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Sovietu-prancuzų 
santykių krizė

Paris, XII. 10. (Dena-INS) — Vie-

De Gaulle derybos su Dulles
JAV — PRANCŪZIJOS GYNYBOS PAKTAS. — PRANCŪZIJA APGINKLUOJAMA

nas Prancūzijos užs. reik, ministeri
jos valdininkas pareiškė, kad jis 
laukiąs, jog diplomatiniai santykiai 
tarp Prancūzijos ir Sovietų Sąjun
gos galį būti nutraukti. Valdininkas 
tai pareiškė ryšium su Prancūzijos 
vyriausybės atsisakymu priimti an
tradienį įteiktą Sovietų Sąjungos 
notą, kurioje buvo paskelbta, kad 
prancūzų repatriacinė komisija iš 
Sovietų Sąjungos ištremiama ir 
prancūzų-sovietų prekybos santykiai 
nutraukiami. Griežtas Sovietų Są
jungos notos tonas leidžiąs bijotis 
prancūzų-sovietų bendradarbiavimo 
pakto, kurį 1944 m. gruodžio 10 d. 
yra pasirašęs gen. de Gaulle, paskel
bimo.

London, XII. 9. (Dena-INS). — 
John Foster Dulles, politinis JAV 
užs. reik, ministerio Marshallio pa
tarėjas, kaip INS korespondentas 
Kingsbury Smith praneša, iš Pary
žiaus parsivežęs

generolo de Gaulle pasiūlymą 
bendram prancūzų-amerikiečių 
gynybos paktui Si sutartis tu
rėtų Prancūziją apsaugoti tiek 
nuo Vokietijos, tiek nuo Sovietų 
Sąjungos.
Gerai informuotuose sluoksniuose 

tai laikoma pagrindiniu de Gaulle

Prancūzija atsikvėpė
Paris, XII. 10. (Dena-Reuter) — 

Šiandien pasibaigė paskutiniai strei
kai. Darbas vėl pradėtas. „Kraštas 
vėl gali atsidusti“, pareiškė Prancū
zijos min. pirm-kas savo kalboje per 
radiją Dabar vyriausybė tikisi vie
nintelės pergalės, tai „pergalės prieš 
vargą, neteisingumą ir nualinimą“ 
Jei buvo jau iš anksto sakoma, kad 
streikai neapsimoką, tai šiandieną 
ir visa tauta galinti pamatyti, kaip 
brangiai jie kaštavę.

INS žiniomis, antradienį Prancū
zijos vyriausybė buvo pradėjusi 
„griežtų priemonių“ akciją prieš ko
munistų vadovaujamus streikus, įsa
kydama streikuojantiems, arba tre
čiadienį pradėti darbą, arba atsisa
kyti teikiamų lengvatų.

London, XII. 9. (Dena-Reuter) — 
Prancūzijos užs. ręik. min. Bidault 
pareiškė, kad Prancūzijos vyriausybė 
la'mžjo kovą tarp civilizacijos ir ele
mentų, kurie ją nori sunaikinti.

Kova esanti galutinai baigta ir lai
mėta.

Del Londono konferencijos Bidault 
pareiškė, kad pirmadienio posėdis 
valandų, kuriomis jam yra tekę tar
tis su Molotovu, skaičių pakėlęs iki 
500. Tuo būdu, jis daug ilgiau yra 
taręsis su Molotovu, negu pats pran
cūzų komunistų vadas.
VALOMA PRANCŪZU SAUGUMO 

POLICIJA
Paris, XII. 10. (Dena-Reuter) — 

Prancūzijos parlamentas 413 balsų 
prieš 184 priėmė įstatymo projektą, 
liečiantį respublikos saugumo polici
jos valymą. Projekte numatoma mi
nimus policijos dalinius gana smar
kiai sumažinti. Streikų metu kai ku
rie jų daugiau dirbo komunistų nau
dai, negu atstovavo valstybės in
teresus. — Respublikos saugumo da
lintai buvo sudaryti, priimant re
zistencinių grupių dalyvius, po Pran
cūzijos išvadavimo likusius po ginklu.

pasiūlymų punktu. Kompensacijai 
už šią paramą esąs numatytas pran
cūzų dalyvavimas Vokietijos vakarų 
zonų sujungime.

Sis planas, pagal kurį Amerika 
turėtų apginkluoti prancūzų ka
riuomenę ir aviaciją, Prancūziją 
paverstų kertiniu Vakaru Euro
pos gynybos akmeniu.
Trečiasis de Gaulle plano punktas 

reikalaująs, kad Ruhro sritis būtų 
Vakaru Sąjungininkų kontroliuoja
ma.

De Gaulle parėmimas laikomas 
itin svarbiu klausimu, nes iš vi-. 
sos padėties reikią tikėtis, kad 
ateinantį pavasarį de Gaulle pa
imsiąs Prancūzijos valdžią į savo 
rankas.
Kaip korespondentas toliau pra

neša, generolas de Gaulle manąs, jog 
prancūzų zonos sujungimas su anglų- 
amerikiečių zonomis privestų prie 
galutino Vokietijos padalinimo; de 
Gaulle bijąsis, kad tuo būdų galįs 
dar labiau priartėti TSRS ir Vąkarų

valstybių konflikto pavojus. Jo nuo
mone, tik militariškai stipri Pran
cūzija, remiama anglų ir amerikie
čių, būtų geriausia garantija Euro
pos taikai, nes sovietai tuo atveju 
nerizikuotų pradėti karą.

London (Dena) — Gen. de Gaulle 
Prancūzijos užs. reik. min. Bidault 
įteikė atitinkamą raštą, pranešda
mas, kad vyriausybės pasikeitimo jo 
naudai atveju jis nesijausiąs saisto
mas Bidault susitarimų.

Ii Sultaneh pasitraukė
. Teheran, XII. 10. (Dena-Reuter) — 
Persijos parlamentas pareikalavo 
min. pirm. Ghavam es Sultaneh pa
siaiškinti, kodėl jis praeitą savaitę 
neatsistatydinęs drauge su kitais 
ministeriais. Parlamentas atmetė Sul
taneh prašymą šį klausimą atidėti iki 
šeštadienio ir nutarė, kad opozicinės 
partijos kreipsis į šachą, reikalauda
mos min. pirm, atleisti, jei jis ne
pasirodys trečiadienio posėdyje.

AFP žinimis, posėdžio metu par
lamentas balsavimo keliu Sultaneh 
pareiškė nepasitikėjimą, ir jis turėjo 
atsistatydinti.

Marshall reikalauja markės reformos
London, XII. 10. (Dena) — Trečia

dienio posėdy Marshallis pareikalavo 
skubios Keturių Didžiųjų akcijos va
liutos reformai Vokietijoje pravesti, 
nes tai esanti būtina sąlyga Vokieti
jos ir Europos ekonominiam atgimi
mui. Jis pasiūlė į britų patiektą pla
ną įtraukti tokį punktą: „Iki 1948 m. 
kovo 31 d. priimti Vokietijos valiu
tos reformos programą, ir po to tuoj 
pat ją įgyvendinti.“ — Dėl šio Mar

shallio pasiūlymo susitarimo nepa
siekta.

Tačiau Reuteris iš oficialiųjų Wa
shington)) sluoksnių patiria, kad 
tarp britų ir amerikiečių vykstą pa
siruošimai tuo atveju, jei dabartinė 
užs. reik, ministerių konferencija 
iširtų, pravesti valiutos reformą 
vien tik ^vakarinėse Vokietijos to
nose.

INS žiniomis, Washingtone jau esą 
atspaudinti nauji banknotai, ne tik

Artimiau Rytų padangė niaukiasi
Jerusalem, XII. 9. (Dena-Reuter) — 

Arabų lygos taryba, šiuo metu posė
džiaujanti Kaire, paskelbė, kad yra 
aptarusi priemones, kokiomis arabų 
pasaulis priešinsis Palestinos pada
linimui.

Reuterio žiniomis, Jewish Agency 
pradėjusi registruoti Palestinoje gy
venančius žydus tarp 17 ir 25 m. 
amžiaus. Šie žydai, kurių susidarysią

E33.000 Italu, pradėjo 
streiku

Roma, XII. 11. (Dena) — Italijos 
prof, "s-gų vadas išleido atsišaukimą, 
pagal kurį 600.000 Romos darbininkų 
ankstyvomis ketvirtadienio valando
mis pradėjo generalinį streiką. Strei
kas esąs atsakymas į tai, kad Itali
jos vyriausybė atmetė ultimatumą, 
reikalaujantį bedarbiams specialių 
priedų Kalėdų švenčių proga.

Vos tik prasidėjus streikui Romoje, 
daugelyje kitų vietų prasidėjo simpa
tijos pareiškimo demonstracijos. Vy
riausybės nuomone, streiko pagrinde 
glūdi politiniai motyvai.

■Reuterio žiniomis, pirmieji pasi
tarimai tarp vyriausybės ir prof, 
s-gu nepavykę. Tačiau jie. būsią 
tęsiami. De Gasperi sušaukė nepa- 
orastą ministerių kabineto posėdį.

Kritiškiausias periodas
Nanking, XII. 10. (Dena-Reuter) — 

K n (jos gynybos ministeris gen. Pai 
Cing pareiškė, kad Kinija dabar 
pergyvenanti kritiškiausią savo isto
rijoje periodą, ir todėl ji turinti su
mobilizuoti visus gyventojų sluoks
nius komunistiniams kėslams sužlug
dyti.

*
Washington, XII. 10. (Dena-INS) — 

JAV užs. reik, ministerija skelbė su- 
s.iai mą tarp- JAV ir Panamos, pa
gal kurį JAV iš karo metų turėtų 
135 atsparos punktų Panamos ka
nale. 14 gali naudotis 5—10 metų.

Washington, XII. 10. (Dena-INS) — 
JAV kongreso nariai paskelbė, kad 
ateinantį mėnesį kongresas pradės 
svarstyti įstatymo projektą, pagal 
kuri komunistų partija Jungtinėse 
Valstybėse turės būti išskirta iš rin
kimų.

apie 70.000,. busią panaudoti saugu
mo ir kitoms svarbioms tarnyboms.

Ir arabai Palestinos sostinėje ati
darė 2 verbavimo biurus savano
riams verbuoti. Lygos pranešimu, 
iki šiol iš viso pasaulio laiškais ir 
telegramomis užsiregistravę jau per 
3000 arabų. Lyga turėjusi sudaryti 
specialią komisiją prašymams na
grinėti.

Sir Alan Cunningham, britų ko
misaras Palestinai, specialiame ko
munikate pareiškė, kad jis griebsią- 
sis griežtų priemonių tiek prieš žy
dus, tiek prieš arabus, kurie nusikal
sią įstatymams. Arabų ir žydų va
dai reikalaujami bendradarbiauti.

Kaip Reuteris iš patikimų sluoks
nių Londone patiria, Britanijos vy

riausybė numato tarp gegužės 1 ir 15 
d. atsisakyti savo mandato ir atsa
komybę už Palestiną pavesti JT ko
misijai. Už tvarką ir saugumą, tose 
srityse, iš kurių britų kariuomenė 
evakuota, visišką atsakomybę. neša 
Jungt. Tautos.

INS pranešimu, JAV savo diplo
matinėms misijoms Artimuosiuose 
Rytuose yra nurodžiusi atkreipti 
ypatingą dėmesį į tai, kad „amerikie
čių gyvybėms, arba turtui negrėstų 
joks pavojus“.

Drauge JAV vyriausybė yra nuro
džiusi sulaikyti licenzijas ginklų ir 
šaudmenų tiekimui į neramumų sri
tis. Kaip pranešama, ginklų kainos 
po Palestinos padalinimo yra dvigu
bai pakilusios.

Vokietijai bet ir Korėjai. Dideli nau
jų pinigu kiekiai jau esą iš Ameri
kos išvežti į užsienį. Tačiau atitin
kami sluoksniai pabrėžia, kad oku
paciniai organai neplanuoja naujuo
sius pinigus įvesti tuoj pat Esą, jie 
galį likti net ir nepanaudoti, nes jų 
įvedimas priklausysiąs nuo Londono 
konferencijos eigos, ir nuo to, ar da
bartinė markė rodysianti tendenci
jos kristi.

KOMUNISTAI NEGAUS
Washington, XII. 10. (Dena-Reuter) 

— JAV reprezentantų rūmai 78 bal
sais prieš 37 nutarė neteikti pereina
mosios pagalbos tiems kraštams ku
riuos valdo Sov. Sąjunga arba ko
munistinės partijos. Toliau nutarta 
iš tų asmenų, kuriems tuose kraš
tuose bus pavesta prižiūrėti mini
mos pagalbos sunaudojimą, paimti 
priesaiką, kad jų laikysena bus an- 
tikomunistiška.

Mergaitė su degtukais: talka prie Keturių Didžiųjų konferencijos Nr. 5 durų, bq d. M."

Dėmesio emig
racinėms sto

vykloms
Emigracijos klausimas yra vienas 

aktualiausių šiandieniniam mūsų 
tremties gyvenime. Jei norime savo 
gyvenimą padaryti našesnį ir sotes- 
nį, turime išvykti iš Vokietijos griu
vėsių į mums priimtinus ir įmano
mus įsikurti kraštus. Emigracijos 
noru esame persiėmę visi, kartais 
net iki kraštutinumo. Šiaip ar taip 
vertinsime tuos reiškinius, ar kel
sime pageidavimus, emigracijos rei
kalai yra mūsų dėmesio centre.

Dažnas mes norėtume, kad emi
gracijos kelias būtų platesnis ir jos 
eiga spartesnė. Kodėl ne visuomet 
taip yra, kaip mes norėtume, suran
dame įvairiausių priežasčių.

Be abejojimo, dldžiasias emigraci
jos kliūtis savo jėgomis nepalau- 
šime. Turės dar praeiti laiko, gal būt, 
palankiom tarptautinėm aplinkybėm 
veikiant, kol tos kliūtys bus pašalin
tos, ir vartai į emigraciją plačiai 
mums atsidarys. Bet tai neduoda 
mums pagrindo nuleisti rankas, sie
lotis ir nieko šioje srityje nedaryti. 
Nesiekiant tolimų emigracijos gai
rių, kur mūsų veikla labiau ribota, 
yra čia pat visa eilė aplinkybių, nuo 
kurių pareina lengvesnė ar sun
kesnė emigracija užsienin. Į jas tu
rėtume daugiau dėmesio kreipti ir 
dėti pastangų. O tos vietinės aplin
kybės, teigiamai ar neigiamai mūsų 
emigraciją veikiančios, randasi ne 
toliau nuo D. P. stovyklos, kaip iki 
emigracinio lagerio.

Stovyklose numatytus kandidatus 
emigracijai galutinai paruošia vadi
namos emigracinės stovyklos. Kas į 
emigracinę stovyklą patenka, jeigu 
tiktai atitinka sveikatos ir .kitus rei
kalavimus, atrodei' be vargo gali 
laukti išvykimo eilės. Tačiau taip 
nėra. Dažnai tikras vargas užpuola 
tik į emigracinę stovyklą patekus. 
Paliesti asmens ne visada pajėgia jį 
nugalėti, ar atsiradusias jų išvyki
mui kliūtis pašalinti. Čia tik organi
zuota pagalba gali būti efektyvi ir 
reikšminga. Leiskime kalbėti tak
tams.

Į Butzbacho emigracinę stovyklą, 
kuri yra vienintėlė visoje Hesseno 
apygardoje, iš Kasselio-MattenbergO 
stovyklos buvo pašaukti 7 lietuviai, 
atsilikę nuo pirmojo transporto į 
Australiją. Jie turėjo atvykti su vi
sais bagažais gruodžio 3 d. ir jau 
gruodžio 5 d. buvo numatyta iš
vykimo data. Kvietimo rašte pažy
mėta, kad kandidatų dokumentai 
yra tvarkoje ir jie randasi Butz- 
bache, Ressetllement Office. Jiems 
nuvykus paaiškėjo, jog jų sveikatos 
tyrimų ir australų gydytojo duome
nys dingę. Skyriaus atsakingas val
dininkas (D. P., tarp kita ko, mums 
giminingos tautybės) jiems patarė U 
naujo eiti per visas komisijas. Ka
dangi kraujo tyrimus reikia siusti t 
Marburgą, už 50 km, suprantama, 
kad tie asmens į tą transportą pa
tekti negalėjo. O ar bus kitas trans
portas į Australiją ir kada bus, kas 
gal užtikrinti..; turėjusių-išvykti lie
tuvių vietas buvo paskirti kiti kan
didatai, iš tos tautybės, kuri sudarė 
sotvyklos administracijos tarnautojų 
daugumą.

Butzbacho emigracinėje stovykloje 
išvykimo į Kanadą laukia keliolika 
lietuvių šeimų. Tik atvykus, jiems 
buvo pareikšta, kad dingo jų emi
gracijos pareiškimų blankai. Užpildė 
naujus. Vėliau buvo pranešta, jog, 
nešant per rajona, išbarstė jų foto
grafijas. Pristatė ir naujas fotogra
fijas. Bet tada atsirado žiauresnė 
kliūtis. Dviems lietuviams buvo pra
nešta, kad kraujo tyrimai parodė, 
jog jie serga sifiliu. Žmonės nusi
gando, jų šeimos pradėjo jaudintis. 
Vienas iš įtariamų jau norėgo pulti 
po traukiniu ir nusižudyti. Galima 
įsivaizduoti, ką tuomet pergyveno 
jie ir jų šeimos. Tik kitų įkalbėtas, 
vienas nuvyko į Frankfurto univer
siteto ir Marburgo klinikas kraujo 
tyrimų pasitikrinti. Ir kas gi pasiro- . 
dė? Jokio užkrėtimo nebuvo. Reika
las atitaisytas, bet susitrukdė emi
gracija, ir žmonės be reikalo ardė 
pavargusius nervus. O galėjo būti 
tiems žmonėms durys emigracijai ir 
visai užtrenktos. Kaltė kieno nors 
č'a, ar apsirikimas, galima tik spė
lioti. Tačiau faktas, kad nukenčia 
mūsų tautiečių reikalai.

(nukelta l 3 pel)
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Dėmesio emigra
cinėm stovyklom

(atkalu iš 1 p*l;
Toje pačioje emigracinėje stovyk

loje vienas lietuvis, atsargos kapito
nas. susibarė su mums giminingos 
tautybės pareigūnu dėl dokumentų 
pražudymo. Dokumentai neatsirado, 
bet ką patyrė kalbamas asmuo? Jis 
buvo pristatytas kanadiečių komisi
jai kaip . . esesininkas. Tik savo 
energijos Ir su savim turimų doku
mentų dėka, iam pasisekė ši melą 
sugriauti.

Būtų galima ir daugiau tokių pa- 
.vyzdžių nurodyti, bet ir šie jau daug 
pasako. Amerikiečių zonoje veikla 
kelios emigracinės stovyklos, bet 
visose vaizdas maždaug tas pate. Pa
tekąs i ją lietuvis tuoj pėšigėnda ry
šio su bendruomene, ypač su kom- 
petėtingals organais. Didesnės sto
vyklos turėtų skirti ryšininku* su 
emigracinėm stovyklom kontaktui 
palaikyti. Tuo būdu pačios stovyklos 
gautų naudingų emigracijos reikalu 
informacijų be to, padėtų ir besi
ruošiantiems emigruoti tautiečiams. 
Ypač būtų reikšmingas mūsų ben
druomenės vadovaujančių organų 
kontaktas Su emigracinėm stovyk
lom. Jų Ir žodis, reikalui esant, būtų 
svaresnis ir rezultatai reikšmingesni.

Pateką l emigracines stovyklas tau
tiečiai susiduria su kalbos kliūtimi. 
Ne visi Ir vokiečių kalba įmanomai 
naudojasi, ši priežastis dažnai pa
sunkina suinteresuotų informacijų 
gavimą, savų reikalų sutvarkymą. 
Dėl to dažnai tenka be reikalo su
gaišti laiko, praleisti numatytus 
transportus ir pražiopsoti galimybes 
emigruoti Nukenčia pavienių asme
nų interesai, bet, visumoj imant, nu
kenčia ir bendri lietuvių reikalai.

Arčiau susipažinus su emigra
cinėm stovyklom, gaunas! įspūdis 
kad mes, lietuviai, jomis mažai, arba 
visai nesidomim. Karštai kartais pa
diskutuojame savo bendruomenės 
valdomųjų organų rinkimuose, pa
siginčijame dėl kandidatų į juos ir 
pasivaržome dėl Jų pravedlmo. Tuo 
tarpu mūsų tautybės kandidatų pri
vedimas į tokių emigracinių sto
vyklų administraciją lyg būtų mums 
visai nesvarbus dalykas. Tačiau taip 
nėra. Kurios tautybės žmonių dau
giausia dirba Jų administracijoj, 
tos tautybės žmonės, atvykę į sto
vyklą geriausiai jaučiasi. Atrodo, 
nėra atsitiktina jeigu tūloj stovykloj, 
kurioj administracijos daugumą su
daro mums giminingos tautybės as
mens, Jau antru transportu į Aus
traliją išvyksta 90% tos tautybės 
žmonių.

Tremties gyvenime kartais varžo- 
mės del postų, kurie mums turi ne 
daugiau, kaip ambicijų reikšmės. 
Savo tautiečių pravedimas į emigra
cinių stovyklų administracinius pos
tus turi ir tautinės ambicijos ir 
praktiškos reikšmės emigracijai. Jei
gu jau taip jautrūs esame prestižo 
atžvilgiu bendruomenės organizaci
niame gyvenime, tai kaip tik jis, tas 
prestižas, pažeidžiamas emigracinėse 
stovyklose, kur nuolat lankosi už
sieniečių komisijos, ir kur kitų tau
tybių tarnautojų dauguma, o mūsų 
tautybės tik vienas kitas. Taigi, yra 
mūsų tautinis ir emigracinis in
teresas parinkti tinkamų kandi
datų emigracinių stovyklų admi
nistracijai ir pasirūpinti Įdek galint 
daugiau Jų pravesti. O tuo tarpu 
bendruomenės vadovybėms reikėtų 
su jomis užmegsti bent įlaudų kon
taktą. J. Antanaitis

Politinė apžvalga

Didieji sunkumai dar priešakyje
SURAŠIAU OISKU8UU PAGRINDĄ* LONDONl - . ATOSLCGIŠ PRANCCZUtUE

Jau trečia savaitė, kaip Londone 
posėdžiauja keturi užs. reik- ministe
rial, tačiau tik šį pirmadienį pavyko 
surasti diskusijų pagrindą Vokietijos 
reikalu, kada Molotovas Sutiko pri
imti Bevino pasiūlytąjį planą Vokie
tijos ūkio atstatymui Kartu Molo
tovas patiekė ir savąjį planą, kurio 
pagrindiniai metmenys yra šie: 1) 
laikinos Vokietijos vyriausybės su
darymas; 2) keturių didžiųjų Ruhro 
pramonės kontrolė ir 3) reparacijos, 
sumoje 10 milijardų dolerių Priim
damas Bevino pasiūlymus, Moloto
vas vėl aštriai kritikavo ” 
Europos atstatymo planą, 
mas, kad pagal šį planą 
vakaruose sukuriamas 
Europai užvaldyti. Kartu 
nurodė, jog jo patiektasis planas turi 
būtį lygiagrečiai svarstomas su Be
vino planų

Kaip politiniai steoėtojai nurodo, 
dvi savaitės užsitąsusios diskusijos 
buvę nei daugiau nei mažiau, kaip 
laukimas Prancūzijos ir Italijos 
streikų išdavų Žinoma, šių išdavų 
laukė ne Vakarai, bet Sov. S-ga. Ne
kalbant jau apie anglosaksų spaudą, 
žymūs JAV asmenys primygtinai 
nurodė, kad neramumai Prancūzi
joje ir Italijoje yra Sov. S-gos dar
bas.

Molotovo laikysena Londono kon
ferencijoje šitą galvoseną kaip tik 
dar labiau patvirtina. Kokius tik 
pasiūlymus Vakarų valstybių atsto
vai bepatekdavo, Molotovas kate
goriškai atsakydavo „ne“. Galų gale 
Londone susidarė situacija, kurią 
specialus vokiečių korespondentas 
dr. E. Greiger apibūdino maždaug 
taip; .Txindone daugiau domimas!

Martha lllo 
ourbdyda- 
Vokietijos 

prietiltis 
Molotovas

princ. Elžbietos vestuvinėmis dova
nomis, negu Londono konferencija.“

Aišku, kad šioji padėtis ilgai tęstis 
nęgalėjO. Tada JAV užs. reik. mirt. 
Marshallis konkrečiai pastatė Molo
tovui porą klausimų. į kuriuos pa
prašė ne vėliau XII. 8 atsakyti: l) 
Ar Molotovas Vokietijos ūkio atsta
tymų ir laikinos vyriausybės Vokie
tijoje sudarymą riša su 10 milijardų 
reparacijų klausimu. 2) Ar sovietai 
turi kokį nors naują planą Vokieti
jos reikalu? Toliau Marshallis pa
reiškė: „Jeigu, sovietai viską bažuoja 
reparacijomis 'ir. tik jas kitiems mi- 
oisteriams pripažinus, sutiks svars
tyti Vokietijos problemą, tai tuo at
veju nieko daugiau nelieka, kaip vi
siems išsiskirstyti“

Į šį Marshallio kategoriškai pasta
tytą klausimą Molotovas atsakė 
kompromisu, sutikdamas su Bevino 
planu, kartu patiekdamas ir savąjį. 
Taigi, nuo pirmadienio Londono 
konferencija pajudėjo šiek tiek į 
priekį, bet tai dar nerodo, kad jau 
prieita susitarimo. Visi didieji sun-

‘ tik 
kas

kūmai stovi dar priešakyje ir 
ateinantieji posėdžiai parodys, 
išeis iš Londono konferencijos.

Taip dalykams 
klostantis Londono.

konferencijoje 
streikų bangos 
Prancūzijoje vis 
didėjo ir apie XII. 
3. streikai pasiekė 
savo zenitą, kada 
streikuojančių bu
vo priskaitoma iki 
2 milijonų. Komu
nistų vadovauja
mos prof, s-gos, susibarusios . 
davė įsakymą streikininkams pradėti 
sabotažo veiksmus. Tada vyriausybė 
priėmė eilę įstatymų, nukreiptų 
prieš streikus, ir prof, s-gų dešinysis 
sparnas, vadovaujamas socialisto 
Jouhaux pradėjo laužyti streikuojan
čių vienybę. Jouhaux streikininkams 
nurodė, jog be Marshallio plano 
Prancūzijos atstatymas yra neįma
nomas, o tolimesni streikai Prancū
ziją prives prie ekonominio chaoso 
ir infliacijos. JAV senato svarsto
mas skubios pagalbos planas labąi 
greit priimamas, bet kongrese svars
tymas ;užtrunka€..kadangi -prie plano 
siūlomos pataisos ta prasme, kad

t CGT.

NERAMU ART. RYTUOSE
pagalbos teikimas gali būti nutrauk- 
Austrijoje komunistai atsisėstų' Į 
valdžią Kartu nepaprastas Mar
shallio patarėjas Dūlias atvyksta į 
Paryžių ir pradeda pasitarimus su 
vyr. atstovais: Schumann. Blumu ir 
gen. de Gąulle.

Pasklinda gandai, jog gen. de 
Gaulle labai artimoje ateityje galįs 
perimti valdžią i savo . rankas. 
Spaudės atstovams Dulles nurodo, 
jog jis tarsis su visomis partijoms, 
išskyrus komunistus, nes pastarieji 
nesanti prancūziška partija Po šių 
Dulles pareiškimų,, ' ■’ 
komunistai įteikia //
vyriausybei pro- &£/
:estą, nurodydami, . ’ įįįsf 
kad Dulles kišasi į 
Prancūzijos vidaus 
reikalus. Grįžęs ’ll
Prancūzijos komu- 
nistų partijos gen. , jy-riO 
sekretorius Thore- 
zas pasako didelę , 
kalbą 
prieš
pagalbos planą ir 
kviečia darbininkus šiam planui pa
sipriešinti. Atrodo, kad šioji kalba 
nepadaro didelio įspūdžio streikuo
jantiems, nes kiekvienas prancūzas 
pats savomis akimis mato, jog be 
JAV pagalbos Prancūzijos ekonomi
ne padėtis vargu ar stabilizuosis. 
Streikų bangos pradeda mažėti. Dar
bininkai, vietoj pradėję naujus strei
kus, grįžta į darbą CGT, nesusi
tarusi su vyriausybe duoda įsakymą: 
„Tęsti streiką iki pergalės.“ Sis įsa
kymas duoda priešingus rezultatus, 
nes mokytojai, transporto ir susisie
kimo darbininkai šio įsakymo nepa
klauso ir ‘ grįžta . į darbą . Palūžus 
streikuojančių . vienybei, streikai 
pradeda atslūgti, ir Prancūzijoje gy
venimas pradeda įeiti į normalesnes

nukreiptą 
Marshallio

Šis užsuktąsis streikų ratas Pran
cūzijoje, kaip respublikonų kandida
tas į JAV prezidentus, Stassenas, 
nurodo, yra Sov. S-gos rankų dar
bas. Juo buvo siekiama sugriauti 
Marshallio planą, o. kartu tai turėjo 
labai neigiamai atsiliepti ir Londono 
konferencijai.

BePrancūzijos,, sovietų valdomoje 
Vokietijos zonoje komunistų ŠED

</' — žydų; likusi dalis — arabų 
Palestino* padalinimo planas

Streikų nugalėtojas—asketiškas 
ministeris

Robert Schuman, kuriam, kaip 
šeštajam ketvirtosios Prancūzijos 
respublikos premjerui, tenka Pran
cūziją vairuoti per šėlstančias strei
kų ir ekonominių sunkumų bangas, 
per trisdešimtį savo politinės veiklos 
metų taip Išvengė visokios reklamos 
ir viešumo, kad šiandieną plačiosiose 
gyventojų masėse visai bevelk ne
žinomas, nors višų partijų atstovai 
jį pripažįsta esant labiausiai prity
rus! if sąžiningiausią flnanslstą. 
Blumo Ir Ramadier kabinetuose jis 
18 mėn. buvo finansų mlnistčriu.

Kaip ir Ramadier, Schumanas iš 
profesijos yra advokatas. Gimęs 
1886 m. Liuksemburge. Baigęs stu
dijas po I pasaulinio karo buvo ad
vokatu Metzo mieste. Tuo metu Lo
taringija buvo Vokietijos valdoma, 
todėl Šiandieną jis kalba vokišką! 
lygiai taip pat, kaip ir savo gimtąja 

• kalba.
•1919 m. Moselio departamentas jį 

išrinko atstovu i parlamentą. Aud
ringąją 1940 m. vasarą Petalno kabi
nete jis buvo r" -‘—'iis pabėgė
tų reikalams. Dėl savo bekor 
mišinio kietume na p vienas iš 
pirmųjų prancūzų politikų, 1940 m. 
rugsėjo mėn. buvo Gestapo areštuo
tas. Ištisus mėnesius buvo kalina
mas Metzo tvirtovėje. Pagaliau 1941

m. jam per Vogėzus pavyko pa
sprukti j Prancūzija Ten jis tuoj 
pat prisijungė prie rezistencinio ju
dėjimo, kur netrukus pasidarė vienas 
Iš vadovaujančių asmenų.

Jo asketiškas gyvenimo būdas, jo 
pastangos suderinti kraštutinius de
šiniuosius su kairiaisiais privedė 
prie to, kad tautiečiai ji pradėjo ly
ginti su buv. vokiečių* kancleriu 
Briiningu. Anglų laikraščiai j| va
dina prancūziškuoju Crlpsu. Aukšto 
ūgio vyras, raukšlėta kakta, plika 
galva. Ilga nosimi, taigi, labai mėgs
tamas karikatūristų, tačiau savo as
ketiškų papročių ir dabar tebesi
laiko.

Schuman yra viengungis. Jis ne
geria ir nerūko, bevelk visada valgo 
parlamento kantinėj. Finansų ml- 
nisteriu būdamas, miegojo lauko lo
velėje, savo įstaigoje. Būdamas par
lamento finansų komisijos pirminin
ku, gyveno pas savo pažįstamus, ne
turėdamas atskiro buto. Schuman 
nemėgsta važiuot! automobiliu; jis 
mieliau žingsniuoja pėsč’as. Nenuos- 
‘abu. kad Jo kolegos ministerial kri
tikuoja jo spartiet'šką gyvenimo bū
dą. įtikinėdami jį, kad m'nlsteris tu
rėtų atsisakyt! nuo „pilkojo žmo
gaus" gyvenimo stiliaus. ' ••

partija sušaukė vadinamą „Vokie
čių Tautos Kongresą'j kuriame ouvo 
priimtos rezoliucijos dėl Vokietijos 
atstatymo ir kartu išrinkta delegaci
ja, kuri turi atvykti į Londoną su 
tam tikru memorandumu

Politiniai ' stebėtojai nuri’o,-' kad 
Sis Berlyne keliamas triukšmas ysos 
vokiečių tautos vardu neturės pasi
sekimo ir rimtų išvadų nereikėtų 
laukti, nes: pirma, tai ne vokiečių 
tautos, o tik komunistų SĖD partijos 
reikalas; ■ antra, politinės partijoj, 
esančios Vakarų zonose,! visiškai; ta
rne suvažiavime atsisakė dalyvauti, 
o jeigu atskiri asmenys, ir dalyvavo, 
tai be partijų pritarimo ar įgalioji
mo. Tie patys politiniai stebėtoją! 
nurodo, jog XII. 7 buvo susirinką 
slapto posėdžio Marshallis, Beyinas 
ir Bidault, be Molotovo, kuriama 
buvo aptarta Prancūzijos dr Berlyne 
įvykusio vokiečių kongreso reikalai. 
Kartu buvo aptarta ir Londono kon- , 
ferencijos.eiga.

Kaip matome, šis. politinis banga
vimas, kaip atrodo,, šį kartą bus pa
sukęs ne Sov. S-gos kryptimi, todėl 
ir Molotovo nuolaidas Londono kon
ferencijoje reikėtų rišti .su šių., poli
tinių bangavimų eigą .

Pasižiūrėję i. Art, Rytus matome, 
kad ten padėtis, taip. pat nemažiau 
įtemptą . negu. Europoje. Padalinus 
Palestiną į dvi valstybės., arabų ir 
žydų santykiai labai paaštrėjo. Vie
nas Londono komentatorių, . kalbė
damas Palestinos ateities reikalą 
pažymėjo, kad, pasitraukus britų pa
jėgoms iš Palestinos, gali, prasidėti 
labai -dideli - neramumai. Esą arabai 
paskelbė šventąjį karą.. Jų jėgos 
jau dabar priskaitomos apie 2 miL 
vyrų, o žydų Art. Rytuose priskai- 
toma iki 330.000.
Nemažesnio rūpesčio JAV vyriau

sybei . Art. Rytuose sudaro ir JAV 
ten turimos naftos. komisijo*. . Si 
problemą JAV vyriausybei. sudaro 
jau ir dabar nemaža rūpesčių, _Ko- 
respmurodo, jog JAV -turės, vesti la
bai apsukrią politiką norėdama iš
vengti didesnės maišaties Art. Ry
tuose. Korespondentas nurodo, kad 
tik žydų ir arabų bendradarbiavimas 
Art Rytuose gali .tuos reikalus, su
švelninti. Kitu atveju, pasitraukus 
anglams, pilietinis kąrąs Palestinoje 
būtų neišvengiamas." Ranior.Is

Rytų demokratijos šešėlyje
Nesenstančios mintys; 1- Žodžiai 

neprivalo turėti jokio ryšio su veiks
mais — priešingu atveju kas tai per 
diplomatija būtų. Žodžiai — tai vie
nas dalykas, o veiksmai — tai kitas 
dalykas. Geri žodžiai yra kaukė blo
giems veiksmams pridengti Nuo
širdi diplomatija yra neįmanomą 
kaip ir neįmanomi sausas vanduo ar 
medinė geležis“ („Marksizmo — leni
nizmo pagrindai“). »

2. < „Negalėsime būti Lenino revo
liucionieriai, jei taktikos nepritai
kysime dienos reikalams. Taktika 
niekada neturi turėti įtakos galu
tiniam tikslui, kuriuo yra pasaulinė 
revoliucija“ (iš Dlmitrovo kalbos; 
pranešė „Tel Quel“).

3. „Komunistai vadovaujasi Hit
lerio „Meln Kampf“ nurodymais: 
Jei tai turi būti melas, tai tebūnie, 
iš tikrųjų, didelio masto melas“ (iš 
Londono radijo komentarų).

4. „Komunistų partijos diktatūra 
laikosi pasirėmusi visų rūšių smur
tu“ (Trockio „Terorizmas ir komu
nizmas“).

5. „Mes atstovaujame organizuo
tam terorui. Mes nepažįstame pasi
gailėjimo“ (Dzieržynski).

6. „Teroras yra tarybinės valdžios 
kertinis akmuo“ (Bielobrodov, Džier- 
žynskio bendradarbis).

Komentarai prie BBC komentaro. 
Neseniai viename BBC radijo ko
mentare buvo pastebėtą kad „ko- 
mtnformo idealas — tai viena didelė 
vlsapasaullnė koncentracijos stovyk
la“. Idant šie BBC komentatoriaus 
žodžiai būtų geriau suprantami, pri- 
durttna ištrauka, iš dr. J. Margolino 
Įspūdžių tarybiniame kacete (žiūr. 
Palestinos „Hainashklf“):

„Kiekvienas darbas tarybinėje 
koncentracijas stovykloje turi iš 
anksto numatytą darbo grafiką Juo 
darbas lengvesnis, juo ..orma dides
nė. Galutiniame rezultate kiekvie
nas darbas yra tolygus ir turi vieną 
bendrą bruožą; darbininko jėgų ir 
Ištvermės eksploatavimas iki kraš
tutinės ribos. Tarybinė valdžia I 
koncentracijos stovyklas išsiuntė 
tūkstančius Lenkijos, Pabaltijo ir kt. 
šalių darbininkų, inteligentų, val
dininkų ir kt luomų žmonių ir pa
sakė: „Duodame jums 3 savaites 
laiko pasipratintt Pirmąią savaitę 
išteks, jei įvykdysite 20% normos 
antrąją — 50%. .trečiąją — 95%. Po 
to būsite traktuojami kaip lygūs su 
kitais. " . ?
Maskvos veiksniai žinojo, kad toks

Zinoma, sprendž'am'eji

eksperimentas neapsieis be aukų. 
Koncentracijos, stovyklą į kurią mus 
ištrėmė, jau iš seno milijonams ta
rybinių piliečių buvo mirties vietą 
Tarybiniai kaliniai, ilgamečiai kon
centracijos stovyklų • „gyventojai“, 
matydami „zapadnikus“ (žmonės iš 
Vakarų), kurie paskutinėmis jėgo
mis stengėsi laikyti rankose kastu
vus ar. kitus darbo įrankius, papras
tai sakydavo: „Ničęvo, priprasi, o 

‘jei nepriprasi — zdochnieš (nustip
si).“

Komunistai duosnūs be ribų. Švei
carijos „P. P!“ rašo, kad Rusija iš
nuomojo Lenkijai vagonų ir garve
žių. Lenkija už pasinaudojimą pre
kinių vagonu moka 2 dolerius per 
dieną, o už garvežį — 12 doL Len
kijos geležinkelių valdyba ta proga 
TSRS geležinkelių vadovybei pa
siuntė „padėkos telegramą". Ir kas? 
Lietui belyjant, dažai nuo vagonų 
numirko ir išniro raidelytės PKP 
(šitai: Lenkijos valstybiniai geležin
keliai).

„Wiener Kurier“ žiniomis Rusija 
pasisiūlė pristatyti Austrijai dide
lius kiekius Lenkijos anglies.

Varšuvos radijo pranešimu, Ros
tovo sportininkai padėkojo TSRS 
fizkultūros rūmams už sportinę ap
rangą, gautą iš Pabaltijo.

KJšp Rytai žiūri į Vakarus? 1. 
„Pravdos“ skiltyse -.įdėtas atviras 
laiškas ' Stalinui, pasirašytas 
26.500.000 darbininkų ir valstiečių 
vardu 
„visatos 
sakomą 
puikiai

Stalinas laiško žodžiais yra 
Saulė“. Laiške, be kita ko, 

kad „tarybinis jaunimas 
pažįsta tikrąjį anglosaksų 

demokratijos veidą“, 
baigiamas:

„Tarybinės tautos 
valstybes, žiūri taip, 
stovėdamas ant kalno 
į pelkes dauboje.“

2. Stockholm© spaudos pranešimu 
Lenkijos — TSRS bičiulystės drau
gija yra įsteigusi Lenkijoje 310 sky
rių ir 977 klubus. Pernai draugija 
suruošė per 100 vaidinimų, 1377 pa
skaitas it. 100 rusų kalbos kursų 
Draugijos nariai ruošia raudon
armiečiams suvenyrus, o raudon
armiečiai „noriai pagelbi lenkams 
susipažint! su Vakarų demokratijos 
beidėjiškumu.“.

O kaip Vakarai žiūri į Rytus? 1 
JTO nasėdž'ų metu McNeil pare'š- 
kė: „Ponas Vyšinskis mėgsta cituoti 
rusų priežodžius. Mano žiniomis,

Laiškas šitaip

1 buržuazines 
kaip žmogus 

viršūnės, žiūri

yra dar ir toks priežodis; Nėra, tie
sos „Pravdbje“' (tiesoje) ir nėra ži
nių „Izviestijoje" (žiniose) . . .“

2. Sir Hartley Shawcross, begin
damas „mažojo susirfnkįmo* idėją, 
priminė Vyšinskiui, kad jis daugiau 
dėmesio kreiptų į konkrečius doku
mentus, bet ne į savo žodžius.. To
liau, darydamas aiškią aliuziją į 
parodomąsias. „raganų“ bylas Mask
voje, kuriose Vyšinskis ir iš pamėgi
mo, ir iš paskyrimo būdavo proku
roras, . ironiškai pastebėjo:

„Kokia būtų mūsų opinija apie p. 
Vyšinskį, jei jis, besikreipdamas i . 
prisiekusiųjų teismą pareikštų:

„Prisiekusiųjų teismo teisėjai, įro- 
doftųjų dalykų neimkite į dėmesį! 
Juk „Pravda“ parašė, kad kaltina
mieji yra kalti Juk TSRS.: Žinių 
agentūra TASS pranešė,, kad. jie yra 
kalti. Aš irgi teigiu, kad jie yra kal
ti. Nukirskime jiems galvas. - Iš- 
tremkime juos į Sibirą ..."

Vyšinski atsikirto tokia piktą rep
lika: •

„Pono glebėsčiavimasis nėra iš mei
lės, tai žalčio Boa glebėsčiavimasis. 
Bet ponas neturite magnetiškų žal
čio aidų, o aš nesu triušis,. kuris taip 
lengvai lenda į žalčio nasrus.“

3. Savo metu „Osservatore Roma
no“ rašė, kad komunistai . belikvi- 
duodami graikų-katalikų Bažnyčią, 
kovojančius ateistus! po dvi savaites 
trukusių kursų, apvilko kunigų rū
bais. Tikslas — per išpažintis de
maskuoti „liaudies priešus“.

Šveicarijos KJPA praneša, kad 
panašių „kunigų“' pagaminta ir pra
voslavų cerkvei. Žinių agentūros tei
gimu, toki metodą jau ptąktlkavo 
Petras Didysis.

4. L. Fisher savo knygoje „Di
džioji provokacija“ pamini toki ta
rybinės nomenklatūros pavyzdį:

„Tarybų Sąjungoje 8 miestai pa
vadinti Stalino vardu, tai; Stal'n- 
grad, Stalingorsk, Stallnabad, Stalin, 
Stalino,. Stallnir, Stalinissi, Stąjina- 
vul . . .“'

Ryšium su tuo anapus gelėž'no* 
uždangos yra pasakojamas ' ' " 
anekdotas;

Rusijoje .a pastatyti 
mlnklaš Puš k •’ ui. Paskelbta 
kursas projektui Gauta šimtai . 
lėktų; Puškinas įkvėpimo valandą, 
Puškinas kelionėje ir 11 Komisija 
peržiūrėjo visus projektus ir nutarė 
pastatyti pam'nklą Stal'nui, kuris 
rankoje laiko Puškino -raštus . . .

J. Garšva

toks

pa- 
kon- 
pro-
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Tremties temomis (II)

Pesimizmas ar optimizmas
Lietuvai Vaduoti 
S-gos literatūros 
konkurso reikalu

Poeto F. Kiršos žodžiais.
išvežėm Tėvynės dalį, 
liko kraujas, gėlės augs.

Mes 
Kur

■ ■ Ten broliai pastatys kryželį 
Ir mūsų grįžtąnčiųjų lauks.

Mes tam išklydom, kad Tėvynė 
Vėl šimteriopai būt stipri, 
Kad meilės, įdiegtos krūtinėn. 
Nelaužtų vėjai keturi
Politinė emigracija — didelis žy

gis. Vieno istoriko teigimu, trem
tis — šitai ne savo kailio į saugesnę 
vietą pernešimas, ne kovos išsižadė
jimas, ne ekspatriacija ir ne koks 
nors tuščias ir neviltiškas atgaila
vimas. Tremties keliu ėjo tūkstan
čiai vyrų įvairiais amžiais ir dėl 
įvairių priežasčių, ėjo jie per pa
saulį it šaukė į savo meto žmoni
jos protą ir sąžinę tėvynei ir idė
joms užtarimo.

Smurto, klastos ir okupacijos 
akivaizdoje politinė emigracija at
stovauja savo šalies valią ir teises 
i laisvę ir nepriklausomybę, saugo 
valstybinio tęstinumo tradicijas ir 
jų nepažeistinumą.
Politinė emigracija — sunkus žy

gis. Išeinama su sopuliu širdyje ir 
nostalgija, išeinama i žmones be 
jokių išteklių, tik su gryna sąžine 
ir darbo nebijančiomis rankomis. 

. Šaltį, alkį, skudurinį drabužį, ne
ramų sapną, pasityčiojimus, ne
svetingos aplinkumos abuojumą te- 
praskaidrina tikėjimas savo ryžtu 
ir viltis, kad ne šiandie — tai ryt 
visgi protesto balsas bus išgirstas, 
opinija įtikinta ir Tėvynė nuo kry
žiaus nukelta.

Be aukų ir pasišventimo dideli da
lykai nepadaromi. Kaip kiekvieno 
tolimo ir sunkaus žygio metu, taip 

. ir politinės emigracijos atveju kai 
kas pavargsta, neišlaiko bandymo, 
dūžta savo valios nepatvarume ir 
iškrenta iš rikiuotės. Juo labiau, 
kad tėvynės ir tremtinių priešas 
nesnaudžia, gundo geresnio ėdalo 
kąsniuku, tariamąja darbo ir dva
sios pusiausvyra anapus, pinigais, 
teroru artimiesiems. Be to, dar „už
jaučiama“ galimais nelaimingų at
sitikimų, ligos, ar senatvės atvejais. 
Priešo šioje srityje išmaningumas 
ir išradingumas yra neribotas.

Kai mūsų bendruomenė yra be
laukianti visokių „billų" ir neby-

lių „keliaunųjų“ iš Vokietijos ir 
Austrijos link pietų ir pietvakarių 
Europoje ar net į užeuropį, norisi 
viešai pakartoti vienoje stovykloje 
sutikto tautiečio realus „expose“. 
Tai jau šeimyningas (net 5 asmens 
viso), toli į metus įėjęs vyras Jis 
pasakė:

— Iš mažens einu su darbu. Ra
gavau duonos nuo daugelio ūki
ninkų stalo, mano paties žemelės 
per maža. Aš darbininkas. Bet Tė
vynė yra visų. Aš tikiu: ji po da
bartinės kančios bus teisingesnė, be 
dvarų, lygi visiems savo vaikams. 
Ten mano lopšys ir kapas. Seneliai 
mano prabuvo baudžirvą, netruks 
praeit ir dabartinis tarpulaikis...

Tai yra išpažintis, tai yra gim
tojo kraujo ir tėvų žemelės balsas 
pats teisingasis, šventas iš šventųjų. 
Sis vyras į rytojų žvelgia konkre
čiai ir jis pargrįžęs Tėvynėn, nesi
drovės pažvelgti į akis vyrams iš 
girių, iš Vorkutos ir iš visų kitų 
ūžkampėlių, kur jie gina save ir

tautą. Jis iš griuvėsių kurs gyve
nimą švarų ir prasmingą.

Žinokime, iš ašarų košės nevir
sime. Liūdno veido pilietis nevi- 
sada susilaukia užtarimo, nes su
dužęs puodas ir vištoms lesalui ne
tinka Rūstu, bet didžiai teisinga.

Ne iš rūškano veido, bet iš darbo 
ičvynės reikalui ir valios stipry
bės, iš sugebėjimo tikrojoj švie
soj parodyti tremties būtinumą, 
tepažius mus Vakarų opinija.
Ak, palyginkime 1945 m. pava

sarį ir gyvenamąsias dienas, nerei
kia ir aukštosios politikos, nereikia 
suktos kabalistikos, ' iąas sugeba 
skaityti įvykių tiesą, pats prieis iš
vadą, kad, poeto žodžiais, „laikas ar
tina iš lėto mane prie mano Lie
tuvos“. .

Didelių išvakarių valandą atsimin- 
tini šie kiniečių filosofo žodžiai:

„Aš myliu gyvenimą, bet taip pat 
myliu ir teisingumą Jei aš abiejų 
kartu negaliu išlaikyti, tai paaukosiu

gyvenimą, bet pasiliksiu teisingumą. 
Be abejonės, aš branginu savo gy
vybę, tačiau kadangi yra kitų daly
kų, kuriuos labiau branginu negu 
gyvybę, tai nevartosiu be skirtumo 
visų priemonių jai " apsaugoti.“ 

Dar vienas taurus pavyzdys: 
Kai senovės Romos rašytojas -ir 

politikas Ciceronas buvo priverstas 
pasitraukti į tremtį, save ir savo 
šeimą ramino šiais žodžiais:

„Gyvenome, buvome laimingi, 
kenčiame ne dėl mūsų dorinio 
skurdo, bet už mūsų dorybę.“
Kita kovos už tėvynę ir teisingu

mą proga pareiškė:
Baigiant įsiskaitytina į šiuos poe

to J. Krumino baladės posmus: 
Daug lietuvis ištvėrė dienų eisenoj, 
Pasiguosdamas miške ir dainoj. 
Pro karus jis praėjo, pro vargą, 

ugnis, 
Per upes lengvai perbrido jis. 
Tad ir šitąjį siaubą lietuvis iškęs. 
Nors jo dienos ir duš į šukes.

J. Cicėnas

Kaip suprasti šiuos laikus
(3) Prigimties įtaka
Norėdami suprasti šiuos laikus, 

turime pažinti • žmogaus prigimtį. 
Norėdami suprasti, kodėl žmonės 
esamomis sąlygomis taip ar kitaip 
elgiasi, turime stebėti, kaip mes pa
tys elgiamės tomis pačiomis sąlygo
mis. Skirtingos rasės, skirtingos re
ligijos, skirtingos tautos, skirtingos 
spalvos, tačiau visur veikia ta pati 
žmogaus prigimtis.

Pavyzdžiui, vokiečių tauta Hitlerio 
valdžioje. Kodėl ji pakėlė jo režimą 
visą eilę metų? Kodėl ji nesukilo ir 
nenuvertė jo? Kur tie revoliucio
nieriai, kurie būtų pasireiškę ir pa
sireiškė kituose kraštuose? Faktas 
yra, kad ir Vokietijoje buvo revo
liucionierių. Štai, kodėl buvo pir
moje eilėje statomi kankinimų ir 
likvidacijos lageriai, — tai „sutvar
kyti“ tiems, kurie priešinosi na
ciams.

Bet ar yra prasminga reikalauti

Dr. JOHN HAYNES HOLMES

A. Kuprevičiaus koncertas Šveicarijoje
„Neue Zūrcher Zeitung“ 1947. XI.

10. d. rašo:
Lietuvis pianistas Andrius Kupre

vičius savo lapkričio 4 d. fortepiono 
koncertui buvo sudaręs truputį per
krautą programą su Debussy, Rave
lio ir Chopino veikalais — meistrais, 
kurios jis interpretavo puikia klau
sa ir rinktiniais pianisto gabumais. 
Ravelio sonatinoj, pirmame progra
mos dalyke, buvo jaučiama trupu
tis atminties klaidų, bet iš viso vei
kalas buvo paskambintas gera forma.

Miniatiūriškai ir subtiliai Kupre
vičius įpavidalino kai kurias Debus
sy preliudijas, pvz.,. „La puerta del 
vino“, „BeuUles mOrtes“ ir „Feuy 
d’artifice“,. kuriose jis parodė bran
dų,. nuostabiai diferenciuotą forte
piono meną.

Plastiškai ir aiškiai, lanksčiai ir 
intensyvia išrauks, tačiau be perdė
to sentimentalumo, pianistas paskam
bino keletą Chopino veikalų. Kas jo 
h-moll-sonatos, cis-mol-šerco, keleto 
etiudų ir, kaipo grandioziško užbai
gos vainikavimo, fis-moll-polonezo 
interpretacijoj ypačiai domino ir pa
gavo, tai yra jo pastangos didžiose 
linijose galvoti, didesnius komplek
sus būtinai sujungti, bet sykiu ir de
talių neapleisti. Jo klausytojai, kurie 
kamerinės muzikos salę buvo už
pildę iki beveik paskutinės vietos ir 
didžia dalimi susidėjo iš jo tautiečių, 
sukėlė jam nuoširdžiausias ovacijas.

Kitas šveicarų laikraštis'„Volks- 
recht“ 47. XI. 11 rašo:

Debussy' impresionizmą temj^-a- 
mentingai, bet nenervingai, su poe
tinių minčių aiškia išraiška ir visu 
virtuoziškumu atvaizduota, išgir
dome iš lietuvio pianisto Kuprevi
čiaus, kuris pasirodė stiprus forte
piono talentas. —

„Neue Zūrcher Nachrichten" 47. XI. 
17 įsidėjo tokią koncerto recenziją: 
„Ir vėl vienas pianistas jaunesniosios 

. -gvardijos,, šis lietuvis Andrius Kup
revičius, kuris parodė nepaprastai 
gaivų įpavidalinimo vitalumą. Tech
ninis virtuoziškumas jo skambinime, 
suprantama, dar kiek vyrauja. Ta
čiau jis moka savotiškai diferenci
juoti ir garsų spalvas elegantiškai 
jungti, kas teigiamai atsiliepė ypač 
subtiliame Ravelio sonatinos spal
vingame melodingume. Spindulingas 
nuostabus lietus jau pasipylė iš De
bussy kurinių „Jardin sous la pluie“, 
gyvai ir plastiškai formavo taip pat 
ir 5 preliudijas, kurių skirtingas nuo
taikas jis puikiai suvokė. Tačiau jam

nevisuomet pavyksta apvaldyti savo 
stiprų skambinimo temperamentą, 
dėl ko nepaisant gražaus užgavimo, 
kai kas dar lieka sunku ir masyvu. 
Daug muzikinių polėkių jis parodė 
su tam tikru pranašumu atliktuose 
Chopino veikaluose — h-moll-sonata, 
op. 58, cis-raoll-šerco, 6 etiudos, ir 
fis-mo'l-polonezas op. 44 — kuriuos 
jis paskambino su gražiu nuošir
dumu, nors ir dar ne su visai pa
siektu, Chopinui būtinu jausmingu
mu ir švelniu nervingumu, kurie pas 
jį tikriausiai dar atsiras. Beveik iki 
paskutinės vietos išpirktoji salė — 
retenybė dabartinėse dėl per didžios 
fortepiono koncertų pasiūlos aplinky
bėse — talentingam menininkui dė
kojo nuoširdžiais plojimais. (E)

heroizmo iš masių, jei mes patys re
tai tokie esame. Anglų „Observer“ 
teisingai pastebi: „Mes Britanijoje 
per lengvai pamirštame, ką reiškia 
gyventi beatodairiškame, sumaniame 
terore ... Jei sykį tokia sistema 
tvirtai įsigalėjo, tuomet kritikams ir 
revoliucionieriams progos belieka 
labai menkos. Reikalauti opozicijos, 
reiškia reikalauti kankinių. Kas gali 
nedvejodamas pasakyti, kad jis pro
testuotų viešai prieš valdžią, žino
damas, kad bet kuriuo momentu bus 
įsilaužta į jo namus, ir jis pats bus 
išgabentas į patamsius, kur mirtis 
bebus vienintelis išsigelbėjimas iš 
tortūrų? Ir ne tik jis pats, bet ir 
visi jo mylimieji, jo šeima atsidurs 
teroro naguose. Norint suprast' ki
tus, reikia atsiminti save ir papras
tojo žmogaus prigimtį, kuri mums 
visiems yra bendra.

Bet kaip su japonais? Čia žmo
gaus prigimtis 1 kitokia, ar nė? Bet 
argi? Dr. Hans Zinsser, Harvardo 
universiteto medicinos fakulteto 
atstovas, būdamas infekcinių ligų 
specialistas, keliavęs per visąppa- 
saulį, buvęs Rusijoje, Serbijoje, 
Siaurės Afrikoje,. Meksikoje, paga
liau nuvyko į Kiniją ir Japoniją. 
Apie japonus jis rašė: „Aš negaliu 
nekęsti tų japonų. Priešingai, aš 
randu, kad aš turiu juos pamėgti ir 
jais stebėtis“. Bet palietęs politinius 
klausimus jis pastebi, kad po kelių 
mėnesių jis apleido Japoniją įsiti
kinęs, kad „Japonijoje yra daug 
žmonių, kurie, sąlygų verčiami tyli, 
bet į padėtį žiūri visai taip, kaip ir 
mes“. Taigi, žmogaus prigimtis ir 
kitame žemės pusrutulyje yra ta 
pati. Vieno tik mes lyg nesupran
tame. tai japonų fanatizmo kare, 
matydami, kaip jie beatodairiškai 
aukoja gyvybes, manojakiškai atsi-

imperatoriui, 
išimtis karų

davų savo dievinai am 
Tačiau tai nėra jokia 
istorijoje. Pamenate Termofilų isto
riją, kai 300 spartiečių, savo kara
liaus Leonido vadovaujami, gynė 
Tesalijos perėjas prieš ištisą įsiver
žėlių persų armiją?’ Tie spartiečiai 
nesitraukė ir nepasidavė, o žuvo ko
vodami iki paskutinio vyro. Tai bu
vo 480 metais prieš Kristų Po 2400 
metų tokia istorija pasikartojo (1836 
m.) Amerikos istorijoje, kur prie 
Ąlamo 180 vyrų amerikiečių visi žu
vo begindami San Antonio tvirto- 
vėlę nuo 4.000 meksikiečių. (O Dai
navos kunigaikštis Margis su sau
jele savo vyrų didvyriškai gynė sa
vo pilį nuo kryžiuočių ir. pagaliau, 
patys susideginę, pasiryžę verčiau 
laisvi mirti, negu vergais gyventi. 
J. Pr.) Taigi nteko nauja nėra nė su 
japonais. Norėdami juos suprasti, 
atsiminkime savo prigimtį J. Pr.

Pakartotinai pranešame apie pa
skelbtą LVS-gos literatūros konkur
są, parašyti beletristikos veikalui — 
romanui ar novelių rinkiniui, kur 
būtų pavaizduota kova dėl Lietuvos 
laisvės ar lietuvių kultūros. Ųž ge-‘ 
riatisius veikalus skiriame dvi pre
mijos. Pirmoji premija 15.000 RM 
ir antroji 8.000. Juos atspausdinus, 
autoriams bus sumokamas 
mas honoraras.

Konkurso skelbėjai gavo 
klausimų. Visi jie liečia 
apimtį ir autorių teises, 
ir atsakome •

Kovą dėl Lietuvos laisvės ar lie
tuvių kultūros mes suprantame pla
čia prasme ir nebūtina liesti paskū-. 
tini laikotarpį. Ta kova prieš šimt- 
meiius buvo vedama įvairiausiomis 
priemonėmis ii- autoriai čia nevaržo
mi. Kas liečia autorių nuosavybę, 
tai veikalą premijavus, LVS-gai pri
klauso teisė lietuvių ir anglų kalbo
mis išleisti pirmąsias laidas. Toli
mesnės visos teisės paliekamos auto
riams.

Atsižvelgiant į pageidavimus, kon
kurso terminas rankraščiams prista
tyti nukeliamas į 1948 m. vasario 
mėn. 16 d. Ta data yra paskutinė. 
Rankraščiai, jei kas nepajėgtų per
rašyti mašinėle, gali būti ir ranka 
rašyti. Jury komisija, kaip buvo 
pranešta, bus sudaryta iš dviejų 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Drau
gijos valdybos ir dviejų LVS skirtų 
atstovų. Rankraščius reikia- siųsti. 
šiuo adresu — (14b) Pfullingen, 
Goethestr. 22. LVS Literatūros Kon
kursui.

papildo-

eilę pa
veiksiu 

Į Juos čia

Penkiolika milijonų knygų, kaip 
praneša atitinkamos vokiečių įštai- , 
gos. buvo sunaikinta šio karo aud- • 
rose. Devynios vokiečių mokslinės 
bibliotekos su 2,7 mil. tomų buvo 
visiškai sunaikintos, gi žymio
sios viešosios bibliotekos, bend
rai paėmus, iš 32 milijonų to
mų neteko 30% knygų. Iš išgel
bėtųjų knygų bebus vos 10% galima 
vėl duoti naudotis gyventojams. O 
kas suskaitys lietuviškosios knygos • 
nuostolius per tų pačių vokiečių ir 
bolševikų okupacijas?

D($į. K. Žoromskio darbų 
paroda Madride

(MUSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO)

Paris, 1947. XII. 5
Jaunas lietuvis dailininkas K. Zo

romskis, šiuo metu, gyvenąs Ispanių 
joje, Madride, suruošė savo darbų 
parodą, atkreipusią dėmesio ir susi
laukusią gražaus pasisekimo. Paroda 
buvo suruošta Museo Nacional de 
Arte Moderno patalpose ir truko per 
3 savaites, per kurias parodoje apsi
lankė gražus būrys madridiečių. Pa
rodos proga visa eilė Madrido lai
kraščių ir žurnalų paminėjo pirmą
ją dail. K. Žoromskio parodą, kai ku
rie įsidėdami kūrinių ir autoportreto 
nuotraukas.

Didžiausias ir rimčiausias Madrido

Lietuvių Sąjungos Anglijoje
pirmasis visuotinis suvažiavimas

London, 1947. XH. 1
1947 m. lapkričio mėn. 22 d. tau

tinėmis vėliavomis bei Lietuvos em
blemomis išpuoštoje Great Cumber
land salėje, Londone, susirinko iš 
viso krašto Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos skyrių atstovai 
pirmam suvažiavimui. Suvažiavimą 
pasveikinti atvyko J. E. Lietuvos 
Ministeris Londone p. Balutis ir pa
sakė turiningą kalbą, kuri buvo pa
lydėta ilgomis ovacijomis. Toliau su
važiavimą sveikino kun Gutauskas 
Škotijos lietuvių organizacijų ir 
„Išeivio Draugo“ vardu. Prancūzi
joje gyvenančių lietuvių vardu svei
kino p. Žilinskas. Londono Lietuvių 
Tarybos ir kitų organizacijų vardu 
suvažiavimą pasveikino p. Bulaitis. 
Italijos, Argentinos ir J. A. V-bių 
lietuvių vardu žodį tarė kun. Jakai
tis. Po kun. Sakevičiaus, Londono 
lietuvių dvasios vado, kalbos buvo 
perskaityti sveikinimai raštu.

Sąjungos Pirmininkas P. Varkala 
trumpai, bet ryškiais bruožais api
brėžė S-gos steigimosi etapą ir lig
šiolinę veiklą Jis pasakė, kad S-ga 
šiandien jau turi 46 skyrius su 1840 
narių. Daugumas narių — tai naujai 
atvykę D. Britanljon taip vadinami 
Europos .savanoriai darbininkai, bet 
netrūksta narių eilėse ir senosios 
emigracijos atstovų. * Visi supranta 
naujos organizacijos reikalingumą ir 
noriai stoja jos nariais. S-gos iždi
ninkas p. Daumantas labai aiškiai

išdėstė S-gos materialinę padėtį ir 
referavo biudžetą naujiems metams. 
„Britanijos Lietuvio“ redakcinės ko
legijos vardu kalbėjo p. Bajorinas, 
nurodydamas sunkumus, kurie lig 
šiol neleido išleisti tokį lietuvišką 
laikraštį, kokio- visi pageidautų. Po 
Valdybos pranešimą sekė labai gy
vos diskusijos, kurios užsitęsė ligi 
vakaro.

Vakare visi suvažiavimo dalyviai 
ir garbės svečiai buvo pakviesti į 
Londono I-ojo Skyriaus suruoštą po
būvį, kuris buvo gražioje „Monikos“ 
salėje. Vaišių metu svečiai pasida
lino įspūdžiais ir padainavo gražių 
lietuviškų dainelių. Po vaišių prasi
dėjo šokiai, kurie užsitęsė ligi vėlaus 
vakaro.

Sekančią dieną iš pat ryto suva
žiavimo išrinktos komisijos susirinko 
posėdžiams ir turėjo darbo iki pat 
11 vai., kada turėjo eiti į Londono 
lietuvių bažnyčią pamaldoms. Baž
nyčioje mišias laikė kun Gutauskas, 
o šiai dienai pritaikintą gražų pa
mokslą pasakė kun. Kuzmickis.

Lapkričio 23 d. suvažiavimo posė
dis prasidėjo ovacijomis buv. Lietu
vos min. pirm. gen. Černiui, kuris 
atvyko pasveikinti suvažiavimo Lie
tuvos kariuomenės šventės proga. Jis 
priminė suvažiavimo dalyviams, kad 
Lietuvai niekas negali prikišti dėl 
jos laikymosi prieš karą ir karo me
tu. Lietuva karo nenorėjo ir buvo' 
neutrali. Jam būnant min. pirm-ku,

Vokietija ' darė didžiausią spaudimą 
Lietuvai, kad 1939 m. rudenį Lietu
va pultų Lenkiją. Bet Lietuva at
laikė visus spaudimus ir jos byla 
liko švari. Jis ragino visus tikėti į 
šviesią Lietuvos ateitį ir su pakel
tomis galvomis ramiai dirbti sunkų 
atstatymo darbą.

Dienai pritaikintą kalbą pasakė p. 
Kaulėnas. Po to suvažiavimas grįžo 
prie darbo. Pirmoje eilėje įstatų Ko
misijos buvo pasiūlytos kelios patai
sos S-gos įstatuose. Suvažiavimas 
įstatų pakeitimą priėmė. Kita Komi
sija pasiūlė visą eilę sveikinimų bei 
rezoliucijų, kurios buvo vienbalsiai 
Suvažiavimo priimtos.

Naujon S-gos Centro Valdybon 
išrinkti: Varkala, Bulaitis, Kaulėnas, 
kun. Sakevičius ir Bajorinas. Kon
trolės Komisijom Pr. Matulionis, 
dipt inž. Izbickas, Dėdinas. Garbės 
Teisman — kun. Gutauskas, kun. 
Kuzmickis. J. Matulionis, Kazakaitis 
ir Lūža.

Lietuvių organizacijoms bei spau
dai remti Suvažiavimas nutarė nuo 
1948 m. sausio mėn. 1 d. apsidėti vi
siems lietuviams solidarumo mokes
čiu po 6 penus savaitėje. Tai vienas 
būdas, kuriuo visi lietuviai gali pa
rodyti savo vienybę.

„Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi ..." — baigė dvi dienas trukus-' 
suvažiavimą; Atstovai su pakelt? 
nuota'ka išsiskirstė prie savo kasdie 
ninių darbų.

dienraštis „ABC“ dailės rubrikoje 
tarp kitko pažymėjo: „talentingas 
lietuvis dailininkas Kazimieras Zo- 
romskis«šioje parodoje yra išstatęs 
apie 30 kūrinių: portretai, gėlės, na- 
turmortai ir įvairios gabios studijos 
patraukia lankytojo dėmesį. Paroda 
reprezentuoja* meistriškumą techni
koje ir kolorite. Parodos atidarymo 
akte dalyvavo didelis skaičius rašy
tojų, dailininkų ir jaunojo dailininko 
draugu, kurie pareiškė daug sveiki- . 
nimų ir linkėjimų“.

Savaitinis kultūros žurnalas „Di- 
gome“ įsidėjo straipsnį su nuotrau
ka. Straipsnyje kritiškai apžvelgiami 
K. Žoromskio darbai, kur rašoma 
tarp kitko: „Nors tai pirmieji be- 
nokstančio vaisiaus ženklai, žiūrovas 
jau pasijunta esąs užimponuotas gra
žiu tonu ir švelniu koloritu“. .

Parodbs atidarymo išvakarėse jau
nimo meno ir literatūros žurnalas 
„Cindad“ įsidėjo savo bendradarbio 
pasikalbėjimą su dail. K. Zoromskiu 
ir prie straipsnio 3 jo kūrinių repro
dukcijas. Taip pat parodą plačiau pa
minėjo dienraštis „YA“, vakariniai 
Madrido dienraščiai „Madrid“ ir „In- 
formaciones“, dailės ir architektūros 
žurnalas „Esti Po“, etc. Pažymėtina, 
kad tarp asmeniškai gautų sveikini
mų, dail. K. Zoromskį sveikino Ge
neralinis Meno Departamento Direk* 
torius Marguis de Losoya, žinomi 
Madrido kultūrininkai — de Jamazo, 
Masiglano, Huidovio, Villacampa, 
ispanų spaudos šefas, etc.

Džiugu, kad jaunasis dailininkas, 
ir tremtyje būdamas, sugeba išlai
kyti kūrybinę nuotaiką ir gražiai re
prezentuoti lietuvio vardą.

Daif K. Zoromskis aukštąsias 
meno studijąs yra baigęs Lietuvoje 
ir šio karo metu baigęs Vienos Meno 
Akademiją, kur susilaukė itin palan
kaus tapybos katedros vedėjo prof. 
Carl Fahnnger dėmesio. Pasibaigus 
karui, jis persikelia į Romos Kara
liškąją Akademiją, kur studijuoja 
tapybos ir Pompėjos freskos tech
niką Iš Italijos jis išvyko Ispanijon, 
kur pirmaisiais mėnesiais susidūrė 
su dideliais materialiniais sunku
mais. Tik didelio užsispyrimo dėka 
iam pavyko prasimušti iki kūrybinio 
darbo ir, pagaliau, net suruošti pa
rodą. Neperseniai meno studijų tiks- 
’u dail. K Zoromskis lankėsi Pary
žiuje. Šiuo metu Jis ruošiasi antrai 
tavo darbų parodai Madride.
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Britu zonos lietuviai Laiškas Redak
PASIKALBĖJIMAS SU BCT LIETUVIŲ SKYRIAUS ATSTOVU P. L. BALSIU

Būdamas Detmolde pasinaudojau 
p.oga pasikaioėa su Banų Centri
nės Tarybos (BCT) Lietuvių Sky
riaus atstovu dipl. inž. Leopoldu Bal
siu apie britų zonos lietuvių gy
venimą. BCT Lietuvių Skyrius yra 
įsikūręs Detmolde, Wittjestx. 14 ir 
organizaciniu bei administraciniu 
e-žvilgiu gerai susitvarkęs. Apie sa
vo zonos vadovaujamų lietuvių 
tremtinių gyvenimą ir įvairius rei
kalus BCT Lietuvių Skyriaus atsto
vas taip puikiai žino, kaip retas sto
vyklos vadovas apie savo stovyklos 
gyventojus. *

— Kada Britų zonos lietuvių trem
tinių bendruomenė įgijo tą organi
zacinę formą, kuria dabar ji savo 
gyvenimą tvarko ir rikiuoja, —buyo 
pirmas mano klausimas^

— Britų zonoje 1945 m. buvo susir 
kūrusios tos pačios lietuvių trem
tinių organizacijos, kaip ir kitose 
zonose, būtent: Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė ir Lietuvos " 
sis Kryžius.

1946 m. kovo menesyje 
rinės valdžios potvarkiu 
baltiečių tautinės organizacijos buvo 
uždarytos, jų turtas ir einamosios 
sąskaitos užblokuotos, o stovyklų 
administracijai pavesta žiūrėti, kad 
visų tų organizacijų veikla būtų 
sustabdyta. Griežčiausiai tai buvo 
pravesta Hamburg-Schleswig-Hol- 
stein apygardoje, silpniausiai Han- 
noverio ir Oldenburgo apygardose.

1946 m. balandžio 3 d. Detmolde 
įvyko pirmas posėdis naujai pabal
tiečių organizacijai įkurti. Pirmasis 
naujosios organizacijos projektas 
buvo gana platus. Buvo numatyti 
atskirų tautybių atstovai prie UN
RRA-os ir karinės valdžios zonos,. 
regijonų ir stovyklų. Jie turėjo eiti 
ataitinkamas kitų kraštų ryšių ka
rininkams pareigas ir naudotis pa
našiomis teisėmis bei privilegijomis. 
Kandidatus į ryšininkus iš lietuvių 
pusės į zoninius atstovus pasiūlė 
LTB zoninis ir Vyr. Komitetas ben
drame posėdyje, į apygardlnius, — 
LTB apygardų komitetai, o prie 
UNRRA-os Teamų ir Mil.Gov. sky
rių — stovyklos rinkimų būdu arba 
apylinkių komitetai (tik vienur kitur 
buvo nuo šio principo nukrypta).

Naujosios organizacijos statuto 
ruošimas užtruko iki 1946 m. liepos 
9 d.: tada jis buvo patvirtintas. Po
sėdžiaujama buvo kas dvi savaites. 
Besvarstant iš UNRRA-os ir Mil. 
Gov. pusės buvo padaryta žymių 
„apkarpymų“ naujosios organizaci
jos teisių uždavinių atžvilgiu.

Naujoji organizacija buvo pava
dinta „Baltic Welfare, Education 
and Employment Organisation“ (Pa
baltiečių globos, švietimo ir, darbo 
organizacija). Ją sudaro:
a) Baltic

(Baltų
rių po

b) Baltic
cil Land North Rhine and West- 
falia (šiaurės Reino ir Vestfalijos 
Baltų Apygardinė Taryba).

c) Baltic District Advisory Council 
Land Niedersachsen (Žemutinės 
Saksonijos Baltų Apygardinė Ta
ryba).

Raudona-

Britų ka- 
visos pa

Central Advisory Council 
Centrinė Taryba) iš 6 na- 
du iš kiekvienos tautybės. 
District Advisory Coun-

d) Baltic District Advisory Council 
Land Schleswig-Holstein and 
Hamburg (Slesvigo-Holsteino ir 
Hamburgo Baltų Apygardinė Ta
ryba). >

Apygardines tarybas sudaro trys 
nariai po vieną iš kiekvienos tauty
bės (lietuvių, latvių ir estų).

Stovyklose numatyti Social and 
Welfare Committees (socialinės glo
bos komitetai), kurie sudaromi 
UNRRA, dabar IRO; arba Mil.Gov. 
nuožiūra, žiūrint, kas stovyklą ad
ministruoja. Mat, einant UNRRA-os 
ir Kontrolinės Komisijos Vokietijai 
sutartimi, už stovyklas atsako UN
RRA, dabar IRO, direktorai, todėl 
komitetų veikla galima tik direk
torių leidžiamoje apimtyje. Prak
tiškai daugumoje stovyklų komite
tai rinkti, tačiau yra ir išimčių

Nors Baltų Centrinė , ir apygar
dines tarybos yra glaudžiame kon
takte su stovyklų komitetais, tačiau 
formaliai imant, jie nėra naujosios 
organizacijos integralinė dalis. Buvo 
bandyta pravesti bendrą visai zonai 
Socialinės Globos Komitetų statutą, 
bet iš to nieko neišėjo, išskiriant 
pažadą, kad UNRRA rūpinsis, kad 
demokratiniam komitetų rinkiniui 
būtų teikiama pirmenybė. Pastaruo
ju metu stovyklų komitetų sudary
mo tvarkos klausimas vėl buvo iš
kilęs Slesvigo-Holsteino apygardoje.

— BCT tikslai ir uždaviniai?
Naujosios pabaltiečių organizaci

jos pagrindiniai Uždaviniai nusakyti 
jos pavadinime: pabaltiečių socia
liniai reikalai,) švietimas ir darbas. 
Praktiškai leidžiama kelti bet ku
riuos klausimus, išskiriant politi
nius. Organizacijos vaidmuo kari
nės valdžios ir UNRRA, dabar IRO,, 
atžvilgiu yra patariamasis. Organi
zacijos tikslas — plėsti savivaldą 
stovyklose, tiekti įvairiais klausi
mais siūlymus, programas, kelti 
negeroves, tačiau neiškrypstant iš 
Kontrolinės Komisijos nustatytų

gairių. Propaganda prieš bet kurią 
iš sąjunginių tautų draudžiama.

BCT posėdžiams pirmininkauja 
Mil.Gov. ir sekretoriauja UNRRA, 
dabar IRO. atstovai.

Statute numatytiems tikslams 
siekti priemonės yra šios:

Taryboms leista turėti reikalingą' 
tarnautojų skaičių, kurie naudo
jasi dirbančiųjų teisėmis ir gau
na' atitinkamus maisto 
(lengvai dirbančių).
Duodamos nemokamos 
ir gyvenimui patalpos.

i Susisiekimui centrinei —,— 
leidžiami turėti tris, o apygardi- 
nėms tarybos po 2 lengvas ma
šinas; benzinas ir tepalai duo
dami nemokamai.
Tarybų atstovams ir jų atsakin- 
gesniems pareigūnams išduoda
mi pažymėjimai, kurie leidžia 
lankyti pabaltiečių stovyklas, mo
kyklas ir t. t ir atstovauti jų 
reikalus UNRRA, dabar- IRO ir 
Mil.Gov. įstaigose.

) MiI.Gov. ir UNRRA, dabar IRO, 
supažindina ir apsvarsto su ati
tinkamomis tarybomis numato
mus pravesti Baltų stovyklose 
įvairius projektus ar pakeitimus.

Praktika parodė, kad į atskirų 
tautybių reikalus nei UNRRA, dabar 
IRO, nei Mil.Gov. labai nesikiša ir 
todėl specifiniai švietimo, darbo, 
šalpos ir kt. reikalai kiekvienos tau
tybės gali būti tvarkomi savaip.

— Kas sudaro BCT Lietuvių Sky
rių?

— BCT Lietuvių Skyriaus atsto
vais buvo dipl. agr. Pranas Rudzins- 
kas ir dipl. inž. Leopoldas Balsys. 
Pranui Rudzinskui išvykus į Kana
dą, jo vieton dar nėra paskirta an
trojo lietuvių atstovo. Jis bus pa
skirtas pačiu artimiausiu laiku. BCT 
Lietuvių Skyriaus švietimui vado
vauja M. Krikščiūnas. Socialinei glo
bai V. Užupis, darbui St. Vaitkevi
čius. Be to, dar yra reikalingas pa- 
gelbinls techniškasis personalas.

a)

b)

c)

d)

e)

priedus

biurams

tarybai

— Kiek britų zonoje esama lie
tuvių tremtinių?

— 1945 m. pabaigoje buvo apie 
27.000 lietuvių tremtinių. Jų tarpe 
kiek repatrijantų iš Lietuvos ir ne
mažai lietuvių iš Mažosios Lietuvos. 
Su keturiais transportais vokiečių 
atvyko apie 1.000 Mažosios Lietuvos 
lietuvių. Be to, dar apie 1.000 lie
tuvių belaisvių vokiečių prievarta 
paimtų į Wehrmachtą iš Anglijos, 
Italijos, Prancūzijos, Belgijos etc.

— Kiek lietuvių palietė skryningai?
— Skryningai daugiausia palietė 

repatriantus ir klaipėdiečius. Vienu 
metu buvo išskryninguota apie 1.500 
repatriantų. 1947 m. gegužės mėn. 
Kontrolinės Komisijos Britų Skyriui 
pradėjus periminėti iš UNRRA sto
vyklas, kai kuriems išskryninguotie- 
siems buvo suteikta globa, ypač Ha
noverio apygardoje, kur jų daugiau
sia buvo. Visiems karo belaisviams, 
kurie įrodė, kad yra baltai (lietu
viai, latviai, estai) ir kad jie prievar
ta buvo paimti į vokiečių kariuome
nę, buvo suteiktas DP statusas ir 
Kontrolinės Komisijos Britų Sky
riaus globa. Šiais tremtiniams labai 
opiais reikalais Baltų Centrinės Ta
rybos buvo daug sielotasi, daug me
morandumų ir kitokių raštų rašyta, 
tačiau nemažai ir laimėta. Daugeliui 
išskryninguotųjų buvo grąžintas DP 
statusas. *

— Kada pradėjo lietuviai tremti
niai išvykti iš britų zonos ir kiek jų 
ligi šiol yra išvykę?

— 1946 metais spalių mėn. britų 
zonoje pradėta verbuoti moteris į 
Angliją ligoninių darbams. Per sep- 
tynius mėnesius išvyko apie 450 lie
tuvių moterų.

1947 m. balandžio mėn. prasidėjo 
„Westward Ho“ (Ei, į Vakarus) iš
vykimo akcija. Į Angliją, daugiau
sia fabrikų ir žemės ūkio darbams, 
viengungės ir šeimos galvos, sutin
kančios pirmiau savo šeimų išvykti. 
Per pirmuosius du mėnesius (gegu-

(nukelta į 6 psl.)

cijai
Didž. Gerb. Pone Redaktoriau,

Is Liet. S-gos Anglijoje I-ojo visuot. suvažiavimo rezoliucijų
Didžiosios'. Britanijos Lietuvių Są

jungos skyrių delegatai - savo visuo
tiniame suvažiavime, - S įvykusiame 
1947-m. lapkričio mėn. .22 ir 23 d. d. 
Londone, priėmė eilę rezoliucijų, ku
rių svarbiausias čia paduodame.
JO EMINENCIJAI BERNARDINUI 
KARDINOLUI GRIFFIN — WEST

MINSTERS ARKIVYSKUPUI
„Jūsų Eminencija. ,
Mes norime pareikšti Jūsų Emi

nencijai savo širdingą padėką ir 
įvertinimą Jūsų pilpo užuojautos su
sidomėjimo mūsų krašto ir mūsų 
žmonių reikalais ir Jūsų niekad ne
sibaigiančio susirūpinimo nelaimin
gu Lietuvos likimu. Mes šiuo paža
dame savo sūnišką atsidavimą Jūsų 
Eminencijai, prašydami Visagalį lai
minti Jus Jūsų nuolatinėse pastan
gose užtikrinti teisybę ir laisvę visų 
tautų žmonėms.

Atsižvelgiant, kad daugumas lie
tuvių katalikų šiame krašte dar ne

moka anglų kalbos, mes maloniai, 
prašome Jūsų Eminenciją priimti 
šluos žmonės savo tėviškon globon 
ir padaryti žygių, kad jie būtų aprū
pinti lietuviais kunigais ir tuo būdu 
suteikti galimybę pilnai atlikti jų 
religines pareigas.

Mes esame Jūsų Eminencijos nuo
lankūs tarnai.

I VISO PASAULIO LIETUVIUS
„Akivaizdoje skaudžių įvykių, ne

girdėtu lietuvių tautos istorijoje aš
trumu ištikusių mūsų tėvynę Lie
tuvą, dėl kurių mūsų tautiečiai ken
čia ar tai Lietuvoje, nešdami ž'aurią 
bolševikų vergiją, ar tai Sibire, ei
dami baisią katorgą, ar tai trem
tyje, netekę savo gimtosios žemės, 
— Pirmasis Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažiavimas pa
reiškė visos Didžiosios Britanijos lie
tuvių vieningą ir nepalaužiamą pasi
ryžimą su lietuvišku ryžtingumu ir 
ištverme pakelti visus tremtinio da-

75 nuiiįomu kepsimo rungtynėse
(MUSŲ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE)

New York, 1947, XII. 2.
JAV yra gana daug bandymų 

leisti įvairias sporto enciklopedijas. 
Dienraščio „The Sun“ kritiko žo
džiais, visi tie leidiniai nublunka 
prieš spaustuvės dažais dar kvepian
čią F. G. Menke „New Encyclopedia 
of Sports". Tai didelis ir gana 
kruopštus darbas. Knyga tikrai enci- 

■ klopedinių rėmų — •, turi per 1000 
puslapių ir sveria apie 2 kg. Auto
rius apžvelgia JAV populiariausias 
sporto rūšis, pradedant žvejyba ir 
baigiant jachtų sportu. Aišku, daug 
vietos skiriama populiariajam rugby 
(amerikinis futbolas) ir beisbolui. 
Knygoje mirga atmintinų pavyz
džių ir įvairiarūšių rekordų, ' kurie 
daugiau įdomūs eiliniam amerikie
čiui. Mums verta pasidomėti, kad 
1946 m. amerikiečiai sportui yra iš
leidę tris mihardus dolerių. Daugiau
sia aktyvių narių turi žvejyba — 
12.500.000. Tarp kitko žvejyba gyvai 
domisi ir vietiniai lietuviai. Teko 
susitikti su eile JAV lietuvių, kurie 
savaitgalyje plaukia į Atlantą ir ten 
mėgina savoTaimę.

Grįžtant prie enciklopedijos, suži
nome, jog krepšinis jau nebe pir
mieji metai yra populiariausias žai
dimas. Pvz., praeitą sezoną krepši
nio rungtynės sutraukė 75.000.000 
žiūrovų. Antroj vietoj eina beisbolas 
su 65.000.000, toliau rugby su 
60.000.000 žiūrovų. Pirmosios profe
sionalų beisbolo rungtynės buvo 
1875 m., kai Chicago įveikė St. Louis 
1-0. Iki 1882 m. sezono profesionalai

žaidikai į dieną gaudavo po 0,5 do
lerio, o maistu, kai komanda vyk
davo gastrolių, žaidikai turėdavo pa
tys pasirūpinti. Beje, tas pusdoleris 
tąsyk buvo žymiai didesnės vertės, 
nei dabar. Juk buvo laikai, kad už 
5 centus gaudavai didžiulį bokalą 
alaus, o užkandos, kiek tinkamas, 
galėdavai nemokamai pasirinkti. 
Taip' maitinosi daugis pirmųjų mūsų 
ateivių. O dabar? Dabar stiklas 
alaus bare kainuoja 10 c., o ir nemo
kama užkanda pranykusi . . .

New Yorko rytinis dienraštis „Dai
ly News“ viename savo numerių 
atspausdino ilgesnį rašinį apie 
Brooklyno Dodgezo beisbolininką 
Eddie Mikšis. Kaip anksčiau buvau 
rašęs, Mikšis yra lietuvių kilmės 
jaunuolis, įsiterpęs į vieną geriau
siųjų JAV beisbolo komandų. .Mikšis 
apibūdinamas, kaip vienas jaunųjų 
talentų kurio brooklyniečiams pa
vydi kiekviena kita žymi komanda. 
Dodgezo eilėse Mikšis jau nuo 1944 
m. vasaros — tąsyk jis buvo 17-kos 
met ir baigė Burlingtono High 
School. 1945 m. jaunuolis stojo tar
nauti į JAV laivyną, o 1946 m. vėl 
grįžo į stadioną. Mikšis žaidė įvai
riose pozicijose ir visur pasirodė kaip 
apdairus žaidikas, nors ir neturįs 
daug patyrimo. Iš Mikšio daug tiki
masi netolimoj ateityj. Rašinys pai
liustruotas žaidiko nuotrauka

Kaip ir buvo tikėtasi, geriausias 
JAV ir pasaulio tenisininkas Jach 
Kramer, šiemet laimėjęs Wimbledono 
žaidynes ir savo kraštui padėjęs iš-

kovoti Daviso taurę, taigi, pasiekęs 
aukščiausios mėgėjui garbės, jau 
perėjo į profesionalų stovyklą, pir
mieji jo susitikimai su senesniais 
profesionalų vilkais baigėsi Krame- 
rio pergalėmis. Gruodžio 26 d. 
New Yorko Madison Square Garden 
ruošiamos profesionalų rungtynės. 
Svarbiausias susitikimas Kramer- 
Riggs. Be to, dar pasirodys Segura 
(Ekvadoras, bet studijuojąs JAV) ir 
australų teniso pažiba Pails. Bilietų 
kainos taip pat profesionališkos — 
nuo 1,5 iki 7 dol. Sena tiesa — JAV 
geras kraštas, bet kur nos pasidai
ryti nėra pigu. Šią vasarą Vokietijoj 
buvo dėkinga proga nemokamai pa
žiūrėti kaip žaidžia Budge, Bitz, gi 
dabar norint matyti profesionalus 
tenka gerokai pasikrapštyti po ki
šenę.

Pabaigai (prisiminkime amerikinių 
filmų happy end) dar nuotrupa iš 
teniso gyvenimo. Šių metų Wimble
dono moterų meisterė Osborne, be 
kita ko šešerius metus su partnerėmis 
laimėjusi JAV dvejeto meisterystę, 
neseniai perėjo į kitą stovyklą, tik 
ne tokiu būdu, kaip jos kolega Kra
mer. Reikalas paprastesnis — Os
borne, dabar 27 metų mergina, ište
kėjo už milijonieriaus William du 
Pont junior, Delaware Trust Co. pre
zidento. Jaunikis 47 metų. Po tokio 
žygio Osbornui tikrai nereikės pe
reiti į profesionales tenisininkes — 
užteks sėkmingų vedybų. Mėgėjų te
nisas neprarado žymios pajėgos, o ir 
pati tenisininkė finansiniai apsitvar
kė. Amerika! K. Cerkeliūnas

liai atitekusius sunkumus, nugalėti 
kasdieninio, dėl duonos kąsnio, gy
venimo kliūtis ir vieningai, petys į 
petį, visiems kaip vienas, iš visų 
jėgų dirbti Nepriklausomos Ir Lais
vos Lietuvos atstatymui.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos delegatai kviečia visus laisvo 
pasaulio lietuvius sudaryti bendrą 
vieningą viso pasaulio lietuvių są
jūdį, kurio svarbiausi tikslai būtų 
kovoti prieš Sovietų Rusijos oku
paciją ir siekti nepriklausomos ir 
laisvos Lietuvos atstatymo.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos delegatų visuotinis suvažia
vimas konstatuoja, kad ’ šiandieninė 
Vakarų Europos ir visų laisvųjų 
pasaulio kraštų viešoji opinija jau 
realiai vertina padėtį, kurion yra 
patekusi Lietuva ir daugelis Europos 
kraštų, ir išvysto tarptautinę akci
ją bei sudaro sąlygas, kurios teikia 
vilties ne tik Lietuvai, bet ir kitoms 
Sovietų Rusijos pavergtoms tautoms 
vėl atgauti išplėštą laisvę ir nepri
klausomybę. Ryšyje su tuo, Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
delegatų visuotinis suvažiavimas 
kviečia visus laisvojo pasaulio lie
tuvius atitinkamuose kraštuose kreip
tis į viešąją opiniją ir žymiuosius 
tos opinijos atstovus, prašant nely
gioje kovoje paremti lietuvių tautos 
pastangas už žmogaus teises ir Lie
tuvos laisvę:
1. Kad visos okupacinės Sovietų 

Sąjungos pajėgos iš Lietuvos 
būtų atitrauktos;

2. Kad tuo būdu tūkstančiams Lie
tuvos gyventojų, ištremtų bei iš- 
vietintų, būtų sudarytos sąlygos 
be baimės grįžti į savo kraštą 
prie taikaus atstatymo darbo, ir 
Kad Lietuvos bei kitų kraštų gy
ventojams būtų užtikrinta teisė 
pasirinkti demokratinę santvarką, 
kurios didžiuma 
geidauja.

Pr. Matulionis,
Vyt. Izbickas,

3.

gyventojų pa-

Prez. pirm-kas 
sekretorius

Mes, 47 lietuviai, atlikę nuo Kana
don išvykstančio transporto,- rašome 
iš pereinamosios Diepholzo stovyk
los — paskutinės emigrantų pabai
sos, kurioje, kaip dabar sužinojome, 
liekame iki gruodžio mėn. 26 d.

Iš mūsų grupės kai kurie sunkųjį 
tikrinimo ir nervų bandymo laiko
tarpį pradėjome dar birželio mėn. 
Plaučių nuotraukų dingimas, doku
mentų nesutvarkymas, nervuojantis 
laukimas, nuodugnus tyrimas užsi
tęsė iki spalio 21 d. Tą dieną sužino
jome, kad, galutinam išvykimui į 
Kanadą, Ambergan renkamės lap
kričio 4 d.

Reikšdami tylų nepasitenkinimą 
Amberge esama tvarka ir nepakan
kamu maistu, po poros savaičių pre
kiniais vagonais buvome atgabenti į 
Diepholzą. Vargingoji kelionė j šią 
centrinę tranzito stovyklą truko dvi 
su puse paros. Sužinoję, kad čia bū
sime iki lapkričio 24 d., nelabai sie
loj omės čia esama netvarka (lenkų 
administracijos perdaug aiškus nesą
žiningumas), šaltomis patalpomis 
(buv. kareivinėse) ir labai blogu 
maistu. Nors už keleto dienų pradėjo 
šildyti patalpas, bet tik dabar męs 
tinkamai įvertinome „blogąją" tvar
ką Amberge. i Ten duotą maistą /net 
nebandėme lyginti su čia gaunama 
sriuba, pusžalia juoda duona, žvir
bliškomis cukraus ir sviesto normo
mis.

Nutęsus išvykimo terminą iki lap
kričio mėn. 28 d., didesnę bagažo dalį 
atidavę išsiuntimui, staiga sužino
jome, kad Ambergo transportas su
laikomas iki gruodžio mėn. 26 d. 
Mums tai buvo daugiau negu smū
gis, juo labiau, kad mųsų vieton sku
biai buvo iššauktas atatinkamas kie
kis Kanadon vykstančiųjų siuvėjų. 
Visiškai pasiruošę išvykimui, su ne
slepiamu pavydu žiūrėjome į lai
minguosius, kurie vos dvi dienas tu
rės progos tepažintl Diepholzo gy
venimą.

Mūsų sulaikymas įvyko dėl kažko
kių suklastojimų, įskundimų Am
bergo stovykloje. Todėl dabar an
trą kartą bus tikrinami visi 194 
Ambergo transporto žmonės. Nors 
mes lietuviai dėl antrojo tikrinimo 
kalti nesijaučiame, bet ir mes turė
sime pergyventi naują nervų dirgi- 
riimą. dėl. nežinomos ateities ir nu
kentėti kartu su kitais. Visą mėnesį 
turėsime gyventi pavyzdingos ne
tvarkos stovykloje. Silpno centrinio 
šildymo kambariuose yra tiek drėg
mės, kad ant sienos pakabintas dra
bužis tuojau pelyja. Lovas turime 
be matrasų, — gulime ant plikų 
lentų, kas vietoj poilsio tik dar dau
giau įvargina. Pačios lovos yra taip 
nestriprios, kad dažnu atveju ant 
jos sėdint, ar naktį besiverčiant — 
sulūžta. Nepakankamos, iki pasi- 
biaurėjimo sudėvėtos ir suplyšę 
antklodės nakčiai verčia ant savęs 
suslkrąuti visu» turimus drabužius. 
Kambariuose stinga šviesos. Kori
doriai, prausyklos, klozetai, nekal
bant apie baisiausią nešvarą, skęsta 
tamsoje. Nekalbant apie kitką, kad 
ir stovint ant naujo gyvenimo 
slenksčio, esamoji padėtis visus yra 
tiek prislėgusi, kad vienas kitas, ne
bodamas net kaskart ryškiau grąsi- 
nančio skryningo, galvoja apie grį
žimą savon stovyklon.

Todėl, kreipiamės į Jus, p. Re
daktoriau, norėdami paryškinti, kaip 
yra nesiskaitoma su benamio trem
tinio asmeniu. Mes esame tarsi ne
tinkamos mėsos gabalai, kurių visi 
kratosi, niekas nekenčia. Lyg ko
kiems bejausmiams padarams buvo 
pasakyta (kada delegacija bandė 
pas konsulą pasiaiškinti, bet, jam 
nepriėmus, per tarnautoją), kad pa
prasčiausiai turime laukti gruodžio 
mėn. 26 d.

Šia proga prašome siųsti Jūsų re
daguojamą laikraštį mums. Nors 
lietuviško spaudos žodžio apsilanky
mas praskaidrins mūsų nuotaikas, 
o ateinančios žinios sutrumpins 
nuobodžias dienas. Jeigu čia dar 
tek^ leisti šv. Kalėdas (išvykti iš 
sto^klos negalime, DP kortelių jau 
neturime), lietuviškas laikraštis bus 
mums vienintelė švenčių dovana.

Priimkite mūsų gilios pagarbos 
pareiškimą. „ parašai

Diepholz, 1947. XI. 29.

Septintasis transportas Kanadon
Diepholz. — Gruodžio 1d. iš Diep- 

holzo pereinamosios stovyklos išvy
ko septintas DP transportas i Kana
dą. šiame transporte iš 856 asmenų 
152 buvo lietuviai Tai antroji savo 
gausumu grupė, kurią viršija lenkai 
su 382 asm.

Dėl pastebėtos neleg. prekybos Am- 
bergo pereinamoje stovykloje, Dlep- 
holze buvo sulaikytas visas‘194 as
menų Ambergo transportas (Iš jų 47 
lietuviai). Jų vietas užpildė skubiai 
Iššaukti siuvėjai. Sulaikytiesiems 
teks laukti sekančio transporto, ku
ris greičiausiai išeis gruodžio mėn. 
28 d., o per tą laiką antrą kartą bus

tikrinama sveikata, daromos plau
čių nuotraukos ir tyrimui imamas 
kraujas.

Gruodžio 1 d. keletas išvykstan
čiųjų lietuvių, suprasdami nepavydė
tiną liekančiųjų padėtį, parodė gra
žų užuojautos supratimą, suauko
dami pinigų, cigarečių, saldainių ir 
šokolado (išvykstančiuosius pasta
rosiomis prekėmis gausiai apdova
noja). Likusieji, sujaudinti tautiečių 
geraširdiškumu, kuklaus adreso for
ma pareiškė nuoširdžią padėką.

Pats atsisveikinimo momentas, tiek 
išvykstančiųjų tiek liekančiųjų, buvo 
jautriai pergyventas. Sim.
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Protestuoja prieš naują IRO skryningą
Schwabisch Gmūnd. — Eilėje DP 

stovyklų pradėjus iš naujo atrin
kinėti tinkamus IRO globai trem
tinius ir paaiškėjus, kad taip vadi
namoji IRO „šeimų relistracija“ ir 
„prašymas IRO globai gauti“ turi 
tremtiniams neaiškių politinių tiks
lų bei paslėptą skryningo pobūdį, 
Sęhw. Gmūnd stovyklos lietuviai 
plačiai apsvarstę surinktas informa
cijas vienbalsiai pasisakė prieš nau
jąjį IRO patikrinimą. Tuo tikslu 
atitinkamėms IRO įstaigoms bei 
amerikiečių karinėms institucijoms 
suredaguotas memorandumas, ku
riame be kita ko sakoma: „IRO pa
reigūnų oficialiems aiškinimams, kad 
per iligilibity apklausinėjimą niekas 
nenukentės ir kad formuliaro CM'l 
vardu „prašymo IRO globai“ už
pildymas yra reikalingas mūsų emi
gracijai, mus neįtikina, nes CM/1 
formuliaras pakartoja kai kuriuos 
kariuomenės skryningo klausimus, 

bet neturi klausimų, kurie liestų 
pačią emigraciją ir įkurdinimą.“ To
liau memorandume nurodoma, kad, 
nors IRO sumanytas atrinkimas ne
numato visiems atimti JAV kariuo
menės skryningu mums pripažintą 
DP statusą, vis dėl to „prašymas 
IRO globai gauti“ duoda progos (pa
gal provizorinį įsakymą Nr. 8) atimti 
mums globą ir aprūpinimą, į ku
riuos mes jau, turime teisę pagal 
IRO konstitucijos preambulę, juo 
labiau, kad tokia teisė mums yra 
pripažinta JAV armijos skryningo 
ir patvirtinta JAV armijos ir IRO 
1947 m. rugsėjo 9 d. susitarimu.

„Buvusių UNRRA pareigūnų su
planuotą, bet JAV kariuomenės ve-

tuotą, o dabar IRO modifikuotą at
rinkimą“, sakoma toliau memoran
dume, .kuris dabar vykdomas po 
šeimų registracijos“ priedanga, mes 
laikome mūsų, nelaimingų karo ir 
okupacijų aukų, moraliniu teroru ir 
nusižengimu huinahiškiems „princi
pams, kuriems įgyvendinti ’jungti
nės Tautos ir įsteigė IRO.“ Iškeliant 
politinį „prašymo IRO globai gauti“ 

klausimų pobūdį ir nurodant, kad 
netekusiems IRO globos tremti
niams yra neįmanomas įsijungimas į 
vokiečių ūkį, kadangi pačių vokie
čių bedarbių milijonai šiandien į 
savojo krašte ūkio atstatymą dar 
nepajėgia įsijungti, memorandumas 
baigiamas. pareiškimu, kad IRO

vykdomame esamdseGąlygose atrin
kime po „šeimų registracijos“ prie
danga gchw. Gmtlnd stovyklos lie
tuviai nedalyvaus. „Mes esame ne
kaltos aukos tokio pat teroristinio 
režimo“, baigiamas memorandumas, 
„kurio auka krito bulgarų — Pet- 
kovas, o jo likimo pabūgę iš savo 
tėvynių pabėgo vengrų — Nagy, 
lenkų — Mikolaičikas ir kiti. Mes 
tik laukiame momento, kada mūsų 
tėvynė Lietuva, bus laisva nuo tota- 
listinio teroro, kad ten galėtume 
grįžti be pašalinio raginimo ir spau
dimo.“

Memorandumą pasirašė visi be 
išimties Schw. Gmūnd stovyklos lie
tuviai. J. Žilvinas

Tautine reprezentacija kate 
diniame vajuje

tVūrzburg. — Unterfranken apy
gardoje vykdomame kalėdinių do
vanų DP vaikams rinkimo vajuje 
sėkmingai ir gražiai lietuvius atsto
vauja Lietuvių Tautinis Ansamblis 
ir Wurzburgo vaikų trupė, p. Janu
šienės vedama. (

Galima drąsiai pasakyti, jog šių 
abiejų grupių duodama programa 
žymiai prašoka, tiek meninio lygio, 
tiek įvairumo atžvilgiu, kitų tautybių 
pasirodymus.

Kiekviena tautybė savo pasirody
muose yra apribota laiko atžvilgiu, 
t. y., duodama tik 20—25 minutės. 
Per tą laiką reikia parodyti visa, kas

Mūncheno studentą ateitininką šventė

Susiorganizavo že
mės ūkio darbuo

tojai
Schwabisch Gmūnd. — Nesamai 

įvyko Lietuvių Tremtinių Žemės 
Ūkio Darbuotojų Sąjungos skyriaus 
steigiamasis susirinkimas, kuriame 
išrinkta šios sudėties skyriaus val
dyba: pirm. — agr. D. Zakarevičius, 
vięepirm. — Z. Garšva, sekr. — agr. 
B. Barkauskas, iždin. — E. Drąsutis, 
narys — agr. J. Baublys. Naujai iš
rinktoji valdyba jąu suorganizavo 
vakai-inius žemės ūkio kursus, ku
riuose dėstoma paukštininkystė, ta
bako ir cukrinių runkelių auginimas. 
Lankytojų yra nemaža, nes daugelis 
tikisi pakliūti kaip žemės ūkio dar
bininkai į Kanada, ar Argentiną. 
Kursai truks apie 4-6 savaites. Atei
ty numatoma suruošti ir kitų žemės 
ūkio šakų kursus. J. Zlv.

Miinchen. — Lapkričio mėn 29 d. 
Mūncheno studentai ateitininkai mi
nėjo vlenerių metų veikimo trem
tyje sukaktį. Jau iš pat ryto į Šven
tę ėmė rinktis svečiai ir kolegos 
iš kitų universitetų. Čia matėsi vei
dų iš tolimojo Hannoverio, iš sun
kiai pasiekiamo Freiburgo bei TU- 
bingeno ir kitų vietovių. Po pie
tų 14 vai Mūncheno rotušėje įvyk
sta iškilmingas aktas. Akto pra
džioje Mūncheno studentų ateiti
ninkų draugovės pirmininkas V. Ko- 
lyčlus supažindina užsieniečius sve
čius su - ateitininkų organizacija, bei 
jos siekimais. Šventinama vėliava. 
Studentų ateitininkų dvasios vadas 
kun. Vyt. Pikturna ugningais žo
džiais nusako vėliavos reikšmę. Vė
liava. šventina Jo Prakilnybė Kan. 
F. Kapočius, Šv. Sosto Delegatas ir 
sveikina jaunuosius pasiryžėlius, pa
sirodančius su savo vėliava.

kusius prabyla tautinis latvių dele
gatas. . Po jo gana šiltais žodžiais 
sveikina gražių apeigų sujaudintas 
Mūncheno universiteto rektorius 
prof. dr. Wenzl. Padrąsiną žodžiai 
pasigirsta iš Ateitininkų Federaci
jos vado pavad. prof dr. Meškausko 
Ir ateitininkų sendraugių sąjungos 
vicepirmininko L Dambriūno. To
liau sveikina užsieniečių katalikų 
studentų federacijos „Unitas“ pir-

Nauįa lietuvių stu
dentų atstovybė 

Pabalt. Univrsitete

Ateitinlnkiškąjį pasižadėjimą duo
da 40 narių. Pirmoji išeina su savo 
gražiom tradicijom studentų tech
nikų korp! „Grandis', ją seka korp! 
„Šatrija“, „Gaja" ir korp! „Kęstu
tis“, Momentas labai jaudinantis, 
kada eilės jaunų pasiryžėlių taria 
pasižadėjimo žodžius ir ryžtasi tapti 
dvasinės kovos kariais, pasiryžusiais 
kovoti už savuosius idealus, už savo 
kenžiančią Tėvynę.

Pasigirsta sveikinimai. J susirin

Pinneberg. — Gruodžio 4 d. įvyko 
lietuvių studentų visuotinas susi
rinkimas, kurio metu buvo išrinkta 
nauja studentų atstovybė. Susirin
kimo metu buvo gyvai diskutuoti 
visi gyvybiniai svarbūs studentiški 
klausimai bei įnešta naujų suma
nymų, pageidavimų. Išvykusiems į 
Kanadą kolegoms nutarta siunti
nėti lietuviškų knygų bei spaudos, 
kad jie galėtų pasitarnauti didesnei 
savo krašto propagandai, bei supa
žindinti Kanados lietuvius su mūsų 
tremties spauda. A-is

mininkas dr. Senyey, Federacijos 
gen. sekretorius V. Natkevičius, 
moksleivių ateitininkų sąjungos pir
mininkas Vyt. Zvirzdys, A J. S. 
„Šviesa“ Mūncheno sk. pirmininkas 
ir kt Perskaitomi sveikinimai raštu, 
ir. nuskambėjus tautos himnui, ak
tas baigiamas.

Koncerto metu išgirstame solistes 
p. p. Daugėlienę ir Bičkienę, stud. 
V. Zmuidziną. Mūsų visų mielas 
smuikininkas p. Iz. Vasyllūnas žavi 

visus savo smuiko garsais, taip pat 
publika lieka sužavėta Al. Mrozinsko 
piano solo.

Si šventė sustiprino visus dvasi
niai, ir Mūncheno studentai ateiti
ninkai parodė, kad šių dienų aka
deminio jaunimo dvasia dar nėra 
apsnūdusi ir daug dar matosi jaunų 
pasiryžusių širdžių, siekiančių iš
kilti iš šiandieninio pasaulio griu
vėsių. K.

būdingiausia ir įdomiausia. Lyginant 
su ukrainiečių patiekta programa, 
kurioje buvo choro dainų, pora 
ukrainiečių tautinių šokių ir du so
listai, arba su latvių pasirodymu, 
susidėjusiu iš atskirų choro bei šo
kių išpildymų, Lietuvių Tautinio An
samblio duotas trumpas montažas, 
susidedąs iš liaudies dainų ir tauti
nių šoklų atlikimu ir bendra laisva 
vaidyba, visa galva viršijo kitų tau
tybių programą.

Kas matė montažą „Atsisveikini
mas“, tas žino, jog, šį kartą sutrum
pintas, jis pasidarė ypač gyvas, pa
trauklus ir įdomus. Lygiai 20 minu
čių lietuviai šoko, dainavo ir links
minos, o juos lydėjo žiūrovų karšti 
aplodismentai.

Po latvių programos ir žiūrovai ir 
kitų tautybių dalyviai įsitempę Ir su 
pasigėrėjimu sekė lietuvių žaismą! 
Vieni per kitus stiebdamiesi iš už
kulisių. ukrainiečiai ir latviai neatsi
traukdami žiūrėjo L. T. Ansamblio 
spektaklio.

Po spektaklio vienas amerikietis 
karininkas padavė man ranką, saky
damas: „Nežinau kas esi, bet man 
geriausiai patiko tie šokiai, taip gra
žiai supinti dainomis ir žaidimu“. O 
iš ukrainiečių choro dirigento lūpų 
nuoširdžiai išsiveržė: ,-Bravo, lietu
viai, ir mes ir jūs turime parodyti, 
visiems, kokios mes esam tautos, ir 
kokia pas mus klestėjo kultūra, 
koks menas žydi..."

Reikia manyti, jog ir amerikiečių 
laikraščiai ką nors Išsitars apie šiuos 
kalėdinių dovanų rinkimo vajus.

Wurzburgo vaikai, vadovaujami p'. 
Janušienės, savo trumpoje progra
mėlėje' parodė gražius šokius. Ypač 
žavus buvo Raudonosios Kepuraitės 
ir Vilko šokis. Žiūrovas

Freiburgo kronika

Frankfurto raiono studento* atst. suvažiavimas
Hanau. — Lapkričio 27 d. :Hhtiau 

įvyko trečiasis rajono suvažiavimas. 
Dalyvavo 32 Wurzburgo, Darmstadto, 
Frankfurto, Gieseno, Marburgo. Hei
delbergo ir Karlsruhes universitetų 
atstovai. Suvažiavime išrinkta nau-

Padėkime surasti savuosius
382) MJLIONIBN3; — Mąlądcaite Marija 

ir Jos Sūnus Jonas (184?) bei MALECKAI
TE Janins, duktė Kazio — 1348 m- vUi 
gyveną Leipcige. 333) NORKAms Vin
cas ią Grupčlų H-, BENDZHJNAS Petras 
iš Antakalniškių k. ir BIELIAUSKAS 
Antanas iš Slabados k. 334) bucha- 
VECKAS Stasys ir DROBUJIS Petras. 
385) ŽELVYS Kazys. 336) KRUOPIS Apo
linaras (1814). BIB2YTE Danutė iš Pane
vėžio, MISEVIČIUS Jonas iš Pakudžupių 
k., MURAUSKAS Jonas bei JUREVIČIŪ
TE Marija iš Vapagųplų k. ir ALENCI- 
KAI, Stasys ir Bronius iš Katkų k. 337) 
IZOKAICIAI: Fridrikas. Emilija ir jų 
vaidai — Hermanas, Orio, Ūdija bei Ade
lė, visi iš Sakių. 338) TOLEJKIS Pranas 
ir jo duktė Jadvyga, abu iš Ukmergė* 
339) SASNAUSKIENE Ksavera iš Bur- 
nišklų vk. 340) PREJKSAITIENE Ona 
(1901) Iš Tauragės aps. 341) STRAZDAS 
Vladas (1912) iš Kauno. 342) TV A RD AUS- 
KAS Vytautąs-Vlncas. 343) MAYORAS 
Aleksandras-Kristijonag (1919) bei BOWE 
Leonąs-Gųstonas (1908) abu iš Ritlngėnų 
dvaro ir SVIRTUNAS Lucijus (19G3) iš 
Sipniškių k.

Visi LTB padaliniai prašomi paskubinti 
pristatyti C) Kartotekai žuvusiųjų bei 
mirusiųjų tautiečių sąrašus, o taip pat 
laiku siuntinėti kas mėnesines asm. pasi
keitimų žinias, kuriose yra būtina žy
mėti ne tik t$vų vardus, bet ir gimimo 
datas.

Iš JAV bei kitur yra paieškomi žemiau 
išvardinti asmens. Žinantieji jų likimą 
prašomi apie tai pranešti savo LTB Ko
mitetams.

PALIKIMAS JAV:.
Marcijona Mantvid, Frank (Pranas) 

Montvid. Agata Rumšes (Rumšienė) ir 
jas duktė Barbara, visi kilę iš Pabrinių 
kaimo, Švėkšnos valsčiaus, Tauragės 
apskr., prašomi skubiai pranešti savo 
adresus C/Karto teka i per vietos LTB 
Komitetą, idant būtų suskubta pareikšti 
pretenzijas i palikimą JAV mirusio Petro 
Montvldo. LTB C/Kartoteka

Psbaltiečių krepšinio ir tinklinio 
olimpiados Kemptene programa

Kempten. — Pabaltiečių krepšinio 
ir tinklinio žaidynėms Kemptene nu
matyta sekanti programa:

Atidarymas įvyks
12 d. 18 vai. Tą patį 
susitikimai —

Lietuva — Latvija 
terų);

Lietuva — Estija
Latvija — Estija

gruodžio mėn. 
vakarą bus šie

(tinklinis mo-

(tinklinis vyrų);
(krepšinis vyrų);

d. nuo 18 vai. —
(tinklinis mo-

WB C/Kartoteka

Pranešimai
Visų Maž. Lietuvos akademikų žiniai
S. m. gruodžio 19 d. įvyksta Augsburge 

Maž. Lietuvos akademikų pasitarimas. 
Pradžia 10 vai. Atvykusieji prašomi re
gistruotis pas p. v. Peteraiti, Augsburg- 
Hochfeld, lietuvių stovykloje. Kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. (1^»

Rengėjai

Naujas matematikos vadovėlis
Pranešama, kad -Stades lietuvių Stovy

klos Švietimo Skyrius visai baigia spaus
dinti Br- Keiarauško „DUerendjaUnlo ir 
integralinio skaičiavimo pagrindus" 
mokslo reikalams. Mokyklos Ir pavie
niai asmenys, norintieji 81 tą knygą įsi
gyti, teužslsako norimą knygų skaičių, 
prlslųsdami už knygą po 18 (aštuonio
lika) RM, nes yra spausdinamas nedidelis 
egzempliorių skaičius. Užsakymus siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Camp, Pulver- 
weg (Ma) Stade/Elbe. (184)

Gruodžio mėn. 13
Lietuva — Estija 

terų);
Latvija — Estija .
Lietuva — Estija (krepšinis vyrų).

Gruodžio mėn. 14 d-:
Latvija — Estija (tinklinis moterų); 
Lietuva — Latvija (tinklinis vyrų); 
Lietuva — Latvija (draugiškos mo

terų krepšinio rungtynės);
Lietuva — Latvija (krepšinis vyrų).
Vyrų ir moterų krepšinio rinktinės 

ir moterų tinklinio rinktinė šioms 
žaidynėms ruošiasi nuo gruodžio 
mėn. 6 d. Vyrai tmklininkai dirba 
Dlllingene. Vyrų krepšinio rinktinės 
sudėtis sekanti: Gružauskas, Gry
bauskas, Birutis, Lauraitis, Gailius ir

(tinklinis vyrų);

ja . Rajoninė. Atstovybė ir aptarta 
studijų, šalpos ir daugelis kitų klau
simų.

Suvažiavime dalyvavo tr žodį tarė 
dr. V. Jasaitis, BALFo įgaliotinis 
Makauskis, įgaliotinis švietimo rei
kalams Masaitis ir Hanau LTB ko
miteto pirmininkas Survila. Be kita 
ko, suvažiavimo dalyvių buvo pasi
sakyta už' realiųjų ir nerealiųjų 
mokslų vienodą vertinimą pašalpų 
atžvilgiu. Charakteringiausia, kad 
tai labiausiai akcentavo studentai 
technikai.

Ir šis trečiais suvažiavimas kaip 
ir pirmieji du, praėjo draugiškiau
sioj darbo nuotaikoj. Naujosios at
stovybės pirmininku paliko iš eilės 
trečią kartą stud. J. Vildžius. Al-

Freiburg. — Iki šiol vietos univer
sitetą baigė šie lietuviai: dipL eko- 
nom. Mažeika Petras, medic, gydyt. 
Ringevičiai (vyras ir žmona) ir, pa
rašęs dezertaciją ir išlaikęs egzami
nus, įgijo gamtos mokslų daktaro 
laipsnį miškų inžinierius Skėrys An
tanas. Tai yra pirmasis, įgijęs dok
toratą šiame universitete.

— YMCAsuorganizavo svetimų kal
bų kursus, kuriuose dėsto dr. Badolay 
(vengras). Prancūzų karinei valdžiai 
sutikus, prof. dr. Raulinaltis steigia 
prekybos kursus, tikslu paruošti emi
gracijos atvejui ir įsigyti naują spe
cialybę. Kursuose numatoma dėstyti 
prekybą, knygvedybą, prek. teisę, 
svetim. kalbas ir kitus praktiškuo
sius mokslus.

= LRK paskelbė studentų sveika
tos patikrinimo savaitę, tikslu skirti 
papildomo maisto jo reikalingiems. 
Be to, numatoma duoti papildomą 
maistą laikantiems valstybinius eg
zaminus.

= Gruodžio 1-2 d Kaufhauso sa
lėje įvyko žinomo estų smuikininko 
Huberto Aimeres koncertas. Jis, kaip 
visuomet, dideliu meistriškumu ir 
įsijautimu išpildė visa eilę kūrinių

SPORTO ŽINIOS
Ginčauskas — visi, iš Kovo ir — Pu- 
zinauskas, Norkus I, Norkus II, An
drulis II ir Sventickas — visi iš Mar
gio. Kiek teko partirti, latvių krep
šinio rinktinės pagrindą sudaranti 
Wurzburgo latvių YMCA, o taip pat 
esą paimta žaidėjų iš Cursos ir Ha
nau latvių YMCAos. Jųjų rinktinė 
jau kuris laikas rimtai ruošiasi.

Žaidynių metu įvyks Vyr. Sporto 
Komiteto posėdis ir bendras visų 
trijų tautybių sporto vadovybių po
sėdis, kuriuose bus aptariami savieji 
bei bendri visų trijų tautų sporto 
reikalai. ’ L. V-kas

Pabalt. L’n i v. YMCA šachmatininkai 
laimi prieš anglų Hamburgo YMCA

Pinneberg. — Gruodžio mėn. 3 d. 
vienoje ištaigingųjų Hamburgo ang
lų YMCAos kavinių. įyyko šach
matų varžybos tarp Pabaltijo Uni
versiteto YMCA rinktinės (sudarė 
lietuvių, ir estų studentai) ir Ham
burgo anglų YMCAos narių. Varžy
bos baigėsi gražia studentų pergale 
16,5—6,5 tsk. A-is

Nauja valdyba
Kessel. — XII. 5 įvyko Kasselio 

sporto klubo visuotinis narių susi
rinkimas. Klubo pirmininkui. Pr. Šal
kauskui padarius metinės veiklos

pranešimą, rev. kom. pirm. V. Pu- 
zinauskas perskaitė revizijos komisi
jos protokolą. Svarbiausias dieno
tvarkės punktas buvo naujos valdy
bos ir revizijos komisijos rinkimai, 
kadangi buvusių kadencija jau bai
gėsi. Pagal balsų daugumą į valdybą 
išrinkti: Adomavičius, K.. Miškinis, 
Bagdžiūnas, V. Puzinauskas, Ilgūnas. 
Į revizijos komisiją: Moleris, Lands
bergis I, Sabaliauskas.

Einamuose reikaluose iškelta min
tis priimti YMCA/YWCA globą, su
sirinkimo vienbalsiai buvo priimta 
ir naująjai valdybai, sudarius pa
ruošiamųjų darbų planą, pavesta se
kančiame susirinkime padaryti tuo 
klausimu pranešimą.

KasseL — XI. 29 Lituanicos fut
bolo vienuolikė žaidė draugiškas 
rungtynes su Warburgo jugoslavų 
komanda ir pralaimėjo 5-2 (3:1). Pir
mame kėlinyje įvarčiai krito per pas
kutines 15 mm. Sipavičius šūviu iš 
40 m padarė 1-0 ir vėliau per pen
kias minutes jugoslavai įkirto tris 
įvarčius. Antrame kėlinyje žaidimas 
buvo permainingas ir jugoslavų 
dviem ir Lituanicos vienu Mandei- 
kio įvarčiu rungtynės baigėsi užtar
nauta svečių pergale. Lituanica su
žaidė šį kartą žemiau savo nuolati
nės formos. km.

Tai yra aukštos muzikinės kultūros 
ir technikos muzikas. Estai gali di
džiuotis, turėdami savo tarpe šią pa
saulinio masto meninę jėgą.

Freiburgas. — Papildomai išleistas 
karinės valdžios potvarkis, pagal 
kurį OP negali naudotis prancūzų 
kariuomenei ir prancūzų piliečiams 
skirtais geležinkelio vagonais, nors 
DP ir turėtų leidimą keliauti. Dixi

Paieškojimai
Račkauskaitė Monika, gyv. DP Camp, 

Wildbad (13a) Rothenburg o. T. ieško 
Murausko Antano, 35 metų amži ir Pe- 
žereckaitės Elytės iš Kudirkos Naumies
čio. (177)

Kas žinote apie Jūrelės Jono ir jo na
miškių, kilusių iš Nolėnų km., Utenos, 
valšč, likimą. Malonėkite rašyti Jurelytei 
Onai bine Selecto (cerro) Grecia 4207, 
Montevideo, Urugvay. (179)

PC TRO Paieškojimą Įstaiga, Arolsen 
prie Kasselio, ieško sekančių asmenų:

Kerejevaitė Lydija, 26 metų; Kere- 
jevaitė Meta,’ 24 metų; Kerejevas Val
demaras, 23 metų; Kopstalienė Ona, 35 
metų, 1945 m. buvo US zonoj; Liaudins- 
kas Justinas, 8 m., buvę SwinemUnde, 
Vokietijoj; Lichte; Lichtenstein Aba, 23 
m., buvo Munlcho stovykloje; Liutkus- 
Katowsky Lies’chen, 26 metų; Matule- 
vlčienė-Novikaitė, 26 metų, kilusi iš 
Liudvinavo, Marijamp. apskr.; Mariute* 
Michel, 40 metų, buvo Dmenaue, Thū- 
ringen. (38)

G les cha s Egon, 22 metų, kilęs iš Klai
pėdos; Katkevitsch Leon, 36 metų, kilęs 
iš Vilniaus; Matulaitis Kostas, 1944 m. 
buvo Vokietijoj; Muskat Henriette, 30 
metų. 1944 m. buvo C. C. Gogoline, Pran
cūzijoj; Račiene Elena, 40 metų, kilusi 
iŠ Kybartų; Racys Juozas, 12 metų, kilęs 
iš Alvito; Kačinskas Antanas, 42 metų; 
Racinskienė Jadvyga, 43 metų; Rądi- 
schat-Becker Marija,- 36 metų; Stankus 
Stepania Pavlovna, 24 metų. (40)

Alperavichus Alperavitsonas Abrasha, 
iš Dachau; Beresin Schulamite, 12 metų, 
iš Kauno; Chatz Benno, 62 metų, iŠ Mon
ceau; Krlsnauski Dina, gyv Šiauliai; 
Marciuiinlenė Magda, 65 metų, iš Eber- 
valde; Martinkaitis Jurgis; Mikalauskie
ne Ona, 41 metų; Mikaliunas Jonas, iš 
Bad Doberan/Meckl.; Nenortas Valen
tinas, 20 metų, iš Dimin.

Blasevičius Henrikas, 18 metų, iŠ Hor
neburg; Damauskas Jūratė, 12 metų, iš 
Stargard; Dainauskas Leokadija, 41 rųp- 
tų, iš Stargard: Dainauskas Rimvydas,
15 metų, iš Stargard; G inkus Ferdinan
das, 25 metų, gyv. Kaune; Glatt Liolia,,
16 metų, iš Stutthof; Golubowltsch And
reas: Golubovitsch Maria; Hube Marty
nas, 9 metų, iš Barth; Ilgūnas Vaclovas.

„T. G." skaitytojams 
Anglijoje

Pranešame lietuviams, gyvenan
tiems Anglijoje, kad „Tėviškės Gar
są“ jau galima užsisakyti sekantiems 
1948 metams. Pinigus siųsti mūsų 
atstovui Anglijoje p. J. Palšiui (pvz. 
už 1—15 numerius), mokant už kiek
vieno’numerio 1 egzempliorių po 4 
pen. Siunčiant p. Palšiui laiškus ir 
norint gauti atsakymą, įdėti už 2K 
pen. pašto ženklų atsakymui. „Tė
viškės Garsą“ Anglijoj galima užsi
sakyti tik per mūsų atstovą, nes ad
ministracija prenumeratų Anglijon 
daugiau nepriiminės. Užsakymus 
siųsti šiuo adresu: Mr. J. Palšis, 
Boston Road Hostel, Sleaford, Lines, 
England. .T. G.“ adm.
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Iš skaučių veiklos Lietuviai tremtiniai Danijoje

L ir 2. Skaučių „Gabijos" tunto metinių minėjimas. 3. L. S. S. seserijos 
tuntininkių suvažiavimo dalyvės. Borjero nuotr.

Britų zonos lietuviai
(atkelta iš 4 psL) 

žės ir birželio) lietuvių išvyko po 
1.500. Vėliau po mažiau. Iš viso 
„Westward Ho“ schemoj lietuvių iš
vyko 4.080. Seimų narius Į Angliją 
prodėjo vežti š. m. spalių mėn. ir 
jau išvažiavo apie 100 žmonių.

Gegužės mėn. iš britų zonos į Bra
ziliją išvyko 120 lietuvių.

Birželio mėn. prasidėjo išvykimas 
darbams į Kanadą. Miško kirtėjų iš
vyko apie 500, moterų namų dar
bams apie 90 ir pas artimuosius gi
mines apie 80. Iš viso apie 670.

Į Venecuelą š. m. liepos mėn. iš
vyko 30 lietuvių; į Australiją spalių 
mėn. — apie 200 lietuvių. Spalių 
mėn. pradėta verbuoti darbams į 
Belgijos anglių kasyklas. Į Belgiją 
išvyko 46 lietuviai. Į jungtines 
Amerikos Valstybes ligi šiol teiš- 
vyko tik 17 žmonių.

Ligi š. m. lapkričio 1 d. iš britų 
zonos į įvairius kraštus išvyko 6.119 
lietuvių, t y. maždaug 25%, arba 
vienas ketvirtadalis, visų ten esan
čių lietuvių. Taigi per vienerius me
tus, palyginti, nemažai.

— Kiek lietuvių ligi šiol repatri
javo į Lietuvą?

— Iš viso ligi šiol jau repatrijavo

Granitiečius
stud. Cirpulį Vytautą ir
stud. Miklaševičiūtę Reginą, 

susituokusius, nuoširdžiai svei
kina ir rūškaną tremtį šei
mynine laime nuskaidrinti 
linki
Liet. Tremt. Stud. Varpininkų

S-ga i

Sveikiname
ir. Ged. Balukevičių ir‘Vandą 

Kanytę,
sukūrusius šeimos židinį, ir 
linkime jiems daug laimės ir 
sėkmės tolimesniame gyve
nime J. S. L. „Neringa" 

370 lietuvių. Ligi 1947 metų pradžios 
241, ligi š. m. liepos mėn. niekas, o 
nuo liepos mėn. vėl pradėjo repa
trijuoti. Dabar repatrijuojančių skai
čius yra visiškai sumažėjęs. Spalių 
mėn. repatrijavo 17 lietuvių, 174 lat
viai ir 12 estų., Per 50% repatriavu- 
sių sudaro vyresnio amžiaus žmo
nės.

— Kiek šiuo metu britų zonoje 
dar liko lietuvių?

— 17.900 lietuvių. Apie 6.000 dar
bingų vyrų, apie 2.500 darbingų mo
terų, apie 2.500 moterų su vaikais 
ligi 14 metų, apie 5.200 vaikų ligi 
15 metų amžiaus, o visi kiti nedar
bingi ir ligonys.

— Kas padaryta Baltų Centrinės 
Tarybos Lietuvių Skyriaus even
tualiai didesnio masto emigracijai?

— Vedama išvykusių statistika, 
kuri rodė, kad daugiausia išvyko 
viengungiai. Daromi žygiai, kad ga
lėtų išvykti ir žmonės su šeimomis.

Sudaryta tiksli britų zonos lietuvių 
įvairių specialistų statistika. Trem
tinių judėjimas (išvykimas) stropiai 
sekamas ir kartotekose daromi atžy- 
mėjimai.

— Kaip ir kokie ryšiai palaikomi 
su išvykusiais?

— Išvykstantiems duodama infor
macinė medžiaga apie Lietuvą ir lie
tuvius tremtinius. Taip pat išvyks
tantiems duodami reikalingi adresai, 
kad jie nuvykę tuojau pat galėtų susi
siekti su ten esančiais lietuviais ir jų 
organizacijomis. Baltų Centrinės Ta
rybos Lietuvių Skyrius, kaip Tams
tos žinote, leidžia „Lietuvių žodžio“ 
savaitrašti, kuris yra siuntinėjamas 
išvykusiems, ypač daug „Lietuvių 
Žodžio“ yra siunčiama lietuviams 
esantiems Anglijoje, ir jie mūsų lai
kraštį gana greit gauna.

— Ar išvykusieji lietuviai turi sa
vo organizacijas?

— Baltų Centrinės Tarybos Lietu
vių Skyriaus sugestijomis Anglijoje 
buvo įsteigta Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, kuri šiuo > metu 
turi 46 skyrius ir 1.840 narių. Dau
gumas narių — tai naujai atvykę

Lietuviai tremtiniai išblaškyti s 
po visą pasaulį. Šiandien jų galima 1 
rasti, be Vokietijos, kur jų daugiau- ' 
šia esama, ir Danijoje, ir Švedijoje, ' 
ir Italijoje, ir Austrijoje, ir Angli
joje, ir Amerikoje ir daugely kitų i 
kraštų.

Daugiausia mes žinome apie lietu- : 
vius tremtinius, gyvenančius DP 
gyvenimą stovyklose Vokietijoje ir 
Austrijoje. Mūsų spaudoje jau buvo 
kiek žinių ir apie lietuvius gyvenan
čius Italioje ir Švedijoje. Apie lietu
vius tremtinius, esančius Danijoje, 
mūsų spaudoje ligi šiol dar labai 
mažai tebuvo rašyta ir pilnesnio bei 
ryškesnio vaizdo apie ten esančius 
lietuvius mes neturime.

Gavę iš kompetentingų šaltinių 
žinių apie lietuvius tremtinius Da
nijoje, mes jas skelbiame.
I. Kiek lietuvių tremtinių esama.
Lietuvių tremtinių atsiradimas 

Danijoje yra glaudžiai susijęs su 
paskutiniais karo mėnesiais ir Vo
kietijos kapituliacija. Anksčiau, šio 
karo metu, lietuvių tremtinių Dani
joje, jeigu ir pasitaiko, tai buvo tik 
pavieniai, labai reti išimtini atsitiki
mai. Tik paskutiniais karo mėnesiais, 
rytų ir kitas Vokietijos sritis vis to
liau ir toliau užliejant kruvinojo 
bolševizmo bangai, ten laikinai pri
siglaudę tremtiniai ir įvairiems dar
bams mobilizuoti lietuviai buvo pri
versti rimtai susirūpinti savo likimu 
ir gelbėtis nuo besiartinančio pavo
jaus. Čia lietuviams daug padėjo tuo 
metu vykdoma šiose srityse vokiečių 
civilių ir kai kurių kategorijų karių 
evakuacija Danijon. Lietuviai, ne
matydami kito išsigelbėjimo, išnau
dojo visus būdus pakliūti į evakuo
jamųjų transportus (nevengdami pa
naudoti net papirkimus), kad nutoltų 
nuo bolševizmo pavojaus ir priartėtų 
prie vakarų, kur visą laiką mūsų 
akys ir mintys krypo. Nemažą mūsų 
tremtinių dalį Danijoje sudaro įvai
riomis aplinkybėmis viską naikinan
čios karo mašinos sužalotieji, kurie 
su kitais sužeistaisiais atvežti gydy
mui Danijos ligoninėse. Tuo būdu. 
Vokietijai kapituliavus, Raudonojo 
Kryžiaus registracijos duomenimis, 
lietuvių , —
daugiau kaip 2000. Si 
negalėjo būti tiksli, nes 
pagrindu imta 1938 m. 
vietovė, bet ne tautybė 
(pvz., vokietis, gyvenęs 
voje, jam panorėjus, buvo, registruo
tas lietuviu). Vėliau, iš registruotų 
lietuviais apie 1000 žm. buvo įskai
tyti vokiečiais ir perkelti į Vokieti
jos piliečių — vokiečių stovyklas. 
Šią grupę sudarė Klaipėdos krašto 
gyventojai ir 1941 m. iš Lietuvos re- 
patriavę repatriantai, pareiškę save 
laiką vokiečiais. Kla’pėdos krašto 
gyventojai ir repatriantai, pareiškę

tremtinių Danijoje buvo 
registracija 

registracijos 
gyvenamoji 
ir pilietybė 
1938 Lietu-

Didžiojon Britanijon Europos sava
noriai darbininkai, bet joje taip pat 
esama ir senosios emigracijos lietu
vių. Visi supranta naujosios organi
zacijos reikalingumą ir mielai į ją 
stoja.

S. m. lapkričio 22-23 d. Londone 
įvyko Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos pirmasis visuotinis su
važiavimas, kuriame gausiai daly
vavo atstovų Į suvažiavimą buvo 
atvykęs ir Lietuvos Ministeris Lon
done p. K. B. Balutis. Naujon Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdybon išrinkti: Var- 
kala, Bulaitis, Kaulėnas, kun. Sake- 
vičius ir Bajorinas. Kontrolės ko- 
misijon Pr. Matulionis, Vyt. Izbickas 
ir Dėdinas. Garbės teisman kun. 
Kuzmickis, J. Matulionis, Kapakaitis 
ir P. Lūža. Lietuvių organizacijoms 
bei spaudai remti suvažiavimas nu
tarė nuo 1948 metų sausio 1 d. apsi- 
dėti visiems lietuviams solidarumo 
mokesčiu po 6 penus savaitėje. Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
leidžia ir savo laikraštį „D. Britani
jos Lietuvis“. Iš pradžių jis buvo 
spausdinamas rotatoriumi, o dabar 
fotokopiškai ir jau iliustruojamas.

A. Merkelis

Kalėdinių dovanų vajus
Wurzburg. — Vietos Military Post 

ir IRO Area 1049 pastangomis Un- 
terfranken apygardoje vykdomas 
kalėdinių dovanų rinkimo vajus DP 
vaikams. Vajuje dalyvauja Unter- 
franken apygardos įvairių tautybių 
geriausios meninės pajėgos.

Prie karinių PX krautuvių ir ame
rikiečių baruose pastatytos specia
lios dėžės, į kurias amerikiečiai ka
riai ir civiliai įmeta DP vaikams 
įvairių dovanų saldumynų ar žaislų 
pavidale.

Kalėdin ų dovanų rinkimo vajaus 
programa — vaidinimai vykdomi 
Unterfranken įvairiose vietose: gruo
džio 2 d. Kitzingene, „Ritz“ teatre; 
gruodžio 4 d. Wurzburge. Special 
Service klube; gruodžio 5 d. Asmaf- 
fenburge, ir gruodžio 9 d. Schwein-

ioje. Šios mokyklos keturiuose sky
riuose šiais mokslo metais mokosi 71 
vaikas. Ten pat yra ir vaikų dar
želis, kurį lanko 20 vaikučių.

Lietuvių tremtinių sergančių tu
berkulioze šiuo metu yra 12. Jie visi 
laikomi ir gydomi specialiai trem
tiniams skirtoje Thisted sanatorijoje.

II. Lietuvių organizacija.
1945 m. liepos mėn. iš aliantų mi

sijos štabo Danijoje buvo gautas pa
rėdymas tremtinių reikalų tvarky
mui ir atstovavimui sudaryti tauti
nius ir Pabaltijo komitetus ir komi
tetų narių vardinius sąrašus patiekti 
štabui patikrinti ir tvirtinti. Lietu
vių tautinis komitetas iš 5-kių narių 
patvirtintas ir įgijo juridinio vieneto 
teises. Nuo to laiko komitetas buvo 
traktuojamas ne tik aliantų misijos, 
bet ir Danijos valdžios bei Raudo
nojo Kryžiaus įstaigų. Bet vėliau, 
pabėgėlių administravimą daugiau 
perėmus Danų Raudonajam Kryžiui, 
jo 1946. III. 1 d. įsakymu, Pabaltijo 
ir tautiniai komitetai buvo uždaryti. 
Ryšiui palaikyti tarp. pabaltiečių 
tremtinių ir D. R. Kryžiaus,’ pasta
rasis buvo įsteigęs „Pabaltiečių biu
rą". Į šį biurą turėjo įeiti po vieną 
įgaliotinį iš kiekvienos tautybės, o 
biuro šefu paskirtas pabaltiečiams 
nedraugiškai nusiteikęs D. R. Kry
žiaus pareigūnas — vienos stovyklos 
komendantas. Sis „Pabaltiečių biu
ras“ pabaltiečių tarpe buvo nepopu
liarus ir neturėjo pasitikėjimo. Į šį 
vienetą įgaliotinių neatsirado nė 
vieno lietuvių kandidato, o visas lie
tuvių reikalų tvarkymas buv. Ko
miteto perduotas į patikimas lietu
viškas rankas — BALF reikalų ve
dėjui Apolinarui Sakevičiui. Vėliau, 
BALFo reikalų vedėjas buvo pri
verstas • įeiti „Pabaltiečių biuran“ 
įgaliotiniu iš lietuvių pusės. Stovyk
lose vietoje komitetų leista turėti 
patikėtinius (1 žmogų), kurie lietu
vių tremtinių gyvenime ypatinges
nio vaidmens neturi.

Bet kokios draugijos ar organi
zacijos, apimančios visus Danijos 
lietuvius, yra draudžiamos. Thisted 
ir Kopenhagos lietuvių vienetai yra 
vietinio pobūdžio ir veikia pusiau 

■ oficialiai. A. M.

Is Padžiaus lietuvi’; gyvermo

save Laiką lietuviais, gavo aliantų 
tremtinių teises, kaip ir kiti lietu
viai. gyveną kartu su visais lietu
viais lygiomis teisėmis.

Lietuviai tremtiniai daugiausia ap
gyvendinti lietuviams skirtoje Drags- 
baek stovykloje; kiti gyvena bendro
se pabaltiečių arba mišriose tauty
bėmis stovyklose. Dirbančiųjų dau
gumas gyvena privačiai, pas darb
davius.

S. m. lapkričio pradžioje Danijoje 
gyveno 1051 lietuvis (stovyklose — 
621, privačiai — 430).

Daugiausia lietuvių — 488 asme
nys — gyvena stovykloje Dragsbaek, 
pr. Thiested, Jylland. Ši stovykla 
randasi apie 500 km atstu nuo Ko
penhagos.

Pabaltiečių stovykloje .,Ballon- 
parken“, Artillerivej, Kobenhavn S., 
gyvena 48 lietuviai.

Šioje stovykloje gyvena Kopen
hagoje ir apylinkėse dirbantieji pa- 
baltiečiai. Pereinamojoje „Klbver- 
marken“ stovykloje (Prags Boule
vard, Kobenhavn S.) gyvena 28 lie
tuviai. Ir likusieji 57 lietuviai gy
vena pasiskirstę įvairiose ^-aliantų 
tremtinių- stovyklose.

1946 47 metais iš Socialinių Rei
kalų Ministerijos gavo leidimus ir 
vedė 20 porų. Su Danijos piliečiais 
tremtiniams vestis draudžiama. 1945 
iki 1947 m. Danijos lietuvių kolonija 
padidėjo 59 naujai gimusiais ir, per 
tą patį laikotapį, sumažėjo 17 miru
sių įvairaus amžiaus lietuviais.

Į kitas valstybes išyko: 1945 me
tais — 47 asm. (Kolumbijon — 1, 

! SSSR — 35, JAV — 1 ir Svedijon — 
10); 1946 m. — 28 (Anglijon — 1, 
SSSR — 18. Italijon —1, JAV — 2, 
Vokietijon — 3 ir Švedijon — 3); 
1947 m. — 171 (Anglijon —7, Brazi- 

l lijon —4, Belgijon — 3, SSSR — 17. 
! Švedijon —2. JAV — 4 ir Vokietijon 
Į — 136;

Į SSSR išvykusiųjų skaičių dau
giausia sudaro Klaipėdos krašto lau- 

’ kininkai,. vidutiniai ir smulkesni 
ūkininkai, kurie bolševikinės oku
pacijos nėra išgyvenę ir apie ją ne- 

' turi jokio supratimo.
Lietuviškų mokyklų Danijos lie- 

’ tuvių kolonijoje tėra tik viena: pra- 
’ džios mokykla „Dragsbaek“ stovy.k-

(Mūsų Paryžiaus
Paris, 1947. XII. 5

Lapkričio 30 dieną Paryžiaus lie
tuviai buvo susirinkę pasitarti eina
maisiais reikalais ir išklausyti ak
tualių pranešimų. Turiningą ir įdo
mią paskaitą skaitė- Bronys Raila. 
Susirinkusieji nutarė suruošti ben
dras Kūčias ir tuo būdu susiburti Į 
kelioms valandoms lietuviškoje nuo-1 
taikoje.

Iki šiol Prancūzijoje, ’ lietuviškose . 
įstaigose, užregistruoti 668 lietuviai, j 
iš kurių 137 jau yra išvykę į užsie
nius; 16 asmenų yra išvykę Lietu
von, ir 5 yra mirę. Šiuo metu Pran
cūzijoje gyvena daugiau kaip 500 lie
tuvių, kurių tarpe 57 vyrai ir 7 mo
terys buvo kankinami, nacių kalėji
muose, 124 deportuoti už nesiregistra- 
vimą į vokiečių dalinius ir 202 as
menys deportuoti už vokiečių darbo 
prievolės sabotavimą. Daugumas jų 
dalyvavo Prancūzijos išsilaisvinimo 
kovose, kuriose žuvo 9 lietuviai, 15 
buvo sunkiai sužeisti ir 11 yra gavę 
aukščiausius Prancūzijos kare pasi
žymėjimo garbės ženklus. Ir šiuo 
metu netoli 200 lietuvių yra įsijun
gę į Prancūzijos kariuomenės dali
nius.

Gana didelę Prancūzijos lietuvių 
vyresnio amžiaus žmonių dalį su
daro ligoniai, invalidai, seneliai, gim
dyvės ir naujagimiai bei vaikai. Jau . 
6 asmenys serga džiova Jais visais 
rūpinasi BALFas. Tai vienintelis 
Prancūzijos lietuvių pašalpos šalti
nis, ir Prancūzijos lietuviai visada 
liks dėkingi BALFui už laiku suteik
tą pagalbą. Apskritai, Prancūzijos 
lietuvių padėtis yra nepavydėtina ir 
ūžta”kiekvienas dairosi, kur greičiau 
būtų galima išvažiuoti.

Prancūzijos lietuviai yra susiorga
nizavę į Šalpos Draugiją, pripažintą 

turi atsinešti DP 
dovanėles — aukas, 
skirtas tam tikslui

dalyvauja: Centri -

furte. Žiūrovai 
vaikams skirtas 
kurias įmeta į 
dėžes.

Spektakliuose
nės Wurzburgo latvių stovyklos miš
rus choras su vyrų, moterų ir vaikų 
šokėjų grupėmis, Aschaffenburg© 
ukrainiečių choras su orkestru, so
listais ir tautinių šokių šokėjais, 
Wiirzburgo lietuvių stovyklos vaikų 
teatro grupė, vedama p. Janušienės, 
ir Seligenstadt© Lietuvių Tautinis 
Ansamblis, vedamas p. Stp. Sodei
kos ir p. S. Veličkos. Nei estai, nei 
latviai menininkai programoje ne
dalyvauja.

Tai tikrai gražus sumanymas ir 
kilnus žestas, kuriuo parodoma susi
rūpinimas DP vaikučiais, R.

korespondento)
prancūzų įstaigų. Tarp savęs kultū
riškai bendrauja, ruošia minėjimus- 
ir paskaitas. BALFo Įgaliotinis Pran
cūzijoje yra p. Dr. S. Bačkys, lietu
vių parapijos-klebonas—Tėvas Ku
bilius. (zu)

PolitiniuJvxkill

XII. 2. JAV atominės energijos 
kom. pirm. Lilienthal paskelbė, 

,kad JAV plečianti atominių gink
lų gamybą bei gaminanti visai 
naujus atominius ginklus. * Mar- 
shallis Londono konferencijoje 
pareikalavo Oderio—Neisses sie
nų revizijos. * JT Žmogaus Tei
sių Komisija Ženevoje susirinko 
posėdžiauti.

XII. 3. D. Britanijos prek. mih. 
Wilson išvyko į Maskvą prekybos 
deryboms su Sov. Sąjunga. * 
JAV karo ministerija pranešė JT, 
kad Marshallo salynas Pacifike 
paverčiamas atominių ginklų 
bandymo lauku. ,

XII. 4. Marshallio specialus pa
tarėjas J. F. Dulles išvyko Pary
žiun. * JAV okupacinių pajėgų 
Vokietijoje protestas sovietams 
dėl spaudinių konfiskavimo. ♦ 
Trumanas pareikalavo JAV se
natą skubiai ratifikuoti Panarne- 
rikos gynybos paktą.

XII. 5. Persijos ministerių ka
bineto krizė. * Austrijos užs. 
reik, ministerio pasitarimai su 
Molotovu Londone. ♦ Savivaldy
bių rinkimai Suomijoje — nežy
mus posūkis dešinėn.

XII. 6. Prancūzijos Respublikos 
Taryba patvirtino įstatymą prieš 
streikus. * JAV sustabdė ginklų 
tiekimą į Art. Rytus. * Londono 
konferencijoje Molotovas parei
kalavo paleisti dvizonines orga
nizacijas. * Tito atvyko Vengri- 
jon. ♦ Dulles tarėsi su de Gaulle.

XII. 7. Graikija įvedė mirties 
bausmę streikų kurstytojams. * 
Kipro sala pareikalavo autono
mijos. ♦ Dulles grįžo Londonan. 
* Sovietai sulaužė Kontr. Tary
bos sutartį, liečiančią Austrijos 
prekybą ir naftos kainas.

XII. 8. JAV senatas 75 balsais 
prieš 1 ratifikavo Panamerikos 
gynybos sutartį. ♦ Sov. S-ga įtei
kė Prancūzijai 2 protesto notas 
dėl kratų repatr. stovykloje. ♦ 
Pandit Nehru išvyko į Lahore da
lyvauti bendruose Indijos ir Pa
kistano gynybos tarybos pasitari
muose.
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