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Įsileis buvusius priešus
Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 

imigracijos ministeris A. Cahvellis atstovų 
rūmuose pareiškė, kad vyriausybė taria 
atėjus laikui buvusių priešų kraštų pilie
čius įsileisti j Australiją. Tuo reikalu yra 
ruošiamas planas, kuris bus paskelbtas 
dviejų savaičių būvyje.

Pagalba Kinijai jau pakeliui
Bid Nauheimas (Dena). Keliolika respub- 

likininkų senatorių pareiškė stiprių abejo
nių dėl Trumano reikalavimo 750 milijonų 
dolerių Kinijos pagalbai, kurioje nenuma
toma jokių karinių priemonių Kinijai pa
remti.

Užsienio reikalų ministerija dabar pra
nešė kongresui, kad parariu Ciangkaišekui 
yra pakeliui.

Atstovų rūmų užsienio politikos komisi
jai užsienio reikalų ministerija savo me
morandume pareiškė, kad yra padaryti nu
tarimai perleisti kiniečių vyriausybei karo 
medžiagų pertekliaus žymiai sumažintomis 
luinomis.

Washingfonas (Dena). Pasak INS, apro
bavimų komisijoje buvo perskaityta iki 
šiol nežinoma slapta sutartis, kuria JAV 
įsipareigojo Kinijos tautinei vyriausybei pa
teikti 1071 lėktuvą.

936 lėktuvai jau yra pristatyti. Ciang- 
kaišeko vyriausybė įsigys tuos lėktuvus už 
ŲmiL dol., kurie JAV kainuoja 121 mili
joną dolerių.

Be to, sutartyje numatyta pristatyti Ki
nijos oro pajėgoms šaudmenų už 160—170 
milijonų dolerių.

Beikalauja stambių sumų 
aviacijai

Washingtonas (Dena/INS). Kongreso avia- 
njoB komisija, norėdama sutrukdyti ant
rąjį pasaulin! karą, kurio ginklai būsią dar 
baisesni, negu atominė bomba, pasiūlė pen- 
kerių metų planą ir tam reikalui pareikala
vo maždaug 19 milijardų dolerių metams. 
Senatorius O. Brewsteris pastebėjo, kad po
litinis karas vyksta beveik visame pasau
lyje, ir maža kibirkštis gali įžiebti atvirą 
karą. Toliau jis nurodė, kad atominis Pearl 
Harbouras galėtų būti Amerikai liūdnesnis,

Kalba ne savo balsu
Berlynas (Dena). SĖD pirmininkas O. 

Orotewohlis antradieni partijos pareigūnų 
susirinkime pareiškė, kad Jaltoje pripažin
tos Sovietų Sąjungai 10 milijardų dolerių 
reparacijos negali būti palyginamos su vo
kiečių padarytais Šokėtų Sąjungoje nuosto
liais, kurių esama 128 milijardų dolerių.

Toliau Orotewohlis apkaltino Vakarų są
jungininkus noru uždirbti iš prekybos vo- 
kietinėmis anglimis. Jis vieną Clayaus pa
reiškimą sulygino su Hitlerio karo šūkiu ir 
primygtinai reikalavo pagal liaudies balsą 
Įvykdyti Vokietijos vienybę.

Prašo Išsikraustyti
Paryžius (Dena/INS). Prancūzų dešinių

jų „Epoąue” iš Prahos praneša, jog Če
koslovakijos krašto apsaugos ministeris ge
nerolas Svoboda painformavo JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos karo attaches Čeko
slovakijoje, kad tolimesnis jų Ųuvimas 
krašte nepageidaujamas.

Anglija ir Sovietų sąjunga 
konkuruoja Eg’pte

Egipte net 100’/o pakilo kainos už ilgo 
pluošto medvilnę. Toks žymus kainų pakili
mas buvo įvairiai komentuojamas.

Tiesioginė kainų pakilimo priežastis bu
vo labai stambūs Anglijos pirkimai Alek
sandrijoje, kurie greičiausiai padaryti ry
šium su sovietų prekybinės delegacijos at
silankymu Kaire, kuri irgi nori pirkti med
vilnės ir parduoti kviečių. Pažymėtina, kad 
Anglija ir Kanada pasiūlė Egiptui kvie
čių pigesne kaina negu Rusija. (Pagal 
.Daily Mail”)

Atsakingumą prisiėmė arabai
Jeruzalė (Dena/Reuteris). Arabų pogrin

džio kovotojų vadas Jeruzalėje Abdulas K. 
Husseinis pareiškė, kad didžiąją ekspliozi- 
ją Jeruzalėje padarė arabai ir jie prisiima 
®ž ją atsakingumą.

New Yorkas (Dena/Reuteris). Buv. JAV 
prezidentas Hooveris jubiliejiniame raute 
pareiškė, kad užpuolimo ant JAV atveju, 
galimas daiktas, „revoliucijos sūnūs”, D. 
Britanija ir Vakarų Europa liks neutralios. 
Tai nėra joks priekaištas dėl jų ištikimy
bės ar dėkingumo, kad JAV belaisvindamos 
tuos kraštus nuo Hitlerio paaukojo daug 
turto ir kraujo. Čia veikia faktai, kad su
skaldyta. ir nusilpnėjusi Europa prieš save 
už geležinės uždangos mato pusantro mili
jono vyrų raudonąją armiją.

Mums turi būti aišku, kad užpuolimo 
ant mūsų atveju pasaulyje mes neturime jo
kio karinio sąjungininko.

Hooveris pritarė Vakarų Europos unijai, 
su kuria JAV galėtų sudaryti gynimosi paktą.

MARSHALIS PESIMISTIŠKAS v
Washingfonas (Dena/INS). Užsienio rei

kalų ministeris Marshallis atstovų rūmų 
aprobavimų komisijos paskelbtame prane
šime įžiūri tarptautiniuose santykiuose nu
sitęsianti konfliktą tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. ' ’

Sovietų Sąjunga jaučia didžiausią nepa- 
sitikėjmą. Labai galimas dalykas, kad tas 
nepasitikėjimas yra lemiamas veiksnys mū
sų sunkumuose. Tai liečia ne vien ideolo
ginius skirtingumus, bet pastovų nepasitikė
jimą praktiškai viskuo, ką mes sakome ir 
darome. To nepasitikėjimo pašalinimas, gal 
būti, būtų geriausias kelias geriems santy
kiams užmegsti.

Visada buvo sunku su sovietais pasiekti 
tikrą susipratimą. Čia rusų tauta niekuo 
dėta — mes ja visad stebėdavomės ir mie
lai santykiautumėm. Sunkumai pasidaro per 
pasitarimus su sovietų valdininkais. |

Baigdamas Marshallis taip reziumuoja 
JAV užsienio politiką: „Mūsų užsienio po
litika turi pasaulyje išplėsti taiką ir pa
lengvinti amerikiečią prekybos ir kitus poli
tikos santykius su kitais kraštaik JAV užsie
nio politikos reikaluose, kiek tai bus galima, 
veiks Jungtinių Tautų rėmuose.”

NUOLAIDUMAS IŠGANYTŲ
Mineapolis (Minesota) (Dena/INS), H. 

Wallace, „trečiosios partijos” kandidatas i 
prezidentus, pareiškė, kad įvykiai, kaip kad 
Čekoslovakijoje buvusieji, tol kartosis, kol 
mūsų dolerių ir patrankų politika Graiki
joje, Kinijoje ir kitur bus nukreipta prieš 
sovietus kaip slenkstis.

Čekoslovakijos krizė yra Įrodymas, kad 
„nenuolaidumo” politika sukelia kitos pu
sės dar nenuolaidesnę elgseną.

Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų karo 
ministeris N. A. Bulganinas raudonosios 
armijos 30 metų sukakties proga pareiškė, 
kad istorijos klastotojai norėjo Sovietų Są
jungą pavaizduoti užpuolike paskutiniajame 
pasauliniame kare.

Tačiau faktai nuplėšė kaukę amerikiečių 
kapitalų monopolistams ir jų anglų pran
cūzų padėjėjams, šiuo metu beruošiantiems 
planus trečiam pasauliniam karui.

Sovietų armija, oro pajėgos ir laivynas 
bus aprūpinti geresniais ginklais ir me
džiaga. „Mes nesiilsime ant savo pergalės 
laurų. Mes pagerinsime savo pasirengimą 
kovai, discipliną ir organizuotumą.”

Įsakyme kariuomenei Bulganinas sako: 
„Kol egzistuoja imperializmas, mūsų tėvy
nei gresia užpuolimo pavojus. Jfisų laipsnių 
raudonosios armijos kariai turi būti kiek-

Pavasario ofenzyva
Atėnai (AP). Baigiama ruoštis pavasario 

ofenzyvai. Parlamentas eis 2—3 mėn. ato
stogų, kad politikos vadai galėtų visiškai 
atsidėti strateginiams pasiruošimams. Taip 
pat beveik baigta ir Graikijos vyriausiosios 
karinės vadovybės bei kariuomenės reorga
nizacija. Atėnai parinkti generalinio štabo 
būstine.

Kariuomenės turima 130.000 vyrų, prie 
jos dar prisideda 30.000 žandarų, kurie 
žiūrės tvarkos ir ramybės, ir 50.000 nacio
nalinės gvardijos, kuri kariuomenės vado
vybėje imsis kaimų apsaugos. Operacijų 
srityse, be to, stebėtojais bus per 100 kari
ninkų ir puskarininkių amerikiečių.

Manoma, kad sukilėliai ir šį pavasarį 
laikysis savo senosios taktikos, dėl kurios 
praėjusiais metais nieko neišėjo iš vyriau
sybės kariuomenės ofenzyvos. Mat, jie pir
ma pasitraukia, o paskum prasismelkia pro 
linijas ir vėl užima senąsias pozicijas. To
dėl šių metų ofenzyvos tikslas yra sukilė
lius apsupti ir priversti kovoti frontu.

TURKIJA NEREMS GRAIKIJOS
Ankara (Dena). Turkijos užsienio reikalų 

ministeris Nedjedinas Sadalis trečiadieni i 
vienoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
negali būti jokios kalbos kad Turkija ak
tyviai remtų Graikiją. Šiaipjau Turkija 
įvykius Graikijoje seka labai atidžiai.

vienu metu pasirengę ginti bet kuriomis 
aplinkybėmis ir kiekviena kaina Sovietų Są-i 
jungos interesus ir garbę”.

TEN NEPASITAISYSI 1
Viena (Dena/Reuteris). Sovietų dalinių kar-i 

tu su žmona sulaikytasis londoniško „Daily] 
Herald” vidurinės Europos korespondentai 
Gedyė antradienį buvo perduotas britų ka- 
ro policijai.

Gedyė paaiškino, kad jis su žmona 
arešto dieną sulaikė savo automobili Gkx 
gonitzo miestelyje, per kurį eina tarptauti-< 
n is kelias, kad pataisytų sniego retežius ant 
ratų. Tuoj atvyko sovietų kapitonas, lydi-* 
mas daugelio ginkluotų kareivių, ir pa-, 
reiškė jį suimąs. Sovietai atsisakė peržiūrė
ti dokumentus, kurie įgalino važiuoti per 
sovietų zoną.

TRIJŲ ENTANTĖ nuo komunizmo 
GINTIS

Bad Nauheimas (Dena). Pasaulio spauda 
ir toliau visu įkarščiu rašo apie Čekoslova
kijos įvykius.

„New York Herald, Tribune” bendrų 
prancūzų, britų ir amerikiečių pareiškimą 
dėl Čekoslovakijos krizės laiko formalin 
paskelbimu trijų entantės vakarų Europai 
nuo komunizmo ginti.

„New York Times” rašo, kad vis labiau 
įsitikinama, jog sutartys su Stalinu yra 
nenaudingos ir pavojingos, kaip tai anks
čiau buvo su Hitleriu. >

Nepuolimo paktą, 1947 m. rugpiūčio mėn. 
pasirašytą Kinijos ir Sovietų Sąjungos, Ki- , 
nijos valstybės taryba pailgino dvejiems 
metams. (D).

Prahos įvykių vaizdai. Min. pirm. K. Gottvaldas reikalauja perorga
nizuoti vyriausybę. Jo partijos draugai ploja.

Peržiūrės santykius su Čekoslovakija
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos informatorius penkta
dienį pareiškė, kad D. Britanija revizuoja 
savo dabartinius santykius su Čekoslova
kija. Kalbėtojas atsisakė ką nors aiškiau pa
reikšti, kokių priemonių vyriausybė ketina 
imtis ateityje.

Užsienio reikalų ministerija gavo oficia
lius pranešimus, kad trečiadienį įvykusiose 
demonstracijose priešais prezidento rūmus 
policija nušovė penkis studentus.

TEISINGA NUOMONE
Washingtonas (Dena/INS). JAV prekybos 

ministeris Averallis Harrimanas kongreso 
rūmų atstovams pareiškė, kad Sovietų Są
junga yra pavojingesnė, negu Hitleris. Su 
ja nebus galima susitvarkyti, jeigu nepa
sipriešinsime energingai. Jeigu JAV leis

Sovietų Sąjungai su savo 270 milijonų gy
ventojų užimti Vakarų Europą, tai Amerika 
atsidurs tokioje padėtyje, su kuria ji nesu
sidoros. Jeigu tat įvyktų, ,tai jėgų pusiau
svyra bus Amerikos nenaudai.

REIKALAUJA APVALYTI
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 

aprobavimų komisija pranešime rūmams, 
tarp kitko, kritikavo Marshall! tariamai jį 
gaištant iš užsienio reikalų ministerijos pa
šalinti visą revoliucinį elementą ir pareika
lavo Marshall! skubiai įvykdyti ministerijos 
apvalymą.

Nors 1947 m. 48 asmenys sauguny su
metimais iš ministerijos ir buvo /tleisti, 
vis, dėlto dar yra asmenų, turinčių aukštas 
tarnybas, kurie, kaip spėjama, puoselėja 
komunistines tendencijas.
DAR VIENAS PLANO PERPLANAVIMAS

BUvo panašu į naciu prisikėlimąH
Praha (Dena/INS). Penkios amerikietės, 

karinių įstaigų Frankfurte tarnautojos, 
sunkvežimiu nuvažiavo į Prahą praleisti 
atostogų.

Į Prahą jos pateko komunistams peri
mant valdžią, ir visa tai joms atrodė lyg 
nacių prisikėlimas. Prahoje jos negalėjo 
gauti kambario, nes visi viešbučiai buvo 
užimti komunistų, kurie buvo suvežti iš 
provincijų demonstruoti Prahoje. „Atlan- 
tiko” viešbutyje mes susiradom kambarį, 
bet su mumis elgėsi priešiškai”.

Žmonės bijojo kalbėti angliškai. Palietus 
politines temas, pasikalbėjimą jie nutrauk
davo, žmones apėmusi baimė. Komunistų 
elgsena labai vaizdžiai priminė Hitlerio 
metodus. Minia, laukdama komunistų vadų 
kalbų, rėkė ir dainavo bei plevėsavo šim
tais sovietiškų vėliavų. Buvo visai panašu 
į nacių laikus.

OPOZICIJA NETOLERUOJAMA
Praha (Dena). Komunistinis Čekoslovaki

jos socialinės apsaugos ministeris Dr. Na- 
jedlis trečiadienį pareiškė, kad naujo reži
mo priešininkai nepageidaujami fabrikuose 
bei įstaigose, nes jų įtaka kenkianti gamy
bai. Jis toliau pareikalavo įmonių vado
vams suteikti galią atleisti darbininkus ir 
tarnautojus, esančius opozicijoje. Čekoslo
vakijos min. pirmininko sukurtos vykdomo
sios komisijos iki šiol sulaikė apie 600 as
menų. Suimtųjų didžiausią dalį sudaro opo
zicinės socialistu liaudininkų partijos na
riai.

Praha • (Dena/Reuteris). ' Buvęs Čekoslo
vakijos teisingumo ministeris Dr. P. Drtina 
rastas su mirtina žaizda galvoje prie savo 
namo, kuris yra Prahos priemiestyje.

Policija pareiškė, esą, Drtina pasakęs jai 
norėjęs nusižudyti.

Drtina buvp prezidento Benešo politinis 
sekretorius tremtyje. Grįžęs“ į Čekoslova
kiją jis buvo teisingumo ministeris. Jis yra 
socialistų liaudininkų narys ir priklausė 
prie skaičiaus tų 12 ministerių, kurie pra
eitą savaitę pasitraukė iš vyriausybės.

kalus. Juo labiau, kad šitos valstybės nuo
lat kalba apie demokratiją tarptautiniuose 
santykiuose, o demokratijos svarbiausias 
bruožas ir yra nesikišimas į svetimos vals
tybės vidaus reikalus. Nė šešėlio tiesos ne
turi trijų didžiųjų valstybių pareiškime, 
kad ši krizė yra sukelta dirbtiniu budu ir 
tokiais metodais, kurie jau kituose kraštuo
se išbandyti irykad, pašalinus laisvą par
lamentinę tvarką, įvesta tautinės vienybės 
valdžia, už kurios slypi vienos partijos dik
tatūra”.

_________ i.

Washingtonas ^Dena/Reuteris). Kongreso! 
speciali užsienio paramos komisija pasiūlė 
sumažinti senato priimtą 12 mėnesių 5,3 
milijardų dolerių Marshallio paramos sumą 
iki 4,5 milijardų dolerių. Ši komisija pa
siūlė 2 milijardus dolerių papildomai skirti 
kovai su ligomis ir kritiška padėtimi Ja
ponijoje, Kinijoje ir Vakarų Vokietijoje.

„LIAUDIES FRONTAS”
Bukareštas (Dena). Rumunijos sostinėje, 

pasak AFP, penktadienį įkurtas demokrati
nis liaudies frontas, kuris sudėtas iš ketu
rių partijų. Išrinkta ir vyriausioji šios or
ganizacijos valdyba, kurios pirmininkas P. 
Groza.

TAUTOS SUVERENUMAS LIKVIDUO
TAS

Paryžius (Dena). Įvykiai Čekoslovakijoje 
yra vyraujanti prancūzų spaudos tema. 
Išskyrus komunistinį „Humanite”, visi ryti
niai laikraščiai komunistų priemones pa
smerkė.

Socialistų „Le Populaire” rašo, kad Če
koslovakijoje yra likęs tik respublikos žo
dis, nes tautos suverenumas yra likviduo
tas, ir komunistų perversmas pamynė po
litinių partijų spaudos, susirinkimų ir vei
kimo laisvę.

DEMOKRATAMS NEDERETŲ KIŠTIS
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos ži

nių agentūra Ceteka penktadienį atsakė į 
bendrą JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos 
pareiškimą, kuriuo tos valstybės smerkia 
politinius pasikeitimus Čekoslovakijoje. At
sakymas. prasideda žodžiais: „Šios valstybės 
neturi nė mažiausios teisės, kad ir savo 
kritika, kištis į Čekoslovakijos vidaus rei-

Traukia už geležinės uždangos
Helsinkis (Dena/Reuteris). Laišku Suomi

jos prezidentui Stalinas pasiūlė sudaryti 
savitarpio pagalbos paktą. Stalinas tame 
laiške pabrėžė, kad Suomija yra vienintelis 
buvęs priešo kraštas, kuris dar nėra suda
ręs tokio pakto su Sovietų Sąjunga.

ŠVEDIJA ĮSTEBI GRĖSMĘ
Stockholmas (Dena/Reuteris). Sovietų Są

jungos siūlymas Suomijai sudaryti savitar
pio karinės pagalbos paktą, kaip praneša 
Reuterio korespondentas, Švedijoje sukėlė 
nerimą. Švedų spauda šį sovietų siūlymą 
paskelbė dramatinėmis antraštėmis, kaip, 
pvz., „Sovietai siūlo Suomijai karinį paktą”, 
„Amerikiečiai turės veikiai griebtis ginklų”.

Po šio pakto Suomijoje eis visa eilė ko
munistinių veiksmų, kurie Švedijos politi- 
nių stebėtojų vertinami kaip noras užgrobti 

' valdžią.

Suomijos parlamente buvo iškeltas kalti
nimas, kad Suomijos policija suiminėja Pa
baltijo kraštų piliečius, norėdama juos de
portuoti Sovietų Sąjungon, dar lig sovie
tams nepareikalavus šiuos žmones išduoti. 
Suomijai kelia nerimą ir ištisa eilė medžio
klės draugijų, kurias įkūrė komunistai įvai
riose Suomijos vietose. Toliau komunistai 
pareikalavo įvesti spaudos cenzūrą ir su
mažinti popieriaus kontingentą reakciniams 
ir demokratiniams laikraščiams.

PROFSOJUZAS PASMERKS ...
Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų . Są

jungos profesinės sąjungos penktadienį per 
Maskvos radiją pasmerkė Marshallio pla
ną, nes jis, be abejo, suskaldysiąs Vokietiją 
į dvi viena antrai priešingas valstybes ir 
tuo pačiu pagilinsiąs Europos susiskaldymą 
dviem blokais.
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' TRUMPOS Žinios "T..
PRANCŪZIJA

16 konferencija. Prancūzija ir D. Britani-

Iš Mikolaičiko atsūnĮ^į/hrvu,
■* • AUSTRIJA

A. Hitlerio netikrasla brolis J. Mayerho- . -- t
feris už krašto išdavimą Austrijoje nuteis- Ja keturiolikai kitų valstybių, dalyvaujančių 
tas 18 mėn. kalėti. (D). ““u-”!- ’*-'**-‘1-*>- ..................... -

Austrijos socialistų partijos pirmininkas 
Adolfas Schaerfas kategoriškai atmetė ko
munistų siūlymą jungtis. (D/INS).

ČEKOSLOVAKIJA
Zorinas, Sovietų S-gos užs. reik. min. 

pavaduotojas, išbuvęs Čekoslovakijoje 10 d. 
išvažiavo į Maskvą. (D).

.. D. BRITANIJA
393 prekybos laivus pasistatė D. Britani-

6 praėjusiais metais ir pralenkė visas ki- 
s valstybes. Antroje vietoje — Švedija,

trečioje — J. A. Valstybės. (W).
Sudano konstitucija. D. Britanija paskel

bė notą, kurioje siūloma Egiptui tuoj pat 
drauge su D. Britanija pradėti Sudano 
konstitucijas reformų svarstymą. Iki šiol 
Egiptas šiam siūlymui nepritarė (D/R).

Anglių iškasimas labai padidėjo, todėl
O. Britanija numato šiais metais ekspor
tuoti 16 milijonų tonų. (D).

Bijodami kraštutinių elementų persikėli
mo iš Guatemalos į britų Hondūrą, atsar
gumo dėliai britai į Belizą pasiuntė savo 
„Sheifieldo” kreiserį. (D).

’ GVATEMALA

Gąsdina Gvatemalą. Britanijos šarvuočių 
g* asiuntimą į Belizą Gvatemalos vyriausy- 

ė laiko „gąsdinamuoju veiksmu”, atmeta 
kaltinimus, kad kraštutinis elementas pla
nuojąs remti neramumus Britų Hondūre. 
Honduras priklausąs Gvatemalai. (D/INS).

Gvatemala protestuoja JT dėl britų 
kreiserio buvimo jos teritoriniuose vande
nyse. (D/R)

Marshallio plane, išsiuntinėjo kvietimus at
vykti konferencijos, kuri numatyta kovo 15 
d., bet gal keliomis dienomis pavėluos. Be- 
vinas ir Bidault dalyvaus dviejuose pilna
ties posėdžiuose. (D/R).

Karinę prievolę Prancūzijos vyriausybė 
nutarė jąailginti nuo metų lig 18 mėn. (w).

Prancūzijos komunistų vadas Maurice 
Thaurez ketvirtadienį pasveikino naująi 
Čekoslovakijos vyriausybę, pabrėždamas, 
kad „demokratija” laimėjo prieš reakcines 
jėgas. (D/INS).

Audiencija pas Staliną

INDIJA

Paskutiniai britų d " ' ’. buvę Indijoje, 
suėdo į laivą ir šeštadienį išplaukė į Ang
liją., (D/R). *

‘JAPONIJA

Japonijoje sudaryta nauja vyriausybė; 
min. pirmininkas H. Ašiba. (D).

J. A. VALSTYBES

Vienas JAV laivyno dalinys kovo 1 d. iš
plaukė iš Cingtavo (Kinijoje) į Vidurinių 
Rytų vandenis. (D/INS).

Apie 200.000 užsieniečių, pasak vyriausią 
JAV prokurorą T. Clarką, fier metus at
vyksta į JAV nelegaliai. (D/INS).

Karinę prievolę (vesti J. A. Valstybėse ir 
vėl pareikalavo generalinio štabo viršinin
kas gen. Bradleys. (W).

Jungtinės Amerikos Valstybės paskelbė 
draudimą išvežti ginklus. į Palestiną. (D).

PALESTINA
Arabų pusėje kovoja vokiečiai karininkai 

;.tr,,iš Afrikos korpuso, informuoja žydų, slapta 
....... tarnyba Palestinoje. (D).

KINIJA
Kinijoje paskelbta visuotinė amnestija po 

pirmo respublikos prezidento priesaikos. D.

RUMUNIJA
„Laisvosios Rumunijos” komitetą organi

zuos buvęs Rumunijos karalius Mykolas. 
Jame dalyvausią žymūs Rumunijos antiko- 
munistai, gyveną emigracijoje. (D/INS).

Rumunijos pasiuntinybėje Berne šveicarų 
saugumas išaiškino slaptą siųstuvą, kurio 
tikslas buvo Vakarų Europos komunistams 
perduoti kominformo nurodymus (D/lNS)

’ SOVIETŲ S-GA
Vienai patiko. Amerikietė A. Bucarė, ku

ri prieš 13 mėn. slaptai susituokė su vienu 
sovietų operetės daininku, šeštadienį nu
traukė darbo sutartį su JAV ambasada 
Maskvoje ir pareiškė pasiliekanti gyventi 
Sovietų Sąjungoje. (D/INS). .

Nauju sovietų ambasadoriumi Turkijai 
paskirtas Aleksandras Lavriševas. (D).

Sovietai įteikė JAV, D. Britanijai ir Pran
cūzijai naujas protesto notas, kuriose jie 
pasisako dėl reparacijų politikos, zonų su
jungimo, demilitarizacijds ir kt. (D).

SUOMIJA
Suomija sovietų siūlymą sudaryti drau

giškumo ir nepuolimo paktą sutinka priim
ti ir ketina pasiųsti delegaciją į Maskvą. D.

TOL. RYTAI
Per neramumus pietinėje Korėjoje pasku

tinėmis dienomis žtrvo 37 asmenys, jų tar
pe 7 policininkai. (D/R).

TURKIJA
Į kiekvieną antpuolį ant turkų laivų Egė- 

jaus jūroje bus atsakoma ugnimi. (D)

VOKIETIJA
Rasta apie 22.000 neteisingų IRO doku

mentų. Paskutinis IRO globojamų asmenų 
patikrinimas parodė, kad rasta apie 22.000 
neteisingų asmens dokumentų. Dr. Ph. Auer- 
bachas nurodė, kad šie asmenys bus iš
jungti iš IRO globos ir pervesti vokiečių 
Ūkin. (D).

Jakninę dešrą iš buko medžio pagamino 
vokiečių „Protosano” celiuliozės fabrikas. 
Jam pasisekė iš celiuliozės išskirti maistin
gą baltyminę medžiagą, savo skoniu pana
šią į jakninę dešrą. (D).

140 kartų apiplėšė amerikiečių transpor
tus ir 4174 kartus vokiečių geležinkelių 
transportus sausio, mėn. amerikiečių zono-

12.700 km bėgių 9.000 viadukų ir 2100 
tiltų atstatytų bizonoje nuo karo pabaigos. 
Tai yra 75—90% visų tos rūšies sugriovi
mų. (D).

Stalinas 1944 
prašymą suteikti 
kvoje. Bet vėliau sutiko, Churchilliui kiek 
įsakmiau to pareikalavus.

Aš buvau ministeris pirmininkas tokio 
krašto, kurio kova su persveriančia vokie
čių galybe buvo sukėlusi viso civilizuoto 
pasaulio simpatijas ir nuostabą. Kaip pa
reigūnas nuvykau į Maskvą prašyti pagal
bos iš didelio sąjungininko, kuris mūsų rei
kalą—ypačiai kovojančiam pogrindžio ju
dėjimui — galėjo paremti bent minimalio
mis pastangomis.

Raudonajai armijai žygiuojant 1 priekį 
per Lenkiją įkandin besitraukiančių vokie
čių, jis atliko neįsivaizduojamus žygius. 
Pogrindžio judėjimui Lenkijoje daviau nu
rodymus iš Londono sukilti ir pradėti kau
tynes su vokiečiais, kai tik raudonoji' ar
mija pasirodys kurio nors lenkų miesto pa
kraščiuose. Mūsų planas šifruotai buvo 
vadinamas „viesulu”.

Pagal tą planą Lenkijos pogrindžio judė
jimas buvo padėjęs atvaduoti Šimtus mies
tų ir kaimų. Nudžiugę raudonosios armijos 
komandirai atsidėkodami kabindavo didvy
riams medalius ant krūtinių, atžymėdami jų 
šaunų narsumą ir bendradarbiavimą.

Bet kaip tik tie vyrai, šitie lenkai, kurie 
buvo suteikę tokią didelę pagalbą atžygiuo
jančiai raudonajai armijai, staiga būdavo 
nuginkluojami, „dėl sabotažo” suimami ir 
daugeliu atveju išgabenami į Rusiją.

Kai skridau į Maskvą ir tikėjausi galė
siąs apeliuoti į Stalino humaniškumo jaus
mus, raudonoji armija prasimušė kelią į 
Varšuvos priemiesčius.

Mūsų išsišakojusio pogrindžio judėjimo 
branduolys buvo Varšuvoje. Ten buvome 
išlaikę savo seimo pogrindžio sekcijas, teis
mus, kurie skirdavo veiksmingas bausmes 
vokiečių komendantams už jų žiaurybes, 
mokyklas, socialines globos įstaigas, cen
trines žinių tarnybos įstaigas ir kitus dali
nius, tarp jų 40.000 rinktinės kariuomenės, 
vadovaujamos generolo Bor-Komarowskio.

Kada kiekvienu atveju sukilti Lenkijos 
pogrindžio karinėms pajėgoms, beartėjaht 
rusams, buvau pavedęs spręsti tiems, kurie 
arčiausiai stovėjo prie įvykių. Kadangi 
Varšuvoje turėjo įvykti didžiausioji krašto 
armijos operacija, tai „viesulo” veiksmų 
pradžią skelbti buvo pavesta generolui Bor- 
Komarowskiul, minister!© pirmininko pava
duotojui .Jankowskiui ir pogrindžio seimo 
pirmininkui Puzakui.

m. vasari) atmetė mano 
man pasikalbėjimą Mas-
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pa-
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Frontas Viduriniuose Rytuose
Nieko nuostabaus, kad politinėje raidoje 

iškilo naujas frontas — Vidurinių Rytų 
frontas. Tas naujasis frontas eina maždaug 
nuo Kaspijos jūros ligi Himalajų kalnų ir 

'apimt ūkiškai svarbiausias mūsų pasaulio 
sritis, būtent, arabų valstybes tarpt Vidur
žemio jūros ir Indijos vandenyno.

Šios srities visas svarbumas tas, kad čia 
yra paskutinės žinomos, tikrai didelės naf- 
loą versmių atsargos. Nors JAV patiekia 
60% visos pasaulinės naftos gi mybos ir 

• žymų jos procentą kontroliuoja Lotynų 
Amerikoje, bet visą tą gamybą pačios J. 

. A. Valstybės ir suvartoja. Kokia opi yra 

.būklė, matyti iš to fakto, kad, norėdami su
sitaupyti atsargų karui, amerikiečiai turė
jo uždrausti žibalą eksportuoti į Europą, 
nors jie gerai žino, kokia reikšminga yra 
ši medžiaga Europos atstatymui. Amerikie
čių naftos būklė darosi dar opesnė dėl to

fakto, kad žinomųjų naftos versmių atsar-1 būtų galas jai ne tik kaip karinei ir ūki- 
gos išseks per 10—15 metų.

O šiais laikais žibalas yra būtinas ne 
tik susisiekimui, bet visų pirma — pramo
nei, o taip pat, kas dažnai lengvai pamirš
tama, gyvybiškai svarbus ir žemės ūkiui. 
Mat, Amerika, kaip ir daugelis modernių 
kraštų, turi nuo kinkomųjų gyvulių nepri
klausomą žemės ūkį, bet užtat verčiantįsi 
vien motoro dėka. Pirmiausia tat įgalina 
milžiniškai pakelti našumą, 
žemės ūkis beprivalo 
darbo jėgos, išsiverčia 
vulių, kurie gyvena 
ūkio gamybą. Šitokia

Motorizuotas 
minimalios rankų 

be kinkomųjų gy- 
skriausdami žemės 
būklė, kaip ir visa

modernioji raida, su savo aukštos gamybos 
sistema yra itin lengvai pažeidžiama.

Jei išsektų Amerikos žibalo versmės 
ligi to laiko nebūtų rasta kitų metodų,

fr 
tai

Kritikuoja Nfimbergo kariu* tribunolą
Londonas (Dena-Reuteris). Lordas Vansi- 

ftartas, buvęs britų vyriausybės diplomati
nis tarėjas ir griežtų taikos sąlygų Vokie-

Nepaisydamas visų senoviškų 
įmantrybių, aš manau, kad, į kraštą įsiver
žus užpuolikui ir jo gyventojams užkorus

teisės

tijai šalininkas, pareiškė, kad amerikiečitf ,0‘.aIini. kar^> ,visi šje gyventojai turi teisę

karinio tribunolo Nūrnberge pažiūra dėl 
rezistencijos kovų Balkanuose sudaro labai 
pavojingą nuomonę dėl sąlygų karo metu.

Karinio tribunolo Nuernberge pirminin
kas, teisėjas Ch. F. Wannersfrumas, pasakė, 
kad karo metu su vokiečiais Balkanuose ko
vojusieji partizanai neišpildę „bendrųjų są
lygų”, kurios pagal tarptautiną teisę stato
mos kariaujančioms šalims.

Vansittartas pažymėjo: „Sąjungininkų vy
riausybės visada visiškai pripažindavo įvai
rius rezistencijos sąjūdžius ir juos aprūpin
davo ginklais. Ką reikėtų sakyti apie re
zistenciją Prancūzijoje, Olandijoje ir kitur, 
jeigu šitos pažiūros būtų laikomasi ne tik 
Balkanų partizanų atžvilgiu; Prancūzijos 
rezistencija visai pagristai Įsižeistų, jei ku
ri nors sąjungininkų {staiga pareikštų da
bar, kad ji neatitikusi kariaujančioms Sa
lims privalomų sąlygų ir . kad dėl to vo
kiečiai turėję teisę šaudyti jos kovotojus.

priešintis, ar jie gali būti šią akimirką 
vilkti uniformomis, ar ne.

ap-

PABEGELIAI VALGO ŠUNIENĄ

MUnchenas (Dena). Pereitais metais 
bėgėliai pristatė į Passavo skerdyklą iš 

šunis, kuriuos paplovus ir mėsą
skerdena buvo jiems grąžinta, 

paėmus vieną markę mokesčio, 
tarnautojai pranešė apie tai 

,Neue Presse” laikraščiui. Šiuo

pa-
vi-

so penkis 
patikrinus, 
už darbą 
Skerdyklos 
Passavo „ 
klausimu skerdyklos direktorius pareiškė, 
esą, pabėgėliai tikį, jog šuniena, ypač šu
nų taukai, esąs geras vaistas nuo džiovos. 
Patys pabėgėliai pareiškė, kad šuniena sa
vo skoniu primenanti veršieną. Sveikatos 
įstaigos šunų skerdimą nėra uždraudusios, 

i bet reikalauja nuodugniai patikrinti mėsą, 
i Paskutinis oficialus pranešimas apie šunų 
skerdimą gautas prieš keliolika dienų.

Lenkijos parlamentas priėmė įstatymą, 
, , ,, , , . i kuriuo visi jaunuoliai 16—21 m. amžiaus

Tas pats pasakytina apie olandus, norvegus, privalo ;žciti iizinL profe^ (r karinį la
ir danus. , iviuiiną. (D).

Ibūtų galas jai ne tik kaip karinei Ir ūki
nei galybei, bet žlugtų visa 130 mU. gy
ventojų tauta, kuri nebepajėgtų išsimaitin
ti, įprastinėmis formomis verstis ir gamin
tis produktus, kuriais dabar išlaiko- aukštą 
gyvenimo lygmenį.

Todėl Vidurinių Rytų kontrolė Amerikai 
yra gyvenimo ar mirties klausimas, daug 
svarbesnė, negu net Europos ir Kinijos 
kontrolė, (vairiose pasaulio vietose ligi 
šiol buvo anglai, kuriems tekdavo nešti „the 
White ma’ns burden” (baltojo žmogaus 
naštą).

Tik po 2 D. karo didelis anglų nuovar
gis, prie kurio prisidėjo darbiečių politi
nės tradicijos stokojimas, privertė iš Ame
rikos prašyti pagalbos. Tas mechanizmas, 
kuris po 2. D. karo pastatė amerikiečius, 
jų nesiklausdamas, prieš alternatyvą, arba 
pasidaryti lemiančiąja pasauline valstybe 
arba didžiai abejotiną padaryti ir patį eg
zistavimą, ir čia juos noromis nenoromis 
privertė paimti patiems gal nemalonų, bet 
jų egzistencijai lemiamą Britanijos veldinį. 
Tuo būdu amerikiečiai staiga pasijuto esą 
priversti tarti žodį ir Palestinos klausimu, 
derėtis su Arabijos šeichais, statyti aero
dromus Artimuosiuose Rytuoe ir duoti pa
žadus Vidurinių Rytų valstybėms, kurios 
ribojasi su Rusija.

Mechanizmas, arba geriau Sakant liki
mas, kuris čia veikė, visiškai atitinka seną
jį fatumą, kuris vertė rymiečius ginti savo 
Viduržemio, jūros valstybę ties Dunojumi, 
šiaurinės Vokietijos miškuose ir Sirijos dy
kumose, žinoma, ne dėl to, kad jie būtų 
jautę ypatingą simpatiją toms zonoms, bet 
paprastai dėl to, kad ten baigėsi jų impe
rijos lemiamos sienos. Iš esmės toks pat 
likimas šiandien verčia amerikiečius kovo
ti prie Kaspijos jūros, prie šiaurinės Per
sijos druskos dykumų ir prie Afganistano, 
nors jie su mieliausiu noru — kas to ne
suprastų — norėtų dirbti savo krašto že
mę kaip taikūs izoliacionistai. Mat, visiš
kai taip pat, kaip kadaise rymiečiams, ir 
jiems šiandien „pasaulinės valstybės” ir 
„saugumo” sąvokos yra pasidariusios to
lygios reikšmės. (Die Weltwoche).

Bevykstant man iš Londono t šiaurės 
Afriką, pirmąjį kelionės etapą pas Staliną, 
Varšuvos pogrindžio judėjimai, man nieko 
nežinant, 1944 m. liepos 29 d. per Kosciuš
kos siųstuvą, kuris rusų buvo naudojamas 
radijo pranešimams į Lenkiją, iš Maskvos 
gavo šią žinią: „Lenkai, atėjo atvadavimo 
metasi Lenkai, griebkitės ginklol Paverskit 
kiekvienus lenkų namus tvirtove kovoje su 
įsibrovėliui Negaiškite laikot**

Sostinės centre buvo galima girdėt rau
donosios armijos pabūklus. Virš miesto so
vietų lėktuvai kovėsi su vokiečių luftwaffe, 
raudonosios armijos tankai dundėjo 
hos, Varšuvos pramonės priemiesčio, 
kraščiuose.

Varšuvos krašto armija rugpiūčio
17 vai. stojo į atvirą kovą su priešu, kuris 
buvo sunaikinęs beveik šešis mil. mūsų 
tautiečių, 40.000 vyrų sukilo kovoti su 
stipriai apsikasusiais vokečiais ir paleng
vinti raudonajai armijai įžygiuoti į sostinę.

Stalino įsakymu raudonoji armija įsiveržė 
į Varšuvą tik po kelių mėnesių. Generolo 
Bor-Komarowskio vyrai ir moterys, amuni
cija ir maistu pakankamai teatprūpinti tik 
7 dienoms, kovoje ištaikė 63 dienas iki vi
siško sunaikinimo, o raudonosios armijos 
gausingos divizijos stovėjo priemiesčiuose. 
Stalinas ne tik savo pagalbos nedavė, bet 
taip pat stipriai spaudė britus ir amerikie
čius, kad ir jie mums neteiktų pagalbos.

Vykdamas į Maskvą ničnieko nežinojau 
apie šią fantastingą 
buvo sunaikinti tai, 
Lenkijos vyrų, kad 
Lenkijos pavertimą 
tybe.

Pakeliui į Maskvą atvykus man į Kairą 
daugiausia nerimo kėlė žinia, kad Stalinas 
su Lenkijos šiaudądūšiais sudaręs „sutartį”, 
su anais žmonėmis, kurie vadinosi Lenkijos 
atvadavimo komitetu, vėliau pasidariusiu 
Liublino vyriausybe, kurią dabar pripa
žįsta visos JT valstybės.

Mano pozicija tuo būdu susilpnėjo, ir 
kurį laiką svarsčiau mintį, ar nereikia nu
traukti kelionę į Rusiją.

Bet Teherane buvo man Roosevelto ir 
Churchillio pranešimai, telegramų nuorašai, 
kuriu jie buvo pasiuntę Stalinui, maldau
dami mane priimti ir pakeisti savo elgseną 
Lenkijos atžvilgiu. , t-

Liepos 31 d. atvykome į Maskvą. Priėmi
mas buvo šaltas. „Pravda" nepaminėjo ma
no atvykimo, nors ji labai pūtė būsimą 
vieno Danijos pogrindžio judėjimo nario 
atvykimą ir skelbė žinių apie pasikeitimą 
„ambasadoriais” tarp Sovietų Sąjungos ir 
„Lenkijos tautinio atvadavimo komiteto”.

Su Molotovu susitikau liepos 31 d. jo 
kabinete Kremliuje.

— Ko tamsia atvykai? Ką tamsta turi 
pasakyti? — pasiteiravo jis kuo šalčiausiai.

— Atvykau čia puikalbėti su Stalinu, - 
atsakiau aš, — ir prašau jus padėti man su

apgaulę, kurios tikslas 
kas dar buvo likę iš 
tuo būdu palengvintų 
sovietų policine vals-

juo puimatyti. Aš norėčiau su juo pagvik 
denti klausimus, kurie liečia mūsų bendų 
kovą bu vokiečiais ir mūsų bendnditbii. 
vimą tarp raudonosios armijos ir mūsą 
pogrindžio judėjimo. Mes galime jums su. 
teikti eibes informacijų, kurios būtų tūtą 
dingos jūsų karinėms jėgoms. Be to snr< 
baus' klausimo norėčiau pakalbėti su Stali
nu apie sovietų lenkų santykius.

Atrodė, kad Molotovui tai nepadarė |6. 
kio įspūdžio.

— Varšuvą paimsime rugpjūčio 5 ir t 
d., — atsakė jis. — O dėl Stalino, Ui jii 
yra labai užsiėmęs karinėmis operacijomis 
bet aš pabandysiu parūpinti tamstai audit, 
ciją rugpiūčio 2 ar 3 d.

Paskum jis rimtokai pažiūrėjo į mine.
— Prięš tamstai kalbėsiant su SUlin, 

norėtumėme, kad susitiktume! su tautinio 
atvadavimo komiteto lenkais.

— Galiu tai padaryti, — atsakiau ai, -< 
bet tai yra vidaus reikalas, liečiąs tiktai 
lenkus. Aš čia esu kaip Lenkijos vyrinuji 
bės atstovas, kad pasikalbėčiau su Sovietų 
Sąjungos ministeriu pirmininku.

Pasikalbėjimas tuo ir baigėsi. Aš pjiM 
į namą, kuris buvo paskirtas murr’ Mas. 
kvoje, ir išgyvenau dvi nervus Minint 
dienas. Rugpiūčio 1 d. sužinojau, kad suki
lo Varšuvos pogrindžio judėjimai, ir Ii 
Britanijos ambasadoriaus Maskvoje Clark- 
Kerro gavau visą eilę pirmųjų pranešimų 
kuriuose buvo prašoma skubios pagilta 
šioje baisiai nelygioje kovoje.

Rugpiūčio 3 d. popiet man pranešė, kad 
Stalinas priims mane 930 vai. vakaro.

Tą vakarą kada su juo pirmą kartą nu. 
čiausi, norėdamas užtarti nusilpusio ir be
viltiško sąjungininko reikalą, prie didžiojo 
įėjimo į Kremlių rūpestingai patikrino mi
no dokumentus, enkavedistai nuvedė mite 
per kiemą į vieną namą už mūrų, kiti enki, 
vedistai nuvedė mane į laukiamąjį, dar kiti 
enkavedistai mane saugojo, kol penkių 
minutes laukiau tame kambaryje, o pagiliu 
įleido mane į Stalino didįjį darbo kambarį. 
Mane lydėjo prof. Orabskis, senatii Ln. 
kijos egzilinio seimo pirmininku, Ir Let- 
kijos užsienio reikalų ministeria Rotneria.

Stalinas stovėjo šalia konferencijų stalo, 
kuris buvo ilgumo per visą sieną. St juo 
buvo jo vertėjas Pavlovas. Statini f.rįlUjo 
maršalo uniforma, kurią puošė vidnnltfi 
žymuo.

Prieš jį ant sienos kabojo, kaip teiti, 
dviejų senų carinių generolų, Kutuwvo k 
Suvorovo, aliejiniai paveikslai. Nustumti | 
tamsią vietelę netoli durų buvo prlslglw. 
dusi maža Lenino fotografija.

— Gal sėsitės? — paklausė Stalinu. Jlt 
atsisėdo beveik prie konferencijos itale 
galo nugara į sieną. Aš sėdėjau prieš I 
Pavlovas tarp mūsų. Stalinas užsidegė tk 
garėtą, papūtė dūmus į orą ir parodė 
gestu, kad pradėčiau. (B. d.)

Pasaulyje padaugėjo 100 milijonų gyventoju
JT mitybos ir žemės ūkio generalinis di

rektorius J. B. Orras pareiškė, kad pasau
lio gyventojų skaičius nuo karo pradžios 
padaugėjo apie 100 mijįijonų žmonių. Toks 
didelis gyventojų padidėjimas sudaro, jo 
muomone, tokią pat didelę grėsmę pasau
lio taikai, kaip ir atominė bomba, nes že
mės ūkio dirbamieji plotai yra ne padidėję, 
o sumažėję. Net ir tokiu atveju, kai karo 
veiksmų sunaiknti plotai būtų Vėl visi ap
dirbami, kaip ir prieš karą, žmonija turė
tų kęsti alkį.

Per ateinančius 40 — 50 metų pasaulio 
gyventojų skaičius padidės, jo manymu, nuo 
500 milijonų ligi 1 milijardo. Jeigu tai 
įvyktų, tai maisto produktų gamyba turėtų 
dvigubai padidėti.

Maisto stoka sukelia socialinius ir poli
tinius neramumus, kurie gali įžiebti karą, 
pareiškė jis. Mūsų civilizacija išnyks, jeigu 
tautų valdytojai ir pačios tautos nesusipras 
ir žemės turtų eksploatacijoje žmonių ap
rūpinimui maistu ir kitais reikmenimis ne
pritaikys modernių mokslo metodų, užuot 
gaminę karo reikmenis. (Pagal „Daily 
Mail”)

AUSTRALIJOJE IEŠKOMA ATOMINIŲ 
MINERALŲ

Australijoje tikimasi rasti atominės ener
gijos gamybai tinkamų mineralų. Vyriau
sybė, skatindama tų mineralų ieškojamą, 
yra paskyrusi po 1000 svarų sterlingų pre
mijos už naujų tų mineralų rūdos išteklių 
suradimą. O jeigu iš surastų išteklių bus 
galima gauti 25 tonas uranijo, tai bus duo
dama 3000 premijos. Dėl tokių aukštų pre
mijų atsirado daug ieškotojų, kurie net su 
visomis šeimomis iškyla į kelionę po Aus
tralijos dykumas. Pradėtoji ieškojimo akci
ja primena net praėjusius avantiurinlus 
aukso ieškojimo laikus. Lengvesnei ieško-

tojų orientacijai ir tikrųjų nuo netikrąją 
mineralų atskyrimui britų imperijos mine, 
ratinių išteklių biuras išleido net specialią 
spalvotą brošiūrą. Ieškotojų rezultatai pi 
Londone atidžiai sekami. (Pagal „Reynold1! 
News”)

AFRIKOJE NEPRIPAŽĮSTAMI IMKJRANt 
TŲ GYDYTOJŲ CENZAI l

I Pietų Afrikos Uniją yra jau atvykusią 
politinių pabėgėlių iš Europos, kurių dis. 
gis yra gydytojai. Daugumas atvykusių gy< 
dytojų yra tarnavęs sąjungininkų karinanti 
nėse, o nemaža jų yra savo srityje neš 
tarptautiškai žinomi specialistai. Vis dėl M 
jie neturi teisės verstis savo prolainii 
darbu, nors Pietų Afrikoje yra ir didelė gy< 
dytojų stoka. Gydytojų taryba (Souffl 
African Medical Counsil) reikalauja, kad jie 
pirma išeitų trejų metų kursą gydytoją 
mokykloje. Tos mokyklos betgi yra perpili 
dytos, ir naujų klausytojų tuo tarpu hm 
priima.

ANGLIJA ATSISAKIUSI NUO IZO
LIACIJOS

Dūsseldorfas. Lankydamasis Vokietijoj! 
darbo partijos atstovas R. Crossnunu 
spaudos konferencijoje Dūsseldorfe pareiškę 
jog Vokietijoje nepagrįstai paplitusi nuo
monė, kad, ginkluotoms pajėgoms pajudė
jus iš Rytų, anglai evakuotų vakarų iritį. 
Anglija išmokusi laikytis su Europa iš vie
no ir atsisakiusi nuo salos „splendid iaoli- 
tion” minties. (Der Kurier)

PLEIŠTAS PLEIŠTĄ VARO
Rymas (Dena). Italų nepriklausomų 19* 

cialistų vadas Saragatas, pasak ANSA, tre
čiadienį spaudos atstovms pareiškė, kad ko
munistinis rinkimų blokas prives prie kon
servatyvaus totalizmO. Liberalų partijos va
do Lucifero siūlymas sukurti antikomuniiti- 
nį bloką nerado kitose partijose pritarime
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Tremtiniai, besvarstydami laikino įsikur- 
dtaimo kraštui, prisimena dažnai ir Pietų 
bd šiaurės Afriką, šiuo metu šiaurės 
Afrikoje-Tunise gyvena bw. Lietuvos de
mokratinių seimų kanceliarijos ir ilgametis 
Teisingumo ministerijos darbuotoju ir pla
čiai žinomas lietuvių teisininkų veikėjas p. 
Pranas Valiulis. Kad tiksliau pain
formuoti tremtinius apie gyvenimą šiame 
dideliame kraite, Jūsų bendradarbas krei
pėsi | p. Pr. Valiuj ~

— Gal malonėtumėte pasakyti kokios kli- 
nutinės sąlygos Tunise?

— Tuniso klimatinės sąlygos lietuviui, 
žinoma, nėra įprastos, tačiau, kad jos būtų 
nepakeliamos arba kenktų sveikatai tvirtinti 
jokiu būdu negalima. Kiek sunkesnis metas 
mūsų žmogui yra Tuniso vasara - liepos, rug- 
plačio, rugsėjo mėnesiai, šitame laikotar
pyje temperatūra pakyla net iki 40 laipsnių 
pavėsyje if ji mažai svyruoja. Klimatinių 
Sąlygų lietuviams nevertėtų bijoti. Man, jau 
senyvo amžiaus žmogui, patekus Tunisan 
pačiuose didžiausiuose karščiuose didelių 
tunkumų neteko pergyventi. Čia žmonės 
moka taip susitvarkyti ir apsisaugoti nuo 
Mulės spindulių, jog susirgimų pasitaiko 
labai Ir labai retai. Pavasario ir rudens 
oras lietuviui visai tinkamas. Jis panašus | 
Lietuvos birželio ir rugpiūčio mėnesių orą. 
Žiemą temperatūra šiek tiek daugiau svy
ruoja. Dienos metu esti 12—18 laipsnių 
Žilumos, o naktį dažnai nukrenta net iki O. 
Pajūryje oras būna drėgnesnis, o vietose 
toliau nuo Jūros-sausesnis.

— Kurios kultūrinės, ekonominės ir 
kasdieninės gyvenimo sąlygos šiame krašte?

— Miestuose galima gyventi, kaip sako
ma, europietiškai. Veikia vidurinės ir ama
tų mokyklos, bibliotekos, teatrai ir kino- 
teatral. Kaimų vietovėse, žinoma, to nepa- 
titaiko. Miestuose Tunis, Sousse, Sfax gy
venimo sąlygos mažai kuo skiriasi nuo 
Prancūzijos miestinio gyvenimo, — gal tik 
žmogui būtinai reikalingų reikmenų kainos 
kiek skiriasi, t. y, Tunise kainos aukštes
nė!, nes prieš kuri laiką jos čia labai pa
šoko. Tačiau pirkti visko galima gauti. 
Mleatuose susisiekimas tramvajais, autove- 
iimiais ir arklių vežimais, tarpmiestinis- 
geležinkeliais, autovežimiais. Plentų yra ga
na daug ir jie visi išlieti gudronu. Mies
tuose ir miesteliuose yra katalikų bažnyčios. 
Taigi kultūrinės ir ekonominės sąlygos čia 
yra visai normalios-europietiškos.

— Kaip vietos gyventojai, jų šviesuo- 
lenė Ir spauda traktuoja atvykusius gyventi 
į |ą kraštą kitataučius, daugumoje baliuo- 
liui?

Arabai,' bendrai, visų svetimšalių ne
mėgsta. Vietos spauda atvykėlių klausimo 
vilai nekelia. Į arabų yidaus pasauli kiek 
giliau prasiskverbti yra'gana sunku ir aš 
net žygių šia linkme nedariau ir todėl 
smulkiau negalėčiau j ši klausimą atsakyti.

— Kaip | ateivius žiūri vietos prancūzų 
administracija?

— Prancūzai 1 svetimšalius žiūri iš 
lukšto, bet nelinki jiems nei blogo, nei ge
ro, o bendrai elgiasi visuomet mandagiai, 
nori ir su atitinkamu savęs respektavimu.

V......
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IR SIAURĖS AFRIKOJE ŽMONES GYVENA . . .
Pasikalbėjimas su p. Pranu Valiuliu

Vietos prancūzų administracija atvykėlių 
atžvilgiu gana indeferentiška.

— Ar galima gauti darbo liame krašte ir 
ką daugiausiai atvykusiems žmonėms čia 
tenka dirbti? Kurią kalbą reikia mokėti?

— Sunkūs darbai europiečiams nereko
menduojami — juos atlieka išimtinai ara
bai. Darbas galima susirasti šiose srityse: 
elektrotechnikos, mechanikos, auto-mecha- 
nikos, statybos, prekybos, agrikultūros, 
šiuo metu labai didelis pareikalavimas kva
lifikuotų statybos darbininkų, o ypač mū
rininkų. Darbo galima gauti ir minėti 
darbai daugiausiai atvykusiems tenka dirbtu 
Oficialinė kalba-prancūzų ir ji reikia šiek 
tiek mokėti.

— Kurių specialybių žmonės čia geriau
siai gyvena?

—• Geriausiai čia laikosi ir prabangiškai 
gyvena daktarai-gydytojai ir inžinieriai su 
prancūziškais diplomais, rangovai—staty
bininkai ir prekybininkai. Iš pradžios visur 
reikalingas šioks toks kapitalas.

— Kiek vidutiniai uždirbama mėnesini ir 
kurios kainos labiausiai reikalingų reik
menų?

— Paprasti darbininkai per 8 vai. darbo 
dieną uždirba 193 fr., pusiau specialistai — 
228 fr„ specialistai — 264—370 fr. Labai 
gerai mokantieji amatų ir mūrininkai už
dirba iki 500 k. per 8 darbo valandas.

Maistas vienam asmeniui per dieną kai
nuoja 120—150 fr. be buto. Gyvenamųjų 
būtų klausimas Tunise labai aštrus.

Maisto produktų kainos čia labai nepas
tovios ir priklauso grynai nuo pasiūlų ir 
paklausų. Galiu tik pavyzdžiui pažymėti, 
kad mėsos klg. kainuoja 200—250 fr., duo
na — 20 fr. klg. cukrus — 60 fr., žuvis — 
80—250 fr., aliejaus litras — 90 fr., bulvės 
— 20—25 fr klg. (bet nevisuomet gauna, 
ma) daržovės ir vaisiai nebrangūs. Apel
sinų kilogramas kainuoja pigiau kaip bul
vių kilogramas. Manufaktūros, Ir avalinės 
kainos beggik tokios pat, kaip ir Prancū
zijoje.

— Ar galima susitaupyti pinigų ir kiek 
prasigyventi?

Nuo seniau gyvenantieji tremtiniai, 
pvz. rusai, kurių čia dauguma, jau yra 
prasigyvenę. .Kai .kurie pasistatydino na
mus, nusipirko žemės ūkius, įsitaisė mecha
nines dirbtuves ir 1.1., bet žymesnio pralo- 
bimo kieno nors aš nepastebėjau.

— Ar Siaurės Afrikoje gyvena iš seniau 
lietuvių arba iš Lietuvos ar kitų Baltijos 
kraštų išeivių? Ar palaikomi koki tarpus*- 
vlal ryšiai? Ar veikia koks centras ar or
ganizacija?

— Ar yra lietuvių arba iš Lietuvos ir 
Baltijos kraštų išeivių, kurie nuo seniau 
gyventų šiaurės Afrikoje nustatyti nepa
vyko, nors ir dariau paklausimus per vie
tos spaudą. Asmeniškai žinau tik dvi kau
niškes moteris, kurios prieš dešimti metų

yra ištekėję už rusų emigrantų. Baltijos 
kraštų žmonių organizacijos čia nėra.

— Ar palaikote ryšius su Prancūzijos, 
Italijos ir Pietų Afrikos lietuviais?

— Asmeniškai ryšius palaikau su lietu
viais, gyvenančiais Prancūzijoje Vokietijoje, 
J. A. V., Kanadoje ir Švedijoje. Su Italijos 
ir Pietų Afrikos lietuviais ryšių neturiu.

— Ar yra lietuvių Artimuose Rytuose? 
Ar turite ryšių su Lietuvos konsulatu Tel 
Avive?

— Su lietuviais, gyvenančiais Artimuose 
Rytuose ir su Konsulatu. Tel Avive jokių 
ryšių neturiu.

— Ar yra iš seniau Siaurės Afrikoje Pa
baltijo valstybių garbės konsulai, ypač tu
rint galvoje buvusią gyvą Lietuvos ir kitų 
kaimynų prekybą su šiais kraštais?

— Baltijos kraštų garbės konsulų, rodos, 
nėra. Esu pastebėjęs Sousse mieste Didž. 
Britanijos ir Švedijos konsulatus.

— Ar galėtų tremtiniai žmoniškai įsikurti 
šiame krašte?

— Daugelis tremtinių, kurię čia atsirado 
po pirmojo pasaulinio karo Įsikūrė paken
čiamai. Nuo seniau gyvenantieji tremtiniai 
sako, .kad dabar įsikūrimo sąlygos žymiai 
pasunkėjo.

Al gyvenu Tunise, vietovėje arti Alžiro 
ir Saharos sienos. Čia tarp kalnų Pran
cūzijos Bendrovė kasa fosfatą. Kasyklose 
dirba keliolika tūkstančių darbininkų- 
europiečių ir arabų. Europiečiams čia dar
bo sąlygos nesunkios, jie dirba virš žemės 
savo specialybės darbus - darbų vedėjais, 
dešimtininkais, elektromonteriais, mechani
kais, šaltkalviais, mūrininkais ir 1.1. Sun
kesnius juodus darbus dirba arabai. Gyvena 
čia darbininkai', amatininkai-specialistai ir 
vadovaujamasis personalas bendrovės na- 
nuose. Kartais turi po 2 ir 3 kambarius, 
žiūrint kokias pareigas eina. Pvz. fosfato 
sausinimo ir pakrovimo darbų vedėjas turi 
būtą iš trijų kambarių h* sodelį prie buto 
su vaismedžiais. Atlyginimo jis gauna 
22.000 fr. mėnesiui. Žinoma, kaip taisyklė, 
visos geresnės vietos iki šiol jau užimtos.

Jei kas iš lietuvių tremtinių rimtai norė
tų l šią šalį atvykti gyventi ir dirbti tegul 
rašo adresu — Monsieur le Directeur du 
Compangnie des Phosphate et du Chemin 
de fer de Gafsa a Metlaoni-Tuhissie”; Sa
kau, kas norėtų vykti rimtai, nes leng
vapėdiškas vien dėl smalsumo laiškų rašy
mas sudarytų nereikalingų rūpesčių ir iš
laidų Bendrovei ir, kas svarbiausia, su
trukdytų tikrai norintiems čia įsikurti, 
nes tūkstančius naujų darbininkų bendrovė 
nepajėgtų akomuliuoti ir l daugelį laiškų 
atsakinėti. Prašyme prancūzų kalboje reikia' 
nurodyti amžių, specialybę ir šeimos sudėtį. 
,’ei B-vė sutiktų duoti prašytojui darbo, ji 
pasiųstų interesantui darbo ir atlyginimo 
sąlygas. Prašytojas sąlygas gerai išstudi
javęs ir radęs jas priimtinomis savo vi

siška atsakomybe gali vykti Į dar
bovietę. Žinoma, jis turi gauti Prancūzijos 
konsulato vizą ir sutvarkyti kitus doku
mentus.

— Kuriuos konkrečius žygius tremtiniai 
turi atlikti įsikurdinimo reikalu Siaurės 
Afrikoje?

— Pavieniams tremtiniams, kurie iš 
anksto nėra susitarę darbo reikalu arba ne
turi čia giminių bei pažįstamų arba tiek 
pinigų, kad galėtų išsiversti kol susiras sau 
darbą-vykti nepatariama.

Jei atsirastų norinčių vykti l Tunisą, tai, 
mano nuomone, jiems turėtų padėti lietu
vių centrinės organizacijos, kurios turėtų 
šiuo reikalu kreiptis į Prancūzijos Genera
lini Rezidentą Tunise arba tiesiog į Pran
cūzijos Vyriausybę.

— Ar Pabaltijo valstybių likimas po šio 
karo žinomas šiame krašte ir kaip j| vertina 
vietos šviesuomenė?

— Mūsų reikalai čia žinomi gana pa
viršutiniškai. Vertinama įvairiai, žiūrint ku
rios pasaulėžiūros ar kurių politinių įsitiki
nimų pokalbininkas.

— Kaip čia vertinamas bolševizmas?
— Atsiranda gana daug arabų, prita

riančių bolševikinei koncepcijai. Dalinai

jie yra paliesti bolševikinės propagandos ir 
dalinai šią koncepciją jie laiko priemone 
protektorato globai nusikratyti. Patys arai 
bai iš esmės jokiu būdu nėra bolševikai, o 
tik puiki žaliava, tinkama visokiems eks
perimentams. Bolševikų sukurstytos arabų 
riaušės protektorato valdžios sutvarkomos 
labai greitai ir gana radikaliai.

— Kaip Tamsta, p. Valiuli, čia asmeniš- 
kai įsikūrei ir kaip sekasi gyventi?

— Deja, iki šiam laikui man dar nepa- 
vyko pradėti savarankaus gyvenimo. Seny-, 
vas amžius ir nemokėjimas praktiškai jokio! 
amato—trukdo man gauti tinkamą darbą. 
Tačiau Šio atvejo nereikia imti kaip 
pavyzdi.

— Ką daugiau malonėtumėte pareikšti 
stovyklose vargstantiems lietuviams - trem
tiniams?

— Linkiu visiems lietuviams-tremtiniama 
1949 metus sutikti savo numylėtoje Lietuvos 
žemelėje, o dabar-būti vieningais ir ryžtin
gai tęsti geležinės uždangos nugriovimo 
darbus.

Jūsų bendradarbiui liko tik padėkoti p, 
Pr. Valiuliui už taip (domų pasikalbėjimą.

Rimas Kemeklis,

Kas kam vardą davėt

Baltija — baltams ar baltai — Baltijai?
Straipsnyje „Mūsų federalizmo konspek

tas: Aisčiai ar baltai?” (Mintis, 1948 
I, 29 d.) Bronys Raila tarp kitko sako: 
„Bendro vardo visoms baltų tautoms anks
tyvaisiais laikais greičiausia iš viso nėra 
buvę. Baltų vardas visoms šios padermės 
tautoms naujai pasidarytas iš Baltijos jūros 
vardo, kuris pirmą kartą paminimas XI am
žiuje.”

Nebūdamas Istoriku, geografu ar etnolo
gu, neturiu tikslo Br. Railos įdomių išve
džiojimų apie aisčius ir baltus kritikuoti. 
Kiekviena plunksna, kuri laiku iškelia ir 
nagrinėja aktualias temas, sveikintina. Tik 
aš nenorėčiau visiškai sutikti su gerb. auto
riaus tvirtinimu, kad baltų vardas naujai 
pasidarytas iš Baltijos jūros vardo.

Kodėl ne priešingai? Ar nėr* pagrindo 
tvirtinti, jog baltai savo vardą Baltijos jū
rai davė?

Jeigu Baltijos jūra mus baltais „pakrikš
tijo”, — kodėl ji tik mus pasirinko? Kodėl 
tuo vardu nesivadina kitos aplink Baltijos 
jūrą gyvenančios tautos: lenkai, danai, šve
dai, suomiai (vokiečiai ir rusai tik vėliau 
šią jūrą priėjo)?

Kuria kita kalba galima išaiškinti Balti
jos jūros vardo kilmę, jei ne lietuvių? Bal
tijos jūros vardas vokiškai skamba „Balti- 
sches Meer” arba „Baltische See”, rusiškai - 
„Baltiškoje more”, ir kitose kalbose — pa
našiai, nekeičiant tik lietuviškai supranta-

mos žodžio šaknies. Vokiečiai tik paskuti
niu laiku pradėjo Baltijos jūrą „Oitaee” 
vardu vadinti, panašiai kaip Vokiečių jūra' 
„Nordsee” vadinama (žiūr. žemėlapi „Eu
ropa”, išleistą paskutinio karo metu „Reise 
—u. Verkehrsverlag Stuttgart”). „Ostsee” 
vardas vokiečiams pateisinamas geografiniu 

.atžvilgiu tik padėtyje su „Nordsee” ir žiū
rint daugiau iš Danijos bei Švedijos pusės. 
Kodėl vokiečiams „nusibodo” „Baltische 
See” vardas — galima irgi tik lietuviškai 
suprasti, atsimenant jų politiką „Rottet aus 
was litauisch 1st!”...

Kad ne Baltijos jūros vardas davė bal
tų pavadinimą, bet priešingai — baltai sa
vo vardu pavadino savąją — Baltijos jū
rą, kalba ir tai, jog ite gamtos objektai 
„krikštija” gyvuosius, bet žmonės — tautos 
duoda vardus vietovėms, upėms, ežerams, 
jūroms, miškams, kalnams, nors tie objektai 
ir anksčiau atsirado negu žmonės prie jų 
ar juose apsigyveno.

Baltiškai lietuviški vietovardžiai plačioje 
erdvėje tarp Vielos ir Dauguvos, taip pat 
toli už Nemuno ir Neries ištakų, liudija, 
kad šioje erdvėje iš seno lietuviai domina
vo. Kadangi ši erdvė yra ties pačiu Balti
jos jūros centru, tad tikėtina, jog senovėje 
galėjo šią jūrą baltų vardu vadinti tuomet 
tamprius ryšius su baltais turėję vikingai, 
tuo pačiu pripažindami baltų skaitlingumą, 
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BRLE STANLEYS GARD NE RIS

STAUGIĄS ŠUO
ISVERTE T. F.

— Ne, ne tai turėjau galvoj. Kokie jaus
mai vyravo?

— Kodėl? Sekiau vaidinimą ir ...
Staiga jis nusišypsojo.
i— Taigi, nutraukė Perris Meisonas, — 

manau supratot mane. Ką darėt tada?
— Juokiausi, — tarė Everlis.
— Taigi, — tarė Perris Meisonas, laiky

damas reikalą užbaigtu.
Keletą minučių Everlis stebėjo ji sumišęs.
— Na, nesuprantu, ką tas turi bendro su 

prisiekusiaisiais šioj byloj, — patraukė 
pečiais jaunuolis.

Tai visai tas pat. Prisiekusieji yra 
žiūrovai. Maža auditorija, bet visvien audi
torija. Dramaturgai, nor( pasisekimo, turi 
pažinti žmogaus prigimti. Jie turi pažinti 
masių galvosenos svyravimą, žinoti, kad ta 
galvosena negali boti nuosekli, kad susijau
dinimas negali ilgai trukti. Jei po drama
tiškos scenos nebus juoko, vaidinimas ne
turės pasisekimo.

— Ta auditorija nepastovi, kaip ir kiek
viena auditorija. — Toliau tęsė Perris Mei- 
•onas. — Ji reiška daug simpatijos herojai 
jo* tamsiausiose valandose. Ji užjaučia jai. 
Ta užuojauta nuoširdi. Publika sutiktų mir
ti, kad tik ją išgelbėtų. Ji užmuštų prasi
kaltėli, jei tik galėtų prie jo prieiti. Ji viską 
išgyvena nuoširdžiai ir su visa širdimi. Ta
liui tu susijaudinimas netrunka ilgiau, kaip 

'keliu minutes. Giliai ir nuoširdžiai užjaus
tai, žiūrovai trokšt* scenų, kur galėtu

pasijuokti. Išmintingas dramaturgas tai 
žino. Jis leidžia publikai pasijuokti. O jei 
studijavot* psichologiją, žinot, kaip greit 
auditorija išnaudoja juokingas progas.

Everlio akys sužibo.
— Puiku, — tarė jis, — pasakykit tik, 

kaip tai pritaiky&it prisiekusiesiems. Pra
dedu suprasti.

— Ta byla baigsis nelauktai, triukšmingai 
ir dramatiškai. Prokuroras nori sekelti pa
sibaisėjimą žmogžudyste, palaikyti susido
mėjimą ne ginčais tarp advokatų, bet paro
dymu teismui žmonijos priešą, — žmog
žudį. Paprastai, gynėjas stengiasi pašalinti 
tą siaubą iš bylos eigos. Jis griežtai pro
testuoja dėl fotografijų. Jis panaudoja kon- 
traargumentus. Jis stoja prieš liudininkus 
ir gestikuliuodamas sukuria dramatišką 
kryžmini apklausinėjimą. Tuo siekiama su
mažinti susijaudinimą, sušvelninti padėties 
siaubingumą ir grąžinti prisiekusiuosius 
vėl prie paprastos 
džiant jų mintims 
žiaurumuose.

— Taip, — tarė
rėčiau manyti, kad kaip tik taip ir bus.

— Ne, — pamažu tarė Perris Meisonas, 
— visuomet apsimoka elgtis priešingai, ne
gu Įprasta. Tai ypač svarbu su 
Dramų. Klaudijus Drumas mok* 
kovoti; jis pavojingas Ir atkaklus 
Jo silpnybė — nesubtilumas. Jis
na aplinkybių. Jis neturi intuicijos. Ji* ne

teismo dramos, nelei- 
pasinerti žmogžudystės

Frankas Everlis, — no-

Klaudijų 
logiškai 
priešas, 

nelverti-

siorientuoja prisiekusiųjų psichologijoj. Jis 
pakloja visą savo medžiagą ilgos kovos 
metu, gynėjas gi stengiasi sušvelninti pa
dėti.

— Ar teko matyti imtynes, — toliau tęsė 
Perris Meisonas, — kur vienas imtininkas 
pasitraukdamas išmuša priešą iš lygsvaros 
ir parbloškia ant žemės?

— Taip, žinoma.
— Tai atsitinka dėl to, kad vienas iš jų 

per smarkiai puola. Jis laukia nuolatinio 
pasipriešinimo. Jo nesutikęs, jis būna par
blokštas savo paties pastangų.

— Imu suprasti.
— Tikrai. Prisiekusieji šjryt atėjo' kaip 
susidomėję žiūrovai. Drumas ėmė jiems pa
sakoti siaubingas scenas. Aš buvau visai 
pasyvus, ir Klaudijus Drumas ėmė siusti. 
Jis visą rytą prisiekusiuosius murkdė siau
be. Jis juos murkdys ir po pietų. Neju
čiomis prisiekusiųjų siela ims ilgėtis poil
sio. Jie trošk ko nors juokinga Jie nesąmo
ningai norės ko nors sensacingo, ko nors 
panašaus l vakarykštĮ įvykį; kad' galėtų 
pailsėti nuo siaubo. Tai yra pasąmonės rei
kalas; dvasia stengiasi pati save patenkinti. 
Persisotinusi siaubu ji nori trupučio juoko 
kaip prošvaistės. Tai plaukia iš galvosenos 
nepastovumo.

— Atsimink, Frankai: niekados teisme 
nesistenk prisiekusiųjų mintis užimti vienu 
vienintėliu dalyku ir nelaikyk jų pririšęs 
prie vienos ir tos pačios temos. Sudaryk jei 
nori dominuojanti nusiteikimą, bet neilgam. 
Tada nukreipk savo argumentus l kitą da
lyką. Tada vėl sugrįžk prie to paties. Žmo
gus yra lyg švytuoklė: ją galima lengvai 
išjudinti, bet reikia nuolatinio stumtelėjimo, 
kol pagaliau galima užbaigti labai drama
tiška kalba, kuri iki kaulų smegenų prisie
kusiuosius nuteikia prieš antrąją pusę. O 
jei penkiolika minučių kalbėsi jiems ir ta 
pačia tema jie pradės žiovauti greičiau, ne
gu suspėsi užbaigti.

Sukylančios vilties giedra nušvito jauno 
žmogaus veide.

— Vadinas, popiet norit išerzinti prisie
kusiuosius?

— Taip, popiet noriu viską atidengti. 
Nesipriešindamas ir neapklausinėdamas, 
išskyrus dėl kai kurių smulkmenų, noriu 
pagreitinti bylą. Klaudijus Drumas, nors to 
ir nenorėdamas, mato, kad byla eina taip 
greitai, kad gali išsprūsti jam iš rankų. 
Siaubo nuotaika, kurią jis turėjo ištęsti tris 
keturias dienas, bus suversta ant prisieku
siųjų dviejų valandų bėgyje. To perdaug, i 
kad prisiekusieji galėtų atlaikyti. Jie bus ^ .sužinojimą, kad tai buvo tas pats nu-

ir dramatiškai tarė, — Pakvieskit Telmą 
Benton.

Teima Benton šnekėjo žemu, skambančiu 
balsu. Atsakydama l Klaudijaus Drama 
klausimą, ji trumpai nupasakojo mirusia 
žmogaus gyvenimo dramą. Ji papasakoja 
apie jo gyvenimą Santa Barbaroje; apie jo 
santykius su Paula Kartraitene; apie jų 
pabėgimą; apie įsigijimą namų Milpaso 
Plente; kaip jis ir jo draugė buvo laimingi 
dėl tos nusikalstamos meilės; apie paslap
tingą gyventoją gretimame name; apie! 
nuolatini sekimą pro žiūronus; apie stai-

pasiruošę leisti sau truputi poilsio.
— Klaudijus Drumas atkakliai siekia 

privesti kovą prie galo. Tačiau jis nesu
randa pasipriešinimo. Jis zovada lekia že
myn, bet jam neužteks medžiagos. Jis pats 
turės viską plačiai išdėstyti.

— Ar bandysit ką nors šiandie popiet?
— Popiet, — tarė Perris Meisonas, 

įtempęs veidą ir žiūrėdamas tiesiog prieš 
save, — pabandysiu ištraukti sprendimą, 
kad ji nekalta.

Jis užspaudė cigaretę ir atstūmė kėdę.
— Prašau, jaunuoli, eime.

XXI Skyrius

Kaip Perris Meisonas ir buvo numatęs, 
Klaudijus Drumas pakvietė sporto reikme
nų pardavėją, atgabentą iš Santą Barbaros. 
Jis patvirtino, kad tai tas ginklas, kurĮ jis 
pardavė praeitais metais rugsėjo 29 d. Jis 
buvo užpajamuotas šaunamųjų ginklų re
gistratoriuje: ten buvo matyti ir Bessie 
Forbsienės parašas.

Triumfuodamas Klaudijus Drumas ran
kos mostu kreipėsi l Perrį Meisoną.

— Malonėkit paegzaminuoti liudininką.
— Neturiu jokio klausimo, — nutęsda

mas atšovė Perriš Meisonas.
Klaudijus Drumas pastebimai susiraukė. 

Liudininkui pasišalinus, jis atsigręžė } salę

skriaustasis Kartraitas; apie staigų Pauloa 
Kartraitienės išvykimą ir pagaliau apie 
nužudymą.

—Darykit kryžmini apklausinėjimą, — 
triumfuodamas šovė Klaudijus Drumas.

Perris Meisonas palengva atsistojo.
— Gerbiamas teisėjau, atrodo, aišku, 

šios liudininUfes parodymai gali turėti 
miarnos reikšmės. Paprastai, apie pusę 
tūrių būna dešimt ar penkių minučių per
trauka.

Dabar dešimt minučių po trečios. Aš 
visiškai esu pasirengęs pradėti apklausinė
jimą, tačiau be tos įprastos pertraukos, 
ją norėčiau tardyti visą likusi popieti 
jokios pertraukos.

Teisėjas Markhamas pakėlė antakius 
pažiūrėjo Į Klaudijų Drumą.

— Ar nieko prieš, pone prokurore?
— Ne, — pašaipiai tarė Klaudijus Dra

mas. — Klausinėkit kiek tik patinka.
— Nenoriu būti klaidingai suprastas, — 

pasiaaiškino Perris Meisonas. — Aš labai 
norėčiau arba atidėti tardymą ligi ryto
jaus arba užbaigti ji šiandien.

— Pradėkit apklausinėjimą, advokate, — 
tarė teisėjas Markhamas suduodamas plak
tuku. — Teismas nepertrauks apklausinė
jimo, jei jo pageidausit.

kad 
le- 
ke-

Aš 
be
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Po metų Lietuvos beliks tik vardas AKIMIRKSNIU KRONIKA
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS AKTUALIJOS

Lietuviškos knygos 400 metų sukakties 
proga Kaune buvo suruošta knygų paroda. 
Universiteto bibliotekos direktorius Ruzgas 
paruošė didelį „Senųjų raštų ir jų išsi
vystymo” skyrių. Berenkant šiam skyriui 
eksponatus, universiteto bibliotekos ben
dradarbiai surado retą „Dainų knygos” eg
zempliorių, išleistą Vilniuje XVIII amžiaus 
pradžioje. Parodoje buvo išstatyta nemaža 
rankraštinių vadovėlių ir žodynų 2 — 3 
Šimtmečių senumo. Knygos paroda buvo 
suruošta ir Vilniuje bei kituose Lietuvos 
centruose. Vilniuje parodos suruošimu rū
pinosi Mokslų Akademijos moksliniai ben
dradarbiai kartu su Vilniaus universiteto 
profesoriais. Parodoje buvo išstatyta pir
mosios lietuvių knygos iš XVI amžiaus, lie
žuvių klasikų knygos, taip pat (negi be to 
apsieis) literatūra, nušviečianti 1918 —19 
metų „revoliuciją” Lietuvoje, didįjį tėvynės 
karą ir kt.

» „Laisvė” praneša apie geologų tyrinėji
mus pereitais metais. Biržų, Vilniaus, Kau
no ir Trakų aj^skrityse ąptikti turtingi gip
so, kalkių, kvarco smilčių ir kitų naudingų 
mineralų klodai statybinėms medžiagoms 
gaminti. Pranešama ir apie baigtus pože
minių vandens sluogsnių mokslinius tyrinė
jimus.

Kauno zoologijos muziejus, „Laisvės” ži
niomis, plečiamas, įvedant du naujus sky
rius, kuriuose bus eksponuojama Lietuvos 
ir kitų „broliškų” respublikų fauna. Prof. 
T. Ivanauskas zoologinį muziejų papildė 
naujais eksponatais, nuo Volgos deltos par
vežęs įdomią paukščių kolekciją. >,

Maskvos kompartija ir NKVD, kaip ra
šo „Dirva”, parengė ir vykdo smulkų penk
mečio planą, pagal kurį okupuotoje Lietu
voje galutinai turi būti baigtas surusinimas 
ir sukolchozinimas iki 1950 metų. Tačiau, 
kaip pažymi laikraštis, bolševikų kolonis
tai užtikrino Maskvą, kad tai bus padaryta 
anksčiau, būtent, jau 1949 metais.

Amerikos Lietuvių "tarybos vykdomasis 
komitetas ir LAIC direktorius neseniai lan
kėsi Vašingtone ir atliko visą eilę svarbių 
pasitarimų bei pasimatymų. Su BALFo pir
mininku apsvarstytas imigracijos komisijos 
paruoštas projektas ir susitarta suorgani
zuoti Amerikos Lietuvių Imigracijos Komi
tetą. Tam projektui įgyvendinti sudaryta 
organizacinė komisija.

Prašo atpiginti persiuntimo išlaidas. 
Amerikos lietuviai siunčia daug maisto 
siuntinių į Vokietiją tremtiniams, tačiau 
persiuntimo išlaidos yra labai aukštos. To
dėl Amerikos Lietuvių Taryba kreipėsi į 
kongreso vadus prašydama, kad maisto ir 
pagelbos siuntinių išsiuntimas tremtiniams 
būtų atpigintas. Tuo atveju būtų didelė pa- 
gelba tremtiniams ir juos šelpiantiems.

» J. žlv.

Kanadinės aktualijos
Lietuviai ūkininkai nori dirbti. Lietuvių 

Ūkininkų Sąjunga įteikė Kanados žemės 
ūkio ministeriui raštą, kuriame, apžvelgus 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpio pasiektus ūkinius laimėjimus ir da
vus atitinkamą statistiką, sakoma: „Kana
dos žemės ūkyje vyrauja tos pačios kryp
tys kaip ir Lietuvoje. Taip pat ir klimato 
sąlygos tų dviejų kraštų labai panašios. 
Kanada ir Lietuva kultivuoja tas pačias že
mės ūkio augalų kultūras ir laiko visai pa
našius žemės ūkio gyvulius. Prie Kanados 
žemės ūkio sąlygų lietuviai lengvai ir grei
tai galėtų prisitaikinti ir jame 
daugiau atneštų naudos, kaip iš 
klimato ir ūkio sąlygų į Kanadą 
darbininkai. Todėl mes prašome 
vinti mūsų emigraciją į Kanadą.”

„Šventa yra mūsų misija”, rašo
„Nepn Lietuva”, padėti mūsų tautiečiams, 
kad jų vis daugiau ir daugiau atvyktų į 
Kanadą. Vis naujų lietuvių pergabenimas 
mums Kanados lietuviams yra garbės daly
kas. Naujų affidavitų padarymas ar jiems, 
padaryti suradimas gerų asmenų tebūna mū
sų krikščioniškosios artimo meilės ir lietu
viško patriotizmo barometras.”

Lietuviams Tremtiniams Gelbėti Komite
tas Montrealyje perrinko savo valdybą, J 
kurią įeina: P. Juškevičius,

dirbdami 
skirtingų 
emigravę 

paleng-

Kanados

F. Navikevičius, A. Norkeliūnas ir J. Jurė
nas/ L. Girinis išrinktas ka>i>p tremtinių 
reikalų žinovas ir patarėjas. Komitetas nu
tarė kreiptis per spaudą ir kitomis prie
monėmis ieškoti būdų rasti darbdavius, ku
rie galėtų garantuoti didesniam skaičiui 
lietuvių įvažiuoti į Kanadą. '

Kanados įstatymai lygūs visiems. Atitin
kamose valdžios įstaigose išsiaiškinta dėl 
naujai atvykstančiųjų iš Vokietijos į Kana
dą teisinės padėties. Buvo pareikšta, kad 
naujai atvykusieji tremtiniai yra tolygiai 
krašto įstatymais saugomi, kaip ir patys ka
nadiečiai. Dėl komunistinės spaudoj va
romos šmeižtų akcijos prieš atvykstančius 
pareikšta, kad apšmeižti atskiri asmenys 
gali bendra tvarka skųstis teisingumo orga
nams, o dėl varomos akcijos prieš atvyks
tančiuosius buvo patarta surinkti visą me
džiagą ir patiekti kartu 
morandumu.

Propaganda nemadoj. 
čius j Kanadą lietuvius
ir kanadietiški „bimbininkai’ 
kalbeles ir teiraujasi, kodėl nevyko į Lie
tuvą, o į Kanadą. Atvykusieji 
siūlo jiems patiems važiuoti 
Tačiau kitų tautų atvykėliai 
„agitpropais” kitaip pasielgia,
visuose Kanados laikraščiuose įdėta žinia, 
kaip pusė šimto Kanadon įleistų išvietintų 
ukrainiečių, važiavusių iš Timmins į aukso 
kasyklas, apkūlė ir iš traukinio išmetė du 
atlindusius su propaganda komunistus.

Sportininkai buriasi. Mūsų žinomesnieji 
sportininkai — šaudymo meisteris ir ieti- 
ninkas Kačergius, krepšininkai Mackevičius, 
Duliūnas, Striukas, lengvaatletis Kernius ir 
kt, — išvyko miškų darbams į Kanadą ir 
gyvena kartu vienoje stovykloje. Jie projek
tuoja sudaryti krepšinio komandą ir pa
rungtyniauti su kanadiečiais. J. Zlv.

su atitinkamu me-

Naujai atvykstan- 
pasitikti atsiunčia 

Šie nulaiko

A. Sakalas, A.

lietuviai pa
pas „tėveli”, 
su panašiais 
Štai neseniai

Lietuvos nepriklausomybės sukakties 
Ambergo IRO sanatorijoje

šventė

tu. 
be

bet

batų tarti, kad komunistinei sistemai

pusės, kiekviena nauja idėja pretenduoja 
užbaigė senąjį pasauli *r pradėjo naują,

užteks tik vieno kito de

j amžinybę. Krikščionybė 
kuris tęsis ligi paskutinės 
irgi manė, kad 1792 m.

'Ambergo Tbc sanatorijoje šiuo metu yra 
Virš 50 lietuvių ligonių suvažiavusių iš visų 
aplinkinių, stovyklų taisyti savo svaikatos 
Nebddami sunkių aplinkybių ir tremties li
goninės atmosferos, jau pr. men. 14 d., 
šeštadienį, jie iškilmingai atšventė Lietuvos 
Nepriklausomybės 30-ties metų sukaktį.

Gražiai pačių išpuoštoje ligoninės kino 
salėje išklausė iškilmingą .aktą, atvykusio iš 
Bambergo LTB Bbg. Apyl. K-to pirm. p. P. 
Tamulionio paskaitą, priėmė rezoliucijas ir 
sveikinimus tautiniam Delegatui, BALF’o 
Pirtnininkui, VLIK’ui ir LTB''Vyr. K-tui. 
Ligoninės Liet. K-to pirm. Stasys Erlingis 
perskaitė VLIK’o atsišaukimą „Pasaulio 
Lietuviams”.

Iškilmės baigtos Tautos Himnu.
Pirmadienį — vasario 16 — atvykęs iš 

Schvendorfo kun. Mažrimas atlaikė už tė
vynę šv. mišias ir pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą. Pamaldose dalyvavo ir 
patys giedojo beveik visi lietuviai ligoniai.

Džiugu, kad lietuviai, kur jie tik būtų, tin
kamai atsimena mūsų tautos brangias da
tas ir stengiasi, visomis išgalėmis kuo iš
kilmingiau atšvęsti.

Vienai liet, grufiei, — stovyklai, — pasi
seka tai atlikti iškilmingiau, su meninėmis 
dalimis ir kt., kitoms — kukliau. Aišku, 
čia svarbu tik bendra šventiška nuotaika ir 
parodymas svetimiems, jog visų mūsų 
viltys ir mintys į tėvynę nukreiptos.

Visa tai gerai suprasdami ir Ambergo 
sanatorijos liet, ligoniai savo nors ir kukliu 
tautos sukakties minėjimu aiškiai parodo, 
kad ir silpnomis jėgomis galima neatsilikti 
nuo visų kitų stovyklų. Deja, tenka paste
bėti1, kad visgi čia pasigendame artimesnių 
ryšių, meninių jėgų iš kaimyninių stovyklų 
pagalbos visoms panašioms iškilmių pro
gramoms.

Žinoma, dažnai ligoniai ir savomis jėgo
mis suruošia įvairias pramogėles, tačiau 
tam visam reikia padėti daug energijos ir 
darbo, ko, aišku, nors ir iš stipresnių li
gonių* nevisada galima reikalauti. Dėl to 
mūsų gerb. meno jėgos nesibranginkite ir 
neužmirškite tų sesių ir brolių, kurie sun
kias tremtinių dienas šiandien priversti 
leisti ligoninių patalpose. M. Kav-tė.

Vasario 16 — gudų ir 
laikraščiuose

Ukrainiečių savaitraštis „Nedila” įdėjo 
straipsnį „'Lietuvių Tautos valstybinė 
šventė”.

Gudų savaitraštis „Backaūščyna” atsilie
pė į mūsų šventę net 3 straipsniais: „Kai
mynams — giminaičiams jų šventės proga”, 
„Nepriklausomajai Lietuvai 30 metų” ir 
„Kaip atsistatė Lietuva”. Pirmajame re
dakciniame straipsnyje nurodoma, kad gu
dai nėra gryni slavai, tai yra baltoslavai, 
susimaišę su jotvingiais ir galindais (jač- 
viahi i holadž). Deja, gudų tarpe dar per
daug „slaviariofilų”, kuriems šis dalykas 
atrodo kaip tautos išdavimas! O tikrumoje 
gudai ir dabar turi daug aisčių kilmės 
bruožų, pav. būdo gilumą, pasyvumą, už
sispyrimą, pasipriešinimą kiekvienam spau
dimui, net tam tikrą užsidarymą. „Mūsų 
tautinės savigarbos pareiga visur pabrėžti 
mūsų slaviškumą ir baltiškumą. Mes esame 
lietuvių ir latvių giminaičiai”. Įdėtas dar 
eilėraštis „Vilnius” (parašė Ales Salavies) 
ir žinutė apie lietuvių ir lenkų studentus 
Vokietijoje. Ars.

ukrainiečių

Nauja prof. Vacį. Biržiškos 
monografija

Baltijos Universitetas Pinneberge išleido 
anglų kalba parašyta prof. akad. Vaclovo 
Biržiškos monografiją „Abraham Kulvietis, 
The First Lithuanian Humanist”. Monogra
fija išleista „Contribucions of Baltic Uni- 
veristy” serijoje, No. 47. Anksčiau buvo 
leistos profesorių J. Valio, A. Rukšos ir 
Stankos monografijos. (NN. 1, 9, 10).

Schw. Gmiindo stovyklos kronika
— Vasario šešioliktosios minėjimas sto

vykloje praėjo pakilioje ir rimtoje nuotai
koje. Su dideliu susidomėjimu buvo išklau
sytas vykdomųjų veiksnių atstovo K. Bieli
nio, Lietuvos knygnešių karaliaus — Balto
jo Erelio sūnaus, kovingas žodis, drauge su 
prof. dr. Z. Ivinskiu peržvelgta lietuvių 
tautos istoriniai įvykiai ir pasigėrėta gra
žia menine minėjimo dalimi, kurią išpildė 
mokyklų mokinai, solistai Kudokienė ir 
Stribys, stovyklos Vyrų choras, vad. Alg. 
Kačanausko, ir skautai. Vakare, organizuo
tai dalyvaujant stovyklos visuomenei, nu
leista vėliava. Čia turiningą žodį tarė pik. 

jSaladžius, ypatingai kreipdamasis į jaunimą

t Sena ir nauja
Mes esame Įpratę kai kuriuos reiškinius kotiruoti „senais”, kai kuriuos „nau

jais”. Tarp seno ir naujo visuomet yra tam tikra įtampa, visuomet, pav.; vyksta 
tam tikra kova tarp senosios ir naujosios kartos: tai yra visose srityse — litera
tūroje, mene, politikoje. Seniau buvo (prasta kultūros srityje senuosius pažymėti 
klasikų vardu, naujuosius — modernistų; visuomeninėje politinėje srityje — se
nuosius' vadinti konservatoriais, naujuosius — pažangiaisiais arba radikalais. Ta
čiau šiandien, kaip labai teisingai neseniai rašė L. D., ypač politinėje visuomeni
nėje srityje sąvokos taip susimaišė, kad iš tikrųjų nelengva pasakyti,- kas yra 
konservatorius, kas pažangusis, kas stovi kairėje, kas dešinėje, kas yra demokra
tas, kas reakcijonierius — totalitaristas ir Lt Iš tikrųjų mes nebemokame pavadin
ti dalykų tikraisiais jų vardais. Kodėl, pav., tas, kuris kovoja Ukrainoje prieš so
vietų valdžią yra vadinamas reakcijonierium — banditu, o tas, kuris kovoja Grai
kijoje ar Indonezijoje prieš tenykščias valdžias yra vadinamas pažangiu demokra-

Zodžiu, šiandien ypač sunku susitarti dėl vadinamo bendro vardiklio, b tada 
abejo, sunku išspręsti bet kokias socialines ar politines lygtis.
Bet grįžkime prie seno ir naujo. Ar mes sutiksime ar ne su pažangos idėja, 
viena, tur būt, neabejodami visi turėsime pripažinti, kad dabartinis gyvenimo

tempas yra daug didesnis negu buvo seniau. Seniau visokios idėjos labai pama
žu bręsdavo, bet užtat ilgai ir patverdavo. Dabar, priešingai, viskas labai greitai 
subręsta, bet užtat lygiai greitai ir pasensta. Šiuo tarpu neliesime literatūros, me- 

zno, mokslo sričių. Paliesime tik visuomeninę politinę sritį. Naudojantis patogia 
(dėl to kad labai paprasta) marksistine schema, vergijos laikai tęsėsi daug tūks
tančių metų. Baudžiavos gadynė išgyveno irgi gerą tūkstantmetį. Buržuazinei de
mokratijai užteko jau tik vieno šimtmečio, o kapitalistiniam imperializmui užteks 
tik kelių dešimtmečių. Logiškai einant toliau ta pačia mažėjančia geometrine prog
resija galima 
šimtmečio.

Iš antros 
skaitė, kad ji
teismo dienos. Didžiosios prancūzų revoliucijos vadai 
rugsėjo 21 d. yra paskutinė senojo pasaulio diena (tą dieną buvo panaikinta Pran
cūzijoje monarchija) ir metus pradėjo skaičiuoti nuo tos datos. Panašiai galvoja ir 
Spalio revoliucijos organizatoriai. Tai pačios didžiosios žmonijos idėjos, užtat ir 
jų pretenzijos tokios didelės. Tegu jų svajonės ir neišsipildė (tikėsimės, kad ir 
paskutiniųjų pretenzijos neišsipildys), bet jos pasauliui davė daugiau negu tie, ku
rie juos pavadindavo ramybės drumstėjais, avantiūristais, bedieviais (Neronas ir 
pirmuosius krikščionis vadino bedieviais) ir panašiais vardais. Senojo gyvenimo 
stiliaus atstovai ir smerkdami naujų idėjų nešėjus nejučiomis patys persiimdavo 
tomis idėjomis, sakydami, kad ir mes taip galvojome ir kad tie novatoriai iš es
mės nieko naujo neatnešė. Ta prasme ir bolševikinis kompleksas reikia teigiamai 
vertinti, nes niekas, tur būt, neišdrįs paneigti, kad visa eilė dabartinių socialinių 
reformų, profsąjungų reikšmės iškilimas, kolonijalinių tautų laisvė vadinamame 
kapitalistiniame pasaulyje atsirado ne be to komunistinio komplekso. Tai pripažino 
ir garsusis Maskvos ekonomUtas Eugenijus Varga, nors- jam už tokį pripažinimą 
ir reikėjo skaudžiai nukentėtr®(dėl savo 1946 m. parašytos knygos apie socialinę 
ir ūkinę pažangą kapitalistiniame pasaulyje jis pakliuvo J nemalonę ir buvo pas
kutinėmis dienomis išfuluotas iš raktinės pozicijos, kurią jis buvo užėmęs S. Są
jungos ekonominių studijų srityje).

Kad ir kaip būtų, bet tarp seno ir naujo yra tam tikra koreliacija, arba, kaip 
pasakytų mūsų pedagogikos profesorius J. Vabalas-Gudaitis (pagal prof. J. Jan
kausko laišką jis ir dabar tebeprofesoriauja Vilniaus universitete), sinergazija arba 

„naujus sąjū- 
gerai patarnauja

sąveika. Seno stiliaus atstovai, nors ir smerkdami vadinamuosius 
džius” neišvengia jų {takos. O ta įtaka dažnai būna vaisinga ir 
žmonijos pažangai.

Taip atrodo seno ir naujo problema pačia plačiausia prasme. K. STROPUS

Tremtiniais rūpinsis Tautinė Katalikų Įkurdinimo Taryba

iš-
V.

labui

suvažia- 
Kptalikų 
progra- 
ir įkur-

sudaryti

New Yorkas (NC). Pr. m. gruodžio mėn'. 
įvykusiame katalikų organizacijų 
vime nutarta sudaryti Tautinę 
Įkurdinimo Tarybą, kuri rūpinsis 
mos sudarymu, tremtinių priėmimu 
dinimu šiame krašte.

Tarybos programoje numatoma
kiekvienoje JAV diacezijoje įkurdinimo ko
mitetus, kurie koordinuotų informacijas apie 
darbo galimybes dėl išvietintų asmenų (DP) 
ir pravestų tam tikrą^_propagandą ameri
kiečių tarpe, kad amerikiečiai geriau su
prastų šią tarptautinę humanitarimę prob
lemą ir savo atsakomybę.

Monsinjoras Edv. E. Swanstromas, Na-

tional Catholic Welfare Conference direkto
rius, pranešdamas apie sukūrimą naujos 
Tarybos (National Catholic Resetlement 
Council) nurodė, kad pastaroji ranka ran
kon bendradarbiaus su kitomis religijomis 
ir pilietinėmis organizacijomis, kurios šia 
(tremtinių) problema interesuojasi.

Be didžiųjų Amerikos katalikų organiza
cijų, toje konferencijoje dalyvavo — Ame
rikos Slovakų katalikų federacija, Ukrainie
čių katalikų komitetas Pabėgėliams remti, 
Slovėnų Katalikų Komitetas, Kroatų Pabė
gėlių Komitetas, Jungtinis Amerikos Lie-< 
tuvių Pagalbos Fondas ir Amerikiečių Ko
mitetas Lenkijai gelbėti

Pirmoji komanda žaidė su Waib- 
vokiečiais ir pralaimėjo 2,5 — 5,5. 
komanda pralaimėjo prieš Back-

Baltija
(Atkelta iš 3 pusi.) 

įtakingumą, galingumą ir dominavimą Bal
tijos jūrai. Juk bene tuo pačiu principu Ai
rių jūra (Irisėhe See) vadinasi airių vardu, 
Indijos vandenynas — indų vardu, Meksikos 
jūra — meksikiečių vardu. Galima būtų 
pasiremti ir Atlantidos legenda, pagal kurią 
arijų — baltų grupė išsigelbėjusi pasiekė 
Europos krantus ir visur įpilietino baltiškai 
lietuviškus vardus (Sena-Sexuna —sekli upė, 
Alpiai arba Laipiai — nuo žodžių alpti, 
laipioti, Skandinavija — Skanda — Norve
gijos fiordai skandino jų laivus ir d. p.)...

Lietuvos likimui nuėjus tokiu tragišku ke
liu ir mums sūsmulkėjus, mes patys pasida
rėme tiek kuklūs, kad nedrįstame su pasidi
džiavimu tvirtinti, jog senovėje mūsų pro
tėviai — baltai buvo skaitlingi ir įtakingi', 
kad net tokia Baltijos jūra jų vardu vadi
nama. Tai yra mūsų garbės dalykas.

Paliečiant kitus Br. Railos samprotavi
mus, reikia pritarti, kad tikrai mums tenka

baltų regijoną, greta lie- 
estų, reikia ir Baltgudiją 
kraštas nėra grynai slavų 
taip pat baltiškas, nes to

baltams . . .
likti prie baltų vardo, nes jis yra skam
bus įvairiomis kalbomis ir daugiau išpopu
liarėjęs, negu aisčių vardas, kuris kitiems 
sunkiai ištariamas.

Be abejonės, į 
tuvių, latvių ir 
įskaityti, nes šis 
kraštas. Jis yra
krašto senovės gyventojai vadinosi krivy
čiai, priešistoriniais laikas su galindais, 
o istoriniais laikais su jotvingiais susimai
šę ir dabar dar Dauguvos, Neries ir Ne
muno aukštupiuose su baltais besimaišą. 
Bielorusais jie vadinasi nuo paskutinio Lie
tuvos padalinimo (1795), kada Maskvos vy
riausybė išleido į juos atsišaukimą, kreip- 
damosi „Bielorusy!” Jau ir pats dabartinis 
krivyčių vardas (Baltgudija) liudija jų bal
tišką kilmę, (žiūr. „Menskoje Gazenta” 1942 
m. ir Dr. Stankiewicz brošiūrą „Krivyčy 
u "ninulasti” — Krivyčiai praeityje)^

Ed. Karnėnas

ir ragindamas dirbti savosios tautos 
ir nepriklausomybės atstatymui.

— Stovyklos šachmatininkai neseniai tu
rėjo pirmenybių rungtynes su vokiečiais 
šachmatininkais' ir pirmą kartą jiems pra
laimėjo, 
lingeno 
Antroji
nangą 3—5. Vasario 28 ir 29 d. d. su tomre 
komandomis įvyks antrosios rungtynės, ir 
šiose rungtynėse 
griebti.

— Aukštesniosios 
direktorius, ryšy su 
sišakymu dėl LTB Šchw. Gmūndo komiteto 
paduoto prieš mokyklos vadovybę skundo, 
iš pareigų pasitraukė. Tos mokyklos moky
tojų taryba, solidarizuodama su mokyklos 
vadovybe, numato mokyklos darbą nutrauk
ti, jei šis reikalas nebus objektyviai iš
spręstas. Komiteto skundas Švietimo Val
dybai lietęs prieš keletą mėnesių buvusį 
ATM mokinių ir komiteto ginčą dėl nu
brauktų mokiniams Įdirbančiųjų maisto 
normų. Reikia pastebėti, kad atsistatydinęs 
ATM direktorius beveik vienas ant savo 
pečių išnešė visą mokyklos organizavimo 
ir įsteigimo darbą ir per dvejus mokyklos 
veikimo metus visa siela buvo atsidėjęs 
naujų specialistų paruošimui. J. Vikis.

mūsiškiai žada atsi-

Technikos Mokyklos 
Švietimo Valdybos pa-

SKELBIMAS
Ona Vildžienė-Ciukšienė ati

darė Stųttgarte-Felbache vertimo biurą. Do
kumentai vertimui priimami Fellbach b/ 
Stuttgart, Schubertstr. 16. Vertimai atlieka
mi visomis kalbomis ir notarialiai patvirti

nami.

MUSŲ KNYGOS VIS STOREJA
1947 metais Liet. Bibliogr. Tarnyba Mem- 

mingene suregistravo 
šiūras. Palyginus' su 
žiau, turėjome anais 
nius (1945 m. — tik
skaičium pr. metų knygos viršija anksčiau

222 knygas ir bro- 
1946 m. išleista ma- 
metdis net 267 leidi- 
91). Tačiau puslapių

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. 17 (400) po paveikslu 

NAŠTA buvo parašyta „V. Katiliūtė”, turi 
būti: „Marcė Katiliūtė”. Red.

Taryba pavedė Liet. Bib- 
Memmingene rūpintis vi-

išleistas. Tai matyti iš šios lentelės
Mokslo šakos Pusi, vidurkio skaičius

1945 m. 1946 m. 1947 m.
0 Bendrybės 35 49 48
1 Filosofija — 108 40
2 Religija 131 29 54.
3 Social, mokslas 42 33 42
4 Kalbamokslis 92 117 171
5 Griežtieji mokslai 20 92 128
6 Taikomieji mokslai — 100 120
7 Menas, pramogos 9 23 28
8 Literatūra 61 72 116

91 Geografija — 40 126
92 Biografija 2 130 42
93 Istorija 15 69 81

Viso 69 62 86
LTB Kultūros 

liogr. Tarnybai 
sais su tremtinių lietuvių Bibliografija su
sijusiais reikalais. Sml.

PAIEŠKOJIMAS
Amerkos lietuvė Ona Maškauskaitė-2a- 

linkevičienė, kil. iš Suvainių km., Kupiškio 
valse., prašo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus šiuo adresu: Mrs. O Zilley, 3919 N. 
7th St„ Phila, 40, Pa, U.S.A.
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