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JAV politika pries badą
Cambridge, Mass. (Deua). JAV užsienių 

irikalų ministeris Marshallis Harvardo uni- 
stcMteie pasakė kalbą ir vėl pakartojo JAV 
MBirūpinitną Europos ūkiškuoju pasveikimu, 
kartu jis pažymėjo Amerikos pasiryžimą vi- 
aokeriopai padėti.

Marshallis reikalavo Europos valstybes su 
nvienyti dėl tikslesnio panaudojimo tos pa
ramos, kurią Amerika gali teikti.

JAV turėtų išdirbti planą Europai parem
ti. Pianas turėtų būti bendrai aptartas ir tu-, 
lėtą rasti pritarimą daugelyje, o gal ir v\- 
raose, Europos kraštuose.

Europos karo pasekme® Marshallis taip 
įpibūdino: „Buvę dideli pasiruošimai karui 
k militarinės priemonės prarijo visą pavie
šių kraštų ūkį. Tų kraštų ūkio struktūra yra 
visiškai pasenus. Despotiškam ir pražūtingam 
nacizmui viešpataujant, kiekvienas galimas 
verslas buvo įkinkyta® į vokiečių karo maši
ną. Daugelyje kraštų buvo išnykęs pasitikė- 
jimi® valiuta. Karo metu Europos ūkis buvo 
visiškai sunaikintas.”

Ta aplinkybė, kad per du metus nepavyko 
išdaryti taiko® su Vokietija ir su Austrija, 
daug prisidėjo prie Europos atstatymo nu
tęsimo. Bet, jei ir tas klausimas būtų greitai 
išspręstas, vistiek Europos atstatymas ilgiau 
užtruktų, negu kad kartais manoma.

Būsitnųjų trijų arba keturių metų būvyje, 
beabejo Europai reikės daug užsienio — 
pirmoje eilėje Amerikos, maisto produktų ir 
kitų gaminių, kurie žymiai viršys Europos 
kraštų mokėjimo priemones.

Europa turėtų gauti efektyvią papildomą 
paramą, arba kitaip ji atsidurs didelio mas 
to ūkiškoje, socialinėje ir politinėje krizėje, 
^ittsų politikos tikslas yra atstatyti pa

saulyje darbingą ūkį, kad susidarytų politi
nės ir socialinė® sąlygos laisvoms instituci
joms tarpti. Aš esu įsitikinęs, kad tos rūšies 
paramai neturėtų pakakti vieno sumuštinio. 
Kiekviena parama, kurią ateityje teiks mūsų 
vyriausybė, turėtų gydyti, o ne vien švelninti

Mūsų politika nėra nukreipta nė prieš vie-

Vengrija neteko savistovumo
Budapeštas (AP/NZ). Naujai sudarytoji vy 

riausybė, kurios priešakyje stojo Lajos Din- 
nyes, seniau buvęs puskarininkis, nutarė su
valstybinti abu didžiuosius Vengrijos bankus, 
pradėjo ruošti naują rinkimų įstatymą ir at 
šaukė savo pasiuntinius iš Vašingtono, Lon
dono, Berno ir Paryžiaus.

Vienas aukštas vengrų valdininkas pareiš
kė, kad dabar viską komunistų partija kon
troliuoja ir kad greitu laiku reikėsią priim
ti rusų reikalavimą dėl apginklavimo ir ap
mokymo armijos.

Vengrų parlamentas susirinks birželio 10 
d. Jam bus patiekta svarstyti skubūs įstaty
mai, o be to jam prisistatys naujoji vyriau
sybė, kurioje laukiama dar didesnių perso
nalinių pakeitimų. Darbymečiui praėjus turi 
įvykti rinkimai pagal naują rinkimų įstatymą. 
Visi „liaudies priešai” negalės rinkimuose da 
lyvauti.

Buvęs ministeris pirmininkas F. Nagy dar 
tebėra Šveicarijoje. Jam buvo nuvežtas jo 
sūnus, kuris vienintelis iš jo šeimos buvo 
likęs Vengrijoje. Nagy nori vykti į Ameriką.

JAV politiniuose sluoksniuose neabejoja
ma, kad Vengrijos pasiuntinys negrįš į Buda
peštą „padaryti pranešimo”.

Londonas. Prez. Trumanas pareiškė, kad 
padėtis Vengrijoje esanti baisi. Kaip ją ge
rinti JAV spręs po to, kai bus surinkta visos 
informacijos liečiančios įvykius, privertusios

De Gaulle sušaukė kongresą
Paryžius (DPD) Praėjusią savaitę De Gaul 

le Paryžiuje sušaukė savo neseniai įkurto tau 
tinio susivienijimo kongresą. Apie 300 atstovų 
yra suvažiavę į tą kongresą iš visų Prancū
zijos kraštų. To kongreso tikslas yra išrinkti 
komisijas, kurio® tyrinėtų visas svarbiausias 
Prancūzijos problemas ir sudarytų planą to
limesniam susivienijimo politiniam veikimui.

Paryžius (Dena) Generolas de Gaulle pa
reiškė, kad Prancūzijai būtinai yra reikalin
ga® ūkiškasis ir socialinis atkutimas ir, kad 
tas priklauso nuo pačios prancūzų tauto® ir 
nuo Amerikos paramos. De Gaulle dar pa
žymėjo, kad suteiktoji parama vėliau suteiktų 
Jungtinėm® Amerikos Valstybėm® tam tikrų 
pirmenybių.

Paryžius (UP) Sukilimas Madagaskare yra 
baigiamas numalšinti. Sukilėlių akcija pasku- 
'iuiuoju laiku pasireiškia daugiausiai užpuo- 
'tnais ir plėšimais. Žinovai tvirtina, kad ne- 

ną kurią nors tautą arba doktriną, bet 
prieš badą, skurdą, nusivylimą ir chaosą.” 
Jungtinės Amerikos Valstybės būtų ryžtin

gas partneris kiekvienai vyriausybei, kurUsu 
tiktų talkininkauti šiame atstatymo darbe.

Vyriausybės, politinės partijos arba orga
nizacijos, kurios mėgintą žmonių vargus 
pratęsti, kad iš to sudarius sau politinę 
naudą — susilauktų Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasipriešinimą.
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybei 

būtų nepatogu paruošti vienpusišką progra
mą Europos ūkiškajam atstatymui. Iniciaty
va turi kilti iš pačios Europos. Tada Ameri
ka savo paramos neatsakytų.

Indija bus padalinta
New'lDelhi (UP) Britų kabineto misijos 

planas, numatęs vienalytę Indijo® valstybę, 
kurį š. m. birželio 2 d. vicekaraliu® Mounba- 
tenas patiekė New-Delhi konferencijoje, bu
vo atmestas. Tada Mountbattenas paprašė 
partijų vadus pareikšti savo nuomonę dėl 
galimo Indijos padalinimo į Hindustaną ir Pa 
kistaną. Kaip AP praneša, birželio 3 d. lai
kinosios vyriausybė viceprezidentą® J. Neh
rus paskelbęs, jog ir kongreso partija ir mu- 
zulmotių lyga šiam pianui pritaria. Aukščiau
sioji kongreso partijos taryba birželio 14 ar
ba 15 d. paskelbs savo galutiną nusistatymą. 
Muzuknonų lygos taryba tą klausimą spren
dė birželio 9 d. Sikhs šalininkai irgi su tuo 
planu sutinka.

BBC praneša, kad valdžios perdavimas in
dų įstaigoms nepalie® kunigaikščių nepri
klausomybės. Po konferencijos partijų vadai 
ragino savo tautiečius vengti kraujo pralieji
mo.

Ministeris pirmininkas CL R. Attlee Londo 
ne ir vicekaraliu® Mountbattenas New-Del- 
hyje š. m. birželio 3 d. vienu laiku paskelbė 
suteikimą Indijai dominijų statuso. Atsižvel
giant į partijų vadų pageidavimus, valdžios 
perdavimas, kaip numatoma, įvyk® anksčiau 
kaip 1948 m. birželio mėnesį. Dominijų sta

ministerį pirmininką atsistatydinti. Sovietų 
įstaigos paprašyto® praleisti visas žinias, pri
menant, jog nepraleidima® prieštarautų tar- 
pusaviam susitarimui.

Londonas. (BBC) JAV senato užsienio ko
misijos pirmininkas Vandenbergas įvykius 
Vengrijoje aptarė kaip komunistines machi
nacijas, turinčias tikslą nužeminti Vengriją 
iki sovietų vasalo padėties. JAV, Prancūzijos, 
Šveicarijos ir D. Britanijos pasiuntiniai, Ven
grijoje, iššaukti padaryti pranešimą apie įvy
kius.

JAV spauda apie Vengrijos įvykius
Vašingtonas (Dena). Amerikiečių spauda 

vertina sovietų priemone® Vengrijoje, kaipo* 
pastangas perduoti vengrų vyriausybės kont 
rolę į komunistų rankas. „New York Times” 
rašo, kad dabar Vengrija bus įrikiuota į so
vietų satelitinių ir policinių valstybių eilę 
šalia Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Ju
goslavijos. „New York Herald Tribune” siū
lo imtis priemonių šiai Maskvos politikai už 
kirsti kelią. „Denver Post” teigia” kad ly
giai tas pats būtų įvykę ir Graikijoje, jei 
JAV nebūtų suteikusios paramą. Radijo ko
mentatorių® Pearson išreiškė nuomonę, kad 
Vengrijos įvykiai „yra dalis*naujosios sovie
tų politikos kiek galint išplėsti Rytų Euro
poje savo įtaką dar prie sekančią užsienių 
reikalų ministerių konferenciją”.

ramumai padarė daug nuostolių žemės ūkiui, 
ne® rytinėje salos dalyje nuostoliai prilygsta 
visų metų

Maskva 
da” rašo,

derliui.
v v

Ieško savo piliečiu
(UP). Viename straipsnyje „Prav- 
kad Rusija niekuomet neišsižadės 

savo pretenzijų į tūkstančius savo piliečių, 
kurie dar esą laikomi išvietintųjų ir karo 
belaisvių stovyklose Vakarų Europoje. Mask
va niekuomet nepripažinsiantijo® piliečių iš
vežimo į kitus kraštus teisėtumo. Sudarytąjį 
planą dėl išsiuntimo darbininkų į Prancūziją 
,Pravda” laiko priešingu tarptautiniams su
sitarimams. Be to prikišama prancūzams, kad 
kai kurio® stovyklos esančios karo nusikaltė
lių administruojamos. Laikraštis baigia ši
taip: „Prancūzų įstaigom® tenka tiesioginė 
atsakomybė už sugrąžinimą rusų piliečių į 
jų tėvyne”

ir skurdą
JAV PAREMS ITALIJĄ

Vašingtonas (Dena). JAV užsienių reikalų 
ministeris Marshallis pareiškė, kad naujai 
italų vyriausybei jis linki pasisekimo. Ji® pa 
gyrė italų tautos pastanga® eiti demokrati
jos linkme ir prižadėjo, kad JAV ir toliau 
Italiją parems.

Vašingtonas (Dena). Buvę® nžs. reik, mi
nisteris Byrnes’a® ragino prez. Trumaną su
teikti Italijai 100 mil. dolerių paskolą. Pre
zidentas jį painformavęs, kad ta® klausimas 
bus svarstomas kai grįž iš Italijos Eksporto 
— Importo banko komisija, kuri dabar tyri
nėja kokio® Italijai paramo® reikia.

Austusas įgalintų Indiją, kaip ir Kanadą bei 
traliją, leisti savus įstatymus.

Žemuosiuose Rūmuose Attlee pasiūlė 
šios sesijos metu priimti valdžios perleidimo 
įstatymą, kad dar šiai® metai® būtų galimą 
įgyvendinti dominijų teisės suteikimą.

Winstona® Churchillis pasisakė, kad konser 
vatorių partija nebus priešinga šiam vyriau
sybės žygiui.

Ratifikavo taikos sutartis
Vašingtonas (Dena). JAV senatas ratifika

vo taikos sutarti® su vadinamosiomis sateli
tinėmis valstybėmis. Senatoriaus W. Ful- 
brighto iškelta® siūlymas atidėti ratifikavimą 
taikos sutartie® su Italija buvo atmestas 67 
balsais prieš 20 balsų. Pats ratifikavimas 
minėtos sutartie® buvo nubalsuota® 78 bal
sai® prieš 10 balsų. Taip pat buvo ratifikuo
tos fn taikos sutarty® su Rumunija, Bulgarija 
ir Vengrija. Anglija šia® sutartis jau yra ra
tifikavusi. Sutarty® įsiteisės, kai jas ratifi
kuos dar Sovietų s-ga ir Prancūzija.
Trumanas kalbės Kanados parlamente

Vašingtonas (DPD). Baltieji Rūmai paskel
bė, kad Prez. Trumanas lankydamasis Kana
doje, birželio 11 d. kalbės Kanados parla
mente. Spėjama, kad birželio 12 d. vakare iš
vyks atgal į JAV.

Italių espublikos metinės
Roma (DPD). Praėjusį įpirmadienį Romoje 

įvyko respublikos įkūrimo metinė šventė. 
Apie 70.000 Romo® gyventojų traukė su fake
lais pro prezidentūros rūmus. Valstybė® pre
zidentui de Nicola nuolat buvo keliamos ova
cijos. Piazza del Popolo aikštėje demonstravo 
apie 25.000 italų su raudonomis vėliavomis. 
Pirmą kartą po karo Romoje įvyko paradas. 
Parlamento rūmuose buvo suruošta® didelis 
priėmimas. Prezidentą® de Nicola buvo ly
dimas savo asmeniškos sargybos.

Opozicija prieš de Gasperį
Roma (UP). Naujai sudarytoji de Gasperi’o 

vyriausybė, susidedanti vien iš krikščionių 
demokratų ir nepriklausomųjų, iš karto su
sidūrė su stipria opozicija. Kairiųjų spauda 
smarkiai puola naująją vyriausybę ir reika
lauja ją nuversti. Visuose didesniuose Italijos 
miestuose yra šaukiami masiniai opozicijos 
partijų susirinkimai.

dar

Dvylika valstybių s.ūiosi padėti Europai
Lake Success (DPD) Iš 55 Jungtinių Tautų 

narių 12 valstybių sutiko prisidėti prie teiki
mo paramos nuo karo nukentėjusiems Euro
pos kraštams po to, kai Unrra užbaigs savo 
programą. Tie 12 kraštų yra: JAV, D. Bri
tanija, Rusija, Danija, Norvegija, Lenkija, Ju 
goslavija, Švedija, Čekoslovakija, Prancūzija, 
Naujoji Zelandija ir Australija. Kad galima 
būtų perimti iki šiol Unrros varytąjį Euro
pos kraštų šelpimo darbą yra reikalinga 583 
milijonai dolerių.

JAV kongresas jau seniau yra paskyręs 350 
mil. dolerių pašalpoms. D. Britanija 40 mil. 
dolerių yra skyrusi Austrijai paremti. Danija 
žada skirti tam reikalui 4 mil. dolerių. Ju
goslavija numato tiekti miško, gydomųjų žo
lių ir vaisių iki vieno milijono dolerių ver
tės. Australija ruošia paramos teikimo planą 
iki 13 ml. dolerių vertės. Lenkija numato pa 
tiekti dalį savo cukraus pertekliaus.
JT RUDENS SESIJA — RUGSĖJO 17 D.

Į Jungtinių Tautų pilnatie® sesiją, kuri pra
sidės rugsėjo 17 d., pirmą kartą savo dele
gaciją siųs ir Švedija. Delegacijos sudėtin 
skiriami Švedijos užsienio reikalų ministeris, 
prekybos ministeris ir švedų pasiuntinys 
Vašingtone.

— Julian Huxly, UNESCO generalinis

REPATRIJACIJA
Amerikiečių zonos išvietintieji asmenys, 

kurie po birželio 15 d. užsiregistruos repatri
juoti, nebegaus skiriamojo 60 dienų maisto 
aprūpinimo. Laikotarpyje nuo balandžio 15 
d. ligi birželio 1 d. į savo tėvynes grįžo: 
10.674 lenkai, 290 jugoslavą, 104 latviai ir 
79 Sovietų s-gos piliečiai. (Dena)

Žinios is Balkanų^
Londonas (DPD). Belgrado radijo siųstu

vas paskelbė Jugoslavijos agentūros oficialų 
komunikatą, kuriame paneigiami gandai dėl 
ruošimosi pulti Graikiją.

Atėnai (Dena). Graikijos žinių agentūra 
pranešė, kad Bulgarijos pasienio karininkai 
ginklu grasino Jungtinių Tautų sienų inci- 

’ dentam® tirti komisijos nariams, kai jie mė
gino pereiti sieną į Bulgariją. Komisija tu
rėjo ištirti Graikijos skundą dėl neseniai 
įvykusio pasienio incidento.

Atėnai (DPD). Graikų užs. reik, ministeris 
Tsaldaris painformavo ministerių kabinetą, 
kad JAV neturi nusistatymo siųsti Į Graikiją 
karines pajėgas. Amerikiečių ekspertai esą 
linkę pritarti sudarymui 65-ių naujų pulkų. 
Bet graikų kariniai sluoksniai pirmiausiai 
norėtų gerai apginkluoti dabar turimus kari
nius vienetus.

Lake Success (Dena). Graikų vyriausybė 
Jungtinėms Tautom® įteikė naujus skundu* 
kaltindama Jugoslaviją ir Albaniją dėl pasie
nio incidentų. Skundus prašoma perduoti 
Saugumo Tarybai.

TRUMPAI
* Kanados žemųjų rūmų žmogaus teisių

komisija šiuo metu svarsto įstatymo pasiūly
mą, kad Kanadoje būtų uždraustos komunis
tinės organizacijos. (AP)

* Ministeris pirmininką® ir parlamento pir
mininkas susitarė lapkričio 9 d. įvykdyti Ita
lijoje rinkimus. (Dena)

* Bavarijoje suimta 10 žymiųjų buv. nacių 
žmonų: Goeringo, Franko, Hesso, Streicherio, 
Jodlio, Keitelio, Sauokelio ir tt.

* Irano pasiuntiny® Sovietų s-gos užsienių 
reikalų ministeriui įteikė antrąją notą pra
šydamas sumokėti 20 mil .dolerių karo skolą.

Londonas (BBC) Britų okupacinė valdžia 
atsisakė duoti leidimą SĖD partijai Veikti 
britų zonoje kol SPD narių dauguma to ne
pageidaus

Londonas. (BBC) Amerikiečių zono® žydų 
rabinų konferencija, įvykusi netoli Muenche- 
no, pasiuntė popiežiui telegramą prašydama 
jį paremti žydų emigracija į Palestiną.

Londonas. (BBC) Trumanas reikalauja sus
tabdyti Palestinoje bet kokį terorizmą. Prieš 
porą dienų teroristai buvo išsprogdinę netoli 
Haifos naftos perdavimo vamzdžius. Apie 800 
to naftos nuėjo niekais. Perdavimo vamz
džiai jau sutaisyti.

D. Britanijoje gauta 12 laiškų su sprogsta
mąja medžiaga. Laiškai adresuoti žymiesiems 
Britanijos vyrams. Manoma, jog ir čia esąs 
žydų teroristų darbas.

Londonas. (BBC) Britų okupacinės valdžios 
Vokietijoje pranešimu, 10.000 DP iš britų 
zonos jau išvežta į D. Britaniją savanoriškai 
dirbti jos pramonėje.

direktorius spaudai pranešė, kad ji® birželio 
4 d. iš Paryžiaus išvyks į Pietinę Ameriką. 
Toje kelionėje ji® išbus 4 savaite® ir rūpin
sis paruošti UNESCO susivą^iavimą, kuris 
turi įvykti Meksiko City lapkričio mėnesi.

(AP)

VOKIEČIŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA
Miunchenas. Penktadienį, 9 vai. 30 min., 

įvyko pirmasis ministerių pirmininkų konfe
rencijos posėdis. Rytų zonos vyriausybių še
fai, SĖD nariai, kurių dalyvavimas konseren- 
cijoje iki pat paskutinio momento buvo ne
aiškus, pagaliau atvyko, bet dar paruošiamuo
sius pasitarimu® nebaigus, naktį į penktadie
nį vėl išvyko.

Bavarijos vyriausybė paskelbė, kad rytų zo 
no® min. pirmininkai statė konferencijai to
kį reikalavimą: „Kaipo lemiančią sąlygą mes 
siūlome konferencijos pasitarimam® pirmuoju 
dienotvarkės punktu: centrinės vokiečių vy
riausybės sudarymas ir sukūrimas vienalytės 
vokiečių valstybės susitarus su demokratinė
mis partijomis ir profsąjungomis”.

Likusieji ministerial pirmininkai tęsia pa
barimus apie esamu® ūkiškuosius sunkumus 

ir svarsto maitinimo bei pabėgėlių proble
mas
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Mountbattenas likviduoja Britu Indija
1774 metais Sir Warren Hastings, anglų vy 

riaasybės vyras ir kolonialinis politikas, bu
vo paskirtas pirmuoju generaliniu guberna
torium Britų Indijoje. 1948 m. birželio mėn., 
35-tasis ir paskutinysis generalinis guberna
torius ir Indijos Imperijos vicekaraiius, lor- 
da^ Mountbatten’as, nuleis britų vėliavą nuo 
New Delhio gubernatūros stiebo. Tarp šitų 
dviejų datų, tarp pradžios ir pabaigos didin
gojo istoriško epo yra vienas ir trys ketvir
čiai šimtmečio Indijos istorijos: užkariavimas 
ir pavergimas vienos žemės dalies, vienos 
tautos atbudimas, išsivystymas vieno apatiško 
krašto į galingą ūkinį faktorių, kurio aukš- 
čiatiBias įstatymas buvo tikybinis fanatizmas 
ir feodalinis riteriškumas; atsiradimas fabri
ku bei universitetų, ligoninių bei geležinke
lių, tvenkinių bei anglies kasyklų; pradžia 
Vietinių savivaldybių, „pasyvus pasipriešini
mas” bei Nehrus’o septynių metų kalėjimas, 
streikai bei konferencijos, gatvių kovos bei 
baltosios knygos, choleros epidemijos bei ka
riški paradai ir derybos, derybos, derybos ... 
Laike vieno ir trijų ketvirčio šimtmečio Old 
England kišo savo geriausias jėgas, savo ver 
tingiausią energiją, savo aktyviausius valdi
ninkus, savo pinigus ir savo galią į šitą di
deli nežinomą, paslaptingą bei neramų kraš
tu Ir per vieą tą laiką ji rinko iš to krašto 
garbę bei turtą, žaliavų bei kareivių, auksą 
bei pasaulinės galybės svorį. Žingsnis po 
žingsnio, įvykiamg apgalvotai ir organiškai 
plėtojantis, kaip tai anglų tradicija reikalau
ja, Londonas reformavo nuo šito šimtmečio 
pradžios indų konstitucijos sistemą, suteikda
ma* indų patarėjams bei ministeriams, indų 
išrinktientg parlamento atstovams ir kunigaikš 
tižiai Miharadžų Tarybai (Chamber of Priri
eto) vis didėjančią įtaką Į centro ir provin
cijų jetatymdavystą bei administraciją.

Argi tai yra seno ir pavargusio milžino re- 
zignuotas išsižadėjimas išsprendimo uždavi
nį kurie viršija jo nusilpnintą jėgą? Argi 
po britų armijos pasitraukimo iš Egipto ir 
po misijos nepasisekimo Palestinoje tai yra 
vėl naujas „britų imperializmo” pralaimėji
mas ir žingsnis į pilną imperijos sugriuvi
mą, kaip dabar tvirtina džiūgaują priešinin
kai O gal tai yra tikslus pritaikymas pra
našautų laisvių, kurias socialistų vyriausybė 
su drąsa ir pasiryžimu nori iš abstraktaus sa 
vo partijos programos neprivalumo paversti 
l politinę tikrovę?

Tai yra suraizgytas politinis žaidimas, be- 
gaftois frakcijų, grupių, luomų bei religinių 
kovą svaigimas, kurio paskutiniajame akte 
dabar meg dalyvaujame. Susidarius daugybei 
aplinkybių, atrodo, kad senas, tvirtas, neper
maldaujamas indų muzulmonų diktatorius, Al 
Jionah, savo svarią diplomatiją ir savo azar 
tiltai, intrigų kupinu žaidimu yra per daug 
įtempęs lanką ir tuo iššaukęs raidą,' kuri gali 
H * jo šalininkus lengvai privesti prie ka
tastrofos. Londono vyriausybė leido pasirink
ti atsakingiems indų vyriausybės vyrams: ar
ba laike metų susitarti dėl Indijai bendros 
konstitucijos, dėl sudarymo visą Indiją atsto
vaujančios valdžios ir dėl balsavimo būdo į 
indų steigiamąjį seimą — arba pralaimėti lo
šimą, didelę ir vienintelę progą nebepakeičia
mai praleidžiant. Paskutiniuoju atveju, kaip 
Attlee yra jau grąsinęs, Mountbatten’as 1948 
m. birželio mėn. perduotų skeptrą ne centra- 
linei visuotinei valdžiai, bet jau tada būsian- 
čkmfe indų provincijų ir kunigaikštijų jung
tinėms valdžioms, perleisdamas joms pačioms 
laikinog centralinės vykdomosios valdžios. su
karintą, arba tektų atsisakyti nuo valstybės 
vienybės, pasitenkinant keliais tuzinais arba 
keliais šimtais atskirų suvereninių indų vals
tybių. Nehru ir Jinnah turi pasirinkimą: jų 
rankose yra Indijos ateitis, jie turi vienus me
tus laiko.

Pandit Nehru, kuris vis daugiau pasižymi 
esąs valstybės vyras su negirdėtomis morali
nėmis ir politinėmis kokybėmis, jau griebėsi 
iniciatyvos ir atsileido užsienio politikoje, o 
vidaus politikoje sustiprino savo poziciją: jis 
dėkoja Attlee už jo atvirumą, pasižada suda
ryti draugiškumo ir prekybos sutartis su D.' 
Britaniją, gal net ir karinę sutartį, apibudina 
„Jungtinių Indijos Respublikų’’ priėmimą į

Pozicijų keitimas
Karo ministerijai artimų sluoksnių infor

macijomis remdamasis Associated Press ats
tovas Londone praneša, kad Anglija ketinan
ti pasitraukti iš Viduržemio jūros sektoriaus 
ir savo atsakingumą perleisti Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Po 2 ar 3 metų, pvz., 
Sueso kanalo gamyba būtų patikėta ameri
kiečiams, o imperijos gynimo linijos būtų 
perkeltos vien į rytinę Afriką, kur dvi Rode- 
zijos ir Kenija būtų, be abejo fortifikuotos.

Posūkis 50 m. trukusioje politikoje nereiš
kia, kad D. Britanija atsisako nuo politinių 
ir ūkinių interesų Viduriniuose Rytuose. (1M)

* Anglijoje iš 7 santuokų 1 baigiasi ištuo
ka. įsteigtos 2 organizacijos jaunuomenės 
paruošimui santuokiniam gyvenimui.

Londonas. (BBC) Prancūzijos fraleistas iš 
internavimo, kadaise pagarsėjęs rifkabilų su
kilimo vadas, Abdel Krintąs gavo Egipto 
valdžios pasiūlymą apsigyventi Egipte su są
lyga, kad nepolitikuos.

Jungtinių Tautų tarpą (kurioms Indija jau 
nuo jų įsisteigimo priklauso, lygiai taip kaip 
ji anksčiau priklausė Tautų Sąjungai) — ir 
tuo pat laiku griežtai atmeta vėl naujai for
muluotą Jinnah'o reikalavimą įsteigti muzul
monų „Pakistano” valstybę valstybėje, kas iki 
šiol buvo sąlyga, be kurios Jinnah nesutiko 
bendradarbiauti su kongresine partija... Vie 
ni metai lieka apsisprendimui, išdirbimui nau 
jos konstitucijos, išrinkimui centralinių orga 
nu, — arba įvyks pilietinis karas su chaotiš
komis pasekmėmis.

Ir kaip tik šituo atžvilgiu Mountbatten’o 
paskyriihas likvidatorium turi labai didelės 
reikšmės. Mountbatten’o patarėju Indijoje yra 
ilgametis britų generalinio štabo viršininkas, 
Sir Hastings Ismay, kuris laike viso karo bu
vo Churchillio nematoma „Pilkoji Eminenci
ja”, šaltas skaičiuotojas ir aukštai kvalifikuo 
tas raštinės generolas, nepaprastas nesuval
domo Mountbatten’o pramuštgalviškumo pa- 
pildytojas. Mountbattena’g ir Ismay — ne
paprasti, bet jie be abejo sudaro įspūdingą 
vienetą; du karininkai Delhyje vienas šalia 
kito, lemiamame indų tautinio renesanso pe
riode: tai yra aiškus perspėjimas visiems, 
kpriuos tai liečia, i. y. pirmoje eilėje indų 
valstybėms vyrams, politikams ir valdžios pa 
reigūnams provincijose, kad lemties perpildy
tą 1948 m. birželio mėnesį pilietiniai karai 
prievartos būdu iššaukti atsiskaitymai ir kru
vini indų valstybės sugriuvimo reiškiniai tu 
rėš skaitytis su nieko nebijančia, energinga, 
Indiją apleidžiančia kolonijaline galybe. Na
mas, kurį D. Britanija apleidžia, po to kai ji 

romano aoKtrina

Sėvo užkrečiamu juoku, pavydėtinu judrumu Olga sužavėdavo 
ne vieną vyrą. Kaip jūroj vanduo, taip joje atrodė neišsemiama 
gyvybės ir jaunatvės energija. Iš kur tiek daug ir tryško? Kiek 

■ aš buvau melancholiška, tiek ji choleriška. Griežtas priešingumas 
tarp mudviejų.

Vis dėlto keistoka buvo ta mano Olga. Daug jai piršosi padp- 
rių vyrų. Ji tik skardžiai nusikvatodavo ir abiem rankom numo
davo. Ko ji laukė ir ką galvojo? Niekad apie savo ateitį rimtai 
nekalbėdavo. „Kas bus — pamatysim, o nebus — nereikia“? — 
lengvai atsakydavo. Tiesa, ji turėjo' savo nuolatinį gerbėją, kaip 
ir sugyventinį. Bet tik iš bėdos. Olga mėgo puoštis, gražiai visur 
pasirodyti. Štai, kad ir dabar: pliaže ar kurhauzo salėj ji švitėjo 
savo apdaru, kaip kokio pirklio ar bankinko duktė. Tiems reika
lams savo tiesioginio uždarbio, aišku, jai neužteko. Tačiau Olga 
sugebėjo taip sutvarkyti savo gyvenimą, kad tasai solidus krūvos 
metų fabriko direktorius nedaug tesuvaržė josios laisvę.

Dabar aš daugiausia buvau Olgai dėkinga, kad ji smarkiai išju
dino mano vyrą. Josios draugystėj jis niekad neatsisakydavo nuo 
pajūrio restorane five o’clock’ų. Vakarais dažnai nueidavom J 
puošnią gyvą kurhauzo salę. Dabar ir aš turėdavau progos sočiai 
pasišokti. Tik šokių metu šiek tiek nutoldavau nuo savo vyro akių. 
Taip jis mane čia saugojo, taip pavydžiai dabojo, jog beveik nė 
žingsnio neleisdavo vienai nužengti. Tiek visai be reikalo. įokių 
aš čia slaptų sumanymų neturėjau. Buvau patenkinta, kad pa
siekiau savo tikslą, kad galiu pasidžiaugti jūra, linksmais žmonė
mis ir prasivėdinti ligi soties.

XXIII.
Parvykusi į miestą tuojau pasigedau Onutės. Vis Įtikinėjau, 

nes buvo sakyta, kad tik per atostogas paleidžiama į namus. 
Praėjo gal ir pora savaičių, o Onutė vis nesirodė.

Paklausiau vyrą, kad čia dabar atsitiko. Jis gana nedraugiškai 
pasižiūrėjo į mane: „Gana! Užteks! Pakankamai prisivedžiojo ji

ten yra išgyvenusi vieną ir trio ketvirčius 
šimtmečio, turi būti švarus ir pavyzdinga
me stovyje perduotas paveldėtojams. Tai yra 
gilesnė prasmė dvigubo paskyrimo: Mount- 
batten’o ir Istnay’o.

Paskutinis Indijos anglų vicekaraiius daug 
kuo skiriasi nuo savo 34 pirmatakų. Šitas jau 
nas 46 metų karaliaus giminaitis yra ypatin
gai iškilęs ir pasižymėjęs karo metu. Jame te 
ka trys ketvirčiai vokiško kraujo (tik jo tė
vas pakeitė savo kunigaikštišką pavardę, pa
prastai išversdams Battenberg į Mountbat- 
ten).

Jam buvo pavestas naujai sukurtų „koman
dinių” formacijų paruošimas. Jis vadovavo 
legendariniam Dieppe užpuolimui ir išmoko 
vadovauti parašiutistų ir tankų daliniams. 
Dar prieš invaziją jis yra atšaukiamas ir siun 
čiamas į Rytų Aziją, tampa vyriausiu vadu

Didžiausias žygis karo istorijoje
Kai 1943 m. rugpiūčio mėnesyje Quebece, 

Kanadoje, įvyko „keturių didžiųjų” konfe
rencija, kuri nustatė planus Vakarų sąjun
gininkų invazijai į Europą — amerikiečiai 
turėjo vieną vienintelę diviziją Anglijoje. 
Kaip atsimename, invazijai laikas buvo nu
statytas 1944 m. gegužės mėnuo. Bet kadan
gi amerikiečių kariniai sluoksniai turėjo 
įvykdyti milžiniško maštabo operacijas, tai 
tas terminas nusitęsė ir invazija prasidėjo 
tik birželio 6 d.

Norint, kad ši operacija būtų pasekmin
gai įvykdyta, reikėjo atlikti milžiniškus dar
bus. Invazijos išvakarėse Jungtinės Ameri
kos Valstybės turėjo Anglijoje daugiau kaip 
vieną milijoną gerai apmokytų ir apginkluo
tų vyrų. Anglų inžinieriai buvo įruošę dau
gybę pastatų miestuose ir kaimuose ameri
kiečių kariams apgyvendinti. Reikėjo bega
lės sandėlių municijai ir karo medžiagai su- 
krauti. Naujai įruoštų aerodromų ištisinis il
gis, palyginus, atitiktų gatvei tokio ilgumo, 
kuri tęstųsi nuo Naujorko ligi Maskvos. 
Anglų uostuose buvo iškrauta 18 milijonų 
tonų krovinių. Į anglų salą iš Amerikos bu
vo atgabenta 57.000 geležinkelių vagonų ir 
3.000 lokomotyvų. Per mėnesį prieš invazi
ją vagonų ir lokomotyvų pristatymas turė
jo būti sustabdytas, nes Anglijoje nebebuvo 
nė vienos laisvos geležinkelių šakos, kur bū 
tų buvę galima juos pastatyti. Buvo paga
minta 125 milijonai Prancūzijos žemėlapių 
iš kurių kiekvienas amerikiečių karys iš anks 
to turėjo pažinti tą vietą, kurioje jam teks 
būti laike invazijos.

Normandijos pakrantė invazijai buvo pa
rinkta tik po ilgų tyrinėjimų. Reikėjo nusta
tyti vokiečių gynybos pajėgumą ir jų divizi
jų paskirstymą. Tos vietos pasirinkimą, bu
vęs tuo metu amerikiečių armijos šefas, da
bartinis užsienių reikalų ministeris genero
las George C. Marshall’is, šitaip motyvavo 
savo vėlybesniame pranešime JAV krašto ap 
saugos ministeriui: „Nebuvimas didelių uos
tų buvo rimta invazijos kliūtimi, bet tq ne
parankumą. išlygino ta aplinkybė, kad toje 
vietoje, palyginamai, buvo silpnesnė ir vo
kiečių gynyba. Uosius atstojo pasekmingai 
įruošti) anglų konstrukcijos dirbtini uostai. 
Lemiamos reikšmės turėjo ir tas, kad vo

tas svarbus uostas jau buvo amerikiečių 
koše. Ir toliau miestas po miesto teko 
jungininkams.

Rugpiūčio 2J d., prancūzams stipriai 
dedant, buvo paimtas Paryžius. Tuojau 
to sąjungininkai okupavo visą šiaurės Pran
cūziją ir pasiekė Vokietijos rubežius. Rugsė
jo 10 d. buvo išlaisvintas Liuksemburgas. Tą 
pačią dieną 1-ji amerikiečių armija įsiver
žė į Vokietiją. Lapkričio mėnesyje sąjunginiu 
kai pradėjo didyjį puolimą visu frontu: nuo 
Olandijos ligi Šveicarijos sienos. 1945 m. 
kovo 7 d. 1-ji armija joersikėlė per Rheiną. 
Balandžio 15 d. jau buvo pasiekta Elbės upė. 
Balandžio 26 d. amerikiečiai susitiko su rau
donąja armija prie Torgau miesto.

Paskutinis vokiečių pasipriešinimas pasi
baigė tada, kai gegužės 7 d. vokiečių gene
rolas Jodl pasirašė kapituliacijos sąlygas.

man su visdkiais kareiviais Tegul dabar kaime paraito sau 
uodegą!“

Kaip perkūnas be audros, taip mane pritrenkė šitie žodžiai. Aš 
greit dingau miegamajame ir užsidariau. Visas vasaros filmas pa-
suko atgal. „Vadinasi, jis žino ir gal viskas kuo smulkiausiai jam 
išaiškinta. Bet kodėl gi toks santūrus ir šaltas? Nė menkiausios 
užuominos. Ką gi tai reikštų? Ir apie Onutę ne pats prašneko, bet 
tik mano paklaustas. Įdomu, kada tai jam paaiškėjo? Tikriausiai 
ligi atostogų dar. Na žinoma! Juk ne veltui taip rūsčiai buvo at
sakęs man dėl Palangos. O paskum, toj pačioj Palangoj, kaip jis 
stropiai mane sekiojo. Keista, be galo keista! Kas gi būtų tai pa
daręs? Na žinoma, kad Verutė! Bet pala, pala...“

Čia man siaubingai iššoko visai nauja mintis. „O jeigu Olga? 
‘Kodėl gi ne! Juk ji po pirmojo viešo Naujų Metų baliaus nors ne 
dažnai, bet užeidavo pas mus. O gal ir mieste ar įstaigoj susitik
davo su Tonia? Aš tokia naivi, kad labai pasitikėjau ja ir beveik 
viską atvirai pasipasakodavau. Jeigu tai būtų Olga, kokią gyvatę 
aš laikiau prie savo širdies... Ne! Taip neleistina, kad aš daugiau 
visai atvira ir nuoširdi su ja būčiau. Pirma reikia gerai pažinti 
žmogų ir tik paskum atverti jam savo paslaptis.“

Po keleto dienų man paaiškėjo, kad Tonia ne tik viską su
žinojęs yra, bet Ir savotiškų žygių jau padaręs. Su Pėtia susira- 
šinėdavau sutartu būdu. Aš turėjau pašte abonementinę dėžutę 
Nr. 333. Tik ten jo laiškai patekdavo, ir visada pati išslimdavau. 
Šitos mano paslapties niekas nežinojo dar.

Daug gavau iš poligono laiškų. Visi jie buvo linksmi, giedrios 
nuotaikos. Žinoma, su ilgesiu ir graudenimais, kad ilgai atsiskyrę 
ir toli vienas nuo antro, kada tokios svajingos, kurstančios vasaros 
naktys. O jis dažniausiai naktimis atlikdavęs kautynių pratimus 
ir pauzose jautriai prisimindavęs mane. Be to, prirašydavo laiš
kuose apie įvairius nuotykius, išdaigas ir būdingas to savotiško 
laukų ir miško karių gyvenimo smulkmenas.

Bet paskutinis laiškas... Koks jis klaikus ir šiurpulingas. 
Saugiai nešioju jį prie savo krūtinės. Kelintą kartą skaitau ir vis 
netikiu, kad tai tiesa. Niekaip neįstengiu suprasti tokios niekšy
bės.

Vargšas Pėtia... Kaip jis, bejėgiškai grūmoja ir graudžiai 
skundžiasi

Burmoje ir susipažįsta ten su techniškomis, 
politinėmis, psichologinėmis ir strateginėmis 
Rytų Azijos sąlygomis. Jo beprotiškas narsu-
mas, kuris siekia neįtikėtinumo, jo iniciaty
va ir gabumas greit išeiti iš padėčių, o pir
moje eilėje jo stebėtinas talentas ir žinoji
mas —buvo priežastimi jo paskyrimo Indi
jos vicekaraliumi. Atsargus ir metodiškas ad 
vokatas Clement Attlee ir jo vyriausybės se
nasis Indijos ministeris, truputį ekscentriškas 
lordas Pethick, buvęs pacifistas ir sufragetų 
judėjimo politinis patarėjas, atrodo, buvo ši
tuo, nuo jų labai skirtingu jaunu aristokratu 
taip sužavėti, jog jie išdrįso pravesti bandy
mą, patikėdami jam tokiu kritišku momentu 
Indijos su 400 mil. gyventojų vairą. Tai yra 
bandymas taip kaip ir nutarimas apleisti tą 
kraštą, suteikiant jam neribotą laisvę — bau 
dymas geros valios, išminties ir tvirtos išti
kimybės laisvę nešančiam tikslui, bandymas, 
kuris nepasisekęs gali atnešti daug kraujo 
praliejimo. (Echo der Woche) 

kiečiai toje vietoje invazijos nesitikėjo*
1944 m. birželio 6 d., 2 vai., 82-ji ir 101-ji 

amerikiečių parašiutininkų divizija, kartu «u 
anglų parašiutininkų divizijomis, buvo nu
leistos vokiečių įsitvirtinimų užpakalyje tarp 
Cherbourgo ir Caen miestų. Britų ir Kana
diečių divizijom vadovavo feldmaršalas Mont 
gomery, o amerikiečių gen. O. N. Brand- 
ley. Po neapsakomų bombardavimų iš oro 
ir iš jūros, 6 vai. 30 min. ant kranto buvo 
iškelti pirmieji pėstininkai ir tankai.

Vokiečių pasipr.ešinimas buvo begalo stip
rus. Žemė buvo stipriai užminuota. Buvo 
įrengta daugybė betonuotų lizdų patrankoms 
ir kulkosvaidžiams. Visos gatvės buvo pa
verstos judėjimo kliūčių įrengimais. Priešo 
artilerija buvo galinga, o iš oro puolė stip
rūs priešo naikintuvų junginiai.

Nežiūrint į tai, invazija vyko pilnu tem
pu. Visą laiką sąjungininkai leido ant kranto 
naujus dalinius ir kėlė didelius kiekius ka
ro medžiagos. Pirmosios dienos vakare ame
rikiečiai jau buvo iškėlę penkias divizijas su 
šarvuočiais, artilerija ir kitais pabūklais. Ii 
užpakalio sekė kitos divizijos.

Birželio ,7 d. amerikiečiai jau buvo savo 
prietiltį gerokai praplėtę. Jie užėmė miestą 
Bayeaux ir įsiveržė į Caen apylinkes. Birže
lio 13 d. sąjungininkai buvo 45 kilometrų 
atstume nuo Cherbourgo. Po keturių dienų 
Cherbourgag buvo apsuptas, o birželio 26 d.
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Masu*) tautos didysis mintytojas Vilius Sto
rasta-Vydūnas savo raštuose aiškina labai 
įdomią ir gyvenimo praktikos patvirtintą te
oriją. Jos pagrindinės mintys yra kitokios: 
visi gamtos reiškiniai ir gyviai, nuo mažiau
sio iki didžiausio, turi gavę iš Amžinosios 
Priežasties atitinkamą uždavinį — tikslą ir 
savo esimu jį vykdo. Vienoki ar kitokį už
davinį iš Jos rankų yra gavusi ir kiekviena 
tauta. Kol to uždavinio ir paskirties kuri 
nors tauta nėra atlikusi, ji niekuomet negali 
žūti ir dingti nuo šios žemės veido. Tautos 
gyvenime gali būti (vairių pasikeitimų, gali 
tekti jai pernešti nepaprastai sunkių smūgių, 
persekiojimų, naikinimų; gali (vairios aplin
kybės tautos .švytėjimą aptemdyti iki vos 
pastebimo rusenimo”, bet po tam tikro laiko 
tokia tauta vėl atsigauna, atgyja ir visu pla
tumu skirtąjį uždavinį vykdo iki galutino už
baigimo, Tokia yra neatšaukiama Kūrėjo va
lia. Sias filosofo Vydūno mintis labai aki
vaizdžiai patvirtina mūsų tauta ir jos gyve
nimas. Dar daugiau, permainingas, kartais 
iki merdėjimo siekiąs, bet vėl ir vis atgy- 
jąe lietuvių tautos gyvybingumas liudija, kad 
ji dar nėra išpildžiusi Visagalinčiojo Kūrėjo 
valios, paskirties ir jai duotojo uždavinio, to
dėl ji privalės keltis iš niūrios ir baisios 
šiandieninės padėties, jos gyvybingumas au- 
švytės dar nespindėjusia šviesa ir šios švie
sos išsiskleidime ji pasakys visam pasauliui 
savo Didįjį Žod|. Jau šiandien, pažvelgus | 
nueitą mūsų tautos kelią, aiškiai įžiūrimi to 
Didžiojo Žodžio kontūrai ir išryškėja Am
žinosios Priežasties jai skirtas uždavinys. 
Atsigręžkime trumpam laikui j mūsų taūtos 
praeiti ir iš jos pamatysime Kūrėjo valios 
pasireiškimą, mums paaiškės dabartinei ir 
ateinančioms kartoms duotasis uždavinys ir 
visai mūsų tautai lemtoji pareiga bei prasmė.

Amžinybės Kūrėjas, leidęs mūsų tautai ap
sigyventi miškinguose, upėmis ir ežerais gau 
šiai papuoštuose Baltijos pakraščių plotuose, 
tarė jai: „Dirbk, kurk, kovok ir, nebodama 
skausmo nei aukų, gink šitą žemę, kad galė
tumei atlikti Mano tau skirtąjį uždavinį, — 
jis yra svarbus ne tik tau, bet ir visam pa
sauliui!” Tiesa, Jis neapreiškė aiškiai to už
davinio, bet jo pradus įliejo | kiekvieno lie
tuvių tautos nario širdį ir sielą. Ir mūsų 
prabočiai ėmėsi darbo: jie be paliovos triū- 
sėsi, veikė,z kūrė. Jie išplėtė valstybės sie
nas nuo Baltųjų iki Juodųjų jūrų, jie davė 
karo ir politikos nepalyginamų vadų: Min
daugą, Gediminą, Algirdą, Kęstuti ir Vytau
tą Did|j|. Jie — mūsų prabočiai visi tapo 
didvyriais, bet gindami nuo šimteriopai ga
lingesnės plėšrių kaimynų brutalios jėgos 
jiems priklausiusią žemę, jie nesuspėjo, visu 
platumu atskleisti lietuvių tautoje glūdinčių 
dvasinių galių, nepajėgė išplėtoti kultūrinių 
vertybių, — nepasakė pasauliui Didžiojo žo
džio, todėl jų sukurtoji valstybė ėmė silpnė
ti, griūti iki pagaliau visai neteko savarankiš 
kūmo. Bet jau tos didžiulės valstybės griuvi
mo metu pasigirsta Didžiojo žodžio aidėji
mas ir lydi lietuvių tautą per ją užgulusią 
vergijos tamsą, per naikinimo, trėmimų ir 
žudymų tvaną. Tad aidėjimas vis plečiasi ir 
plečiasi; darosi vis garsesnis ir didingesnis. 
Jis per šimtmečius eina iki šių dienų: 1547

*) Pradedame spausdinti p. J. Jašinsko eilę 
straipsnių aktualiomis švietimo problemomis.

Red.

Lietuviu Tautos Didysis Žodis
metais Martyno Mažvydo „Katahizmusa pras 
tais žadžiais” pradėjęs reikštis, plačiu mas
tu perimtas vyskp. Motiejaus Valančiaus ir 
jo talkininkų — knygnešių, Jono Basanavi
čiaus ir kitų lietuvių tautos šviesuolių pas
tangomis ir valia virsta Lietuvog atgimimo 
Aušra, kurios šviesos atspindžiuose suskam
ba V. Kudirkos nulieto „Varpo”1 garsai, šau
kią kiekvienai lietuviškai pirkelei — „Kelki
te! Kelkite! Kelkite!” Ir Lietuva, Didžiojo 
Žodžio jėgog žadinama, savo sūnų krauju at
pirkta, keliasi Laisvam gyvenimui. Jis trum
pas, bet našus; visu grožiu ir skaistumu 
skleidžiasi kultūrinio dievmedžio žiedas: šim
tai pradinių ir aukštesniųjų mokyklų, akade
mijos ijr universitetas, teatrai ir konservatori
ja, gausingi periodinės ir neperiodinės spau
dos leidiniai, savi įvairių sričių menininkai 
ir mokslininkai, aukšto lygio inteligentija ir 
pažangi ūkininkija ir dar daug, daug kito
kių kultūrinės pažangos žiedlapių. Tam žie
dui nužydėti subrandinti Didžiojo Žodžio 
vaisių sutrukdo 1940 ir tolimesnių metų oku
pacinės šalnos, tebetrunkančios iki šios die
nos. Vėl lietuviškas žodis turi slėptis I po
grindi, vėl iš ten tas balsas aidi po lietuviš
ką žemę, vėl jis visos lietuvių tautos vardu 
šaukia Lietuvos valią:' „Buvau, esu ir būsiu

Sporto gyvenimo
Mudu krepšininku laimėjimai Monaco

Prieš kurį laiką mūsų spaudoje buvo ap
gailestauta, kad mųsų krepšininkai, išskyrus 
Vokietiją, negali pasireikšti tarptautinėje 
sporto arenoje ,esą nesiimama jokių žygių 
šiai „geležinei sienai” pralaužti, neparodo
mas mūsų krepšininkų. lygis užsieniams.

Visa tai, deja, tiesa. Mūsų sporto vadovy
bė ligi šiol neperdaugiausia pasižymėjo savo 
veiklumu. Tačiau atsiranda iš' pačių sporti
ninkų tarpo iniciatorių, kurie savo apsuk
rumu moka pro tą „geležinę sieną” pralįsti 
ir patekti net... į platesnius vandenis — | 
užsienius.

Tokia maloni staigmena neperseniausiai 
mus pasiekė. Štai, susiorganizavęs mūsų krep 
šininkų būrelis ne tik sėkmingai įsikūrė 
Strasburge, įsigydami Svetimšalio Legijono 
malonią globą, bet net sugebėjo „pralįsti” ir 
patekti į tarptautini krepšinio turnyrą. Tai, 
žinoma, iš jų pusės ne tik laimės, didelės lai
mės, bet ir gražios lietuviškos iniciatyvos 
vaisius.

Taigi, kas drjstų po šio neigti, jog mūsų 
krepšininkai nėra veiklūs? Ligi šiol mes juos 
tepažinom, kaip geru® krepšininkus, gi šian
dien galime pasidžiaugti ir jų organizacine 
iniciatyva, veržlumu, prasimušant savo jėgo
mis i tarptautinę sporto areną.

Kaip praneša prancūzų spauda, š. m. ge
gužės 24—25 d. d. mažojoj Monaco kunigaikš 
tijoj jvyko „didžiulis tarptautinis krepšinio 
turnyras” (taip buvo skelbta rungtynių die
nomis plakatuose). Turnyrą-globojo pats Mo 
naco princas Albertas I, kuris buvo paskyręs 
turnyro laimėtojui didžiulę sidabrinę taurę 
su savo herbu. Turnyre dalyvavo šių valsty
bių krepšinio ekipos: Prancūzija (Paryžiaus 
stipriausia komanda Stade Francais Paris su 
kapitonu Ruzgiu priešaky), Šveicarija (S. A. 
Lugano), Monaco (A. S. Monaco) ir Pran

per amžius gyva!” Tas šauksmas darosi ypa
tingai garsus kiekvieno lietuvio širdyje tada, 
kai mūsų tauta atsistoja ant bedugnės kraš
to, kai kitų tautų žmonės nebetiki jog gaju
mu ir jai ruošiasi rašyti nekrologą. Svetimų 
tautų nariai nesupranta, jog pašalinių jėgų
— piktų kaimynų smaugiama ir marinama 
Lietuva iš tų kančių semiasi jėgų naujam gy
venimui, naujiems žygiams ir vyriausiam jos 
tikslui — Didžiajam Žodžiui. Ar nepatvirti
na šio teigimo devynioliktojo amžiaus kai 
kurių „mirštančių tautų” mylėtojų sentimen
talus noras surinkti lietuvių tautos palaikus
— dainas, pasakas ir kitus liaudies kūrybos 
turtus, kad parodyti „gyvybingosioms” tau
toms š| tą buvusios Lietuvoj ir jos žmonių; 
ar nepatvirtina to teigimo ir pati jauniausia 
mūsų tautos dalis kritiškaisiais momentais 
verždamosi prie mokslo ir šviesos šaltinių: 
1941—44 metais, kai okupantai vokiečiai vi
sokiais būdais stengėsi užsmaugti mūsų ben
drojo lavinimosi ir mokslinimosi mokyklas, — 
tada Lietuvos jaunuomenė dar nebūtu mastu 
veržėsi ( tas mokyklas; ar, pagaliau, nepat
virtina to šių dienų tremties jaunimas — 
studentai ir moksleiviai, badmiriškai maitin
damiesi ir užuolandose, palėpėse ir panašaus 
pobūdžio urvuose įsikūrusiose mokslo švento

cūzijos Svetimšalių Legijonas, kurio spalvas 
gynė mūsiškiai krepšininkai. Tenka atkreipti 
dėmesys, jog lietuviai negalėjo likti incogni
to, nes plakatuose buvo skelbiama, jog Sve
timšalių Legijono globoje žaidžia buvęs Eu
ropos krepšinio meisteris (Ex-champions d’ 
Europe).

Prancūzų spauda gana šiltais žodžiais pa
brėžė, jog Legijono ekipoje žaidžia lietuviai. 
Reikia pripažinti, kad tai nebuvo ,stipriausia 
mūsų krepšinio ekipų tremtyje, kurią mes 
esame linkę laikyti mūsų „reprezentacine” ko 
manda, o tik antrailė, atsitiktinai susibūrusi 
ekipa.

Tačiau ir šioji antraeilė komanda parodė 
svetimtaučiams, jog lietuviai yra „apsigimę 
krepšininkai.”

Paryžiaus laikraštig „L’Equipe” gegužės 24 
d. savo puslapiuose rašo: „Si vakarą Alberto 
I-jo stadijone įvyks. Monaco Sporto Sąjun
gos (L’Association Sportive de Monaco) ren
giamas tarptautinis krepšinio turnyras. 20 vai. 
30 min. žaidynes pradės moterų ekipos: Ni
cos Universiteto klubas (N. U. C.) prieš Mo
naco Sporto Sąjungą (A. S. Monaco) 21 vai. 
30 min. Prancūzija — Svetimšalių Legijonas.

Stade Francais de Paris ekipa susideda iš 
šių žaidėjų: Ruzgis, Fabrikant, Bonnevie, Ben 
derejien, Poleto, Chamorel ir Marrec.

Svetimšalių Legijono ekipa, vakar atvykusi 
I Kunigaikštiją, jau spėjo pasitreniruoti Liud 
viko II stadijone. Jos žaidėjai: broliai And
riulis Adolfas ir Alfonsas, Bagdonas, Duliū- 
nas, Johansonas, Katilius (komandos kapito
nas ir vadovas), Lapienis, Rebay, Todaroff ir 
Varkala.

Monaco išstatė savo įprastinę ekipą, kurių 
tarpe: Quenin, Albos, Franco, Rocca, Dumet, 
Svarra, Zappellini ir Richelini. Jie privalės 

vėse? Kai kitos tautos, atlikusios, joms skir
tą pasaulyje uždavinį, patekusios į draskymų, 
naikinimų ir žudynių viesulą, rezignuoja ir 
apatiškai pasiduoda likimo valiai, lietuvių, 
tauta-priešingai: juo didesnis vargas ir kan
čios, persekiojimai ir smaugimas, tuo atkak
liau tam priešinasi ir kovoja. Ji — lietuvių 
tauta kitaip ir negali elgtis, nes joje glūdin
čios ir | viso pasaulio kultūrines vertybea tu
rinčios ateityje įsilieti dvasinės jėgos ver
čia ją tatai daryti. Argi tauta, padovanojusi 
kitoms tautoms tiek genijų ir garsenybių 
(lenkams - Adoma Mickevičių, Kraševskį, 
Tovianskj, Poderį-Poderevskį, O. Pilsudskį..., 
rusams — Dostojevskį, Dobužinskį, Balmontą, 
J. Baltrušaiti..., vokiečiams — Emanuelį Kan
tą, Simaną Dachą, Sudermanną..., prancūzam, 
— Oskarą Milašių, Apollinairą — Kostro- 
vickį...; plačiau apie tai žiūr. „Mūsų Kelias" 
nr. 15, „1918 m. Vasario Šešioliktosios reikš
mė”) galėtų dingti iš istorijos, nepasakiusi 
pasauliui savo Didžiojo Žodžio savo gimtąja 
kalba ir Savais genijais? Ne, tūkstanti kartų 
nei!! Visų pirma ji privalo išpildyti Visatos 
Kūrėjo valią, kaip ją yra įvykdžiusi mažytė 
Elada. Mes taip pat, poeto St. Santvara žo
džiais, „esame maži, esame silpni, bet mūs 
dvasiai nėr ribų nei žemėj, nei padangėj...” 
Tos jėgos turi išsiskleisti ir subrandinti vai- 

sių-Didįjį Lietuvių Tautos Zod|.
J. Jalinskas.

prieš tolygų priešą žaisti su didžiausiu va
lios ir pastangų įtempimu.”

Tos pat dienos (gegužės 24-tosios) „Nice- 
Matin” deda tokią antraštę: „Svetimšalių Le
gijonas su savo Europos čempijonaig gali lai 
mėti Monaco turnyrą”.

Laikraštis pabrėžia, kad šeštadienio (do
miausios rungtynės būsiančios Prancūzija — 
Svetimšalių Legijonas, kadangi prancūzų pu
sėje žaidžianti stipriausia jų komanda su 
Ruzgiu, o Svetimšalių Leg. komandos sudė- 
tin (eina „daugelis tarptautinio masto krepši
ninkų”.

Baigdamas žinutę laikraštis spėlioja: „Kas 
išeis šio turnyro nugalėtojas? Ir čia pat re
ziumuoja: „Svetimšalių Legijonas su savo lie
tuviais gali tapti favoritu, tačiau atsižvel
giant į aplinkybėj ir į žiūrovu^ galėtų įvykti 
ir netikėtumų. Paryžiaus komanda turi lygiai 
šansų tarti savo žodį”.

Ir iš tiesų, Svetimšalių Legijonas „su savo 
lietuviais” neapvylė. Mūsiškiai sužaidė pusfi
nalinėse rungtynėse su Prancūzija (Stade 
Francais Paris) rezultatu 38—29 (29—8), o 
finalinėse rungtynėse įveikė Monaco 41—39 
(23—11). Tuo būdu tarptautinio krepšinio 
rungtynių nugalėtojas tapo Svet. Legijonas 
(lietuviai), kuriam, kaip I-mos vietos laimė
tojui, įteikta sidabro taurė su princo Alberto 
herbu.

Monaco radijas po rungtynių paskelbė: „Di 
džiojo tarptautinio turnyro nugalėtojas, lai- 
mėjęs Monaco princo Alberto taurę, yra sve- M 
timšalio Legijonas, kurio sudėtyje žaidė lie
tuviai, buvę Europos meisteriai”.

O kaip gaila, jog tai nebuvo mūsų repre
zentacinė komanda (ko, žinoma, nei radijas, 
nei spauda nežinojo) ir jei mes galėtume ją 
parodyti užsieniečiams, kažin, ar jie mus vis 
dar tebevadintų „ex-meisteriu?”

Tačiau viena yra tikra, kad sporto pasaulis 
žino, jog lietuviai krepšinyje pirmauja. Oi 
tiems vyrams, kurie negalėdami oficialiai ko-

„Branglojl Zina! Pagaliau Jvyko tai, kas civiliniame gyvenime 
visai neįmanoma ir niekad niekur nepraktikuojama. Šitie civi
liokai puikiai žino karinės mūsų santvarkos šiurkščią drausmę ir 
pasinaudoja prieš mus. Bet jie sau nei panašių nuostatų nei tokio 
masto niekad nepritaiko.

„Pamanyk, Zina, tas tylusis ir atrodo toks džentelmeniškas tavo 
vyras išdrįso kreiptis į kavalerijos viršininką ir skųstis dėl manęs. 
Šiauriausiai, begėdiškai jis mane pavaizdavo. Kavalerijos virši
ninkui susidarė toks (spūdis, kad aš didžiausias demoralizatorius, 
ištekėjusių moterų tvirkintojas ir „padoriųjų“ šeimų laimės žudi
kas. Jis pasišaukė mane, smarkiai išbarė ir nubaudė. Žiauriausiai 
nubaudė: perkėlė j dragūnų pulką, vadinasi, ištrėmė į tolimą pro
vinciją.

„Matai, Zina, aš tapau tam tikra prasme auka, arba, tiksliau 
pasakius, išpirkimo ožiu. Bet argi tau dėl to geriau? Ar tu lai
mingesnė pasijutai? Manau, kad priešingai. Aš pasiryžęs šimtą 
kartų daugiau kentėti, kad tik tu būtum laiminga. Bet kokia da
bar tos mano aukos prasmė? Štai tau ir socialinis teisingumas!

„Pravažiuojant pro miestą taip man degė ir virė širdis, kad aš 
stačiai atėjau į jūsų butą „trupučiuką“, pasiaiškinti su ponu 
Giedrinau. Nežinau dabar, kieno laimei ar nelaimei nė vieno jūsų 
neaptikau namuose. Aišku, kad jūs tebebuvot dar Palangoje. įnir
tęs, siusdamas išvykau į naują savo paskyrimą vietą. Dar ir dabar 
nesu nurimęs ir pusiausvyros kaip reikiant atgavęs. Svarbiausia 
tik tu, mano brangiausioji laimė, nenusimink ig stiprinkis. Skau
džiai Jaučiu, kaip tu dabar palaužta ir kenti. Dėl to man dar sun
kiau. Bet tikėk, Zina, aš atsigausiu, tvirčiau atsistosiu naujoj vie- 

) toj ir tikrai ką nors sugalvosiu dėl mūsų ateities. Dar kartą pra
šau: nenusimink ir turėk vilties!“

Beveik kasdien perskaitydavau tą laišką, daug galvojau, o vil
tis vis tiek geso. Kildavo ir manyje smarkus protestas, pasipikti
nimas, o baigdavosi, kaip paprastai, bejėgiškomis tyliomis ašaro
ms. Jos lengvino drauge ir sunkino mano dienas. Nieko nebenorė
jau ir niekur nebeišeidavau. Net po kambarius sunku man bebuvo 
pereiti. Daugiausia gulėjau savo lovoj ir atviromis akimis grimz- 
davau į nežinią. Jaučiau, kad visa pajūrio kuracija niekais nueina.

Pasirodydavo vyras. Tylus, bejėgiškas jis pasižiūrėdavo į mane

ir pasiūlydavo:
— Gal tau gydytoją iškviesti?
Aš giliai atsidusdavau:
— Ką padės, Tonia, tasai tavo gydytojas? Argi jis visas ligas 

tolygiai gali pagydyti? Juk yra ir sielos žaizdos...
— Gali būti... Tačiau ir jos pagydomos. Geriausias nuo šitų 

ligų vaistas — laikas ir naujos aplinkybės. Svarbiausia — paša
linti tas priežastis, kurios sukelia ligą.

— Tu taip manai?
— Ne tik manau, bet ir įsitikinęs esu
Patylėjusi paklausiau:
— Pasakyk, Tonia, ar buvai kada nors tu toks jaunas, jau

trus ...?
— Keistas tavo klausimas... Argi aš toks ir gimęs jau būčiau?
— Ne, ne taip. Tu vis apie kūniškus dalykus ir niekaip nenori 

manęs suprasti. O gal ir supranti, tik apsimeti? Aš norėjau pa
klausti, ar tu mylėjai kada nors taip alkanai, beprotiškai?

Jis lengvai šyptelėjo ir staiga vėl griežtas pasidarė.
— To betrūko dar. Ne! Niekad aš bepročiu dėl kokios nors 

kvailos meilės nebuvau ir nebūsiu!
— Taigi... Štai ir yra visa nelaimė, kad jūs jau surietėję 

seniai, o mes Jauni dar. Jums nesuprasti Jau nei žydinčio pava
sario burtų, nei jaunatvės nerimo, nei meilės kančių. Tau. tur 
būt, atrodo, kad galima žmogus prie žmogaus taip pristatyti, kaip 
krėslas prie stalo. Pritiko ir — baigta.

Jis atrodė paniūrąs, priblokštas, o man veržėsi ir sruvo iš pat 
gelmių.

— Matai, tu tyli? Tu visada tyli ir nepajėgi net savo artimam 
žmogui būti nuoširdus ir atviras. Tu kietas ir užsispyręs savo ty
lėjimu. Tu didelis egoistas, nes nori, kad kiti apie tave šokinėtų ir 
savo širdį tau rodytų. Bet ką gi tu duodi iš savo pusės? Ar daug, 
sakysim, mes turim bendra gilesne, dvasine prasme?

— Ko tu nori, Zina? Ko dabar taip be reikalo priekaištauji? 
Aš tau tiek padariau ir tiek daviau, kiek, nebežinau, ar galėtų 
kas nors kitas daugiau ką bepri-’ėri.

(B. cU i

voti už savo spalvas, kad ir Svetimšalių Le
gijono vardu skina laurus sporto arenoje, no
rėtųsi nuoširdžiai paspausti rankas, palin
kint jiems daug sėkmės ir ateityje garsinant 
Lietuvoj vardą Europoje. Jie primena pasau
liui apie buvusį krepšinio meisteri (o gal ir 
tikrąjį!), kuris ir tremtyje turi progos gra
žiai pasirodyti.

Tenka pridurti, kad šie mūsų Svetimšalių 
Legijono globojami vyrai jau yra Legijonui 
iškovoję net tri8 taures. Pirmoji taurė laimė
ta prieš prancūzų Militaire Base 901, antroji 
Offenburgo prancūzų krepšinio turnyre ir 
trečioji — dabar įvykusiame tarptautiniame 
krepšinio turnyre Monaco.

Linkime, vyrai, sėkmės ir laimės! b. ag.

PRADEDAMOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES

Lietuvių išeivių krepšinio klasei palaikyti 
bei kelti, Vyr. Krepšinio Komiteto nutarimu, 
nuo š. m. liepos mėn. 1 d. pradedamos lietu
vių krepšinio pirmenybės, kurių apimtis —■ 
Amerikiečių, Anglų ir Prancūzų okupacinės 
zonos Vokietijoje. Pirmenybės bus vykdomos 
„L”, „a” ir „b” klasėse, per du ratus.

Remdamasis iki šiol buvusių įvairių sporti
nių parengimų daviniais, Vyr. Krepšinio ko
mitetas „L” klasės pirmenybėms yra numa
tęs šias komandas:
ŠARŪNAS — Kemptenas; KOVAS — Schein 
feldas, VYTIS — Ttiebingenas, S. K. — 
Ooetingenas, PERKŪNAS — Hanau, G. S, K.
— Kemptenas, S. K. — Dillingenas, VYTIS
— Wuerzburgas.

Visoms kitoms komandoms, pagal Sporto 
Vadovybės prie LTB Apygardų nuožiūrą, lef 
džiama dalyvauti „a” ir „b” klasių varžybo
se. „L” klasės varžybas praveda tiesioginiai 
Vyr. Krepšinio Kom-tas, ,.a" ir „b” klasių
— Sporto Vadovybės prie LTB Apygardų.

Perkelta į 4 puaL
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Aušrinė“ koncertuoja Stadės svečiamsjj
Didžiausioji buv. Seedorfo lietuvių stovyk

los dalis, palyginti, per trumpą laiką naujoje 
vietovėje — Stadėje — gražiai susitvarkė, at
jaudama visas savo kultūrines įstaigas. Ir 
„Aušrinė”, nors stovyklos išardymas ir ją 
smarkiai palietė, išblaškydamas jos narius po 
įvairias vietoves, vistiek Stadėje sudarė savo 
centrą, ir toliau nenuilstamai dirba, dirigento 
Mykolo Liuberskio vadovaujama. Po nepilnų 
dviejų mėnesių gyvenimo naujoje vietovėje,
choras suruošė susipažinimo koncertą vietos, 
britų ir vokiečių atstovams. Prie koncerto 
programos atlikimo mielai sutiko prisidėti ir 
Lietuvos operos solistė Juzė Augaitytė, čia 
trumpam laikui atvykusi poilsio. Susipažinimo 
koncertas įvyko gegužės mėn. 27 d. Stadės 
miesto rotušės salėje.

Koncerto programoje „Aušrinė” pasirodė 
su visais savo vienetais: moterų, vyrų ir miš
riu choru. Gimnazijos mokinių tautinių šokių 
grupė savo atliktaisiais numeriais svečiams 
nių šokių. Jei „Aušrinė” ir tautinių šokių 
grupė savo atliktaisiais numeriais sveičams 
pasirodė kaip tinkamoje meninėje aukštumoje 
dirbantieji meno mėgėjai, tai operos solistės 
Juzės Augaitytės puikus lyrinis sopranas ir 
aukšta dainavimo klasė gražiai reprezentavo 
svečiams lietuvius menininkus profesionalus. 
Svečiai, pradžioje gana santūrūs moterų cho- 
nri, įsisiūbavo Juzei Augaitytei bedainuojant, 
o koncerto pabaigoje, dar sykį solistei ir tau
tiniams šokiams, ir mišriam chorui pasiro
džius, smarkiai įsikabino delnus. Koncerto 
pabaigoje malonu buvo klausytis miesto bur-

--------- ----- ------------------------- --- ---------
Kas gali gauti D. P. teises anglu zonoje?

Pradėjus pabaltiečių perkėlimą, į Angliją 
daug kas atvyksta iš kitų zonų, norėdami 
įsigyti D. P. teises anglų zonoje, kad vėliau 
galėtų išvykti į Angliją. Tačiau tai ne vi- 
siems pasiseka. Kliūčių nedaroma persikelti' 
į anglų zoną tiems tremtiniams, kurie 
anksčiau anglų zonoje,įgyveno nežiūrint, kad 
pastaruoju laiku jie gyveno amerikiečių ar 
prancūzu zonose. Šiaip jau naujų D. P. priė
mimas anglų zonoje nuo 1946 metų liepos 
mėnesio, sustabdytas. (T. A.)

Me m m i n g e n a s.
Tautinio susikaupimo savaitė

Memmingeno m. bendruomenė birželio 15 
—22 d. d. ruošia tautinio susikaupimo savai
tę šia programa:

1. Birželio 14 d. 19 vai. išpažintis šv. Jono 
bažnyčioje.

2. Birželio 15 d. 11,30 vai. pamaldos ir 
bendra komunija okupacijos aukų inten
cija.

Tą pat dieną 15 vai. „Waldhorn’o” salėje 
susirinkimas.

Mirusiųjų bendruomenės narių kapų lan
kymas.

3. Birž. 16, 17 ir 18 d. 8 vai. mišios šv.
• Jono bažnyčioje okupacijos aukų inten- ' 

rija.
Birž. 18 d. 19 vai. „Waldhorn’o” salėje doc. 

V. Staugaičio paskaita „Satanizmas ir huma
niškumas”.

4. Birž. 19, 20 ir 21 d. 8 vai. mišios šv. 
Jono bažnyčioje už Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą ir tremtinių į laisvą Lietuvą 
grįžimą.

5. Birželio 22 d. 11,30 vai. pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje.

Tą pat dieną 15 vai. „Waldhorn’o” salėje 
tautinio susikaupimo savaitės uždarymas. ,

Is tarybinio gyvenimo
Vis nėra tvarkos .

— Bolševikinė „Tiesa” Nr. 95 nusiskundžia 
kad Alytaus apskrityje nepastebima naujų 
pasiekimų ,kultūriniame gyvenime”. Kores
pondentas sielojasi dėl skaudaus gražiojo 
parko likimo:

„Parkas net turi vedėją ir tarnautojų per
sonalą. Atrodo, kad ten turėtų būti pavyz
dinga tvarka ir kad šis parkas turėtų būti 
Alytaus gyventojams kultūringo poilsio cent
ras. Tačiau tikrovėje taip nėra. Dėl miesto 
vadovybės nerūpestingumo parkas tapo ga
nykla. Sakos laužomos ir- sunaudojamos ka
rui, visas parko plotas užterštas.”

— Kitoje vietoje korespondentas iš Seirijų 
nusiskundžia, kad jau antri metai ten nevei
kia pradžios mokykla. Pasėkoje trijų aplin
kinių kaimų vaikai nepradėję' mokytis.

— Dabartinė bolševikinė Lietuvos valdžia 
nutarė priskirti prie Šilutės apskrities (Klai-

^Sporto gyvenimo '
(Atkelta iš 3 pusi.)

„L” klasės pirmenybėms numatytos ko
mandos, nurodydamos komandos pavadini
mą, žaidėjų pavardę ir vardą ir ar gali žais
ti pirm, rungtynes darbo dienomis, iki š.m. 
birželio mėn. 23 d. praneša šiuo adresu: E. 
V'engianskas, Kempten (Allg.) Litauisches 
DP Lager. Pavėluota komandos registracija 
nebus priimama.

ir „b” klasių komandos, savo koman
dų registraciją atlieka, Sporto Vadovybėms 
prie LTB Apygardų paskelbus.

Vyr. Krepšinio Komitetas

mistro, o taip pat ir kitų asmenų malonių 
įspūdžių ir padėkos už gražų pasirodymą. 
Beje, šios apylinkės žmonės pirmą kartą tu
rėjo progos išvysti lietuvių tautinius rūbus, 
kuriais jie labai žavėjosi. Taip pat jie pirmą 
kartą girdėjo ir liet, menininkus.

Chorui ir op. solistei akompanavo pianistas 
Dvarionas, Sekėjams — akordeonu grojo E. 
Jankus. S. N.

Dar dėl išvykimo i Belgija asmenims neturintiems DP statuso
Intergovernmental Committe on Refugees 

(I.G.C.R.) buvo nurodęs, kad asmenys, norį iš 
vykti į Belgiją, turi asmeniškai paduoti pra
šymus I.G.C.R. LTB Vyr. Komitetas iš savo 
tautiečių yra gavęs visą eilę prašymų. Nu
vykus su prašymais į Frankfurtą, paaiškėjo, 
kad tvarka šiek tiek jau pakeista. Todėl visi 
lietuviai, neturintieji D.P. statuso itr norį iš
vykti į Belgiją, nežiūrint, ar jie yra padavę 
prašymus ar ne, turi padaryti sekančius žy
gius:

1) kreiptis į artimiausiąjį LTB Apylinkės 
Komitetą. Ten gauti atitinkamus blankus — 
formuliarus (dviejų rūšių po 2 egz.). Juos už
pildyti ir kreiptis į vietos gydytoją, kad pa
tikrintų sveikatą. Gydytojas, patikrinęs svei
katą, viename blanke atitinkamoje vietoje pa
sirašo.

. 2. jei LTB Apylinkės Komitetas tokių blan 
kų neturėtų, tai reikia nuvykti į artimiausiąjį
I. G. C. R. distriktą ir ten gauti reikiamus 
blankus. Distriktai esą įpareigoti išduoti dar

Visi Memmingeno miesto ir apskr. tremti
nių bendruomenės nariai prašomi atkreipti 
dėmesį į didžią šios savaitės prasmę ir ak
tyviu dalyvavimu parodyti tautinio reikalo 
supratimą.
Komisija tautinio susikaupimo savaitei rengti 

Memmingenas, 1947. 6. 9.
Paroda Veidene

Unrrai pritariant ir remiant, Weideno įvai
rių tautybių išvietinti asmenys, š. m. birželio 
mėn. 14 d. atidaro meno, dailės, rankdarbių, 
įvairių dirbtuvių gaminių, tautinių rūbų, pa
puošalų ir raštų bei minėtas tautas charak
terizuojančių dalykų parodą.

Parodoje bus ir gausus lietuvių skyrius, 
kuriam įruošti visas pastangas deda Weideno 
lietuvių tremtinių Apylinkės Komitetas ir 
specialiai tam reikalui sudarytoji komisija.

L. E-tas

Svetimšaliams neleidžia mokytis šoferių amato
Hesseno apygardoje vokiečių administraci

jos yra išleistas potvarkįs, pagal kurį, sve
timšaliams draudžiama mokytis pas vokiečius 
o taip pat jų įstaigose laikyti egzaminus šo
ferių amato. Dėl šio reikalo yra kreiptasi j 
atitinkams okupacinės valdžios karines įstai
gas ir manoma, kad šis reikalas bus išspręs
tas palankia prasme. Tuo tarpu kai kuriose 
vietose dėl šios priežasties ir kiti stovyklose 
esą šoferių kursai turėjo nutraukti savo 
darbą. (T. A.)

Pa ieškojimas
Kas žino apie D y 1 i o šeimos likimą: 

žmonos Elzbietos ir vaikų Irenos ir Vladi
miro, gyvenusių vokiečių okupacijos metu 
N. Vilnios m. Pranešti šiuo adresu:, Anna 
Mjachkijs, Bad-Mergentheim, DP Lager 650.

pėdos krašte) Vainuto, 2. Naumiesčio ir 
Švėkšnos valsčius, išskyrus juos iš Taura
gės apskrities sudėties. Prie Klaipėdos aps
krities ,priskirti Veiviržėnų, Gargždų ir En
driejavo valsčiai, išskyrus juos iš Kretingos 
apskrities. Vienos teritorijos prijungimai 
prie kitos įvykdyti nekeičiant valsčių sienų.

Tokiu būdu, Klaipėdos kraštas, kaipo au
tonomiškas vienetas, galutinai nustojo eg
zistavęs. Šiuo reikalu išleistas specialus įsa
kas Vilniuje 1947. IV. 16 ,d.

— LTSR valstybinio draudimo viršininkas 
G. Kolosnisenko nusiskundžia, kad Lietuvos 
valstiečiai nedraudžia savo turto, pasėlių, 
galvijų bei gyvybės ir nemoką laiku priva
lomųjų draudimo mokesčių.

— Nesenai „Tiesa” šventė 30 savo gyvavi
mo metų sukaktį. Šia proga išleistas padidin
tas šimtinis numeris.

KREPŠINIO TEISĖJAMS
Ryšium su pradedamomis Lietuvių Krepši

nio Pirmenybėmis, visi kvalifikuoti krepšinio 
teisėjai, bei asmenys galintieji teisėjauti, kvie 
čiami iki š. m. birželio mėn. 25 d., patiekiant 
apie save žinias: Pavardė ir vardas, ar turi 
krepš. teisėjo pažymėjimą (jei turi kurios ka
tegorijos ir kada išduotas), kiek laikė teisė
jauja, tikslus adresas, užsiregistruoti šiuo ad 
resu: E. Vengianskas, Kempten (Allg.), Li
tauisches DP Lager.

Vyr. Krepšinio Komitetas

Sveikinimas US armijos šventėn 
proga

L.T.B. Vyr. Komitetas pasiuntė sekančio tu
rinio telegramą US armijos vadovybei: „Svei 
kindami didvyrišką US armiją, džiaugiamės 
jos laimėjimais, nešančiais laisvę ir taiką pa
sauliui, liūdime dėl kovose kritusių karių, ti
kėdami, kad US pastangos suteiks laisvę ir 
visoms dabar pavergtoms tautom*.” 

ir atitinkamus pažymėjimus, kurie būna nau
dingų

I.G.C.R. distriktų adresai:
a) District I — Esslingen, Fabrikstr. 55,
b) District II — Frankfurt, Niederrad,

Donnerbergstr. 15, /
c) District III — Regensburg, Adolf Schmei 

zerstr. 12,
d) District IV — Passing (Muenchen), Bis 

markstr. 20.
3) Su užpildytais blankais, gydytojo ir I. 

O. C. R. pažymėjimais reikia vykti į screenin- 
go komisijas. Siam reikalui screeningo ko
misijos esančios: Darmstadt — Ludwigshof 
DP Camp 562, Kassel, Regensburg, Stuttgart, 
Muenchen. Smulkius šių komisijų adresus nu
rodys I.G.C.R. distrietai.

4) Praėjus screeningą, reikia vykti į surin
kimo vietą, iš kurių jau vykstama į Belgiją.

Surinkimo vietos yra: Allendorf ir 
Amberg.

Ateityje jokių atskirų prašymų prašoma ne
besiuntinėti. Jei įvyks naujų pasikeitimų, bus 
pranešta atskirai.

Dėl išvykimo į Argentina^
Mūsų Pasiuntinybė P. Amerikoje mums 

rašo: Iki šiol niekas iš Vokietijos neturėjo 
galimybės atvykti Argentinon, nes Imigracijos 
Direkcija būtinai! reikalavo, kad pats imi
grantas asmeniškai pradėtų įvaiavimo bylą 
artimiausiame Argentinos konsulate, o tokių 
konsulatų Argentinoje nėra ir pabėgėliams 
neleisdavo iš Vokietijos išvykti. Susidarydavo 
tikras užburtas ratas, iš kurio tiesiog nebū
davo išeities. Galimas tačiau daiktas, jog Ar 
gentina ateityje atsiųs į Vokietiją specialią 
misiją, kuri rinks imigrantus išvietintų asme
nų tarpe. Tuomet mūsų pabėgėliai lengvai ga 
lės pasiekti Argentiną, ir net darbo sutartys 
nebus reikalingos. Tas darbo sutartis labai 
nelengva gauti ir vistiek, nepradėjus bylos 
konsulate, negalima gauti leidimo imigruoti. 
Argentinos ambasadorius Lutti yra specialiai 
pasiųstas Europon aplankyti išvietintug as
menis ir išaiškinti galimybes apgyvendinti 
juos Argentinoje. Taigi, yra vilties, kad įva
žiavimo sąlygos Argentinon palengvės.

/----------------
Nansenas per anksti miiė

Is vokiečiu^ spaudos:
Berlyne leidžiamas anglų licenzijuotas laik

raštis „Telegraf” Nr. 124 paliečia tremtinių 
problemą. Straipsnyje „Nansenas per anksti 
mirė” rašoma, kad dar iki šiol visose konfe
rencijose nepavyko išspręsti DP problemos. 
Tačiau buvo žmogus, kuris panašią problemą 
po pirmojo pasaulinio karo lengvai išsprendė 
Tai Fritjof Nansenas, miręs 1930 m. gegužės 
13 d.

Toliau straipsnyje rašoma: >
„Jis buvo ne tik didelis mok..j žmogus 

ir pirmasis šiaurės ašigalio tyrinėtojas, ta
čiau po pirmojo pasaulinio karo pasirodė 
kaip didžiadvasis žmogus karo aukoms ir 
politiniams pabėgėliams. Jis išgelbėjo virš 
300.000 vokiečių belaisvių, kurie Rusijos re
voliucijos chaose galėjo žūti tolimame Si
bire. Jis keliasdešimt tūkstančių rusų pabė
gėliams, kurie priklausė „baltiesiems”, grą
žino teisę j gyvenimą kitose šalyse. Jis su
organizavo paramą maistu ir rūbais „raudo 
nąjai” Rpsijai, kuri 1921 m. išgyveno dir 
džiausią 'bado katastrofą. Jo pastangomis 
buvo išduotas taip vadinamas „Nanseno pa 
sas”, kurį gavo visi be pilietybės asmenys 
ir kuris buvo pripažintas galiojančiu visa
me pasaulyje. Tuo laiku neturinčių piliety
bės asmenų daugumą sudarė „baltieji” ru
sai. Kiek šiandien netekusių savo Tėvynės 
skaičius padidėjo, kurie reikalingi Nanseno 
pagalbos?-.
...Tremtinių centras šiandien yra Vokietija. 
Pirmoje eilėje čia randasi masės vokiečių 
pabėgėlių iš Rytų, tačiau jie nepripažįstami 
tremtiniais, nes kaip oficialiai Rytų zonoje 
sakoma, jie visi „grįžo” į Vokietiją. Toliau 
lenkų ir ukrainiečių tremtiniai. Labai žy
mus skaičius estų, latvių ir lietuvių, toliau 
serbai, kroatai ir vengrai. Jie visi grįžti 
namo nenori ir negali”.
Paminėtame straipsnyje pažymima, kad di

džiausią tremtinių grupę sudaro žydai, kurie 
nori įvažiuoti į Palestiną ir tam tikslui dau
gumoje apsigyvenę pietų Vokietijoje ir Itali
joje. Toliau paduodami atskiromis tautybėmis 
tremtinių skaičiai ir nurodoma, jog ši prob
lema laukia skubaus sprendimo.

Straipsnis baigiamas šiais žodžiais:
„Šiandien trūksta tokio Fritjof Nanseno, 

kuris šiems lageriuose gyvenantiems nelai
mingiems žmonėms išduotų panašų be pi
lietybės pasą ir kad jis būtų visų valstybių 
pripažintas”, (žs) |

Kanados Lietuviu Tarybos žygis
Kanados Lietuvių Taryba Montrealyje sa- 

vo š. m. gegužės mėn. 8 d. laiške mums ra
šo, kad ji š. m. gegužės 1 d. buvo nuvykusi 
į Ottavvą ir kalbėjusi su atitinkamais orga- 
nais^dėl lietuvių tremtinių įsileidimo į Ka
nadą. Taip pat yra prašiusi neleisti sovietų 
politrukams lankytis baltiečių stovyklose. Į 
pirmąjį Tarybos prašymą buvo pažadėta at
sižvelgti, o į antrąjį — pažadėta protestų 
nuorašus pasiųsti amerikiečių ir anglų jonų 
karinėms valdžioms.

Registruoja miško darbams i Kanada
Is latviu  ̂spaudos:
Laikraštis „Latvija”, Nr. 40, 1947.VI. 3 d. rašo: 

„Salia darbo akcijos į Angliją, paskuti
nėmis dienomis anglų zonoje Liubeko sto
vykloje, š. m. gegužės 29 d., prasidėjo re
gistracija miško darbams į Kanadą. Reikia 
pažymėti, kad ši registracija yra tik in
formacinio pobūdžio ir tos žinios, kurios 
dėl naujojo darbo pasiūlymo gaunamos Liu
beke yra labai nepilnos.'Užsiregistruoti ga
li fiziniai pajėgūs asmenys ir jiems žada 
uždarbį 70 dolerių j mėnesį su pilnu išlai
kymu. Registracijos pirmos dienos rezulta
tai rodo, kad kandidatų skaičius šiam tiks
lui galėtų būti didelis. Pagal neoficialią 
informaciją, Liubekan po poros savaičių ai 
vyks atskira kanadiečių misija, ir Liubeko 
Rygos stovykloje vykstantiems į Kanadą 
(ruoš tranzito stovyklą.”

Prancūzija kviečia darbininkus
„Latviešu Zinas”, Nr. 42, 1947.VI.4. rašo: 

„Darbams į Prancūziją gali vykti pran
cūzų zonos DP. Neseniai Unrros skyriuose 
lankėsi prancūzų darbo ministerijos atsto
vai, kviesdami užsirašyti dirbti Prancūzijos 
kalnų kasyklose. Dabar kiti darbo ministe
rijos atstovai vėl teikia informacijas apie 
darbo galimybes žemės ūkyje. Čia gali už
sirašyti 14—50 metų amžiaus vyrai. Bendri 
darbo nurodymai tokie pat, kaip angliaka
siams — prancūzų darbininkams, lygios gy 
venimo sąlygos, atlyginimas .medicinos pa
galba ir socialinis draudimas. Profesiją ga
li pakeisti po vienerių metų, o po penkerių 
metų galima įsigyti Prancūzijos pilietybę. 
Žmonos, vyrai ir yaikai, senesni kaip 14 
metų, gali vykti tuoj, kiti giminės nariąi 
galės į Prancūziją persikelti laike 60 die
nų. Tie, kurie darbams žemės ūkyje užsira
šo dabar, pirmiausia 2 mėn. turės dirbti 
cukrinių runkelių sezono darbuose. Už vie
no hektaro išretinimą (tai galima atlikti per 
savaitę) moka 4300 srankų, iš kurių atskai
to už maistą ir butą 60—80 frankų į dieną.”

Pranešimas
AKADEMINES SKAUTŲ STOVYKLOS 

reikalu
Pirmoji akademinė skautų stovykla, susi

tarus su YMCA/YWCA vadovybe, įvyks bir
želio mėn. 15—25 d. Horneburg’e prie Ham
burgo.

Kviečiami visų universitetų akademinių 
skautų vienetų nariai ir korp. „Vyčio” kor- 
porantai bei filisteriai.

Vienetai vyksta pilnoje stovyklavimo ap
rangoje. Turimos palajštnės . pasiimamoa. 
Maistas bus parūpintas vietoje, bet sausu da
viniu pasirūpinti patartina. Atsargos dėliai 
pasiimti išsiregistravimo iš maisto dokumen
tus.

Stovyklautojai renkasi Horneburg’e birže
lio mėn. 14 d. YMCA/YWCA centre.

Hamburgo krytimi važiuojantieji išlipa 
Harburg’e ir važiuoja toliau Stade’s kryptimi.

L. S. S. Brolijos Akademini* Skyrius
•*»

Paieškojimą*
Ieškomas Viktoras Rugelis, glm. 1918 

m., ir Jonas Gustainis su šeima. Pra
nešti V. Snapeliui, Eichstaett 11a), Hoch- 
schule A T9.

m i nn s
, I .
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