimnazija, gi gražų laužą — stovy
klos skautai.

— Vadovaujantieji veiksniai rug
sėjo 9—11 d. d. Schwab. Gmūndo 
stovykloje sukviereasmenų, planuo
jančių Lietuvos ūkio atstatymą, su
važiavimą. VLIKO, Vykd. Tarybos, 
LTB centro komiteto ir įvairių orga- 
nijacijų atstovai sveikino suvažiavu
sius, kurie per tris dienas aptarė Lie
tuvos atstatymo reikalus.

— Naujuoju stovyklos direkto
riumi atitinkamos PCIRO įstaigos pa-, 
tvirtino p. Petreikį, kuris jau pradėjo 
eiti savo pareigas.

— Dalis buv. Schweinfurto sto
vyklos gyventojų, apie 400, atsikėlė į 
Schwab. Gmūndo stovyklą. Ypatin-

atlaikyti nuvykdavo po vieną iš ko
lonijos dvasiškių. Bestovyklaujančius 
kartą aplankė ir komiteto pirm. pik. 
Tautvilas, kuris prie vėliavos nulei
dimo apeigų tarė jauniesiems ir ati
tinkamą žodį. Ypatingai skautai bu
vo susibičiuliavę su tenykščių vokie
čių Pfronten-Zell parapijos klebonu, 
kurs apsilankydavo jų laužų progra
mose, pasakydavo pamaldų metų nuo
širdų pamokslą ir pan. Paskutinio laužo 
programos metu, atsisveikindamas su 
kemptepiečiais Skautais, minėtas vo
kiečių dvasiškis linkėjo lietuviams 
kuo greičiausiai sulaukti Lietuvos

PRANEŠIMAS GAIL. SESERIMS
1) Diplomuotų Gail. Seserų sąrašai 

yra išsiųsti Seserų Organizacijoms Į 
visus kraštus taip, kad kieviena sesuo, 
nuvykusi į bet kurį kraštą, gali kreip
tis į aukščiau minėtą organizaciją.

2) 9 kraštų Seserų Sąjungos (Šve
dija, Danija, Norvegija ir k.) pasiža- ■ 
da priimti vienišas seseris per 60 me
tų, taip pat ir jaunesnes, kurios dėl 
ligos yra nedarbingos. Tuo 
kreiptis į Miss. Haims, 
Nursing Officer, Iro H. A. 
Schweiz.

Tautos Šventės iškilmės Dillingene

reikalu
Pricipai
Geneva,

gimtąją kalbą, kuo stropiausiai mo-jgai didelis atkeltųjų tarpe mažų vai
kų ir jaunimo nuošimtis. Kartu atsi
kėlė ir dali. C. Janušo lietuviškųjų 
meno išdirbinių dirbtuvės su studija 
bei K. Prišmanto tautinių audinių 
audinių audykla, (s)

kytis ir išlikti tikrais lietuviais-pa- 
trlotais. Čia gimnazijos dlrekt. R. Za- 
lubas pareiškė padėka VLIKui ir ki
toms institucijoms už paramą ipoky- 
kloms bei mokslą einančiam jauni
mui.

Po pranešimo vakare įvyko vaka
rienė Raud. Kryžiaus patalpose, kur 
dalyvavo vietos profesoriai, įvairių 
įstaigų bei organizacijų vadovai ar 
atstovai.. Čia gerb. svečias atsakė į 
daugybę jam pateiktų klausimu. L, V.

IS KEMPTENO GYVENIMO
.— Rugpiūčio 30 d. baigė stovy

klavimą prie Pfronten-Zell (Alpių 
kalnų papėdėje) per 110 vietos skau
tų ir vadų. Stovyklavimo rnętu jau
nimą ne karta aplankė tėvai bei mo-

šventės išvakarėse didžiojoje 
miesto vokiečių parapijos bažnyčioje 
lietuvių meninėmis pajėgomis buvo 
suruošta religinės muzikos valanda, 
Api$ ją labai šiltai atsiliepė vokiečių 
laikraštis „Schwab. Landesžeitung“, 
prašydamas dillingiečius dažniau ap
dovanoti tokiomis mistinio susikau
pimo valandomis. Jos programoje 
buvo rinktiniai Bacho, Mozarto, Che
rubini, Moniuškos, Gounodo ir Vi
valdi religinės muzikos kūriniai, at
likti E. Rūkštellenės, Iz. Vasyliūno, 
M. Sauliaus ir galop J. Štarkos ve
damo dvigubo moterų kvarteto. Jeigu 
pirmieji panašiai pasirodė jau ne
be pirmąjį kartą, tai Štarkos vedamo 
kvarteto pirmasis viešas pasirody
mas, atliekant paties dirigento kom
ponuotą „Benedictus“ ir Brahmso 
„Tyliąją naktį savo maestriškumu

tikrai vainikavo šiaip jau pavykusio 
religinio koncerto užbaigą. Vargo
nais grojo L. Hornung.

Pačios Šventės dieną stovykla pa
sipuošė iškilmingai pakelta tautine 
vėliava, Ta proga žodį darė vietos 
apyl. kom-to pirm-kas V. Girnius. 
Lietuvių parapijos bažnyčioje įvyko 
pamaldos, jose gausiai dalyvaujant 
kolonijos lietuviams. Vakare, vėliavą 
nuleidus, iškilmės baigtos stovyklų^ 
salėje iškilminguoju posėdžiu ir kon
certine dalimi. Posėdyje kalbėjo apyl. 
pirm-kas V. Girnius ir parapijos kle
bonas kun. Paukštys Tautos Šventės 
rimtį atitinkančiomis temomis, svei
kino estų kom-to pirmininkas. Kon
certinėje dalyje pasirodė dainininkai 
Rūkštelienė, Cypienė ir Bakūnas bei 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas. (z)
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Kaip suprasti Maskvą?
VIKTORAS KRAVCENKO, PAGARSĖJĘS SAVO KNYGA „Ag PASIRINKAU LAISVĘ", SUTEIKTU ŠVEI
CARŲ ŽURNALUI PASIKALBĖJIMU „SCHWEIZER ILLUSTRIERTE ZEITUNG“ NUSTATO ĮDOMIĄ PRO

GNOZĘ TOLIMESNIŲ ĮVYKIŲ RAIDAI: RUSIJA NEGALI VESTI KARO!

Vakarų pasaulyje Sovietų vyriau
sybės laikysena daugeliu atveju yra 
ne tik nesuprantama, bet kartais pa
sireiškia net nesąmonėmis, tokiu at
veju ir kyla klausimas, kaip tą lai
kyseną suprasti.

Raktas į paslaptį
„Sovietų politikai suprasti“, sako 

Kravčenko, „reikia turėti galvoje, 
kad Kremlius reikalui esant visad 
yra pasirupšęs su kiekvienu kraštu 
bendradarbiauti, jei jam tai atrodo 
naudinga, žinoma, kiek tai nekenkia 
tikriesiems jo užsimojimams, nesgi 
Kremlius niekuomet ir jokiomis ap
linkybėmis nenuklys nuo pagrindinės 
minties — pasaulio revoliucijos ir 
politika eis tik tuo keliu, daugiausia 
gali keisti tik metodai. Tikslas buvo 
ir lieka tas pats — išrauti vakarie
tišką pasaulėžvalgą ir pastatyti tuose 
kraštuose vyriausybes pagal rusišką 
pavyzdi; jei taktika ir keičiasi, stra
teginis planas lieka tuo labiau nepa
lenkiamas.

Jei Kremlius ir reiškia protestus 
Vakarams, visa tai netenka priimti 
už gryną pinigą, kol jis Rusijos tau
tas moko neapkęsti Vakarų ir sten
giasi įtikinti, jog taikus sugyvenimas 

Amerikos karo laivynas
Esant įtemptai ir netikrai politinei 

situacijai, pravartu šiek tiek nu
šviesti Amerikos karo laivyno pajėgu
mą netikėto užpuolimu atveju. NYKT 
bendrabarbis p. J. E. Warner rašo, 
kad JAV laivynas šiuo metu yra vie
nas stipriausių pasaulyje, išskyrus 
povandeninį laivyną, kuriuo viršija 
Sovietų Sąjunga. „Mes antrąją pa
saulinį karą pradėjome 1941 m. gruo
džio mėn. su 345 kovos ir 7.695 kito
kiais laivais..., mes iš jo išėjome su 
1.182 kovos ir su 92.165 įvairiais ki
tais laivais. Šiuo metu mes turime 
277 svarbiausius kovos laivus ir 483 
mažesnio kovingumo laivus tikroje 
tarnyboje, o 667 didelio ir 1217 ma
žesnio kovingumo laivus atsargoje.

Laivyno tarnyboje yra 350.000 ka
rių ir 41.000 karininkų, o atsargoje 
skaitoma per vieną milijoną, tai dau
giausia. Admirolas Denfeld apie lai
vyno paskirti taip pareiškė, kad da
bartinis JAV strateginis galvojimas 
pabrėšiąs reikalą laikyti galingą iri 
tuojau veikiantį laivyną. Gynybos i 
sekretorius J. Forrestal nurodė, kad, 
JAV laivynas yra šiandien pasiruo- j 
šęs, kaip visada, apginti, šios tautos 
artimus vandenis. — (m) -■ |

komunistinių ir kapitalistinių sistemų 
yra neįmanomas.

Politbiuras užimtas šiandien, kaip 
ir pirmiau, tik pasaulio revoliucijos 
planais, kuriais jis tiki, gi vyriausybė 
galvoja tik apie tai, kaip sudaryti 
ūkinius, politinius, strateginius ir 
žmonių rezervus paskutiniajam ir 
lemiamam susitikimui, kurį jie laiko 
neišvengiamu“.

Taip, bet kaip tai suderinama su 
Berlyno įvykiais?

„Pašalinus Vakarų atstovus iš Ber
lyno, Kremlius numatė sudaryti sau 
raktinę poziciją Vokietijoje, kuri 
anksčiau ar vėliau turėtų būti .jų sa
telitu. Kremlius žino labai gerai, kad 
tais įvykiais jo prestižas gali atsidur
ti pavojuje, tačiau sunku būtų pati
kėti, kad tie reikalai būtų tempiami 
iki konflikto su buv. sąjungininkais. 
Jei nepavyks su Berlynu, pavyks su 
Leipzigu, kaip rusiškai tvarkomo) ry-

Atominį fabriką aplankius
Per žinomą žurnalistą, ra

dijo reporterį Henry J. Taylor 
pirmą kartą Amerikos visuo
menė patyrė įdomių smulk
menų apie atominio fabriko 
Oak Ridge įrengimus. Apie šią 
įmonę Taylor pasakoja JAV 
laikraščiuose „Business Week“ 
ir „Digest“.

Plati „atominio fabriko“ apylinkė 
yra paskelbta draudžiamąja zona ir 
apsupta aukštais mūrais. Patekęs į 
šią, vienintelę tokios rūšies, įmonę, 
prie pat vartų susiduri su šarvuočiais, 
saugumo policininkais ir kontrolės 
personalu, kuris visus išeinančiųjų 
ir įeinančiųjų dokumentus nepa
prastai kruopščiai patikrina.

BRANGESNIS UŽ PANAMOS 
KANALĄ

„Atominė medžiaga“ Oak Ridgę 
gaminama dviem skirtingais meto
dais. Vienas tų metodų naudojamas 
elektromagnetiniame skyriuje, kuris 
yra maždaug 9 km atstume nuo ty
rimų skyriaus (visi svarbieji skyriai 
yra išsklaidyti dideliame plote, kad 
būtų kuo mažesnis sprogimo pavo
jus); šis skyrius, žinomas Y-12 vardu, 
susideda iš 170 pastatų ir kainavo 
400 milijonų dolerių — daugiau, negu 
viso Panamos kanalo statyba. Siame 
skyriuje uranijaus atomai, turintieji 
atominį svorį 235, atskiriami nuo 
atomų, turinčių atominį svorį 238. 
Čia, už ištisos uranijaus baterijų ei
lės, stovi tūkstančiai komplikuočiau-

Min Kelias

tų Vokietijos sostine, kuri visas ko
munistines jėgas likusiose zonose or
ganizuos prieš Vak. Sąjunigininkus“.

O*rusų tauta... -
„Ką apie visa tai galvoja rusų 

tauta? Tauta pastarajame kare su
dėjo ' baisių aukų ir tikrai nebenori 
girdėti apie jokį naują karą, net ir 
apie politiką, kuri vestų prie karo. 
Rusų kareivis kovojo dėl savo tėvy
nės išlaisvinimo ir gal būt dėl išlais
vinimo kitų kraštų iš hitlerinės tiro
nijos, bet n<f dėl pasaulio revoliuci
jos. Karo metu tauta tikėjosi susi
lauksianti naujos laisvės, politinio 
teroro sumažėjimo, geresnių gyveni
mo sąlygų po pergalės, gi kadangi 
visa tai jau vėl* nebesitikima susi
laukti, beviltiškai žiūrima ateitin. 
Tauta mato, kad vyriausybė ruošiasi 
naujam karui jos pragyvenimo šal
tinių sąskaiton, ir aš tikiu, kad pla
tūs sluogsniai jau yra supratę, kodėl

Šių mašinų, šios mašinos turėjo būti 
taip sukonstruotos, kad galėtų būti 
lengvai aptarnaujamos, nes kiekvie
ną darbininką negalima įvesti į vi
są gamybos procesą, o antra vertus 
jas konstruojant, reikėjo išspręsti vi
siškai naujas mechanines problemas. 
Tarp kita ko, reikėjo sukonstruoti 
tokią mašiną, kurios įčiulpimo jėga 
būtų 30 niilijonų kartų didesnė už 
tų mašfhų, kurios naudojamos pra
monės įmonėse. Didžiausio pasaulyje 
magneto, turinčio maždaug 70 m ilgio, 
statyba taip pat buvusi labai kompli
kuota. šio magneto traukiamoji ga
lia yra tokia stipri, kad pro jį sunku 
praeiti, nes batuose esančių vinelių 
traukimas tikrai kliudo eiti. Aplin
kui magnetą pastatytos mašinos ir 
įrankiai turėjo būti pagaminti iš ne- 
geležinių, tačiau nikelio savyje' tu
rinčių metalų.

AUTOMATIŠKAS REMONTAS
Kitame skyriuje, K-25, taip vadi

namoje „dujų įmonėje“, naudojamas 
antrasis metodas atominei energijai 
gaminti. Čia stovi 70 trobesių. Cen
tre randasi U formos dirbtuvė, ku
rios flygeliai yra po 2200 m ilgio ir 
100 m pločio. Šis gigantiškas kom
pleksas yra pilnas neįtikimo preci
ziškumo mašinų.

Šios dirbtuvės uždavinys skirti 
uranisotopus (atomus su tuo pačiu 
atominiu svoriu 235, tačiau kitokiu 
įelektrinimu) nuo tikrojo „uranijaus

235“. K-25 skyriuje yra per 100.000 
rodyklių, kurios nuolat iš dalies auto- 
nfiatlškai, iš dalies per aptarnaujantį 
personalą turi būti kontroliuojamos, 
nes uranijaus pavertimas į dujas ir 
atvertimas į kietą substanciją turi 
būti atidžiai stebimas. Tikrasis ato
mų atskyrimas įvyksta tuo metu, kai 
uranijaus dujos aukštu slėgimu per
varomos tūkstančius filtrų. Jau vien 
tik šie filtrai yra moderniosios tech
nikos stebuklas. Kiekviename jų yra 
maždaug po milijardą angų apie 
’/i.ooo.ooo cm skersmens. Filtrai turi 
atlaikyti nepaprastą slėgimą ir tuo 
pačiu būti nepaprastai preciziškai 
pastatyti. Uranijaus dujų vamzdžiai 
sudaro vėl atskirą problemą: jie turi 
būti be jokių siūlių suvirinti ir abso
liučiai atsparūs rūdims; jų gamybai 
turėjo būti panaudoti specialūs lydi
niai. Laivų statybos firmoms, katilų 
gamykloms ir metalo lydymo specia
listams tik po vargingo, ilgus mėne
sius trukusio darbo pavyko išpildyti 
visus reikalavimus.

Be to, daugeliui mašinų dėl radio- 
aktingumo pavojaus reikėjo įrengti 
automatinę kontrolę ir sukonstruoti 
mechanizmus, galinčius automatiškai 
atlikti eilinį remontą. Ištisos pastatų 
dalys su mašinų parkais yra taip 
įrengtos, kad jas galima valdyti toli
mojo vairavimo principu. Net atskirų 
mašinų dalių, elektrinių įrengimų ir 
vamzdžių pakeitimas gali įvykti 
automatiškai. x — luk — |
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jie staiga buvo nuteikiami prieš buv. 
sąjungininkus. Tiki tuo ir politbiu
ras, todėl daro visa, ką gali, kad iš
rautų paskutinius simpatijų likučius 
Vakarams.

Ir kaip tik dėl to privalėtų Va
karai taip pat daryti visa, kad rusams 
išaiškintų savo tikruosius siekimus 
Rusijos atžvilgiu. Turėtų bandyti įti
kinti rusų tautą, kad Vakarai ne tik 
nesikėsina į jos nepriklausomybę, bet 
ir negalvoja apie carizmo restauraci
ją. Karo metu sov. vyriausybės pro
pagandos arkliuku prieš vokiečius ir 
buvo bauginimas carizmo atstatymu, 
grįžimu į kapitalizmą, atstatymu 
didžiųjų žemvaldžių, — ir daugelis 
tam tikėjo. Šiandien tauta tik sapne 
regi valstybinės tironijos sušvelnėji
mą, bet jokiu būdu negalvoja apie 
carų ir kapitalizmo grįžimą, o kaip 
tik ilgisi tikros, demokratiškos -lais
vės“.
Ar tai reikštų rusų tautoje dvasinį 

skilimą?
„Mokyklos ir universitetai moko, 

lygiai kaip spauda, radijas, literatūra 
ir menas — komunistinės dogmos. 
Gyvenimas kaimuose ir miestuose, 
darbas fabrikuose ir biuruose, lygiai 
kaip kolchozuose, yra jungiamas su 
nesiliaujamu politinių dogmų moky-

mu ir skiepijimu. Jaunimo organiza
cijos ir partijos kadrai kala dogmą į 
visų galvas, net savo šeimos ratelyje 
sovietų pilietis neišvengia to dvasinio 
slėgimo, visa kita matydamas tik per
spektyvoje. O vis dėlto nežiūrint tos 
baisios mašinerijos, yra milijonai 
žmonių Sov. Sąjungoje, nusistačiusių 
prieš vyriausybę, milijonai gyvena 
kalėjimuose ir koncentracijos stovy
klose, nes jie viena ar kita forma 
buvo išreiškę savo opoziciją. Betgi jei 
manęs klaustumėt, ar tauta savo vi
sumoje vyriausybės politiką, vedan
čią karan, norėtų remti, reiktų nepa
miršti, kad šiaip ar taip, visi partijos 
žmonės, visi jaunimo organizacijų 
dalyviai, visi, kurie užima ryškesnes 
pozicijas arba režimo dėka gali studi
juoti arba tapti karininkais, — visi 
jie tvirtai yra įsitikinę, jog vyriausy
bė visad teisi. Likusioji gi tautos da
lis netiki vyriausybės neklaidingumu • 
ir ne tik kad jos veiksmams nepri
taria, bet žiūri į ją, kaip į priešą ir 
prispaudėją. Todėl ir netenka priimti, 
kad tauta trečiojo karo atveju reikš
tų pasitikėjimą vyriausybei, kuri ne
galvoja bent vieną savo pažadą įvyk
dyti.

Gi jei manęs klausiat, ko galima 
artimiausiu laiku tikėti iš vadovau
jančių sovietų politikų, galiu atsakyti 
— tęsimų nervų karo, sabotavimų 
bet kurios konstruktyvios politikos 
už sovietų įtakos ribų, provokacijų ir 
kliūčių JTO kelyje. Bus ir toliau 
bandoma sėti nesantaiką tarp JAV, 
D. Britanijos ir Prancūzijos, viso pa
saulio tautas kiršinti prieš Vakarus 
ir krautis kapitalą iš visų socialinių 
ir politinių konfliktų, kurių niekad- 
ir nestokoja...“

Taigi — vistiek karas?
„O ne, — kaip tik to, atviro kari

nio konflikto, Kremlius nenori jokiu 
būdu, nes tam nepasiruošus ne tik 
psichologiškai, bet ir materialiai Sov. 
Sąjunga su savo satelitais. Kaip tik 
nesibaigiančios provokacijds ir turi- 
tikslą užslėpti tikrąją būklę; jos tar
nauja tam, kad vaidintų milžiną ant 
molio kojų...

Tuo būdu man lieka beatsakyti,.- 
kokią poziciją privalėtų užimti Va
karai, vesdami derybas su sovietais. 
Pirmoje eilėje, jie turėtų suprasti po- 
litbiuro esmę Ir jo politikos tikslus, 
be to, jokiu atveju neparodyti silp
numo ženklų ar pakęsti savo prestižo 
smukimą. Trečia, negalima leisti kam 
nors teikti galimybę Kremliui įsi
sprausti į JAV, Anglijos ir Prancū
zijos vienybės plyšius ir, pagaliau, 
turėtu Vakarai, kad užbėgtų už akių 
bet kokiam sovietų puolimui, laikyti 
juos tvirtai už apykaklės, taip tvir
tai ir sparčiai ginkluotis, kad paga
liau ir politbiure suprastų, kur glūdi 
tikroji jėga. Bet ir Vakarų valsty
bėms šiandien ne mažiau svarbu 
draugų rasti ne vien vyriausybėse, 
bet ir pasaulio tautose". —mšk. —

A. VILKAS SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
---------- —   ATSIMINIMAI ——____________

Šie atsiminimai yra dokumentinė medžiaga, ne gro
žinės literatūros kūrinys. Datos tikslios, skliau toliuose 
— apytikrės. Vietovardžiai arba tikri arba nuslėpti. 
Vardai ir pavardės pakeista.

Atsiminimų autorius praskleidžia mažą geležinės už
dangos kraštelį, pro kurį skaitytojas pamatys, kokias 
tragiškas dienas pergyveno LIETUVA ir jos gyvento
jai, kai ten žūtbūtinėje kovoje grūmėsi du imperiali
stai .’.. Išstumtų iš tėvynės lietuvių vargai keleriopai 
padidėjo, kai jie vergų rolėse laikinai atsidūrė Rytprū
siuose, Pomeranijoje ir kitose griūvančios Vokietijos 
vietose. „Išvadavę“ raudonieji draugai juos įstūmė dar 
į siaubingesnes moralines ir fizines kančias. Jei įmany
tų, visi mūsų tautiečiai, kaip ir šių atsiminimų autorius, 
atsidurtų VAKARUOSE.

*
Ein Gespenst geht um in Europa, 
das Gespenst dės Kommunismus.

• K. Marx
I. SKYRIUS

10 DIENŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE
(1944. VU. 30 — VIH. 6. — VUI. 16)

LIETUVA tuo metu gyveno siaubo dienas. Bolševizmas 
visu savo baisumu griuvo ant Jos.

Buvau pabėgęs iš Vilniau į tėviškę. Kažkokia nežinia 
įsirausė sielon. Kas daryti; bėgti į VAKARUS per Vokietiją 
ar likti? Turėjome viltį, kad bolševikai bus atmušti.

Mūsų vienkiemis — netoli Dubysos. Iš vakarų-pusės tan
kus eglynas, rytuose — atviras vaizdas: miškai, Dubysos slė
niai, horizonte — bažnyčia, vėjo malūnas. Jš ten — iš rytų — 
artėjo siaubas. Naktimis buvo matyti gaisrai ir girdėti miestų 
bombardavimai. . I . < .'
1944. VU. 30. Sefan. V

Mes visi buvome pirkioje: tėvai, broliai (Anicetas — 23 m., 
Eduardas — 19 m.), seserikės (Kastutė — 14 m., Saulutė — 
10 m.) ir teta, neseniai pabėgusi iš miesto.

— Vaje, rupąjl
Sužiurome pro langą, tik nesiartindami. kad nepamatyti^ 

Tikrai — jau jie tuojau įžengs į pirkią. Kažkaip instinktyviai 
visi trys broliai smukome į nuošalesnį kambarį; rusai atidaro 
duris:

— Zdrastvuite, zdrastvuite (sveiki, sveiki), — jie nesu
stoja ir, pasklidę, po visus kambarius, užtinka mus.

— Na, ko jūs bijote? — dėdamasis maloniu, klausia jų 
vadas.

— Nebijome, tik taip sau, — teisinuosi, ir mes mėginame 
šypsotis. ...

Pazuję po visus kampus ir įsitikinę, kad nieko pavojingo 
nėra, susėda aplink stalą.

— Truputį... ką nors taip... užkąsti, — paprašo vadas.
— Mielai, — ir mama atneša jiejns medaus, pieno, teta 

mezga kalbą. Tai — žvalgau Vokiečių čia nebuvę. Tai ir jie 
žino. Rusijoje gera gyventi... greit užkariausią Vokietiją, 
Berlynas būsiąs paimtas.

Jų kalba mes netilsime, ji mūsų nedomina. Viskas slenka 
lyg migloje. Aš žiūriu į juos, ir visi žiūri, kaip dabar rusai 
atrodo; nagi, geriau, negu 1940-41 metais: apsivilkę vasarinė
mis palaidinėmis, apsikabinėję granatomis, rankose automa
tai. Jie užkandžiauja ir linksmai-plepa. Ant krūtinių meda
liai, didelės penkiakampės žvaigždės, storai raudonu emaliu 
klotos. Pagalvojau, kad greičiausiai visa tai pagaminta Angli
joje. Įdomu, ar automatai jų gamybos! Na, palaidinės tai, 
greičiausia, irgi angliškos medžiagos...

Anicetas melancholiškai čiulpia pypkę. Mes visi — dideli 
ir maži žiopsome. .

— Jūs eisite į Raudonąją Armiją, — pagaliau vadas 
atkreipia dėmesį ir į mus, — gal turi užrūkyti? ^,1-

— Prašau, — duoda brolis,
Keli jų ima tabako ir suka į laikraštį. Didžiosios Rusijos, 

Proletariato Rojaus, sūnūs, jų burnos ir jų plaučiai pakan
kamai užgrūdinti.

—- Dosvidania (ligi pasimatymo), — linksmai atsisveikina.
— Ligi pasimatymo, — taip pat choru atsakome.
Palydima žvilgsniais ir pąstęb.inąę; kažko jiems trūksta.

Palaidinės raukšlėtos, neaptemptos, dėmėtos, batai nevalyti. 
Žodžiu — jie ne tokie guvūs, kaip kitų tautų kariai.

Už daržinės juos pasitinka draugai, pasilikę apsaugai.

Sunku pateisinti tą dvasios abejingumą, kuris mus supan
čiojo: pavojus buvo čia pat, vergija, tardymai — čia pat, o 
mes delsėme. Beprasmiu žvilgsniu žiūrėjome į artėjančius 
gaisrus.

Naktį metė bombą ant mūsų pietų kaimyno Amerikono 
lauko.
1944. VIL 31. Pirm.

Netikėtai pamiškėje pasirodė vokiečių tankai. Karlai pa
kalbėjo su teta, pažiūrėjo į mus pro žiūronus ir nuvažiavo.

Aplankiau vieną pradžios mokyklos mokytoją, kuris ruo
šėsi važiuoti. Mes visi vyktume Vokietijon, bet tik paskutinį 
momentą, nes ten — badas. Vaizduotėje praslenka: kortelės, 
nuolatinės eilės, leidimai (Bescheinlgungen), arklieną, erzacai, 
erzacų imitacijos... Ta šalis, kuri nešė mums vargą, turėjo 
būti biauri...

Bet — visi tikėjo: Vokietija kapituliuos Vakarams; jei 
būsime ten, pateksime į VAKARUS...

Iš miesto parvažiavo dėdė ir pasakojo apie siaubingus 
bombardavimus. - ~

Dienos slinko. Pietuose, už 3 km. nuo mūsų vienkiemio, 
prasidėjo mūšiai Dubysos pakrantėse. Kažkaip keista: juk 
frontas turėtų būti ištisinis, bet prieky — rytuose — nei 
gaisrų, nei šūvių. O čia — skambėjo slėniai nuo artilerijos 
salvių, nuo kulkosvaidžių tratėjimo. Vakarais buvo matyti 
šviečiančių kulkų pėdsakai ore ir degantieji sodžiai. Širdy 
neramu. Mitina spėliojo, kieno sodyba dega: ji gerai pažino 
čia visus aplinkinius žmones.

Ar mes buvome nutarę pasilikti? Ne. Ar mes buvome 
nutarę bėgti? Lyg... buvome... Tačiau gimtosios žemės 
meilėj šito paprasto vienkiemio meilė, laikė surakinusi mus.

Dienos slin’ • -t..
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Paryžius laukia Jungi. Tautų sesijos

Bado demonstracijos Karpam Ukrainoje
ATSIŲSTA 900 KOMISARŲ NERAMUMAMS NUMALŠINTI

Lenkija pakeliui į sovietus
AR PASISEKS LENKIJOS KOMUNIZMO APAŠTALAMS IŠVENGTI KRUVINO RUSIJOS PAVYZDŽIO?

Tik kelios dienos beliko ligi tos 
Jungtinių Tautų pilnaties sesijos Pa
ryžiuje, apie kurią pats JT generali
nis sekretorius Trygve Lie neseniai 
pareiškė, kad tai būsianti pati kritiš
kiausioj! šios organizacijos sesija, ko
kią tik jai nuo gyvavimo pradžios 
yra tekę pergyventį. Šioje sesijoje 
bus svarstomi toki opūs klausimai, 
kaip atominis nusiginklavimas, Pa
lestinos problema ir, gal būt, Vokie
tijos klausimas.

Tačiau ši reikšminga prognozė vy
ro, kuris apie šiuos reikalus daugiau 
žino už kitus, netrukdo paryžiečiams 
su neslepiamu nekantrumu laukti 
didžioj^ įvykio. Gallupo institutas 
neseniai konstatavo, kad 66% pran
cūzų Jungtines Tautas laiko per men
ka garantija pasaulio taikai. Tačiau 
jie visi yra įsitikinę tuo, kad rugsėjo 
21 d. prasidėsianti konferencija bū
sianti „svetimšalių sezono“ centras, 
nes tomis dienomis Paryžiuje viešė
sią per l‘/«, milijono svečių.

TIK SPECIALUS LEIDIMAI
Palais de Chaillot rūmuose, kurie 

Trocadero aikštėje 1937 m. buvo pa
statyti pasaulinei Paryžiaus parodai, 
įvyks tikra „pasaulinė politikų paro
da“. 58 užsienių reikalų ministerial, 
kurių vardai kasdieną linksniuojami 
laikraščiuose, su 1500 daugiau ar ma
žiau žinomų diplomatų ir 1200 žurna
listų ne kasdieną susitinka vienoje 
vietoje.

Jungtinių Tautų sesijai apsaugoti 
nuo nemalonių incidentų, Palais de 
Chaillot ir jo artima aplinka bus 
paskelbta eksteritorialine sritimi, į 
kurią bus galima įžengti tik su spe
cialiu leidimu. Prancūzų policijos 
kompetencija baigsis su JT valstybės 
sienomis, o pati Unezija, kaip pary
žiečiai ją vadina, atsimindama nese
niai įvykusį bombardavimą, kurį 
prieš keletą savaičių prieš Lake Suc- 
ces įvykdė beprotnamyje atsidūręs 
pilotas, apsisaugojo ir priešlėktuvi
nėmis patrankėlėmis. Delegatų sau
gumu rūpinasi specialus tarptautinis 
policijos ir seklių korpas.

2500 TELEFONŲ APARATŲ
Unezijoje bus didelis kiekis ir to

kių pačių moderniškiausių įrengimų, 
kurių kitos liliputinės valstybės, kaip 
Lichtenšteinas, San Marino, Monaco 
ir Andora, dar neturi. Prancūzijos 
vyriausybė į Palais de Chaillot per
statymą, vykdomą pastaraisiais mė
nesiais, sukišo per milijardą frankų. 
Šeši modernūs liftai yra atgabenti iš 
JAV. Įmontuota per 700 km vamz
džių patalpoms šildyti arba šaldyti — 
pagal oro sąlygas.

Tačiau didžiausio darbo pareika
lavo telefono ir radijo tinklo įrengi
mas. Pastatyta 2.500 telefono apara
tų, o telefono centrinė atitinka 100.000 
gyventojų turinčio miesto telefono 
centrinę. Tiesioginės toliraščio linijos 
jungia Palais de Chaillot su Londonu, 
New Yorku, Geneva ir tt., ir tereikia 
tik kelių minučių susijungti su Tokio, 
Rio de Janeiro arba kitu kuriuo nors 

tolimu pasaulio punktu. Salia kiek
vieno delegato kėdės padėti ausiniai, 
ir delegatui tereikia įsijungti tą kal
bą, kuria jis nori išgirsti savo paties 
pasakytą prakalbą, nes vertėjai pa
sakytąsias kalbas tuoj pat savo ka
binose išverčia.

Jungtinių Tautų valstybėlė Palais 
de Chaillot rūsyje turės moderniš
kiausią pasaulyje spaustuvę, kurioje 
kasdien bus suvartojama per 2 t po
pieriaus. Įrengti 2 paštai, kuriuose, 
viso pasaulio filatelistų džiaugsmui, 
bus pardavinėjami specialūs JT paš
to ženklai. ’ Trocadero aikštėje bus 
pinigų keitimo bankas. Jis nesurištas 
su Prancūzijos devizų nuostatais.

Ir prancūzų tabako pramonė Une- 
zijoje prarado savo teises, kadangi 
ten bus pardavinėjamos viso pasau
lio cigaretės. Trijuose naujai įreng
tuose restoranuose pietums ir vaka-

Šiandien Gomulka jau nebe vado
vas Lenkijos komunistų partijoje: jo 
pareigos atiduotos valst. prezidentui 
Bierutui. Šiandien Gomulka tik ei
linis komunistas, kol kas beeinąs sa
vo pareigas valst. aparate. Bet ar 
ilgai — nežino nė jis pats, nes jo liki
mas, kaip ir ligi šiolei, bėra gryn.'i 
Kremliaus rankoje, to Kremliaus, 
kuris po Tito nepaklusnumo atkreipė 
ypatingą dėmesį į satelitinių kraštų 
vadus, patikrindamas jiems suteiktus 
mandatus. Kur tas mandatas pasiro
do kiek abejotinas, tenai prasideda 
nervingas valymas, skrupulingas va
lymas, kad busimojo karo atveju bū
tų išvengta išdavystės, o iki tol — 
kad pasisektų besąlygiškai įvykdyti 
Maskvos siekimą, t. y., visiškame pa
klusnume satelitinius kraštus su
so vietinti.

Šia proga bus, be abejo, įdomu pa
tirti smulkiau tuos pasikeitimus, ku
rie jau kuris metas vyksta Lenkijos 
viduje ir kurie pagaliau privedė prie 
Kremliaus paskelbto Gomulkos eks- 
komunikavimo. Apie tai informuoja 
Olandijos laikraščio „Vrij Neder
land“ spec, varšuvinis koresponden
tas. Jis rašo:

„Po ilgai nusitęsusių lietuotų sa
vaičių, dabar skaisčiai1 kepina saulė 
laukus palei Būgą, Vyslą ir Oderį. 
Oro pasikeitimas buvo pakankamai 
ankstyvas, kad išgelbėtų šiemetinį 
derlių. Jeigu jis vėl nesublogės, Len
kija gali dar tikėtis. suvalyti 2 mil. 
tonų kviečių daugiau negu praėju
siais metais, kada šiam kraštui trūko 
600.000 tonų duoninių javų. Dirbamo 
žemės ploto padidinimas buv. vokiš
kose srityse, visame krašte žemės 
ūkio suintensyvinimas (padidėjo 
dirbtinių trąšų suvartojimas, atsira
do daugiau žemdirbystės įrankių) at
nešė gerų vaisių. Varšuvos vyriau
sybė tikisi galėsianti sudaryti kai ku-

rienei bus paruošiama 3.000 patieka
lų. Šie restoranai užangažavo ne tik 
pirmaeilius virėjus, bet ir iš Prancū
zijos iždo gavo tokių pašalpų, jog 
laimingieji 5.000 „uneziečių“ (šalia 
delegatų ir žurnalistų, priskaičiuoja
ma apie 2.000 tarnautojų) čia pigiau 
ir geriau pavalgys už visą Paryžių. 
Ir whisky su šampanu naujai pasta
tytuose Palais de Chaillot baruose 
bus pardavinėjamas konkurencinė
mis kainomis.

Tačiau daugiausia paryžiečius 
linksmina tai, kad JT valstybėlės 
ligoninėje įrengta gimdymo pagalbos 
stotis ir neužmiršta paruošti vienutė 
pamišimo priepuolių atvejams.

45.000 VIEŠBUČIŲ KAMBARIŲ
Už Unezijos siertų, kurias pasaulį 

diriguojantieji pavaldiniai vakarais 
apleis, Paryžius yra pasiruošęs nak-

vynėms pasiūlyti 45.000 viešbučių 
kambarių. Amerikiečiai- sau rezer- 
vavosi Hotel Crillon, esantį Place de 
Concorde, anglai užėmė George V 
viešbutį Elizėjaus. laukuose, rusai 
apsigyvens Royal Monceau viešbuty
je netoli Triumfo Arkos, kur neseniai 
posėdžiavo ir Marshallio plano dele
gatai. ' '

Pasilinksminimų programa bū
sianti neišsemiama. Versalio pilyje 
įvyks Crėme de la Crėme — kara
liški pusryčiai iš 250 patiekalų. Po
kyliui operos rūmuose išsiuntinėta 
3.000 pakvietimų. Priėmimų feje- 
verkai užguls uneziečius, JT valsty
bėlėje specialiai įrengtas kelionių 
biuras vilios delegatus į iškylas ant 
Senos ir po visą Prancūziją. Ir kito
kių pasilinksminimų būsią tiek, kad 
Unezi’’ galėsianti su kaupu išpildyti 
aną garsųjį posakį, paleistą Vienos 
taikos kongreso metu: „kongresas 
šoka“... (pr)

nas maisto produktų atsargas ir tam 
tikrus kiekius bravorinių miežių ir 
kitų spec, produktų net eksportuoti.

Tačiau tokios viltingos raidos me
tu, kaip perkūnas iš giedro dangaus, 
trenkė kominformo žemės ūkio poli
tikos šūkiai, kurie privedė prie kla
sių kovos liaudies demokratinių kraš
tų kaimuose paaštrėjimo, siekiant su
naikinti stambiuosius žemvaldžius ir 
kolektivizuoti ūkius. Lenkijos ūkio 
politikos vadovai tuojau persiėmė 
šiais šūkiais, tačiau jie ėmė kalbėti 
ne apie sukolektivinimą, bet apie pe
rėjimą prie kooperatinės gamybos 
formos. Bet ir tokia kompromisinė 
forma krašte’ suprantamu būdu su
kėlė didelį nerimą. Ministeris pir
mininkas Cyrankievič vienoje savo 
paskutinių kalbų nusiskundė, kad 
esąs nesusipratimas galvoti, jog nau
joji žemės ūkio politika turinti tikslą 
nusavinti žemes iš stambiųjų žem
valdžių. Kad įtikintų, jog iš tikrųjų 
einama ne ta kryptimi, komunistai 
paskelbė toną duodančio ministerio 
Hilary Mine programinę kalbą, ūkio 
politikos klausimais pasakytą parti
jos tarybai, nepraleisdami nė po jos 
iškilusių konstruktyvių diskusijų. Iš 
to buvo galima susidaryti išvadą, kad 
stambieji žemvaldžiai Lenkijoje (ga
limas daiktas, ir kituose liaudies de
mokratijų kraštuose) nėsą likviduoti, 
kaip prieš 17-18 metų jų kolegos, ru
sų kulokai. Minco teigimu, smulkieji 
ūkininkai ir padieniai darbininkai 
turėtų stebėti „kaimų turtuolius“, 
kad jie mokėtų priklausančius mo
kesčius, duotų gerus atlyginimus 
samdiniams, patys nesipelnytų už 
išnuomotus gyvulius ir įrankius. Esą 
reikalinga budėti, kad turtingas ūki
ninkas nebūtų renkamas kaimo se
niūnu, kad neužimtų vadovaujančios 
vietos vietinės kooperatinėse draugi
jose, tačiau nesą reikalo jį varyti iš 

savo ūkio, nes jis kviečiamas Įsi
jungtu gamybinę bendruomenę. Valst. 
sekretorius Szyr, vienas artimųjų 
Minco bendradarbių, siūlė priešingai 
— vietoj žemės ūkio draugijų steigti 
valstybines kredito įstaigas, kurios 
kredituotų įrankių įsigijimą, tačiau 
debatuose Mine šį pasiūlymą atmetė: 
draugijos turinčios būti steigiamos 
pačių ūkininkų iniciatyva, o valdžia 
pasiimsianti tik jų kontrolės funk
cijas.

Liaudies demokratijos kraštuose, 
taip, yra klasių kova, tačiau nėra 
proletariato diktatūros, kaip tai buvo 
Rusijoje revoliucijos metu, — moko 
komunistiniai teoretikai Lenkijoje. Iš 
to jie daro išvadą, kad čia nesą rei
kalo kartoti kruvino rusų stambiųjų 
žemvaldžių išnaikinimo. Nesą pa
grindo ūkininkams bijoti, kad jiems 
būtų uždrausta samdytis ž. ū. darbi

IPK iš Pressburgo praneša:
- Trijose Karpatų Ukrainos apy

gardose pastarosiomis dienomis įvyko 
pakartotinės plataus masto bado de
monstracijos, nes dėl katastrofiškos 
maitinimo padėties daugelyje vietų 
pradėjo siausti dėmėtosios šiltinės 
epidemijos. Už prasidėjusį badą’at
sakingos yra sovietinės įstaigos, nes 
jų įsakymu didžioji Karpatų Ukrai
nos derliaus dalis buvo išgabenta į 
Rytus. O sovietai, kaip iš atitinkamų 
sluogsnių patiriama, todėl taip ener
gingai grobę Karpatų Ukrainos der
lių, kad ir pačioje Sovietų Sąjungoje 
atsiradęs didžiulis maisto trūkumas. 
Šia proga atkreipiamas dėmesys į iš 
Sovietų Sąjungos ateinančias žinias, 
pagal kurias po pinigų reformos ir
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DP ir politikavimas
Palengva atidengiamos kortos dėl 

DP politinės veiklos Vokietijoj. Nors 
dabar iš neigiamos pusės tą reikalą 
iškėlė Ląke Success D. Britanija, pa
neigdama Ukrainos nusiskundimą, 
kad tremtiniai britų zonoj, Vokieti
joje, esą traktuojami kaip nusikaltė
liai. Anksčiau Sovietai tremtinius 
laikė nusikaltėliais, kriminalistais, o 
dabar kaltina Britaniją, nes ji DP 
laikanti tokiais.

D. Britanijos atstwas Sir Alek
sander Cadogen saugumo tarybai ra
šytame laiške nurodė, kad DP britų 
zonoje traktuojami tokiais pat, kaip 
kiekvienas kitas toje zonoje, išskyrus 
tik tai, kad „tremtiniams neleidžiama 
veikla, nukreipta tiesiog prieš savo 
primuosius kraštus“.

Pasirodo, kad šis draudimas iškilo 
iš Sovietų reikalavimo, o dabar So
vietai kaltina britus dėl DP trakta
vimo lyg nusikaltėliais.

Sir Aleksander pareiškė, kad „šie 
suvaržymai buvę įvesti tiktai po to, 
kai Sovietai užsispyrė, jog DP ne
būtų prileisti prie politinės veiklos“. 
Štai kur šuo pakastas. Britai jau 
priėmę 70.000 DP savanorių darbinin
kų į Britaniją. (AP/m).

ninkus ir tuo pačiu atimamos sąly
gos ūkiams valdyti. Tatai daroma 
greičiausia tik todėl, kad šiandien 
Lenkijos kaimuose yra net perdaug 
žmonių, kurie ieško darbo, taigi toks 
uždraudimas atneštų perdaug kata
strofinius vaisius ir patiems darbi
ninkams. Daug metų išbuvę Rusijoje, 
Lenkijos komunistų vadai marksisti
nės dialektikos kalbą vartoja daug 
sklandžiau, negu inteliktiniai jų idė-' 
jos draugai Vakaruose. Jie naudojasi 
šia dialektika, norėdami kominformo 
nutarimų schemai atsargiai suteikti 
realios reikšmės.. Didžiajai Europos 
daliai, mano korespondentas baigda
mas, bus vis dėlto jdomu patirti, ar 
jiems pasiseks išvengti blogiausių 
Rusijos revoliucijos patyrimų.“ (z)

kainų pertvarkymo tuoj ten atsiradęs 
prekių trūkumas, ir prievarta numuš
tosios kainos vėl pakilusios į seną
sias normas, o kai kuriose branžosa 
net pralenkusios jas. Ypač ties duo
nos krautuvėmis pastebimos didelės 
alkanų žmonių eilės.

Demonstrantai davę sovietards 
suprasti, kad Karpatų Ukrainos gy
ventojai nenorį sovietų naudai atsi
sakyti savo duonos. Be to, demonstra
cijų metu buvę išryškinti 1933 metų 
įvykiai, kada sovietai, specialiai nua
linę Ukrainą, badu išmarinę, tūkstan
čius žmonių.

Kaip patiriama, į Karpatų Ukrai
ną atsiųsta apie 900 sovietinių valdi-- 
ninku neramumams numalšinti, (pr)

Arturas Koestleris (16)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T. " .

yiv
Buvo vienuolikta valanda, kai atėjo jo Ieškoti. Pagal iš

kilmingą prižiūrėtojo kreipimąsi Rubašovas suprato tuojau 
pat, kur turėjo eiti. Jis sekė sargą su abuoju rimtumu. Pavo
jaus valandą visados jį pagaudavo pasigailėjimo jausmas.

Jis ėjo tuo pačiu keliu, kaip tada pas daktarą. Keistas 
daiktas, galvojo Rubašovas, kaip greitai priprantama prie 
Įtemptos padėties. Atrodė, kad kvėpuoja tą koridoriaus orą 
jau ištisus metus, lyg kad visų kalėjimų, kuriuos jis kada 
nors pažinojo, užkrėsta atmosfera buvo čia susikaupusi.

Jie praėjo kirpėją ir uždarytas daktaro duris, prie kurių 
laukė trys kaliniai, saugojami apsnūdusio prižiūrėtojo.

Toliau buvo nepažįstama sritis. Praėjo pro sraigės pavi
dalo laiptus, vedančius į~ pogrindį. Kas dėjosi ten? Sandė
liai? Disciplinarinės vienutės? Su visu eksperto susidomėji
mu norėjo atspėti. Tų laiptų išvaizda nežadėjo nieko gera.

Praėjo siaurą ir be langų kiemą; ten buvo vidaus šulinys, 
gi viršuje matėsi geras dangaus gabalas. Kitoj to kiemo pu
sėje koridoriai buvo linksmesni; durys ne cementinės, bet 
dažyto medžio su varinėmis rankenomis; užsiėmę valdininkai 
vaikščiojo pro jas; už vienų durų girdėjosi radijas; už kitų 
rašomoji mašinėlė. Jie buvo administracijos skyriuje.

Sustojo prie paskutinių durų, koridoriaus gale; sargas 
pasibeldė. Viduj kažkas skambino telefonu; ramus balsas su
šuko: „Vieną minutę, prašau“ ir kantriai atsakinėjo „taip“, 
„aišku“. Balsas Rubašovui atrodė pažįstamas, tik negalėjo 
pasakyti iš kur. Tai buvo malonus vyriškas balsas, truputį 
užkimęs. „Prašau“, pasigirdo; sargas atidarė duris ir vėl 
tuoj uždarė. .Rubašovas pamatė stalą; už talo sėdėjo jo se
nas universiteto draugas ir senas batalijono viršininkas Iva
novas; pasižiūrėjęs nusišypsojo ir padėjo trūbelę.

— Kąjp kartais susitinkama,— tarė Ivanovas.
Rubašovas pasiliko prie durų. •
— Kokia maloni staigmena,— atsakė sausai. j

— Sėskis,— mandagiai tarė Ivanovas. Pakilo, puse galvos 
jis buvo aukštesnis už Rubašovą. Abu atsisėdo — Ivanovas 
čia pat už rašomojo stalo, Rubašovas priešais. Truputį pa
sižiūrėjo jie vienas į antrą, duodami valią smalsumui. Iva
novo šypsenoje buvo net švelnumo. Rubašovas budriai laukė. 
Jo žvilgsnis nukrypo po stalu į dešinę. Tvanovo koją.

— O, pusė bėdos, — tarė Ivanovas. — Dirbtinė koja.sū au
tomatiškais įtaisymais iš nerūdijančio plieno; galiu Riaukti, 
jodinėti, vairuoti automobilį, šokti. Cigaretę?

Padavė Rubašovui medinę cigaretinę.
Rubašovas pasižiūrėjo į cigaretes ir prisiminė pirmą vi

zitą į karo ligoninę Ivanovo kojos amp”t'cijos. Ivanovas 
buvo paprašęs veronalio ir per diskusjas, kurios tęsėsi visą, 
popietę, bandė įrodinėti, kad kiekvienas žmogus turi teisę nu
sižudyti. Rubašovas paprašė apsigalvoti ir tą patį vakarą 
buvo perkeltas į kitą fronto sektorių. Praėjo daug metų, kol 
vėl pamatė. Žiūrėjo į cigaretes medinėje cigaretinėje. Su
suktos ranka ir padarytos iš geltono amerikinio tabako.

— Ar tai paprasti komplimentai ar atvira kova? — pa
klausė Rubašovas. — Antruoju atveju neimsiu. Žinai etiketą.

— Esi kvailas, — tarė Ivanovas.
— Gerai, vaidinkime kvailus. — Jis užsidegė vieną ciga

retę. Ilgai neišleido dūmų, nenorėdamas parodyti, kaip buvo 
ištroškęs rūkyti.

— O kaip su reumatizmu pečiuose? — paklausė.
— Puikiai ačiū, — tarė Ivanovas; — o kaip tavo nusidegi- 

nimas?
Nusišypsojo ir nekaltai pirštu parodė į kairę Rubašovo 

ranką. Ant rankos viršaus, tarp melsvų venų, kur prieš tris 
dienas užgesino cigaretę, buvo metalinio pinigo didumo pūslė. 
Kiek laiko abu žiūrėjo į Rubašovo ranką. „Iš kur jis žino? 
klausė pats savęs Rubs"..-as. Jis šnipinėjo mane.“ Buvo dau
giau gėda, negu pikta; užtraukė paskutinį dūmą ir numetė 
cigaretė.

— Baigta su paprastais komplimentais.
Ivanovas pūtė rutuliukus ir šypsojosi su švelnia ironija.
— Nekrėsk pokštų, tarė jis.
— Jei neklystu, tai jūs krečiat su manim pokštus. Kas kurį 

suėmė? Aš ar tu?
— Taip, mes suareštavome,

Užgesino cigaretę, paėmė kitą ir padavė dėžutę Rubašovui, 
kuris nė nesujudėjo.

— Tegu tave velniai! Ar prisimeni istoriją su veronaliu? 
Pasilenkė į priekį ir papūtė dūmas Rubašovui į veidą.
— Nenoriu, kad tave sušaudytų, — tarė iš lėto. Persikreipė 

fotelyje. — Tegu tave velniai! — pakartojo šypsodamasis.
— Labai malonu iš tavo pusės, — tarė Rubašovas. — O 

kodėl iš tikrųjų norit mane sušaudyti, jūs?
Ivanovas palaukė kelias sekundes.- Rūkė ir braižė ant 

sugeriamo popieriaus. Atrodė, ieškojo žodžių
— klausyk, Rubašovai, — tarė pagaliau. — Norėčiau viena 

pastebėti. Tu kelis kartus pavartojai „jūs“, „jūs kiti“, pava
dindamas valstybę ir partiją kaip priešingumą „aš“, vadinas, 
Nikalojus Salmanovičius Rubašovas. Publikai, žinoma, reika
linga proceso ir legalaus pateisinimo. Mums to, ką pasakiau, 
turėtų pakakti.

Rubašovas apsvarstė; jis kažkaip sumišo. Kiek laiko atro
dė, lyg Ivanovas būtų sudavęs į kamertoną, į kurį jo siela 
būtų tuojau atsiliepusi. Visa, kuo jis tikėjo ir ką skelbė, visa, 
dėl ko kovojo keturiasdešimt metų, kaip tironas užplūdo jo 
sielą. Individas niekas, partija viskas; šaka, atskilusi nuo 
medžio, turi nudžiūti... Rubašovas trynė akinius į rankovę. 
Ivanovas, atsirėmęs į kėdės atlošą, lūkė ir nebesišypsojo. 
Staiga Rubašovo akis atsimušė j lopą, kuris buvo šviesesnis, 
negu visi kiti sienų apmušalai. Tujau pat šovė mintis, kad 
toje vietoje buvo kadaise fotografija su barzdotais veidais ir 
numeruotais vardais. Ivanovas sekė jo žvilgsnį, nepakeisda
mas išraiškos. v

— Tavo argumentas beveik atitinka laiko reikalvimus, — 
tarė Rubašovas. — Visiškai teisingai pastebėjai, mes visados 
vartojome „mes“, vengdami vienaskaitos. Aš atpratau nuo to, 
tu ne. Tačiau kas tįe „mes“, kurių vardu tu kalbi šiandie? 
Reikia aptarti. Štai kas. ,

—• Visiškai sutinku, — tarė Ivanovas. — Esu laimingas, 
kad taip greit priėjom esmę. Kitaip tariant, tu įsitikinęs, kad 
„mes“ partija, valstybė ir stovinčios masės — nebeatstovau- 
jam Revoliucijos interesų.

— Nemaišyčiau <’ masių, — tarė Rubašovas.
— Nuo kurio laiko tu žiūri taip iš aukšto į liaudį? — Pa-

klusė Ivanovas. — Ar tai kuo nors susiję, su daugiskaitoj ,
pakeitimu vienaskaita?
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dienas ir pagaliau priėjo vieningos 
geriausios nuomonės — daryte at
skaitymus kas mėnesį iš algų po 
70.— DM, pradedant š. m. liepos 1 d. 
nemažinant etatų. Tatai yra priimti
niausia išeitis iš susidariusios labai

Lietuva -V okieiij a 44:25 <19:9)
NAUJAS LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS KREPŠINYJE

Nuo. praeitų metų gruodžio mėn 
reguliariai kas mėnesį amerikiečių 
zonos IRO vyr. būstinės yra šaukia
mos informacijos tikslams DP spau
dos konferencijoj S. m. rugsėjo 8 d. 
įvyko tokia jau dešimtoji konferen
cija, kurią pasveikino naujasis ame
rikiečių zonos IRO direktorius Phi
lip Ryan. Kadangi jis buvo ką tik 
atvykęs ir tebėra užimtas pareigų 
perėmimu, žurnalistams pasakė tik 
trumpą nuoširdžią kalbą pabrėžda
mas, jog atvykęs dirbti DP gerovei. 
Jo simpatiška išvaizda ir nuoširdus 
žodis žurnalistams padarė labai ma
lonų įspūdį.

Šiai spaudos konferencijai vado
vavo ir į patiektus raštu bei iškeltus 
žodžiu gausius klausimus, padedant 
atskirų sričių pareigūnams, atsakinė
jo einanti informacijos' skyriaus vir
šininko pareigas Miss Feder. Iš gau
sių eilinių . čia nagrinėtų klausimų 
ryškiausiai išsiskyrė atlyginimų, dar
bo ir emigracijos klausimai, kuriems 
išsiaiškinti bene daugiausiai ir laiko 
buvo paskirta.

IRO dirbančiųjų algų bei atlygini
mų klausimą aiškino finansų ir ad
ministracijos skyriaus viršininkas 
Mr. 'Williams ir pareigūnas Mr. 
Braude. Buvo paaiškinta, kad 
deutschmarkėmis IRO biudžeto su
darymas yra artimai susijęs su OM- 
GUS ir US okupacinės armijos 
biudžetais, taigi nėra savistovus. Dėl 
valiutos reformos ir kitų priežas
čių buvo pranešta, jog IRO biudžetas 
turįs būti gerokai sumažintas. Ka
dangi šio biudžeto didžiausia pozicija 
sudaro algos ir atlyginimai dirban
tiesiems, tai ši sritis ir buvo numa
tyta skaudžiausiai paliesti. Iš. apie 
60.000 dirbančiųjų buvo siūloma pa
likti tik apie 30.000, t. y. etatus su
mažinti ligi 50%. Tuo reikalu IRO 
gen. sekretorius Mr. Tuck konferavo 
su gen. Clay, gen. Herold ir kitais 
aukštais pareigūnais Berlyne tris

Radaras akliesiems
■ Anglijos laboratorijose bandoma 

sumažinti radaro aparatus iki kišeni
nio dydžio, kad jie akliesiems atstotų 
akis. Tyrimai daromi dviem kryp
tim, tačiau iki bus pagaminti varto
jimui tinkami aparatai, socialinių 
reik, ministerio nuomone, praeisią 
tikrai ne mažiau kaip metai. Pada
ryta pradžia teikianti gražios vilties. 
Bandymui pvz. jau esąs pagamintas 
aparatas, kuris autovežimio šoferį 
įspėjęs apie netoli esantį mūrą ar 
medį. Kitas aparatas lėktuvams pa
rodęs 80 km atstume lietaus lašų dy
dį ir formą. Pagal tai pilotas galįs 
spręsti, kur debesyse yra susidarę 
oro ciklonų centrai.

sunkios ekonomines padėties.
, Susidariusios sumos iš atskaitymų 

po 70.— DM nuo algų būsiančios taip 
pat sunaudojamos DP reikalams. Iš 
jų 20.— DM eina į fondą, kuriuo dis
ponuoja karinė valdžia, už dirban
čiojo maitinimą atskaitoma taip pat 
20.— DM, už butą, įskaitant ir remon
tus, — 8.— DM, o likusioji suma ten
ka kurui, šviesai ir keliolikai kitų 
smulkių pozicijų, kurių tikslus sąra
šas būsiąs greitu laiku išsiuntinėtas 
stovyklas administruojančiom vado
vybėm. Metinis IRO biudžetas siekiąs 
158.000.000 markių. Vidutiniškai 
imant kiekvienam dirbančiajam per 
mėnesį išmoka po 220.— DM algos. 
Dirbančiųjų skaičiaus nesą numato
ma sumažinti, nebent tik emigraci
jai suintensyvėjus ir DP skaičiui sto
vyklose žymiai sumažėjus.

Į klausimus- dėl DP aprūpinimo 
darbu buvo paaiškinta, jog IRO tuo 
reikalu deda daug pastangų. Kad 
šiuo metu yra daug neturinčių pasto
vaus darbo, dalinai esą ir patys DP 
kalti. Kai prieš metus laiko Giesene 
prie Armijos darbų buvo galima 
aprūpinti darbu tūkstančius DP, tai 
jų tesusmado vos 300 vyrų. Laisvas 
vietas, aišku, užėmė vokiečiai, ku-« 
riuos dabar šalinti nėra galima ir ne
tikslu. IRO įstaigose vokiečių tedirba 
labai mažas skaičius: iš 60.000 dir
bančiųjų tesą tik 1.300 vokiečiai, ku
rių DP negali pakeisti. Atsakant į 
atitinkamą klausimą paaiškinta, kad 
yra dedamos pastangos suteikti pa- 
gelbę bent baigiantiems studijas stu
dentams. .

Aiškinantis emigracinius reikalus 
atsakyta, jog affidavitų reikšme, są
ryšy su naujuoju imigracijos į USA 
įstatymu nesanti aiški. Kaip tik šian
dieną (rugsėjo 8 d.) atskridęs į 
Frankfurtą DP komisijos pirmininkas 
Ugo Carusi, kuris sekančią dieną 
tuo reikalu šaukiąs konferenciją. 
Šiuose pasitarimuose dalyvausią vyr. 
IRO būstinės Ženevoje atstovai, ame
rikiečių zonos IRO atstovai, direkto
rius Mr. Philip Ryan ir aukšti kari
nės valdžios pareigūnai. Apie'pasi
tarimų pasekmes spauda būsianti 
greitai painformuota.

Iš kitų spaudos konferencijoj gvil
dentų klausimų pažymėtinas tautinių 
komitetų pripažinimo reikalas. Sis 
reikalas jau seniai esąs perduotas 
OMGUS Berlyne, iš kur jau gautas 
atsakymas, jog šis klausimas išspręsti 
nesąs jo kompetencijoj. Dabar visas 
šis dalykas yra perduotas į EUCOM 
Civilian Affairs Division Frankfurte. 

Jei ir ši institucija pasisakys nekom
petentinga patiektų statutų tvirtinti, 
tai patvirtinsianti IRO. Esą ir ligi 
šiol tautinių komitetų vadovybės 
praktikoje pripažįstamos ir regulia
riai su jomis IRO veda pasikalbėji
mus įvairiais specifiniais klausimais. 
Dar buvo iškeltas klausimas, ką ma
no IRO daryti su tais DP, kurie dėl 
senatvės ar nesveikatos negalės nie
kur emigruoti. Į tai atsakė Mr. Grigg 
pažymėdamas, jog konkretaus plano 
tam reikalui dar nesą išdirbta, bet 
šia problema Ženeva jau esanti susi
rūpinusi Church Wourld Service 
Austrijoje jau yra atidariusi sene
liams prieglaudą. Ir Vokietijoje tokia 
prieglauda norima atidaryti, tam rei
kalui ieškoma jau ir tinkamos vietos.

Dingusiųjų asmenų paieškojimo 
įstaigos Arolsene atstovė konferenci
jos metu padarė pranešimą apie tos 
įstaigos darbą ir prašė laikraščių ir 
toliau skirti vietos tos įstaigos paieš
kojimų skelbimams. (dp)

Įvairios žinios
• James Byrnes, buvęs užsienių 
reikalų ministeris išdėstė savo pažiū
ras dči santykių su Sovietais, pažy
mėdamas, kad reikalinga pradėti 
derybas su Sovietais dėl Vokietijos 
svarbiausių klausimų. Šie pasitari
mai būsią abiems pusėms naudingi. 
„Kol žmonės konferuoja, sako Byr
nes, dėl įvairių problemų, net jeigu 
jie kalbėtų neišmaningai, visada 
esti viltis susitarti. Bet jeigu 
vieni pasitarimo dalyviai sustoja kal
bėję ir jų veidai išbąla, kiti žmonės 
turi geriau ruoštis kovai“.
• Kanados pareigūnai pareiškė, kad 
jie bijosi komunistų, kurie galį įva
žiuoti į kraštą kaip DP. Iki šių m. 
liepos 31 d. Kanada priėmė 30.185 DP 
iš Europos stovyklų. Kanados kara
liškoji policija nusiškundžia abejo
jamais emigrantais. Vyriausybė turi 
9 komisjas Europoje, DP stovyklose, 
kur jie skryninguoja pareiškėjus į 
Kanadą. (AP).
• Į Australiją šiais metais per 6 mė
nesius atvyko 27.000 emigrantų, iš 
kurių 18.000 britų. (R)
• Sovietų Sąjungos vyriausybės or
ganas „Izvestija“ rašo, kad ne atomi
nė bomba, bet Sovietų puolimas Ja
ponijos Kwantungo armiją Mandžū- 
rijoj privertė kapituliuoti. (Ir musė, 
tupėdama ant jaučio rago, kadaise 
sakė: ir mes arėmė). „Taip kaip Eu
ropoje, taip ir Tolim. Rytuose spren
džiamas vaidmuo taikai užtikrinti 
priklauso Sovietų įsikišimui į karą 
prieš Japonus“, rašo Izvestija. (UP)

Rugsėjo 10 d. 20 vai. Augsburgo 
ledo ritulio stadione prie elektros 
šviesos susitiko mūsų krepšininkai 
su vokiečių US zonos krepšinio rink
tine, kuri, vokiečių spaudos nuomone, 
esanti geriausia visoje Vokietijoje. 
Minimą vokiečių krepšinio rinktinę 
sudarė Frankfurto/M., Heidelbergo, 
Augsburgo, Mūncheno ir Nūrnbergo 
krepšininkai. Mūsų komandai atsto
vavo: Grybauskas, Puzinauskas, bro
liai Norkai, Andrulis. III, Lauraitis, 
Gailius ir Ginčauskas. Prieš praside
dant rungtynėms vokiečių krepšinio 
sąjungos atstovas, sveikindamas mū
siškius, labai pasidžiaugė, kad Lietu
vos sportininkai patys pirmieji po 
karo stojo į tarpvalstybines rungty
nes su jais. Mat, iki šiol vokiečiai dar 
nė vienoje sporto šakoje nėra turėję 
po karo tarpvalstybinių rungtynių. 
Mūsiškių komandos vadovas Gry
bauskas įteikė jų krepšininkams pui
kią gėlių puokštę ir kiekvienam žai
dėjui po knygą vokiečių kalba apie 
Lietuvą, parašytą prof. Jungpferio-ir 
neseniai išėjusią iš spaudos. Vokie
čiai mūsiškius taip pat apdovanojo 
gėlėmis.

Nebuvo tikėtasi, kad vokiečiai pa
rodys tokį kietą pasipriešinimą. Jie 
protarpiais net padiktuodavo mūsiš- 

Ikiams spartą, nestigo jiems ir kovos

• Trys Skandinavijos užsienių rei
kalų ministerial tarėsi dvi dienas 
Stockholme dėl bendros linijos JT 
plenume ir dėl bendros Skandinavų 
kraštų gynybos. Pasitarimai buvę 
griežtai slapti. (AP).
• Gibraltare renkasi D. Britanijos 
ir JAV karo laivyno vienetai. Jų 
tarpe yra kovos laivai, lėktuvnešiai 
ir visa eilė kitų karo laivų. (AP)
• Sovietai išleido iš Berlyno 8 va
gonus su pašto siunta į britų zoną. 
Tai pirmasis geležinkeliu susisieki
mas su Vakarais nuo Berlyno bloka
dos, kuri jau tęsiasi trečią mėnesį. 
Vokiečių pareigūnai maną, jog pašto 
susisiekimas bus vykdomas kasdien. 
(AP)
• Prieš 25 metus, t. y„ 1923 m., Ber
lyne, už vieną amerikinį dolerį mo
kėjo 70.000.000 vokiškų markių ir to
dėl rengėsi naujai valiutai.
• Sovietų įstaigos Austrijoje kon
fiskavo visus plakatus, kuriuose 
Austrijos liaudies partija išleido pul
dama Dunojaus konferencijos spren
dimus, kuriuose dalyvavo Sovietai. 
Mat, tuose plakatuose buvo puola
mas Stalinas, Molotovas ir Sovietų 
piliečiai apskritai, Iš Sovietų zonos 
visi plakatai surinkti. (UP)
• JAV Prezidentas Trumanas savo 
pirmojoje propagandinėje kalboje dėl 
prezidento vietos pareiškė, kad „tau
tos ūkio laisvė pateksianti į baimes 
erą, jei tauta išsirinksianti reakcio
nierišką respubMkininkų administra
ciją", rašo NYHT. Jis pasakė, kad jei 
būsią leista tiems reakcionieriams 

dvasios. Šiaip jųjų žaidimas dar te- 
bėra gan žemos klasės, prilygstu# 
eilinės mūsų stovyklos krepšinio ko* 
mandos žaidimui. Mūsiškiams išvys* 
tyti pilną žaidimą tjukdė gan blogas 
aikštės grindinys, antra — nenorėjo- 
mūsų žaidėjams paklusti ir sviedinys, 
kuris gal paskutiniu metu ir per ma* 
žai jų bepaimamas į rankas. Pirmas 
ketvirtis baigiamas 11:3 lietuvhį 
naudai. Antrame ketvirtyje žaidimas 
apilygis, nepaprastai šlubuoja mū* 
siškių mėtymas. Puslaikio pasekmė 
19:9 mūsiškių naudai. Trečiame ket
virtyje pasekmė keliama iki 36:19, 
o paskutinis dešimt minučių žaidi
mas pasekme 44:25 (19:9).

Rungtynes pravedė Baltrūnas ir 
Visockis. Žiūrovų atsilankė apie 2000.

LV. A
Lietuviai pirmauja Dillingeno 1 

stalo tenise 1
Šiomis dienomis Dillingene įvy

kusiose miesto stalo teniso pirmeny
bėse, greta vokiečių sportininkų,- ak
tyviai dalyvavo ir vietos lietuviai-tf~ 
pirmaudami pasiekė gražių laimėji
mų. Taip moterų vienete I v. išsiko
vojo Laikūnienė, III v. Šliafertaitė, 
moterų dvejete I v. — Laikūnienė? 
Šliafertaitė. Mišriame dvejete I v. -» 
Laikūnienė/Žulpa, II vieta atiteko 
Sliafertaitei/Būchholz (vokietis). Vyf> 
rų vienetas — II v. Žulpa, III v. Bar
kauskas, vyrų dvejetas — Iv. Bu- 
cholz (vokietis)/Zulpa. Jaunių viene
tas II v. — Spranaitis, jaunių dveje
tas II v. — Spranaitis/Macevičius ir 
mokinių vienetas II v. Biliūnas.

Pirmųjų trijų vietų laimėtojai bu
vo apdovanoti diplomais.

vyriausybę sudaryti, tai jis bijąs ne 
tik dėl algų ir gyvenimo Standarto 
darbininkams, bet taip pat ir dėl - 
laisvo darbo ir laisvų įmonių demo
kratinių institucijų...
o JAV trečiosios aviacijos vadas 
generolas L. Johnson iš Londono per
sikrausto į naują vyr. būstinę, kur 
buvo karo metu ir per invaziją į 
Europą gyveno gen. Eisenhoweris. 
(CDM)
• JAV aviacijos vadovybė planuo- „ 
janti 19.000 mylių be sustojimo skri
dimą su didžiausiu pasaulyje B 36 
lėktuvu, kuris esąs traukiamas 6 mo
torų ir nešąs 10.000 svarų bombų ’ 
krovinį iki pusiaukelio, nes tos ;,bom
bos“ būsiančios išmestos jūroje prie 
Havajų. Vėliau jis su tokiu pačiu 
kroviniu lėksiąs 12.000 mylių be su
stojimo. (R)
• Sąjungininkų vyr. vadas Japoni
joje McArthuras labai aštriai puolė 
rusus už tai, kad jie neįvykdę susi
tarimo dėl belaisvių atleidimo. Gene
rolo pasiųstame Sovietams laiške nu
rodoma, kad Sovietų Sąjungoje ver
gų darbas tęsiamas ir kad japonai 
vis dar laikomi Sovietų nelaisvėje —. 
priskaitoma iki 500.000. (AP)
• Reuteris iš Kopenhagos praneša, 
kad vyriausybė nutarusi pasiųsti į 
Bomholmo salą, per kurią Sovietų 
bombonešiai kelis kartus perskrido, 
priešlėktuvinius pabūklus.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
86. Sidaravičienė Anastazija, g. 

1894, pask. žinia iš Kauno; Sidara
vičius Leonas, g. 1920, pask. žinia iš 
Kauno; Sidaravičius Česlovas, g. 1921, 
g. 1921, pask. žinia iš Kauno; Sida- 
favičius Vaclovas, g. 1894, pask. ži
nia iš Kauno; Šimkutė Oną, 3 mt. 
amžiaus, pask. žinia iš Klotsche ties 
Dresden; Šimkus Neris, g. 1919 J.A. 
V-se, pask. žinia iš Wlirzburg; Šim
kus Elena, pask. žinia iš Klotsche ties 
Dresden; Šimkus Agnė, 2 mt. am
žiaus, pask. žinia iš Klotsche ties 
Dresden; Siaustas Liudas, pask. žinia 
is DP Camp Hersfeld; Speder Ema, 
g. 1900. 3. 13 Smilgiuose; Spunder 
Sonia, pask. žinia iš Lodz; Stanaitis 
Ferdinandas, ' g. 1898. 8. 30 Vyšpi- 
niuose, pask. žinia iš Įsručio; Stanke
vičius Jonas, g. 1900. 7. 9 Virbalyje, 
pask. žinią iš Pomeranijos; Stanke-

Giliai sujaudintas tragiška 
mano artimiausio draugo

Prof. J. VILČINSKO 
mirtimi, reiškiu užuojautą Po
niai ir sūnui. 1

Dipl. mišk. M. Gureckas

Mielą coli. STASIULĮ IGNĄ, 
jo mylimai motutei Lietuvoje 

. mirus, nuoširdžiai užjaučia 
Lietuviai studentai 

Braunschweige 

vičius Leonas, g. 1930 m. Kaune, 
pask. žinia iš Erfurt; Stankevičienė 
Uršulė (Dubickaitė) g. 1913. 2. 2 Lan
keliškiuose, pask. žinia iš Pomerani
jos; Steklickienė Liudvika, pask. ži
nia iš Kauno; Steklickaitė Regina, g. 
1919-20; Steklickas Jonas, pask. ži
nia iš Kauno; Stembokas Eduardas, 
g. 1925. 10. 15; Stembokaitė Genė, g. 
1927. 7. 15.

A. Bortkevlčienė, gyv. 422 Mena- 
han str., Brooklyn, 27 N. Y., pra
šo atsiliepti Rožę Preikštienę, anks
čiau gyveno Oberlenningene.

PIGIOJI BIBLIOTEKA
Pasaulinių autorių novelės atski

romis knygelėmis po 20 pf. egz. "Nau
jai išleista:
1. William Saroyan: Meilė priklauso 
mylintiesiems.

2. Jack London: Mamuto me
džioklė.

3. Knut Hamsun: Piemenų tro
belė.

Anksčiau išleista:
1. John Steinbeck: Nužudymas.
2. Edgar Allan Poe; Juodoji katė. 
Prisiuntusiems DM t.— paštu bus 

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 prenumerątą 
ir parduotus paskirus numerius gauna ip% 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: Verlagsanstalt Manz, DilllngenZDonau. — Population to be served: 20.000.

g MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Diliingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, CiVil Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 20S.

Circulation 4000. '

išsiųsta visos penkios knygelės. Adre
sas: „Gabija“, (14a) Schwab. Gmūnd, 
Bismarckstr. 1„

Pranešimas
Lietuvos Skautų Brolijos Vyr. 

Skautininkui įsakius, remiantis skau
tų ekonominiu nepriteklių, Tiekimo 
sk. nustatomos-šios

. KAINOS.
Skautų Aidai, pradedant 1946. 6 

nr. iki 1948. 4 nr. — visi po 0,50 DM; 
5/6 nr. kaina 1,- DM; Skautų Vadovui
— 1,-; Laužams liepsnojant — 1,-; 
Kaip vesti skiltį — 30 pf.; Skautybė 
mergaitėms I ir III dalis — po 1,-; 
Kun. Ylos maldaknygė — 0,50; Ke
lionė į Lietuvą — 1,-’; Į Taikos Ry
tojų — 1,50; Skautiški atvirukai — 
po 0,05; šiaurės Pašvaistė, gaidos — 
2,-; Įsakymai, Skautiški įstatai, Ba
den-Powell, šv. Kazimiero ir kiti pa
veikslai — po 0,50; 3000 žodžių pran
cūziškai, — 0,50; Bhagavad Gitą — 
1,-; Tremtiniams žinotini adresai — 
0,50; Mažas gyv. namas — 0,50; Blok
notėliai — 0,50.

KITOS KNYGOS: •
Pragiedruliai — 3,-; Vydūnas 1948

— 1,50; Paskutinį Kartą Tave Klau

siu — 2,50; Mažųjų Dienelės.— 1,80; 
Jaunuolio Būdas — 2,-; Vokiečių k. 
skaitymai — 2,50; Anglų k. skaity
mai — 3,-; Europos Geografija — 
3,50; Apversta Valtis — 2,50; Trys 
Margi laiškeliai — 1,50; Algimantas 
I dalis — 3,50; Nulis ir Begalybė — 
2,80; Dainavos Šalies Padavimai — 
2,50; Tauresnio Žmoniškumo Užtekė
jimas — 1,50; Zirgonė ir Gailė —
2, -; Šv. Istorija — 2,50; Praktiškoji 
Daržininkystė — 5,-; Žingsniai 12—14 
nr. — po 1,80; Juodoji Katė — 0,50; 
Baltijos Pašto ženklų katalogas —
3, -; Naujasis žmogus 1 nr. — 1,50; 
Lietuvos žemėlapis — 1,50; Daili Sau
lutė — 2,-; Saulutės pask. 3 nr. — 
po 1,-; Litauen, Antlitz eines Volkes
— 8,-.

Minėtų leidinių ekspediciją atlie
kama Vokietijoje ir visose vakarų 
valstybėse.

BE TO, TAUTINIŲ STOVYKLŲ 
DALYVIAMS:

Drobinis stovyklos trikampinis 
ženklas 1,*; metalinis ženklas 1,-; mi- 
niatūrinės rūtelės ir lelijos, vyčių ž.
— 1,50; rūtelė balta ir žalia — po 
1,50; vilkiuko — paukštytės ž. — 
1,20; metinės žv. — 0,90; Jamboree 

gairelės — 3,-; skiltims gairelės — 
2,-; Lietuvos Vytis — 0,50.

Skautiškos spaudos užsisakiusiems 
už 50,- DM nuolaida 10 %. Taip pat 
ir visiems platintojams.

L.S.B. Tiekimo sk.
(21a) Augustdorf, Scoutpost.

Poniai Lapienei ir duk
teriai Valerijai, mirus jų my
limam vyrui ir tėveliui, A. A. 
ats. kapitonui Bonaventūrui 
LAPUI, širdingiausią užuojau
tą reiškia
Gyvenantieji Ingolstadte

buv. Lietuvos kariuomenės 
karininkai

Prof. Jonui VILČINSKUI, 
.Jaunosios Lietuvos“ steigėjui,- 
tragiškai žuvus, nuoširdžią 
užuojautą jo šeimai reiškia 

Vykdomoji Taryba 
NL, FL ir JL
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Ugo Carusi asmuo

Du milijonai DP registracijos blankų

DP Žurnalistų S-gos suvažiavimas

Naujoji Prancūzijos vyriausybė ir de Gaulle

" Stalinas Teherane apie Pabaltijo valstybes

Įžūliai grasina Sovietu pik. Tulpanov

Kuria tvarka vyks emigracija?
Į Frankfurtą atvykusio Ugo*Carusi pareiškimas spaudos atstovams

DP pareikalavimas Jungtinėse 
Valstybėse baisiai didelis“, pareiškė 
Ugo Carusi jį Rhein-Maino aero
drome sutikusiems žurnalistams. 
„Mes ketiname pirmąsias vizas 
išduoti jau šio mėn. pabaigoje ir spa
lių 3 d. Išsiųsti pirmąjį laivą.su 1.900 
DP.“ Toliau jis pastebėjo, kad numa
toma kas mėnesį į JAV išgabenti po 
10.000 asmenų.

Europoje Ugo Carusi ketina išbūti 
mėnesį laiko. Per tą mėnesį bus su
šaukta konferencijos Heidelberge, 
Frankfurte, Vienoje ir Romoje. Jose 
bus tariamasi su kariuomenės vado
vybės atstovais, konsulais, IRO va
dovybe ir sveikatos ekspertais, jų visų 
padedamas buv. JAV imigracijos ir 
natūralizacijos įstaigos viršininkas 
bandys iš pagrindų išstudijuoti DP 
problemą.

„Visai neseniai esu daug kartų kal
bėjęs su prez. Trumanu“, paaiškino 
Carusi, „ir jis mane ragino kaip galint

Vis labiau artėjame prie didžiosios 
emigracijos slenksčio, ir vis labiau 
plaka mūsų širdis: kas paklius į tą 
pažadėtą žemę — JAV, kas bus pir
mesnis ir kada tai jau prasidės 
grumtynės. CDM rašo, kaip AP pra
neša, kad JAV Valstybės departa
mento pareigūnai pareiškę, jog.trem
tinių „registracija gali prasidėti šį 
mėnesį. Tikra data būsianti nustaty
ta tuojau, kaip tik amerikiečių kon
sulatai duos žodį, jog jie jau yra pa
siruošę veikti neišvengiamai spartai. 
Du milijonai registracijos blankų'at
spausdinti Šveicarijoje“, rašo Daily 
Mail.-

Didžiausias pareiškėjų skaičius 
būsiąs iš 800.000 DP tarpo, bet, kaip 
AP praneša, įstatymas taip pat ati
daro kelią vdkiečių kvotai, kuri per 
metus sudaro 25.957. Pirmoji vokie
čių registracija prasidėsianti vakari
nėse Vokietijos ir Austrijos zonose. 
Taigi, JAV pasiruošia vartus praver
ti ir vokiečiams. Pirmoje eilėje vo
kiečiams atvykti bus leidžiama iš 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Jugoslavi
jos, Vengrijos ir Rumunijos; pusė 
vokiečių kvotos būsianti palikta vo
kiškiems DP, nors jų nesą-daug. Be 
Jo, pirmiausia bus priimami, vokiečiai 
ūkininkai.

Šiai didžiajai emigracijos mašinai 
užsukti p. Ugo Carusi sėdi Europoje 
su 6-šiais savo adjutantais, su ku
riais kartu išdirbinėja emigracijos 
detales, (m).

Dvi programos
- „Latviešu Žinąs“ laikraštis emigra- 

fljos į JAV reikaltt yra iš IRO 2-sios 
srities (Nellingen prie Stuttgarto) in
formacijos skyriaus rugsėjo 8 d. pa
tyręs, kad toji emigracija ateityje bū-

JAV pasirodė lenkų diplomato, 
paskutiniojo teisėtos Lenkijos vyriau
sybės pasiuntinio Washingtone, Jan 
Ciechanovski’o knyga, pavadinta 
„Bereikšmis laimėjimas“, kurioje jis 
;atskleldžia įdomių faktų iš politinių 
užkulisiu. Užimdamas aukštą diplo- 
.matinį postą, jis turėjo progos susi
tikti su aukštais JAV užsienio politi
kos vairuotojais ir tuo būdu jam bu- 
iVo prieinama tą gausi politinių pasi
kalbėjimų medžiaga, kuri viešumai 
ne visuomet buvo skelbiama.

Zūriche leidžiamas šveicarų lai
kraštis „Neue Politik“ savo š. rr^rug- 
piūčio 5 d. Nr. atspausdino iš Jan- 
Cicchanovski’o knygos „Bereikšmis 
laimėjimas“ ištrauką, kurioje, be ki
ta ko, randame būdingų žinių apie 
Roosevelto, Stalino ir Churchiliio pa
sikalbėjimus Teherano konfercijoje, 
kurioje buvo paliesti ir Pabaltijo 
kraštai. Teherano pasitarimų metų, 
Rooseveltu! užklausus Staliną dėl Pa
baltijo valstybių ateities valdymosi 
formos, Stalinas, matyti, jokių aiškių 
pažadų nenorėjo duoti. Jis pareiškė 
kad dėl šių valstybių ateities jis nie
ko konkretaus nėra nusprendęs, ir 
labaįjjjeaiškiai pasakė, ar jis šioms 
valstybėms leis atskirai valdytis ar jas 
Sujungs į vieną valstybę. Betgi jis pa- 

greičiau stengtis baigti DP problemos 
sprendimą. O be to, pačiose Jungt. 
Valstybėse nepaprastai trūkta darbo 
rankų“.

Pagrindiniai Carusi plano bruožai 
yra tokie: pagal tai, kaip atsakingos 
JAV institucijos bus atrinkusios DP, 
ar tai pagal pirmumo kategorijas, ar 
tai pagal sąrašus, komisija pradės jų 
skirstymą. Priimtųjų sąrašai bus per
duoti politiniam patikrinimui (CIC), 
bet tiktai po to, kai konsulatai bus 
nustatę, kam duodama imigracijos 
viza, kam ne.

Po politinio patikrinimo seks svei
katos tikrinimas ir pagaliau Carusi 
komisija, kaip paskutinė instancija, 
suteiks galutinį leidimą. Taip visoke
riopai patikrinti DP bus nugabenti į 
Bremerhaveną ir ten sudarinėjami 
transportai. Carusi nuomone, 75°/o 
visų imigrantų būsią parinkta Vokie
tijos DP stovyklose. (LZ).

sianti vykdoma pagal dvi programas: 
1) naujojo DP imigracijos įstatymo 
rėmuose ir 2) ligšiolinėnimis kvotomis 
bei leidimais.

Pagal pirmąją programą ji būsianti 
vykdoma ta pačia tvarka, kaip ligi 
šiolei į tas valstybes, kurios prisiim
davo DP atitinkamiems darbams, pvz. 
Kanadą, Australiją ir kt. Čia pat iš
skaičiuojamos tos pirmumo kategori
jos, apie kurias mūsų nebe kartą buvo 
rašyta: 40°/o iš pavergtųjų sričių, 30% 
ūkininkų, greta jų — aprangos pra
monės darbinipkaij statybininkai ir 
t. t., o taip pat Amerikos piliečių ir 
legalių gyventojų giminės ikį tre
čiojo giminystės laipsnio.

Kas atitiksią šias kategorijas, tiems

Taip yra numatyta ir DP Žurnalistų 
Sąjungos įstatuose, kad kas šeši mė
nesiai privalo įvykti visuotiniai Są
jungos suvažiavimai peržvelgimui 
išeitojo kelio, ateities veiklos gairių 
nustatymui ir naujos valdybos išrin
kimui. Toks šios sąjungos suvažiavi
mas įvyko ir š. m. rugsėjo 7 d. Bad 
Kissingene. Suvažiavimui pravesti 
sudarytas prezidiumas iš pirmininko 
p. Proch (lenkas), dvejų pavaduotojų 
J. Vasaičio (lietuvis) ir p. Milanič 
(ukrainietis) ir sekretoriaus p. Rašo- 
vič (jugoslavas).

Priėmus darbotvarkę, ligi to laiko 
buvęs Sąjungos pirmininkas p. J. Bie- 
lasevič (lenkas) padarė pranešimą, iš
keldamas tris svarbius klausimus, dėl 
kurių prašė narius šiame suvažiavime 
padaryti vienokį ir kitokį sprendimą: 
1) Ar akivaizdoje iškilusių ekonomi-

brėžė, kad sakytos valstybės turės 
būti glaudžiausiuose santykiuose su 
Sov. Sąjunga, ypatingai dėl jų svar
bios strateginės ir ūkinės padėties. 
Bet tai neturi reikšti, pridūrė toliau 
Stalinas, kad jos turės priklausyti 
Sovietų Respublikų Sąjungai, gal būt 
šiems kraštams galima bus rasti kitą 
glaudaus su Sovietų Sąjunga bendra
darbiavimo būdą, bet jis negalįs pa
sakyti, kiek glaudūs turės būti tie 
santykiai.

Į vieną Churchiliio klausimą, jis 
pasakė, kad yra tikra, jog Sovietų Są
junga Pabaltijo valstybių teritorijoje 
steigs oro, jūrų ir žemyno atsparos 
punktus, bet šių valstybių vyriausy
bėm jis nepadavė didesnio svorio, 
nors visiškai nepaneigė, kad eventua
liai jos negalėtų egzistuoti ir kapita
listinių valstybių valdymosi santvar
koje. Čia pat jis patikino Rooseveltą 
ir Churchillį, kad jis šioms valsty
bėms leis vidinę savivaldą. Tada 
Rooseveltas paklausė Staliną, nuo ko 
pareis jo galutinis nutarimas dėl Pa
baltijo valstybių valdymosi formos. 
Į tai Stalinas atsakęs, kad tai pri
klausys nuo jo tolimesnių tų valsty
bių gyventojų norų tyrimo rezul
tatų. (b)

garantijos nebūsiančios reikalingos 
— jas esą galima turėti, t et galima 
ir neturėti (Mūsų turimomis žiniomis, 
buto ir darbo garantijos būtinos — 
Red.). Ar turimos garantijos duosian
čios kurių pirmumų, IRO nežinanti. 
Kartu su šeimos galva, kuris turės 
užtikrintą darbą, galėsią išvykti jo 
žmona ir savo šeimų nesukūrę vaikai 
ligi 21 m. amžiaus. Senesnieji, broliai 
ir seserys, nebetilpsią tos šeimos rė
muose. Bet kadangi imigrantų DP _ ________
amžius neapribotas, tai šie, esą, ga- priiminėjami, o įteiktų pareiškimų 
lėtų registruotis atskirai ir pagal imi- eilė būsianti nustatoma pagal pašto 
gracijos įstatymą vykti savarankiš- štampų datą, (z)

Jo pavardę ir vardą spaudoje da
bar seka tremtiniai su didžiausiu dė
mesiu, nes jo užimamas postas šian
dien retam kuriam Europos tremti
niui nesukelia šviesesnės vilties. Bet 
kas tai per asmuo, pateikiame čia 
smulkesnių žinių.

Gimęs Toskanijos kalnuose, Car
rara mieste, Italijoje, dabar einąs 46 
savo amžiaus metus Ugo Carusi yra 
vienas’ nedaugelio amerikiečių, kurie- 
taip maža beprisimena savo gimtinę. 
Mat, tebuvo tik trejų metų, kada jo 
tėvai, italai, JAV piliečiai, kiek pa
viešėję Italijoje, grįždami pasiėmė 
Amerikon, į savo gyventą miestą 
Barre, Vermont valstybėlėje.

Kaip ir daugelis jo bendramečių 
draugų vaikų, berniukas savo karjerą 
pradėjo nuo laikraščių pardavinėji
mo. Bet vos dvidešimt metų pasie
kus, pasirodė liūto nagai: jis tampa 
vyr. generalinio Vermont prokuroro 
sekretoriumi.' Tačiau jo šviesus pro
tas, jo per temperementinga, visuo- 

nių sunkumų DP Žurnalistų Sąjunga 
paliekamą egzistuoti, 2) Laikraščio 
„Im Ausland“ tolimesnis likimas ir 
3) Sąjungos įstatų peržiūrėjimas. 
Siems klausimams pagrindinai išna
grinėti ir paruošti projektus suvažia
vimui sudarytos 1) finansinė, 7) įstatų 
ir 3) laikraščio komisijos, kurios tuo
jau ėmėsi darbo.

Gyvos diskusijos kilo dėl ekonomi
nių sąjungos reikalų ir tolimesnės lai
kraščio „Im Ausland“ egzistencijos. 
Po atitinkamų pranešimų visiems 
buvo aišku, kad laikraštis sudaro Są
jungai daug rizikingų ekonominių 
sunkumų, todėl atitinkamai komisijai 
pasisakius, o jo vyr. redaktoriui p. 
Studinsky pasiūlius, laikraščio toli
mesnis leidimas nutarta tam tikromis 
sąlygomis perleisti vokiečių leidyklai 
Cassianeum.

Iki šių metų pabaigos priimtas są
jungos biudžetas dvejuose projektuo
se: susiaurintas, atseit, bėdos biudže
tas ir normalus, pagal patiektą iš 
anksto projektą. Jei pasiseks gen. Se
kretoriui įgyvendinti tam tikrus per- 
matymus, tai leidžiama vykdyti pla- 
tesnysis biudžetas, bet jei iki spalių 
1 d. paaiškės, jog permatymai nėra 
realus dalykas, tai tuojau pereinama 
prie bėdos biudžeto, kuriame išbrauk
tas ir gen. sekretoriaus etatas.

Sąjungos įstatai pakeisti ta prasme, 
jog prezidiumas, kurį valdyba renkasi 
iš savo tarpo .5 asmenų sąstate, įpa
reigojamas nuolatinai būti veiks
mingas, vykdant valdybos nutarimus 
bei visuotinio suvaživinmo pavedi
mus. Prezidiumas atsakingas pir
moje eilėje prieš Sąjungos Valdybą. 
— S-gos valdyba, kaip ir ligi šiol, su
daryta tautybių pagrindu. Iš lietu
vių pusės valdybon įėjo D. Penikas 
ir J. Vitėnas. Sudarant prezidiumą, 
pirmininku išrinktas ir antrajai ka
dencijai p. J. Bielasevič. 

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba praneša lietuvių 
visuomenei, kad tremtyje, Augsburge, mirė mūsų Draugijos Garbės 
Narys, lietuviškos komedijos Tėvas, „Amerikos pirtyje“ autorius , 

JUOZAS VILKUTAITIS-KETURAKIS.
Dr -e gedėdami, lietuviai rašytojai tremtiniai reiškia nuošir

džiausią užuojautą Vęlionies šeimai.
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS

VALDYBA

kai. Pati technikinė emigracijos pusė 
būsianti tvarkoma lygiai taip pat, 
kaip ir į kitas valstybes, t. y. iš anksto 
užsiregistruojant stovyklose pas IRO 
emigracijos skyriaus pareigūnus, pa
teikiant reikalingus dokumentus, 
užpildant atitinkamas blankas ir t. t. 
Laukiama, kad ši akcija vėliausiai 
prasidėsianti spalių mėn. pirmoje 
pusėje.
‘ Senoji emigracijos kvotų sistema 

pasilieka ir tokia pat, kaip ligi šiolei, 
tik su tuo skirtumu, jog tos kvotos 
sumažinamos pusiau. Be to„ atpalai
duojamos kvotos vokiečiams ir aus
trams. Visi tie, kurie savo emigraci
jos į JAV bylas yra pradėję tvarkyti 
prieš š. m; rugpiūčio 30 d., be išim
ties turės persiregistruoti naujai, ne
žiūrint kiek toli būtų pastūmėtas jų 
emgiracinių bylų tvarkymas konsu
latuose (sveikatos ir politiniai pati
krinimai, garantijos ir t. t.). Tatai bus 
galima atlikti naujos formos blan
kuose, kurie teks pristatyti konsula
tams, bet tiktai paštu. Tokie pareiš
kimai asmeniškai konsulatuose nebus 

met pagalbai jautri širdis, jo nepa
prastai budri akis pastebėti negero
vėms jį supančioje aplinkoje padeda 
po penkerių metų tapti kairiąja tei
singumo ministerio ranka Washing
tone, o dar penkeri metai — ir jis 
pasidaro ministerio pavaduotoju. Die
nomis jis dirba tarnyboje, naktimis 
studijuoja teisės mokslus, o 29 metų 
amžiaus sulaukęs jau išlaiko teisės 
egzaminus Washingtono universitete. 
Po to 1935 m. įžengia pirmuoju advo
katu į aukščiausią JAV teismą. Ne
trukus jis, kaip vertingos praktikos 
įsigijęs teisininkas, skaito įstatymda- 
vystės katedroje paskaitas ir tai ta
me pat universitete, kurį baigė vos 
prieš ketveris metus. Garsas apie jį 
taip sužavi itališkos kilmės ameri
kiečius, kad šie tėvynės mylėtojų 
ratelio vardu Pensylvanijoje suteikia 
jam pirmajam garbės ženklą, skirtą 
įžymiems italų kilmės amerikiečiams.

Kai antrajame pasauliniame kare 
jo tėvų gimtoji žemė kariauja Ameri-

Baigiant tenka pastebėti, jog kaž- 
kuriais sumetimais vienas laikraštis, 
trumpai paminėdamas DP Žurnalistų 
S-gos suvažiavimą, S-gos valdybos 
išrinktąjį prezidiumą pavadino val
dyba. Tai tik nesusipratimas, bet gal 
jis ir sąmoningas.

Minint naujosios Prancūzijos vy
riausybės sudarymą, negalima nepri
siminti praėjusių pokarinių vyriausy
bių amžiaus, kad tuo būdu nebūtume 
dideli optimistai ar pesimistai, jog ir 
dabartinė p. Henri Queuille sudary
toji vyriausybė nebus amžina. De 
Gaullė vyriausybė tegyveno 15!/s mė
nesio, tai viena ilgiausiai išsilaikiu
sių, po jo buvo Gouin — 4*/» mėn., 
Bidault — 5‘/« mėn., Blumo — 1V« 
mėn., Ramadier — 92/io mėn., Schu- 
mano — 7’/io mėn., Marie l*/io mėn.

Naujasis min. kabinetas sudary
tas iš 15 ministerių. Ministeris pirm- 
kas yra ir finansų bei ūkio min. 
Užsienio reikalų min. yra Schuman, 
Vidaus reikalų — J. Moch (soc.), tau-

Atidarydamas fašizmo aukų kon
gresą, Sovietų politinio skyriaus Vo
kietijoje šefas pik. S. Tulpanov pa
reiškė:

„Reakcijos stovykla, vadovauja
ma anglo-amerikiečių monopolistų, 
atstato visas fašizmo institucijas ir 
siekia išprovokuoti karą. Sovietų fi
gos jėgos sutriuškino militarinę, po
litinę ir ūkinę trečiojo reicho maši
ną. Jos sutriuškins ir visus tuos, ku
rie atgaivina ketvirtojo reicho neo-
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Atsargiai, susirašinėjau! 
su Argentina!

Argentinos Lietuvių Imigracinis 
Komitetas praneša:

Tremtinių spaudoje, o taip pat 
iš laiškų teko patirti, kad kai kurie 
asmenys savanaudiškos reklamos su
metimais operuoja kaž kokiu Balti
jos Komitetu Argentinoje ir sąmonin
gai painioja jį su lietuvių tremtinių 
reikalais. Turime pastebėti, kad va
dinamas Baltijos Komitetas nėra iš
rūpinęs nė vienam lietuviui leidimo 
atvykti į Argentiną. Buvo rimtų mo
tyvų, kad lietuviai sukurtų nepriklau
somą komitetą, kuris, veikdamas 
kontakte su Argentinos Katalikų Imi
graciniu Komitetu, jau gavo 1200 lei
dimų ir tikisi jų gauti dar <' 'iau. 
Lietuviškai-mūsų komitetas vadinasi: 
Argentinos Lietuvių Imigracinis Ko
mitetas, o ispaniškai — Comitė Li- 
tuano de Inmigracion (adr. Mendoza 
2280, Avellaneda F.S.C., Argentina) 
Tremtiniai, suinteresuok gauti leidi
mus į Argentiną, turi kreiptis tiktai 
čia nurodytu komiteto vardu ir jo 
adresu. Kitaip netikra, kad tremti
nių laiškuose atvirai parašyti davi
niai apie save ir savo gimines nepa
tektų į rankas tų, dėl kurių lietu
viai susilaukė tremtinių likimo.

Argentinos Lietuvių Imigracinis 
Komitetas

20.000 DP Į D. BRITANIJĄ
Reuteris iš Ženevos praneša, kad 

IRO paskelbusi, kad Britanija tikisi 
priimti 20.000 DP iš bendro 381.000 
skaičiaus asmenų ir suteikti naują 
tėvynę dar 1948/49 jn. (CDM) 

kos priešų pusėje, įsikiša Ugo Carusi 
ir laimi tai, kad Amerikoje esantieji 
antifašistai italai nebūtų internuoti. 
Radijo paskaitomis jis kreipiasi į Ita
lijoje pasilikusius savo bendramin
čius, teikdamas jiems demokratinių 
patarimų, suramindamas juos ir pri
duodamas vilties. Taigi čia jis pirmą 
kartą savo gyvenime praktiškai susi
duria su užsieniečių problema, jai 
taip atsiduoda su visu širdies gerumu 
ir teisine nuovoka, kad po karo pa
baigos jam jau pavedama imigraci
jos ir natūralizacijos įstaiga. Čia jis 
įrodo amerikiečių tautai ir plačiajam 
pasauliui, su kokiu taktiškumu jis 
sugeba spręsti komplikuočiausius už
davinius. Ir taip nebetenka stabėtis, 
kad prez. Trumanas šį vyrą paskiria 
užimtųjų sričių valst. sekretoriui ypa
tingu savo įgaliotiniu ir paveda jam 
svarbiausią šių dienų uždavinį — Eu
ropos išvietintųjų asmenų imigrar os 
tvarkymą. Šiuo reikalu Ugo Cr.-usi 
dabar lankosi Vokietijoje ir čia pat 
vietoje atlieka paruošiamuosius dar
bus DP emigracijai, (z) 

tinės gyvybos P. Ramadier (soc), An 
drė Marie — vicepremjeras ir teisin
gumo ministeris.

Naujojo premjero finansinę ir ūki
nę programą 351 balsų prieš 196 par
lamentas aprobavo. H. Quenille yra 
64 metų amžiaus^ radikalsocialistas. 
Nors naujojo premjero finansinę pro
gramą parlamentas ir aprobavo, ta
čiau dar nėra garantijų, kad jam pa
siseks sudaryti ilgalaikę vyriausybę. 
Gen. de Gaulle jau pradėjo savo 
kampaniją dėl šio parlamento palei
dimo ir naujų rinkimų. Generolas 
vienoje savo kalboje pabrėžė: „Pran
cūzija neina nei į anarchiją nei į ver
giją. Jau laikas atėjo kalbėti tautai. 
Jai turi būti duota proga kalbėti.“ (m) 

Sovietų 
tebeieš-

fašizmą.., Pasaulyje nėra kitos to
kios kariuomenės, kuri kovoje su 
reakcija turėtų tokį patyrimą, kaip 
Sovietų armija, ir nė viena kita jėga 
neturi, visame pasaulyje tokio - sti
praus sąjungininko, kaip Sovietų 
S-ga.“

Tai vienas agresyviausių 
pareiškimų, kai Vakarai dar 
ko kompromisų. Sovietai nesustos 
kovoję, kol jie vieni užvaldys Ber
lyną. (NYHT)

IRO BIUDŽETAS 1948—49 METAMS
D. Britanija bus paprašyta įnešti 

14°/o bendro IRO išlaidų biudžeto, 
kuris iki 1949 m. birželio 30 d. suda
rys 162 mil. dol. Jungtinės Amerikos 
Valstybės tuo tarpu prąšomos įnešti 
didžiausią sumą, būtent 45°/o visų 
išlaidų, kad ateinančiais metais IRO 
pajėgtų įkurdinti kiek galint daugiau 
DP. (AP)
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