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NisBiŽMdė užs. reik.
min. Jan BSasaryk

Praha, III. 10. (Dena-Reuter). — 
Čekoslovakijos užs. reik, ministeris 
Dr. Jan Masaryk nusižudė, iššokda
mas iš savo įstaigos pro langą.

Čekoslovakijos užs. reik. min. 
Jan Masaryk buvo pirmojo Čeko
slovakijos respublikos prezidento 
Tomo G. Masaryko sūnus. Baigęs 
studijas Prahoje, 1907—1913 m. tar
navo Crane b-vėje Čikagoje. Pra
sidėjus I Pas. Karui, trejus metus 
tarnavo Austro — Vengrijos kariuo
menėje. Po karo pradėjo diploma
tinę karjerą, tarnaudamas Čekoslo
vakijos pasiuntinybėse Washingtone 
ir Londone, o nuo 1925 m. užs. reik, 
ministerijos sekretoriumi prie Tau
tų Sąjungos. Prasidėjus karui, drau
ge su Benešu, iš Čekoslovakijos pa
sitraukė į užsienius. 1940 m. egzi- 
linėje Čekoslovakijos vyriausybėj 
perėmė užs. reik, ministerio postą, 
ir šias pareigas ėjo iki pat savo tra
giškosios mirties.

Užsienio stebėtojų nuomone, su 
Masaryko mirtimi komunistai pa
tyrė didelį smūgi, nes jie buvo nu
matę jį, kaip ir Benešą, panaudoti 
savo sąmokslo iškabomis.

Suomija ruošiasi 
„deryboms“

Londono sluoksnių nuomonė, ši 
Masaryko savižudybė nuplėšė nau
josios Čekoslovakijos vyriausybės 
kaukę. Masaryko pasilikimas nau
jojoje Čekoslovakijos vyriausybėje, 
kai kurių liberaliųjų režimo vertin
tojų buvo laikomas ženklu, kad vi
sos permainos Čekoslovakijoje bū
siančios pravestos pagal įstatymus 
ir konstituciją. Užsienio viešosios 
opinijos nuomone, Masaryko vardo 
siejimas su naująja Čekoslovakijos 
vyriausybe buvo laikomas daug 
reikšmingesniu faktu, negu Benešo, 
nes Masarykas buvo laikomas savo 
tėvo, Čekoslovakijos respublikos kū
rėjo tradicijų tęsėju. Tačiau tiems, 
kurie iš paskutiniųjų įvykių Čeko
slovakijoje buvo padarę išvadas, 
kad senosios Masaryko respublikos 
jau nebėra, šį naujiena nebuvo jo
kia staigmena.

Benešąs saugomas
Praha, III. 9. (Dena-INS). — INS 

korespondentas Smith, lankydama
sis pas Benešą, ir norėdamas gauti 
interview, konstatavo, kad Benešąs 
yra čekų kariuomenės ir saugumo 
policijos griežtai saugomas. Nors 
prezidento sveikata esanti silpna, ir 
jis dabartinių įvykių esąs smarkiai 
prislėgtas, tačiau tebeinąs pareigas 
komunistų valdomoje Cekoslovaki-

JAV Įsileis 100.000 DP
Washington. (UP). — Specialiai 

komisijai, sudarytai iš trijų asmenų, 
bus pavesta įgyvendinti JAV senato 
teisės pakomisės priimtą sprendimą: 
įsileisti 100.000 DP per dvejus me
lus. Projekto nuostatuose sakoma, 
kad bus įsileidžiama po 50.000 išvie- 
tintųjų per metus, pradedant š. m. 
liepos mėn. 1 d. ir baigiant 1950 m. 
birželio 30 d.

Jei šį kvota per pirmuosius metus 
ne būtų išnaudota, likučiai galėtų 
būti įtraukti į antrųjų metų progra
mą.

Komisija sudarys imigrantu pa
skirstymo po kraštą projektą. Ji 
turės pasirūpinti, kad 50% įsileistų
jų asmenų būtų leista dirbti kraštę 
žemės ūkyje ir išvengta susitelkimo 
pajūrio miestuose.

Projekte numatoma, kad atvyku
sieji:

1. būtų užtikrinti, jog jie ras tin
kamą užsiėmimą dėl kurio nebus 
atleistas kitas dirbantysis;

2. būtų užtinkrinti, jog gaus tin
kamą ir sveiką, butą, neiškraustant 
kito gyvenančiojo;

3. būtų gerai ištirti ir nustatyta, 
kad jie ne komunistai arba kitas 
destruktyvus elementas;

4. būtų tarp 1939., IX. 1 ir 1945. 
XII. 22 atsiradę Vokietijoje, Italijoje 
arba Austrijoje ir 1948. I. 1 gyvenę 
Italijoje arba Vokietijos ar Austri
jos amerikiečių, britų arba prancūzų 
zonose, arba pabėgę nuo nacių per
sekiojimo ir iki 1948. I. 1 negalėję 
būtį perkeldinti į šias zonas. (S&S).

ARABAI PASIRUOŠĘ KOVAI
Sumaria kalnuose, III. 9. (Dena- 

Reuter).' — Vienoje griežtai saugo
moje Samarijos vietovėje Reuterio 
spec, korespondentas patyrė, kad ko
vo 9 d. naktį vyr. arabų laisvės ar
mijos vadas Fawzi Bey Kawukji pa
ruošęs planus arabų laisvės kovai 
prieš žydus.

Korespondentas pasakoja, kad lan
kydamasis arabų generolo štabe, jis 
matęs begalinę autovežimių koloną, 
išvykstančią į pozicijas. Iš Palesti-

nbs atvykusieji partizanų vadai šta
be gavę paskutiniąsias instrukcijas.

Dodekanesas grįžo Graikijai
Athenai. (Dena-Reuter) — 50 Do- 

dekaneso salų Egėjaus jūroje, re
miantis 1946 m. Paryžiaus taikos 
konferencijos nutarimu, formaliai 
grąžintos Graikijai. Tuo būdu, šios 
salos, kurias 1522 m. buvo užgrobęs 
turkų sultonas Suleiman ir 1912 m. 
pateko italams, dabar vėl sugrįžo 
Graikijai.

I

Helsinki, III. 10. (Dena). — AFP 
žiniomis, Suomijos vyriausybė so
vietų pasiuntiniui Suomijoje gen. 
Sovonenkovui įteikė savo atsakymą 
į sovietų pasiūlymą sudaryti drau
giškumo ir savitarpinės - pagalbos 
sutartį. Suomijos užsienių politikos 
komisija ruošia nurodymus vykstan
čiai į Maskvą suomių vyriausybės 
delegacijai.

Nors Reuteris praneša, kad suo
mių vyriausybės delegacijos išvyki
mo data dar nesanti nustatyta, ta
čiau Beromūnsterio radijas praneša, 
kad ji Maskvon išvyksianti kovo 
20 d.

joje.

Armija prisiekia ištikimybę SSSR
Praha. (Dena-INS). — Čekoslova

kijos vyriausybė įsakė čekų kariuo
menei duoti naują priesaiką, kad jie i 
niekad neišduosią Sov. S-gos arba, 
kitos slavų valstybės.

Čekoslovakijos kariuomenėje, ne-' 
žiūrint visų propagandos ministe
rijos dementavimų, šiuo metu vyk
doma griežta valymo akcija.

= Pabėgėlių teigimu, Čekoslova
kijoje prasidėjusi pogrindinė veikla, 
nukreipta prieš komunistus.

Bijomasi staigaus Sovietą įsiveržimo
Washington. (Dena-INS). — JAV 

užs. reik, ministerija įteikė reprezen
tantų rūmų užsienių politikos komi
sijai pranešimą apie sovietų — turkų 
santykius, kuriame sakoma, kad Tur
kija ir vis dar tebesibijo staigaus so
vietų užpuolimo, ir įtempimas tarp 
abiejų kraštų vis dar nė kiek nema- 
žėjąs. Sį medžiaga pateikta sąryšy 
su prez. Trumano reikalavimu Tur
kijai ir Graikijai padidinti militarinę 
paramą 275 mil. dol. papildoma pa

skola. Turkijos vyriausybė, kaip sa
koma pranešite, šiuo metu esanti 
netikėto užpuolimo atvejui rezerva
vusi aukso 170 mil. dol. sumai. Tur
kija esanti nepaprastai susirūpinusi 
sovietų kontrolės Balkanuose konso
lidacija, tarptautine padėtimi Graiki
joje ^ir nuolatinėmis sovietų preten
zijomis į Turkijos teritoriją.

Pranešime toliau sakoma, kad grai
kų armija numatanti pavasarį pra
dėti ofenzyvą prieš partizanus. Sėk
mingiausių operacijų laukiama šią

toriui Vandenberg įteiktame rašte 
kalba apie laikiną Triesto miesto 
paramą 20 mil. dol. sumai. Toliau 
savo rašte Marshall prašo, kad šiuos 
pinigus Triestas gautų iki balandžio 
1 d.

BRITŲ — ITALŲ SUTARTIS

Roma. (Dena). — Pasklidus gan
dams, kad šiuo metu Romoje viešįs 
britų iždo kancleris lordas Jowitt 
yra atvykęs pasitarimams su Italija

Komunistai ruošia naujus sąmokslus vasarą. Užs. reik, ministerija užtik
rino komisiją, kad amerikiečių kari
ninkai padėsią patarimais Graikijos 
armijai, tačiau kovoje ofenzyvos me-

ir britų-italų draugiškumo paktui pa
sirašyti. Italijos užs. reik, ministe
rija pranešė, kad tokios derybos tik
rai esančios numatytos, tačiau tiesio-

Santiago de Chile, III. 9. (Dena- 
Reuter). — Čilės vyriausybė paskel
bė, kad Ovalle srityje (200 km. į 
šiaurę nuo Santiago) susektas „rim
tas komunistų sąmokslas“. Minima 
sritis pavesta kariuomenės kontrolei, 
ir daug komunistų iš ten išgabenta.

Kaip Reuteris toliau iš gerai in
formuotų sluoksnių praneša, esą ga
lima, kad Čilės vyriausybė bandy
sianti anuliuoti komunistinių parla
mento atstovų mandatus ir jiems už
drausti bet kokią politinę veiklą.

Prezidentas Gonzales Videla turėjo 
ilgesnį pasikalbėjimą su antikomu
nistinių prof, sąjungų vadu Bernardo 
Iban Ez, kurio metu aptarė komunis

tų įtakos išjungimą iš profesinių są
jungų judėjimo.
Karalius Mykolas buvęs priverstas 

atsistatydinti
London. (Dena). — Rumunijos ex- 

karalius Mykolas, atvykęs Paryžiun, 
spaudos konferencijoje nušvietė ap
linkybes, kuriomis jis buvo privers
tas abdikuoti.

„1947 m. gruodžio 30 d. rytą“, pa
sakoja Mykolas, „ministeris pirmi
ninkas Groza ir kiti Rumunijos ka
bineto nariai man įteikė abdikacijos 
tekstą ir pareikalavo jį tuoj pat pa
sirašyti. Prieš ministerių atvykimą 
karaliaus rūmai buvo apstatyti gink-

• luotais daliniais. Ministerial man 
! pranešė, kad jie mane patrauksią 
I atsakomybėn už kraujo praliejimą, 
kuris, jei aš nepasirašyčiau, būtų jų 
įsakymais pradėtas.“

„Atsisakyti sosto“, sakoma Mykolo 
pareiškime toliau, „mane privertė 
vyriausybė, kuri neatstovauja tautos 
valios ir yra svetimos valstybės pa
statyta bei jos palaikoma. Sį vyriau
sybė pažeidė tarptautinius susitari
mus, kuriais buvo įsipareigojusi re
spektuoti rumunų tautos laisvę. Ji 
suklastojo rinkimus ir iš politinio gy
venimo išjungė visus politikus, tu
rinčius gyventojų pasitikėjime “

Wien, III. 9. (Dena-INS). — Belą 
Kovacs, buv. Vengrijos mažažemių 
partijos gen. sekretorius, sovietų 
teismo Vienoje nuteistas 4 m. kalėji
mo.

— 36-me partijos kongrese vengrų 
socialdemokratai nutarė susijungti 
su komunistų partija ir soc. dem. 
partijos narių tarpe pravesti „va
lymą“.

tu nedalyvausią ir graikų daliniams 
nevadovausią. Graikijoje šiuo metu 
nesą jokių amerikiečių kovos dalinių.

21 TO BOMBOS
Washington, III. 10. (Dena-INS) — 

JAV aviacija sėkmingai bandė nau
jas 21 to bombas. Šį, sunkiausioji 
pasaulyje, bomba esanti 8 m. ilgio 
ir 1/"s m. diametro.
PASKOLA LOTYNŲ AMERIKAI
Washington (Dena-INS) — JAV 

užs. reik, ministerija paskelbė, kad 
ji numatanti kongresą prašyti 500 
mil. dol. paskolos Lotynų Amerikai. 
Be to, sakoma pranešime toliau, 
kar o ministerija ruošianti prašymą 
suteikti pinigų ekonominei Japoni
jos, Korėjos ir Ryukyu salų rabilita- 
cijai. Suma, kurios karo ministerija 
prašysianti, dar nėra aiški.

IR TRIESTUI
Washington. (Dena-Reuter). — 

JAV užs. reik. min. Marshall sena-

giniai pasitarimai šiuo metu dar ne
vyksta.

Sąlyga pagalbai gauti
Washington. (Dena) — AFP žinio

mis, JAV senatas vienbalsiai priėmė 
klauzulę prie Europos pagalbos pro
gramos, kuri Marshallio plano vals
tybėms uždraudžia be JAV prekybos 
ministerijos sutikimo išvežti Sov. 
Sąjungon tas gėrybes, kurios yra ga
mintos iš amerikiečių žaliavų.

= Danų laikraščių pranešimu, 
prieš Marshallio plano valstybių 
konferenciją, kuri įvyks kovo 12 d. 
Paryžiuje, Kopenhagoje įvyksianti 
Skandinavijos valstybių užs. reik, 
ministerių konferencija.

= AFP žiniomis, Paryžiuje įvyk
siančioje Marshallio plano valsty
bių konferencijoje bus atstovauja
mos ir 3 vakarinės Vokietijos zonos.

Ženevoje J vyks DP intelektualu, konferencija
IV DP SPAUDOS KONFERENCIJA HEIDELBERGE 

langas, kad DP galėtų keliauti iKetvirtoje DP spaudos konferen
cijoje dalyvavo 48 DP laikraštinin
kai. Į laikraštininkų pateiktus klau
sius atsakinėjo PC IRO informacijos 
ir spaudos šefas Mr. Denlinger.

Kaip skambėtų preciziškas DP sta
tuso apibūdinimas?

Šiuo atveju turime dvi kategori
jas: pabėgėlius (refugee) ir DP. Pa
bėgėliu yra laikomas tas, kuris, pa
likęs savo kraštą po to, kai provi
zorinės valstybių sienos buvo jau 
nustatytos, randasi stovykloj, gauna 
IRO globą ir neturi teisės apeliuoti 
į jokią kitą valstybę ar organizaciją. 
DP yra palikę savo kraštą dar prieš 
sienų nustatymą.

Kurie parėdymai ar dokumentai 
nustato šitas sąvokas, ir kokia yra 
DP teisinė padėtis materialinio 
aprūpinimo ir judėjimo laisvės 
prasme?

Pagrindinis DP’t sąvoką apspren-

džiąs dokumentas yra IRO konstitu
cija, nustatyta 1945 m. Vašingtone. 
DP padėčiai nustatyti pradžią davė 
karinės valdžios (Eisenhoverio) įsa
kymas Nr. 20 („United Nations Dis
placed Persons and those assimilia- 
ted to in them status“). Šiuo metu 
tie dokumentai perdirbami ir kore
guojami. Įsakymas Nr. 20 dabar yra 
nustojęs galios.

Kodėl taip suvaržyta DP judėjimo 
laisvė? DP negali peržengti net zo
nos sienų. Tuo būdu, sunkios ligos, 
mirties, arba tuo atveju, kai šeimos 
narys emigruoja ir palieka Vokietiją, 
DP neturi teisės nuvykti ten, kur 
jam reikalinga. Kultūrinės priežastys 
nelaikomos jokiomis kelionės prie
žastimis, ir į jas nekreipiama dė
mesio.

Zonos viduje DP turi teisę ke
liauti lygiai taip pat laisvai, kaip 
ir vokiečiai. Ateityje IRO dės pas-

anglų ir prancūzų zonas, o taip pat 
per tuos kraštus, kuriuose IRO vei
kia. IRO jaučia, kad ligos ir kitais 
ypatingais atvejais ateityje judėji
mas nebus apsunkintas. Su OMGUS 
šiuo reikalu bus susitarta.

Norint išaiškinti vokiečių politiką 
DP atžvilgiu, o taip pat ir dėl kitų 
priežasčių, yra būtina išdirbti DP tei
sių kodifikavimą. Mūsų turimomis 
žiniomis, tokio kodiflkavimb iki šiol 
nebuvo.

DP teisių kodifikavimo reikalas 
yra oficialiai pripažintas. Iki šiol šis 
reikalas nebuvo sutvarkytas tik dėl 
nesusipratimo. Šiuo metu jau yra 
ruošiami planai. Kiekvienoje arejoje 
tam reikalui bus paskirtas teisių 
patarėjas. Įvairių sričių teisiniai 
patarėjai pasiskirstys atskiromis sri
timis ir kodifikuos DP teises.

Ar negalėtų IRO, bendradarbiau- 
(nukelta į 8 pusL)
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Politinė apžvalga

„Būtina Vakarams sujungti savo jėgas“
SĖKMINGA KONFERENCIJA LONDONE - PASIRUOŠIMAI KARINIAMS PAKTAMS - DE GAULLE KALBA

Nepraėjus nė dviem savaitėm nuo 
Čekoslovakijos įvykių, Europoje pra
sidėjo didelis politinis judėjimas. 
Viena konferencija gena kita, ir iš
leistieji komunikatai rodo, kad Va
karų valstybės visuose pagrindinėse 
klausimuose yra vieningos. Negirdėti 
didelių patašinių kalbų, kurias buvo
me pripratę klausyti Londono ir kitų 
konferencijų metu. Dabar posėdžiai 
slapti ir tik trumpais komunikatais 
pranešama apie susitarimus.

Apie 10 dienų užtrukusios Londono 
konferencijos komunikatas Vokieti
jos klausimu buvo taip pat trumpas. 
Sutarta Vokietijoje Įgyvendinti fe
deratyvinę santvarką ir Ruhro kraš
tą palikti administruoti tarptautinei 
kontrolei, patiems vokiečiams daly
vaujant Vakarų Vokietiją Įjungti i 
Marshallio planą ir ateityje 1 Euro
pos Uniją.

Tai, ko nebuvo galima pasiekti per 
paskutiniuosius pokarinius metus, 
dabar padaryta per 10 dienų. Viso 
pasaulio demokratinė spauda, Išsky
rus komunistus, su didžiausiu pasi
tenkinimu sutiko ši susitarimą. Ypač 
yra patenkinti prancūzai, kad jiems 
pavyko palenkti anglosaksus.

Šioji konferencija buvo Įžangą i 
sekančią konferenciją Briuselyje, ku
rioje svarstomi konkretesni reikalai, 
būtent: karinis paktas tarp Anglijos, 
Prancūzijos ir Benelux valstybių. 
Pasitarimai eina sklandžiai, ir tiki
masi, kad dar šios savaitės gale bus 
pasiekta susitarimo. Konferencija 
yra visiškai slapta ir, tik jai užsibai
gus, bus galima pamatyti rezultatus. 
Korespondentai praneša, kad bus su
darytas 50-čiai metų karinis paktas, 
ir kartu tai bus kariamos Europos 

. Unijos, prie kurios galės prisijungti 
ir likusios Europos valstybės bran
duolys. Jeigu Londono konferenci
joje buvo nutarta ir Vokietiją Įjungti 
1 Marshallio planą, o ateity ir i Euro
pos Uniją, tai atrodytų, jog šis pak
tas nebus apsigynimo paktas nuo bu
simosios Vokietijos agresijos, kaip 
kad Dūnkirchene pasirašytasis tarp 
Prancūzijos ir Anglijos, bet greičiau-
šiai nuo kitos agresijos, kuri visiems 
yra aiški ir gana realiai apčiuopia
ma. Tie patys korespondentai nuro
do, kad artimoje ateityje bus su
šaukti generalinių štabų pasitarimai 
ir vėliau busiąs sudarytas vienas ge
neralinis štabas visai Europos Unijai, 
kuris vadovausiąs apsigynimui.

Kitaip sakant, dar prieš Marshallio 
plano priėmimą daromi visai rimti 
žygiai eventualiai apsiginti savomis 
jėgomis, iki ateis pagalba iš užjūrių. 
Kartu šis karinis paktas charakteri-

Aiškėja Katyno 
paslaptis

.Wladomoscl Polskie“ pranešimu, 
prokurorui Romanui Martini buvę 
pavesta1 ištirti Katyno paslaptį. Iš 
kvotos paaiškėję, kad lenkų kari
ninkus išžudė sovietai, o žudynėms 
vadovavę 6 NKVD karininkai: Lej 
Rybak, Chaim Finberg, Abraham 
Bomsovlč, Boris Kucow, Jvan Sic- 
kanov ir Vasil Lisak. Taip pat pa
aiškėję, kad Katynas jau nuo 1938 
m. buvęs masinių žudynių vieta. Iš
žudytų lenkų karininkų skaičius 
esąs žymiai didesnis, negu iš karto 
buvę manyta: iš Astaskavo sto
vyklos nužudyta 6.500, Kozieisko — 
4232, Starobielsko — 40.000. — Mar
tini, Įteikęs kvotą min. Swiatkovski, 
žuvo nuo komunisto rankos.

Laisvė! — baisus minėt! žodis. 
BBC žiniomis, sovietų okupacinė va- 

' dovybė uždraudė vaidinti Schillerio 
„Vilių Tellį“. Įdomu pastebėti, kad 
šis veikalas buvo draudžiama vai- 
dlntf*lr Hitlerio laikai*

Berlyne išeinantis „Volksblatt“ 
juokiasi, kad, gal būt, tie patys 
sluoksniai uždraus vaidinti ir „Don 
Carlas“, nes ten yra totalizmui ne
patogūs žodžiai: „Jūsų mylista, tei
kitės suteikti mums įsitikinimų lais
vę“.

Netą akordą paėmė. VKP (b) CK 
nutarimu, Tarybų Sąjungos kompo
zitoriai: Sostakovič, Prokofiev, Cha- 
čaturlan, Sebalin, Popov ir kt ligi 
šiol kūrė „reakcinę" muziką ir „dvo
kia modemine D. Britanijos ir JAV 
muzikų dvasia“.

TASSo pranešimu, du iš kaltina
mųjų jau prisipažino kalti ir prašosi 
page’bimi „pakilti iš reakcijos dum
blo, kurian (grimzdo lyg ožiai, įsi
žiūrėję t kapitalistinius Vakarus."

Kaip Londono spauda juokiais!, 
TSRS ambasada Vašingtone ryšium 
su kompozitorių apkaltinimu ir „iš
pažintimi" atsidūrė laba! nemalo
nioje padėtyje. Pirmajame ambasa
dos biuletenio puslapyje buvo Įdėta 
CK nutarimas, o. keletą puslapių 
praleidus, buvo išgirti Prokofiev 

I zuoja ir dabartinę politinę padėti 
Europoje, nes jis sudaromas taip 
paskubomis, jog atrodytu kad prie
šas jau yra visai prie durų. Štai ką 
sako buvęs karo metu Prancūzijos 
mln. pirmininkas ir Mūncheno daly
vis Eduard Daladier apie dabartinę 
padėtį: „Tik Vakarų Europos Unijos 
Įkūrimas privers Sovietų Sąjungą 
savo politiką reviduoti ir ieškoti 
kompromisų. Jeigu demokratiniai 
kraštai nepadarys skubių žingsnių 
energingai pasipriešinti besiveržian
čiam panslavlzmui iš Rytų, tai be 
jokios abejonės, labai artimoje atei
tyje mes būsime dramatiškų Įvykių 
liūdininkai.“ Lygindamas Čekoslova
kijos Įvykius su Mūncheno 1933 m. 
kapituliacija, Daladier nurodė: „Įvy
kiai Čekoslovakijoje yra artimi 1939. 
IB. 13 dienai, kada Hitleris sulaužė 
Mūncheno susitarimą ir Įžingsniavo 
1 Čekoslovakiją"

Atrodo, kad Čekoslovakijos ir Suo
mijos krizės yra variklis, kuris sku
bina Vakarų demokratijas, nieko ne
laukiant, burtis i karines sąjungas, 
nes kominformas savo paleisto malū
no sustabdyti nemano.

Politiniai Europos stebėtojai nu
rodo, kad šios savaitės bėgyje Pran
cūzija ir Italija • pasirašysiančios 
muitų uniją. Į ši (vykt reikėtų žiū
rėti, kaip i dalinį Vakarų Europos 
susigrupavimą ir atsakymą Sov. S-gai 
už Rytų Europos valstybių konsoli
daciją, sudarant tarpusavio apsigy
nimo paktus.

Yra pagrindo manyti, kad dabar
tiniai pasitarimai Londone, Paryžiuje 
ir Briuselyje nėra iššaukti vien tik 
Čekoslovakijos Įvykių, bet turima 
galvoje kominformo pavasario ofen
zyva, kuri labai artimoje ateityje 
turi prasidėti Italijoje ir Prancūzi
joje.

Sovietų spauda ir radijas pradėjo 
aršią propagandą prieš britus ir 
amerikiečius, nurodydama, kad pa
starieji nori pasiglemžti buvusią Ita
lijos imperiją savo reikalams. Todėl 
visiškai suprantama, jog tiek anglai,

Pats dalykas yra labai paprastas: 
DPACS’ų pranešimu, IRO globojamų 
stovyklų iųąmiaį. ateityje saldainių 
nebegaus, nes esami. (Stikliai palie
kami tik tiems, kurie sutinka repa
trijuoti j savo kilimo kraštus. Pats 
dalykas paprastas, bet jo tikslai ne
paprasti ir privalūs visapusiškai iš
siaiškintų

Šimtai tūkstančių DP vėl iš naujo 
brenda per prievartą į paniekos 
brąstą. Po daugelio nepavykusių 
bandymų vėl į globojamąjį imama 
žiūrėti lyg į beždžionę, uždarytą 
cirko narve, prie kurios įprasta pri
eiti su . . . saldainiu.

Velionė UNRRA savo paskutinės 
valios aktu buvo įsteigusi vadina
mąjį morkų davinį, kurį pirmaisiais 
savo gyvenimo mėnesiais praktikavo 
ir IRO. Tai buvo specialiose dėžu
tėse įvyniota 60 dienų valgio norma 
priedo tiems, kurie sutinka grįžti į 
anapus geležinės uždangos. Deja, 
fundatorių intencijų „kietaspran
džiai“ ir „beširdžiai“ DP neįvertino, 
anuo morkų daviniu nesuskato pa
sinaudoti, ir jis kaip neprosperuo- 
jantis buvo atšauktas iš apyvartos. 
Matyt, nutarta morkos . pakeisti į 
saldainius.

Tarp kita ko
Chačaturian ir kt Tarybų Sąjungos 
kompozitoriai kaip „geriausiai iš- 
relškiantieji tarybinio žmogaus 
sielą“.

Lietuvos okupavimas išgelbėjo 
Anglija. TSRS radijo komentatoriai 
vienu balsu teigia, kad, jei Tarybų 
Sąjunga būtų laiku neužėmus! Pa
baltijo valstybių, dalies Lenkijos ir 
Suomijos, tai 1941 m. Reichas kaip 
mat būtų užėmęs Maskvą ir Lenin
gradą, o po to, atpalaidavęs 50 di
vizijų, būtų atlikęs invaziją į D. Bri- 
taniję Te anglai — sakoma: — dė
koja Sovietams išvengę invazijos 
baisybių...

Būdinga, kad raudonasis .vilkas 
nei kiek neprisimena „Anglijos gel
bėjimo sąskaiton“ surytų tautų.

Abu labu tokie. Neseniai Ameri
koje pasirodė knyga, kurią parašė 
JAV ambasadorius Jugoslavijoje, o 
vėliau Lenkijoje-Bliss Lane. Amba
sadorius palygina būklę Jugoslavi
joje, prieš Reichui Įsibraujant su 
būkle Lenkijoje 1945—1947 m.:

„Negaliu rasti jokio skirtumo tarp 
Hitlerio Ir Stalino planų... Nuolai
dų Tarybų Sąjungai politika suban
krutavo taip pat, kaip ir Hitlerio at
veju Mūncheno laikais. Vienintelė 
alternatyva tėra griežtumo politika. 
Si politika turi būti paremta vienln- 

tiek amerikiečiai skiria daug dėmesio 
Italijai, nes pastarosios pozicijos 
Europoje yra daug svarbesnės, negu 
Čekoslovakijos ir Suomijos.

Sis . anglosaksų susirūpinimas 
Italija yra visiškai suprantamas, nes 
dabartinė Italija yra politiškai su
siskaldžiusi, karo nualinta ir be JAV 
pagalbos tikrai atsidurtų komunistų 
rankose.

Prancūzijos padėtis šiuo atveju yra 
šiek tiek geresnė, nes pastaruoju lai
ku ten išryškėjo trys grupės: komu
nistai, vidurio blokas ir de Gaulle va- 
dovaujama „Prancūzų Tautos Unija“.

Lemiamu atveju, atrodo, susidary
tų tik du blokai: komunistinis ir an
tikomunistinis. Kadangi Prancūzija 
yra pasiruošusi nemažą vaidmenį su
vaidinti būsimoje Europos Unijoje, 
pažiūrėkime kaip į ši reikalą žiūri 
gen. de Gaulle. Jo pasakytoji kalba 
Compiegne buvo labai plačiai kor 
montuojama pasaulio spaudoje. Kal
bėdamas dėl Europos Unijos, gen. de 
Gaulle pareiškė: „Laisvosios valsty
bės turi sukurti stiprų ūkinį, politinį 
ir karini bloką. Šis 250 milijonų žmo
nių blokas duos senajam pasauliui 
naujų šansų. Vokietijos likimas, kiek 
tai priklauso nuo D. Britanijos, JAV 
ir Prancūzijos, turi būti teisiškai sut
varkytas ta prasme, kad vokiečių 
tautą žinotų, jog ji bus kuriamojo 
Vakarų bloko dalis.“

kalbėdamas dėl santykių tarp 
Europos ir JAV gen. de Gaulle pa
reiškė „Mūsų likimui yra būtina, kad 
Europa ir JAV savo jėgas sujungtų 
ir musų pasaulį pastatytų ant kojų. 
Yra visiškai aišku, kad JAV turi mus 
paremti ne tik ekonominiąi, bet ir 
kariniai.“

• Kalbėdamas apie Sov. S-gą, de 
Gaulle nurodė: „Sov. Š-gą siekią už
valdyti pasaulĮ. Ji yra primetus! savo 
18Q milijonų tautai absoliučią dikta
tūrą. Sovietų pastatytieji agentai, 
sužlugdė opoziciją . Pabaltijo valsty
bėse, Prūsijoje, Saksonijoje, Lenki
joje, Jugoslavijoje, Bulgarijoje, Alba- 
nioje, Rumunijoje, Vengrijoje ir, pas

Akselio politikos akivaizdoje
Savo metų parsusis prancūzas ra

šytojas, ir politikas Andrė Malraux 
išleido knygą „Paniekos laikai“. 
Naujoji tos knygos laida reikalinga 
komentarų. Į anuos komentarus gry
na sąžine įtrauktini ir IRO saldai
niai.

Kovo 18 d. sueis lygiai metai, kai 
Molotov paskelbė slaptąjį Jaltos su
tarties (o gal geriau-suokalbio?) 
priedą, liečianti repatrijacijos reika
lus. Tas papildomasis protokolas vi
same Vakarų pasaulyje sukėlė ne
girdėtą pasipiktinimo bangą, kuri 
nuvilnijo per laisvųjų tautų parla
mentus, spaudą, radiją, bažnyčias ir 
mokslo akademijas. Visi geros valios 
demokratai teigė, kad vyriausias me
tas tą protokolą atšaukti. Lordo Be
veridge žodžiais, gėda ir girdėti, kad 
toks teisinis aktas sudarytas didžiau
siai netaisei įpilietinti. Laisvę mylin
tis žmogus anuo protokolu nutartas 
išduoti budeliams vien už tai, kad 
myli laisvę

Molotov, paskelbęs tą Jaltos pro
tokolą, sarkastiška! pridūrė: „Sutar
ties raidė galioja". Ak, su kokiu 
juoku ar sužeisto žvėries klyksmu 
nakties viduryje turime pakartoti 
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teliu argumentu, kurį tesupranta to
kie diktatoriai kaip Hitler ir Stalin, 
būtent — karinės pajėgos argumen
tu...“

Kaip išvengti naujo karo? Žino
mas D. Britanijos žurnalistas Mug- 
geridge „Time and Tide“ skiltyse pri
eina tokią išvadą:

„Kaip galima buvo išvengti antro
jo pasaulinio karo tik tuo atveju, jei 
D. Britanijos ir Prancūzijos ginklo 
pranašumas, Hitleriui įsiveržus j 
demilitarizuotąjį Pareini, čia pat 
būtų buvęs panaudotas nacionalsocia- 
lizmui sudrausti, taip šiandie dar 
galima užbėgti už akių trečiajam pa
sauliniam karui, Amerikos ginklo 
pranašumą panaudojant prieš Rusi
ją, kuri privalo atsitraukti į savo 
senyblnes sienas.“

Sovietų atsitraukimo j 1939 m. sie
nas reikalauja ir „The Scotsmann" 
Laikraštis, be kitko, rašo:

„Pasaulio taikos labui yra būtina, 
kad Jungtinės Tautos ultimatumo 
būdu įspėtų Tarybų Rusiją, kad, jei 
ji nepasitrauks iš Lenkijos ir Pabal
tijo valstybių bei iš kitų seniau ne
priklausomų, o dabar komunizmo 
pavergtų šalių, prieš ją bus panau
dotos visos įmanomos priemonės."
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kutiniu metu, • Čekoslovakijoje Įvedė 
jėgos diktatūras. Šio prievartos bloko 
kaimynai: Suomija, Austrija, Grai
kija, Turkija ir Iranas gyvena bai
mėje. Italija randasi aliarmo padė
tyje. Visuose Prancūzijos kaimuose 
šnibždama, kad. panašaus likimo ga
lim susilaukti ir mes."

Šitoji de Gaulle kalba buvo labai 
šiltai sutikta JAV. Anglų spauda pa
žymėjo, kad de Gaulle nusistatymas 
Vokietijos klausimu visiškai sutam
pąs su visais Prancūzijos norais ir 
esąs ženklas, jog visa Prancūzija, iš
skyrus komunistus, užsienio politi
koje yra vieninga.

Šie visi balsai Europos vadovau
jančių asmenų yra nukreipti i JAV. 
Tuo tarpu JAV pagreitintu tempu 
svarsto Marshallio pianą ir tikimasi, 
kad iki balandžio 10 i kongresas 
planą priims.

„N. Y. Herald Tribūne“, rašydamas 
dėl Europos Unijos, nurodo, kad bu
simoji Europa nebebus toji senoji 
Europa, kuri tikėjosi tampraus bend
radarbiavimo tarp JAV ir Sov. S-gos. 
Soąietų nužsispyrimas privedė prie 
suskaldytos Europos susijungimo ir 
atrodo, kad šią klaidą politbluras tik 
dabar tepastebėjo ir šito iš aklų 
neišleis.

Neatrodytų, kad šiios N. H. Tri
bune pastabos būtų sujaudinusios so
vietus. Kaip atrodo, sovietai ir toliau 
tęsia savo seną giesmelę. TASSo ko
munikate, liečiančiame dabar vyks
tančias konferencijos Europoje, nu
rodoma, kad Anglija, JAV ir Pran
cūzija galutinai „priėmė nutarimus 
Vokietijai suskaldyti“,- tuo būdu pa
žeisdamos Potsdamo. ir kitus nutari
mus Vokietijos reikalu.

Po šio komunikato sovietai antrą 
kartą įteikė notas 3 Vakarų valsty
bėms, protestuodami prieš Londono 
konferencijos nutarimus. Atrodo, kad 
ir ši nota susilauks tokio pat-likimo 
kaip ir ankstyvesnės. Vienas JAV ra
dijo komentatorius nurodė, kad vi
sokie nuolaidų, laukimo ir delsimo 
laikai esą pasibaigę. Ranionis

Molotovo pridurką: „Sut’irties raidė 
galioja“. Juoba klaikus turi būti tas 
juokas, praėjus beveik metams po 
epochinės prezidento Trumano de
klaracijos atskiro žmogaus ir tautų 
laisvei bei demokratijai pasaulyje 
apginti.

Iš tiesų makabriškas mūsų dienų 
pokštas:

Azijos sienos prišliaužė iki Elbės 
ir Triesto, atbėgo į Vakarus net per 
5.000 pačios Tarybų Sąjungos pilie
čių, apie baisiausią istorijoje kon
centracijos stovyklą šaukia jau nebe 
„nepataisomi Vakarų kapitalizmo 
agentai“ (Panalt Istrati, Andre Gide, 
Sergo, Dorgeles, Celline ir t t ir 
t. t.), bet regėjimą atgavę Kravčen- 
ko, Koriakov ir dešimtys šimtų anų, 
dar vakar kurie buvo „bojey“ ir 
„molojey“. Suprantama. Mikolaj- 
czyk, Nagy ir kt, o kodėl pro pirštus 
žiūrima ir ausys užsikemšama argu
mentams tų žmonių, kurie treti me
tai skleidžia tiesą ir kelia protestą 
ne tik save kaip politinius emigran
tus, bet ir savo pavergtas tėvynes 
begindami? Kodėl neišgirstama mili
jono DP šauksmo už teisybę, laisvę 
ir demokratiją visam pasauliui, ne 
vien Vakarams?

Quo usque ... — norisi kartoti 
vieno senovės Romos politiko ir ra
šytojo klausimą. Kada pagaliau bus 
baigta kelionė į slogiąją naktį?

Baranausko žodžiais, mūsų širdys 
išmėgintos, ir akselio politikos aki
vaizdoje tenka sielvartauti ne dėl 
DP, bet dėl elementariųjų teisės ir 
žmoniškumo principų, kurie juk su
daro tikrosios demokratijos esmę. 
Saldainiai, kuriais viliojama į ana
pus geležinės uždangos, kaip mėšlo 
kuokštas drimba į viešąją Vakarų 
opiniją. Saldainiai (žeidžia ne mus, 
DP bet doruosius IRO signitarus, už 
kurių nugaros per neapdairumą vei
siasi komunizmo šliužai.

Rusu kolonizacija Lietuvoje
Kaip praneša Amerikos lietuvių 

laikraštis „Dirva“, paskutiniais rusų 
kolonizacijos Lietuvoje apyskaitos 
Maskvos kompartijai duomenimis, 
rusai-bolševikai iš nužudytų ar Sibi
ran mirčiai ištremtu Lietuvos ūki
ninkų yra atėmę ap<e pusantro mili
jono hektarų pačios geriausios dir
bamos žemės, apie 70 000 gyvenamų 
namų ir ūkio trobėsiu, be to, labai 
daug ž. ūkio mašinų ir kitokio in
ventoriaus. Viskas atimta be jokio 
atlyginimo ir nemokamai perduota 
atgabentiems iš Rusijos gilumos ko
lonistams ar demobilizuotiems rau
donarmiečiams.

Rusiškiems kolonistams, be to, su
teikta visokeriopa Įsikūrimo parama. 
Duota daugiau kaip 90 mil. rublių 
grynais pinigais ir.nemokamai dau
giau kaip vienas milijonas kūbinių 
metrų miško medžiagos, o taip pat 
sėklų Ir kt

Šie naujakuriai — rusų kolonistai 
atleisti nuo žemės ūkio gaminių 
prievolių ir mokesčių.

Savo pranešime Maskvos kompar
tijai, Lietuvos komunistai džiaugiasi, 
kad apiplėštu ir išnaikintų Lietuvos 
ūkininkų vietoje įkurti rusai kolo
nistai atlieka svarbų komunistinimo 
ir tarybų valdžios palaikymo darbę

Lietuva italų 
spaudoje

Salia šveicarų spaudos, kuri pas
kutiniais mėnesiais sistemingai kelia 
Lietuvos (ir tuo patim visu Pabaltijo 
kraštų) laisvės bylą, Lietuvos reika
las bene stipriausiai atstovaujamas 
italų spaudoje. Kai šveicarų publi
cistikai mūsų bylai judinti akstiną 
duoda principinio mažųjų tautų liki
mo klausimas, tai patriotiniai italų 
lakraščiai Lietuvos patirty randa 
sau be galo vertingos medžiagos šiuo 
metu vykstančiai itin aršiai kovai su 
komunizmu.

„L Gra delli Azione“ š. m. sausio 
31 d. ir tolimesniuose numeriuose iš
tisai persispausdino VLIKO memo
randumą, kuris kartu su atitinka
mais Latvijos ir Estijos išlaisvinimo 
tljos valstybių balsas pasiekė JTO“ 
Visumos Pirmininkui (dėl genocido 
Lietuvoje ir kituose Pabagltijo kraš
tuose). Redakcija uždėjo antraštę 
„Tylos sąmokslas — Beviltiškas Bal
tijos valstybių balsas pasiekė JIO“ 
ir pradžioje parašė trumpą Įžangą, 
kurioje be kitko pastebi, kad „už
marštis, kurioje paliktos tos laisvos 
tautos, sovietų okupacijos pavergtos, 
neturi tęstis“. — Du italų laikraščiai 
— „Voce d’Italia“ ir Brancaleone" — 
ištisai Įsidėjo iš „Lietuvių Archyvo“ 
išverstą buv. Lietuvos „liaudies sei
mo“ atstovo Dr. A. Garmaus liudiji
mą apie Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų S-gos užkulisius. — „Balsas 
iš raudodojo kapo i gyvuosius — 
jaudinantis Lietuvos moterų atsišau
kimas, šia antrašte Italijos katalikų 
moterų laikraštis „Parota Nuova“ 
pirmame puslapy ■ žymiausioj vietoj 
įsidėjo Lietuvos moterų atsišaukimo 
tekstą. — „Brancaleone" sausio 14 d. 
įsidėjo Luigi Viliari straipsni „Rusų 
intervencijos vasaliniams režimam* 
sukurti“, kurio viena pastraipa su
trauktai pavaizduoja Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų sovietinės okupaci
jos procesą. — Lietuvos tragedijai 
viena pastraipa paskirta dideliame 
Romano Schiavoni str. „L Ora delli 
Azione" sausio 3 d. antrašte „Tautų 
likimą“ Sov. S-goj“. — Tas pats lai
kraštis sausio 17 d. išsamiai infor
muoja apie Sibiran išvežtus lietuvius 
pirmo puslapio straipsny „Stalino 
politika“

Dievaž, ir graudu, ir juokinga, ir 
pikta. Mūsų vaikučiai, išnešti pro 
gaisrus, pro apkasų ir bombų iš
raustų duobių sietuvas, supti vėjų 
ir darganų, migdyti be šilto viralo 
lašelio, ištisus mėnesius nemaudyti, 
migdyti aliarmų sirenoms gaudžiant 
ir lėktuvams smingant, ak, seniai 
išėjo iš pasakų apie giedrą, soti ir 
ramią šypseną. Jie, mūsų sopulių ir 
ryžto paveldėtojai, nebežino, kas 
miegas be slogaus sapno, kas lėlės, 
kas tyras rasos lašas tėviškės lau
kuos. Jie daug ko vaikystei būdingo 
nebežino, nes rudojo ir raudonojo 
totaiizmo budeliai seniai sugriovė 
jų giedrą kūdikystę ir vaikystę Mū
sų vaikai — tai mes patys seniai 
apsisprendę-laisvė ar vergija, — se
niai pasirinkę kovą iki raudonajam 
totalizmui žlungant, kovą žūt-būt, 
triūsu ir krauju, jei reikto, paliudi
jamą. Mūsų vaikai be daug ko gali 
apsieiti, bet nieku būdu neapsieis be 
Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės, 
ir jei mes, jų tėvai, politinės em'gra- 
cijos sargyboj tesėdami kaip ištikimi 
kovotojai krislme. jie pasieks laisvą 
tėvų žemę ir suplevėsuos Trispalvė 
amžinojoje mūsų sostinėje Vilniuje

Yra juokiamasi, kad vienas mirti 
pasmerktasis, kai jį paklausė „Koks
paskutinis pageidavimas?", atsakė: 
„Ponas prokurore, kai zš sėdėsiu 
elektros kėdėje, palaikyk mano 
ranką . . .“

Politinis emigrantas pigiai ne
miršta Politini emigrantą galima 
palyginti su tuo iš anekdoto, kuris, 
paklaustas „Kokį mirties būdą pasi
renki?“, deklaravo: „Natūralią se
natvę“, dar galime pridurti: likimo 
sprendimą kovos ugnyje. Politinė 
emigracija kompromisų nepripažįsta.

Ak, koktu rašyti apie ėdalo nie
kelius, kai pasaulyje bręsta epochi
niai įvykiai. Pelitinė emigracija — 
tež'no mūsų draugai ir priešai — 
pro dienos smulkmenas praeina va
linga ir išdidi. J. Garšva.
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Aisčiai ir baliai / Pr. SkardžiusAisčių bei baltų klausimas vis dar tebėr diskutuojamas ne. tik spaciali- nėj mokslinėj literatūroj, bet ir mūsų eilinėj e spaudoje. Štai neseniai Bronys Raila š. m. Minties Nr. 10 vėl kelia šį dalyką aikštėn ir prieina išvadą, kad pats gyvenimas dabar patvirtinęs ne aisčių, bet baltų vartosenos tikrumą. Konstatavęs baltų vardo vartojimą anglosaksų, prancūzų ir kt. tautų spaudoje, jis teigia,skad šį visuotinai įsigalėjusį įprotį dabar būtų ne tik labai sunku atgal atsukti, bet ir iš viso vargu ar bebūtų tai galima ir prasminga. Todėl savo straipsnį baigia šitaip: „Kol Baltijos jūra skalaus, mūsų tėvynių krantus, atrodo, be skriaudos ir sąžinės graužimo mes visi galime sutikti su šiuo mums teikiamu ir mums visiškai būdingu baltų vardu“.Taip, mes galime ir turime su šiuo visuotiniu polinkiu sutikti, nes tai verčia mus daryti ne tik geografinė padėtis, bet ir bendras likimas: visos trys valstybės — Lietuva, Latvija ir Estija — yra Baltijos pajūry, visos trys bevelk vienu laiku yra iškovojusios savo nepriklausoriiy'oę, visų trijų yra bendras likimas ir dabar. Todėl, suprantama, geresnio vardo joms pavadinti kaip baliai dabar beve'k ir neįmanoma: Baltų tautos, baltų valstybės (anglų the Baltic nations, the Baltic States) mums dabar yra tas pat, kaip lietuvių, latvių ir estų tautos, valstybės.Bet,'šitaip vartodami baltų vardą, mes turime neužmiršti, kad šis žodis turi ne vieną, bet dvi skirtingas reikšmes. Visų pirma, kaip jau anksčiau minėta, baltais dabar visuotinai yra vadinami lietuviai, latviai ir estai/ t y. indoeuropiečių ir somų atstovai drauge; čias varbiauslą vaidmenį vaidina ne kalbiniai santykiai, bet vienoda geografinė padėtis, būtent Baltijos pajūris. Kas kita yra mokslinės, visų pirma kalbotyrinės literatūros vartosena: čia baltais tėra vadinama tik indoeuropiečių šeimai priklausanti Baltijos pajūrio tautų grupė, kuriai priskiriami lietuviai, latviai, senovės prūsai, kuršiai, žiemgaliai ir sėliai. Sį kuopinį baltų indoeuropiečių tautų vardą dar visai nesamai, 1845 m., yra pradėjęs vartoti žodynininkaš G. H F. Nesselmannas,

Nuotr. „Gražina“III LTB atstovų suvažiavimo prezidiumas

The Baltic States (Pabaltijo valstybės). Atspaudas iš JAV žurnalo „The New Leader“ 1945 m. balandžio 14 d. Įvadą parašė sir Georg A. Waters, LL. D. Išleido The British League for European Freedom, Scottish Section, Edinburg.Šią nedidelę, bet kondensuotą, su dideliu politiniu įžvalgumu parašytą studiją parengė „The New Leader“ redakcijos štabas, padedamas ekspertų Estijos, Latvijos ir Lietuvos klausimais.„Estija, Latvija ir Lietuva yra pasidariusios kovų — ne tik ginklo, bet ir ideologinių jėgų kovų laukas“, rašo „The New Leader". „Tų mažų Pabaltijo valstybių likimas pasidarė kur kas reikšmingesnis, negu . kad galima spręsti iš jų geografinio bei politinio svorio... To konflikto rezultatas gali apspręsti ir kitų, daug svarbesnių Europos — ir pasaulio — konfliktų rezultatų“. Autoriai pasmerkia sovietų pretenzijų pripažinimą Teherane, Jaltoj... griežtai atmeta .klaidingą realizmą“ kuris propaguoja didžiųjų galybių hegemoniją, pagrįsta taikos sistema, ir su-

o juo vėliau yra pasekę ir kiti įvairių tautų mokslininkai; pvz. visose žymesnėse enciklopedijose baltais tėra laikomi tik Pabaltijo indoeuropiečių tautų grupė.Pats žodis baitas yra išvestas iš Baltijos Jūros vaido mare Balticum, kurį pirmą kartą sutinkame Adomo Bremeniečio XI amžiaus kronikoje. Dar anksčiau, I amžiui? po Kr., Bal- cia arba Baltla romėnų rašytojas Piinijus Senasis (23-79 m.) yra vadinęs kažkokią didelę salą. Senovėj Baltia dar buvo vadinamas ir Jutų kraštas (vok. Jiitland, anglų Jutland), šiaurinė Danijos Jutų pusiasalio dalis. Ar visi šitie pavadinimai turi ką nors bendro, dabar nelengva pasakyti. Tačiau atrodo visai galimas daiktas, kad Baltijos jūra seniau bus buvusi tik vidaus jūra arba ežeras (vok. Binnenmeer, Binnen- see), ir todėl iš pradžios galėjo būti giminga su mūsų bala „pelkė“, slavų bollo „bala, pelkė, paistas; „dumblas purvynas; kūdra, ežeras“ (iš čia rusų boioto, čekų blato...), albanų bal’t „dumblas, pelkė, molžemis“ ir kt. Kad taip iš tikrųjų galėjo būti, rodo senovinis Azovo jūros pavadinimas palus Maeotlca ir kt. Tai pat seniau ir mūsų marios šalia latvių mar’a ir prūsu mary yra buvusios na „Mecr“, „Haff“ (pig. sen.vok. aukšt.merl „stebėt „vidaus vandenys Binnensee vintieji vidaus vandenys, bala“, sen. odandų maere ..pelkė, jūra“ ir k t.), o jūra, kaip K. Būga (Kalba ir senovė, 231) yra įtikinamai įrodęs, nėra skirtina nuo lauro .šlapia, pelkėta žemė, raistas" ir kt. Visai panaš’al, iš visų pusių žemės apsupta, senovėj bala galėjo būti vadinama ir dabartinė Baltijos jūra. Toliau netiesiogiai, šis pavadinimas, gali būti susijęs su mūsų būdvardžių balas „weiss“, ballas „t. p.“ ir kt.: viena, proslavlų bolto „bala, pelkė“ pagal savo darybą yra ne kas kita, kaip sudaikta-vardėjęs niekatrosios giminės būdvardis, kuriam atitinka mūsų balls (plg. gera, gražu ir kt.); antra, kad bala gali būti pavadinta nuo baltos spalvos arba, priešingai, veikiau balta spalva nuo balos „pelkės“, rodo pvz. mūsų mulvė „pelkė, liūnas, purvynas, dumblas“ šalia būdvardžio mulvas „rausvas, gelsvas“ ir kt. Vėliau šalia baltas, baltė, balta for-

maliai galėjo atsirasti ir Baltija; dėl darybos plg. juodas: Juodija „Jiezno vis. upelis“ ir kt Taigi, šitaip suprantama Baltija gali būti pačių baltų, ne būtinai ilirų žodis, kaip kad neseniai yra manęs italų kalbininkas Bontantė. ' , , .K. Būga, sekdamas savo mokytoju K. Jauniumi, baltų vietoj yra vartojęs aisčių vardą, išvemtą iš Tacito „Germani;oj“ vartojamų „esti”. Bet kiti užsienio kalbininkai ir dalis mūsiškių nepriėmė šio pavadinimo, nes iš vienos' pusės nei vieno’e baltų

nėra • katp reikiant išaiškinta, veikiausiai tebuvo vadinami vėlesni prūsų protėviai, ne germanai, kaip kad kaikurie mokslininkai (Karste- nas, Sittigas ir kt.) yra linkę manyti. Pats Tacitas apie tai niežo griežtai nepasako, tik pastebi, kad aisčiai gyvenę prie „Suebų“ (dabartinės Baltijos) jūros, papročiais bei būdu'jie buvę artimesni svebams, o kalba britams, garbinę dievų motiną ir nešioję kuilių paveikslus, buvę darbš- tesni žemdirbiai kaip germanai ir pajūryje rinkę gintarą, jų pačių

Nuotr. „Gražina“III LTB atstovų suvažiavimo dalyviaikalboje nėra išlikusių visai patikimų aUclų vardo pėdsaku; Nesselmanno žodyną vartojamos Airmarės „Kuršių marles“ niekur kitur nėra parūdytos, todėl kaip J. Gerulis savo laiku yra manęs, tai lengvai gali būti vien mokslinė pramonė. Iš kitos pusės, Tacito aisčiais (Aestiorum genies), kurių etimologija lig šiol dar
Knygos apie Lieiuvq

glesuin vadinamą Šitos paviršutinės žinios nieko nesako apie aisčių ger- maniškumą. Jei nėra įrodyta, kad vėlesni prūsai būtų pažinę dievų (arba dievo) motiną bei kuilių paveikslus, tai dar negalima pasakyti, kad jie to anksčiau nebūtų žinoję. Nestebėtina ir tai„ kad aisčiai savo kalba buvę artimesni britams negu
kritikuoja rusų — net nebolševikų! — pretenzijas į Pabaltijo valstybes, kurios tik.Lietuvos Brastos sutartimi tebuvusios atskirtos nuo Rusijos. Padaręs istorinę apžvalgą, pagrįstą dokumentiniais faktais tiek iš nepriklausomojo Pabaltijo valstybių meto, tiek iš abiejų pastarųjų okupacijų, „The New Leader“ prieina išvados, kad Pabaltijo valstybės buvo pozityvūs tarptautinės bendruomenės nariai ir kad vėl tokie jie tepasidarys, atgavę laisvę.Angliškojo atspaudo įžangoj sir George A. Waters (tą rašinį rašęs 1945 m. rugpiūčio mėn.) iškelia tokius sovietinės Pabaltijo kraštų okupacijos aspektus, kurie tik dabar pradeda aktualiai dominti vakarinių demokratijų opiniją, o ypačiai generalinius štabus: „Kodėl Stalinas taip trokšta kontroliuoti Pabaltijos valstybes su jų ilgu ir strategiškai reikšmingu pajūriu? ... Tam, kad sustiprintų savo gynimą užpuolimo atveju? Bet kas gi jį puls?... Visiškai apvaldydamas Baltijos jūrą, Stalinas garma-visą eilę oro ir jūros bazių, iš kurių jis gali grasinti ir dominuoti 

germanams, nes tiek aisčių, tiek britų kalbose nebuvo vadinamos!os\er- maniškos priebalsių paskaitos (Laut- verschiebung). Pagaliau aisčiams priskiriamas gintaro • pavadinimas glesum galėjo būti jų pažintas nuo savo kaimynų germanų arba, kaip J. Endzelynas, senprušų valoda, 7 psl., mano, galėjo būti aisčių bei germanų kalbų bendrybė; latvių tarmėse pažįstamas .gli: sis „gintaras“, kaip rodo ilgasis y, yra kildintinas iš prūsų' gle: sa. Bet, svarbiausia, Tacito 'aisčiai Baltijos pajūry yra randami ir vėlesniais amžiais: juos . Čia mini gotų istorikas Kasiodoras, vėliau Jordanis, Karolio Didžiojo bio» grafas EInhardas ir pagaliau anglosaksų keliauninkas Vulfstanas. Šis pakutlnysis keliaudamas pastebėjo, kad Vysla teka nuo pietų iš veonodų (arba venetų, t. y. slavų) žemės (weonodland), o Ilfingas (vok. Elbing) nuo rytų iš aisčių žemės (East- lande), kur^esąs Trūso ežeras (dabar vok. Drausensee, liet būtų Drūsno, plg. Drūsėnai ir kt) fr daugybė miestų; kiekvienas aisčių miestas turįs savo karalių; karalius ir turtingieji' gerią kumelės pieną, o neturtingieji ir vergai midų, ir 11Iš visų šitų nuotrupinių istorinių žinių matyti, kad aisčiai nuo senovės ligi IX-X a. po Kr. yra gyvenę į rytus nuo Vyslos prie Baltijos jūros, t y. vėlyvesniuose Prūsuose. Vulfs- tano minimieji aisčių vietovardžiai ir papročiai sutinka su vėlesnįų prūsų atitinkamais vietovardžiais bei papročiais. Pagaliau archeologai yra vėliau konstatavę anksty vesniųjų aisčių ir vėlesniųjų prūsų medžiaginės kultūros tolydumą. Tad iš to tenka pripažinti, kad aisčiai iš tikrųjų tėra buvę tik prūsų protėviai, ir todėl kitos baltų padermės jais visai senovėj negalėjd būti vadinamos. (nukelta į 4 psL)
Skandinavijos valstybėms... ir kurios jam bus tramplynas bet kuriuo metu užpulti beginklę Vokietiją ir Daniją... Būtų šioks toks užtikrinimas, mažytė auka taikos dievaitei, jeigu stebuklingu būdu — o -tai ne- turė.ų būti stebuklas — Rusija būtų pastūmėta išsinešdinti iš Pabaltijo valstybių, kad jos būtų paliktos savarankiai valdytis laisvai dalyvaudamos laisvų ir patenkintų tautų bendruomenėj“.Britų autorius reiškia visišką Pabaltijo valstybių konstruktyvumo pripažinimą: „Išsilaisvinusios (Pabaltijo) valstybės ypatingai įtikinamu būdu įrodė savo teisę ir pribrendimą nepriklausomybei... tarp- 'kary sukurdamos laimingas, klestinčias, pažangias bendruomenes, einančias demokratijos keliu“. Sovietų ir vokiečių agresiją 'Waters vadina „šlykščių ir begėdišku imperializmo aktu, kuris sukrečia kiekvieną taiką branginantį žmogų“, ir prisideda prie „The New Leader“ išvados, jog „Pabaltijo valstybių laisvė yra neatskiriama Europos laisvės dalis“

ST. TAMULA1TI5 SVEČIAIkaip žvirbliai bokšto viršūnėje Balti debesėliai, lyg pieno putos, atplaukdavo iš vakarų ir maž tesugaišę, nerūpestingi ir laisvi, vėl slinkdavo tolyn. .Keleivių nuotaika krito. Pirk- lienė pareiškė grįžtanti atgal, nes toliau kopti nesąmonė: viršūnė dar toli, o sunkumai j didėja; pati jaučiasi pailsusi, įkyrėję ir,nors, regįlniai patscsuk'Iūs. bet juos galima lengvai pamatyti atvirutėse, kurios kainuoja tiek, kiek du vidutiniai agurkai. Vaikai, kurie dar buvo neįvargę, vypsojo abejingai, nežinodami, kas čia pagaliau darosi jr dėl ko taip ilgai nepamato žadėtų sidabro paukščių su auksinėmis uodegomis.Pirklys nedviprasmiškai stojo žmo= nos pusėn.— Taip ir bus, — patvirtino jis, ’sučiaupdamas ryžtingai lūpas, — turim sukti kulnis atgal, kol nevėlu ir kol perdaug nenutolom nuo takų Kliūtys menkos, tiesa, bet vis gausėja. O šimtas uodų kumelę paplauna, nepamirškim. Kažin ar be- suspėsim į vakarinį pašto vežimą? . . .Virš uolų nuo slėnių pusės, skrido būrelis baltų paukščių Vikriai mosuodami sparnais, lengvi ir nerūpestingi, jie atrodė panašūs į laimingas sielas, išsivadavusias iš riebių kūnų. Pirklys pamatė juos ir tuoj pažino savo balandžius. Kaip gi, jo balandžiai, tikriausiai, taip! Na, tik, želėk Dieve, kas galėtų pamanyti. kad ir jie atskrenda čia į

3. KALNUPirklys, l?g negirdėjęs vilų p: bų, tęsė toliau.— Už menininko tekėti, mano mieli, didelė auka ir rizika moteriai. Menininkas — žmogus, kuris pusę savo gyvenimo praleidžia pakvaišu- sioje būklėje — taip, taip, nesijuokit, aš žinau! — ir blaiviai ima galvoti tik karčiamoje, tik karčiamoje. Jis nerealistas ir nepraktikas, o moteris, būdamas tikroji šios žemės gyventoja, yra ir realistė ir praktikė. Ji nori padoresnio buto, žmoniškesnio drabužio, pagaliau nori savo aplinkumoje būti visų gerbiama. Na. ir ką, jei jos vyrui, tam protingam pakvaišėliui, šita visa, taip sakant, tik nusispiauti, tik nusispiauti. Beprasmiškas kliedėjimas apie grožį, apie kažkokį naują nuostabų pasaulį, kurį jis norįs atverti mums, nevertiesiems, nerimas, veržimasis, nesuprantami dvasiniai kentėjimai, pamėgimas vienatvės, ullojimai su draugais, na, ir kitos keistenybės aiškiai kalba, ką moteris išsirinko savo gyvenimo draugu ir savo vaiku, tėvu. Sakyk, ar gali tarp jų būti sutarimas ilgesnis kaip pusė metų? ... Nebent ji vargšė aukotųsi . . .Saulė buvo pačiame vidudienyje, vėjelio nė krust, ir oras kvepėjo kalnų gėlėmis ir žemuogėmis. Pro šalį pradūmė būrelis ožkų genamas keistos baimės ar gal miškų dievo Pano.Kai pakopė aukštyn ant naujo gūbrio, vėl išvydo -blizgančias saulės spinduliuose viršūnes, virš kurių lėtai ir iškilmingai skrajojo keli arai; jie a rįdė labai mažučiai, toki maži, 

kalnus, tie mieli drąsūs paukšteliai, palikę jo turtingą kiemą, pilną žirnių bei kviečių. Nuostabu, nuostabu! . . . Užvertęs galvą, jis ėmė moti skrybėle, neįtikėtinai plonai šaukdamas: tu-liu-liu-liu, paukšteliai, paukšteliai,, tu-liu-liu-liu!Greit pažino balandžiai savo duos- nųjį viešpatį. Apsukę kelis ratus- jie nusileido ant gretimos uolos, o nuo 4ia vienas paskui kitą purptelėjo prie pirklio kojų, stebėdamiesi, dėl ko šis taip ilgai nepila kviečių ant žemės. Vienas iš pačių drąsiausių užtūpė šeimininkui ant peties paveizėti į kišenes.— O jūs mano balandėliai, balti angelėliai! — šnekėjo pirklys, berdamas duonos trupinius. — Paleskit duonytės, duonytės!— Sugauk man vieną, pone pirkly, — staiga prabilo. Julija. — Noriu pasikalbėti su juo, tai mielas sutvėrimėlis.— Ne, ne, kur gi! — kriuktelėjo šis. — Kam gąsdinti, tavęs jie bijo, matai gi.Pats paėmė balandį į rankas ir glamonėjo, kišdamas snapą į vešlius ūsus. Staiga atsisuko į Steponą ir lyg ką atsiminęs tarė:— Va, žinai ką, jaunuoli! Veizėk, palieku šį paukštį tau. Imk, nepaleisk, bet ir nespausk, ne. Kai užkilusi kur tarp uolų arba reikės, taip sakant, kitokios pagalbos, pasiųsk per jį žinią miestan. Mes jau. taip sakant . . .— Balandis! Dėkui! — nudžiugo Steponas. — Naujas mano draugas! Per jį pranešiu slėniams, kad aukščiausią Viršūnę pasiekiau. Žinokit, dabar kopsiu jau į pačią aukščiausią.— Hm, kopk kad ir pas patį Dievulį į svečius. Esi laisvas. Vis 

dėlto gaila mums tavęs, berneli, labai gaila, ir jei nebūtum toks užkietėjęs ir savotiškas, prašyčiau nesiskirti.Julija stovėjo šalia, klausydama jų kalbos; ji buvo truputį nuliūdusi.— Vadinas, rimtai mus palieki, Steponai? Skiriesi vienas? . . . Na, niekuomet nepagalvojau kad taip atsitiks, niekuomet— Jūs gi mane paliekat, ne aš jus. Aš einu,, kur esame visi nutarę, jūs gi grįžtat iš pusiaukelės. O gal keliautum drauge su manimi, Julija? . . . Man būtų didelė paguoda.Valandėlę tylėjo, sumišusi ir nuleidusi aids.— Tikrai norėčiau keliauti drauge, — pasakė, žvilgtelėjusi į jo veidą, — bet . . . nesijuok tik, praplyšo abu bateliai. Be to, mano kojos visiškai nepratusios po gyvąją gamtą, kur nei takų, nei patogumų Negaliu kopti, Steponai! . . . Grįžęs, manau, viską man papasakosi. Aš klausysiuos tavęs ir vaizduosiuos, tartum pati visur būčiau buvuši. Juk taip, gerai?Saitas rankų paspaudimas, keli atsisveikinimo žodžiai — ir didysis būrelis pasuka žemyn; vienišas žmo= gus su kuprine ir lazda rankoje žengia ryžtingai priešingon pusėn. Sudiev draugija, slėniai ir pirklio pamėgti kalnų takai! Ar greit juos bepamatys? . . . Paliktas, nesuprastas, slapčiomis išjuoktas — štai jo, vadovo, kelias, kuriuo turi toliau kantriai eiti.Nenusimins. Argi pirmą kartą deda kojas tyliose gamtos platybėse? — ar pirmą kartą pasijunta svetimas artimųjų draugų tarpe? ... E, mokės keliauti ir vienas.Gyveno mieste, dirbo kabinetuose, užkandžiavo lokaluose, aplinkybėse, 

kur žmonių sielos sudžiūsta į laibus viržius arba lieka pilvotos kaip ir jų kūnai; nusižiūrėjęs į kitus, ilgai vaikėsi pilietiškąją, laimužę, išvysdamas ją čįa dailiose moteryse, čia sporte, čia daug žadančio rašeivos leidiniuose, čia laimingose vedybose, čia kortose, čia bonkų dugnuose... O vis tik nežuvo, neištirpo minioje, kaip ištirpsta juodvarnis kitų juodvarnių tarpe, arba pavasarinis sniegas savo brolyje vandenyje.Į viršūnes išsirengė pirmą kartą. Baugu čia vienam, bet taip laisva, tylų didinga. Reikalų ir rūpesčių nėra, siela lengva ir skaidri, lyg po maudyklės. Ak, tie jo reikalai, gyvybiniai reikalai!.. . . Kaip jie nūnai panašūs į skruzdėlės kelionę, kuri susirūpinusi ir nusikamavusi veika didžiuoju vabalų taku stambų šapą skruzdėlynan.Sustojęs klausėsi tyliosios žemės kalbos, laiminančios jo žingsnius, stebėjo dantytas kalnų keteras, žiūrėjo į mėlynas tolumas, kur sumirgėdavo neįvykdomi žavūs ateities lūkesčiai, pindamiesi su buvusių dienų nuotrupomis, verčiančiomis taip stipriai susopti širdį, taip atsidusti kiūtinę.Pakilęs vėl kopė per šlaitus, žengė pro miškus, lipo į skardžius, lenkė tarpeklius. Kojose juto skausmą, o kakta ir smilkiniai sravėjo prakaitu.Priešais išvydo naujas uolas. Uolos pilkšvos, išskalautos per ilgus amžius lietaus, masyviais gabalais, kai kurios panašios į paminklus ar statulas, kurias prieš tūkstančius metų milžinai iškalė savo atminimui. Du ar trys keleiviai čia drąsiai koptų su virvėmis aukštyn, ir jų kelionė i viršūnę sutrumpėtų kelis kartus; vienišas žmogus to niekuomet nepadarys. (P. d.)
i
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Į sunkų, bet garbingą darbą palydint Vyr. Fiz. Aukl. ir 
Sporto Komitetas

Sdnveinfurt. — Nuo tolimo Dani
jos Pasienio ir kalnuotų Vokietijos 
pietų, iš didesnių bei mažesnių sto
vyklų, suvažiavo lietuviai tremtiniai 
į tretįjį seimelį aptarti savo aktua
liųjų klausimų, išspręsti rūpimas 
problemas ir išrinkti vadovaujan
čius asmenis, kurie rūpintūs ir ats
tovautų mūsų interesus.

Trečiajam ir jubiliejiniam (pirmas 
įvyko 1946 m. kovo 3—4 d.) suva
žiavimui, kuris įvyko šių metų kovo 
3—4 4 Schweinfurto stovykloje, vis 
sunkėjant mūsų padėčiai ir Europą 
apgaubus netikrumo ir baimės dva
siai, buvo skiriama daug reikšmės. 
Atstovų veiduose atsispindi susirū
pinimas, daug ką ir ta trijų metų 
tremtis gerokai paveikė, išvagojo 
raukšles.

Suvažiavimą atidarė seniausias 
amžiumi atstovas, kviesdamas dar
bingoje Ir nuoširdžioje nuotaikoje 
išspręsti ir apsvarstyti darbotvarkėje 
numatytus klausimus.

LTBendruosnenės Vyr. Komiteto 
pirmininkas Dr. A. Gylys padaro pra
nešimą apie nuveiktus organizacinius 
darbus, santykius su EUCOM ir PC 
IRO, Pabaltės Tautų Komitetais ir 
Tarptautiniu Komitetu, apie svarbes
nius Vyr. Komiteto nutarimus, švie
timo bei kultūros darbą ir finansinę 
padėtį.

Po Vyr. Kontrolės Komisijos pra
nešimo patvirtiniama piniginė apsys- 
kaita, dėkojama Vyr. Komitetui už 
atliktą darbą.

Turėtas Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės statutas, pagal kurį tvar- 
kėmės du metus, buvo reikalingas 
kai kurių pakeitimų. Juos iššaukė

III LTB ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS SCHWEINFURTE
pats gyvenimas, iškėlęs eilę būtinų 
pataisų, prisitaikant naujoms trem
ties sąlygoms. Sį reikalą apsvarstė 
Vyr. Komiteto ir teisininkų speciali 
komisija ir pateikė suvažiavimui 
svarstyti ir priimti pataisytą ir pa
pildytą statutą.

Po gana ilgokai trukusių diskusijų 
su kaikuriomis pataisomis statutas 
priimtas. Ar jis bus geresnis — paro
dys ateitis. Gaila tik, kad su jo pro
jektu atstovai galėjo susipažinti tik 
atvykę į suvažiavimą ir neturėjo nei 
progos, nei laiko statutą nuodugniau 
peržiūrėti. Skubotumo išdavas atsto
vai pamatė dar net neišsiskirstė. 
Prie LTB apylinkės komitetų būtinai 
reikalinga sudaryti tarybas, dėl ku
rių suvažiavimo metu, pagrindinai 
neįsigilinus į reikalą, buvo pasisakyta 
neigiamai. Tos tarybos talkininkautų 
Komitetui ir būtų pagrindinis pata
riamasis organas.

Statuto priedą — Nuostatai kovai 
su tremtinių destruktyviu elementu 
— suvažiavimas pavedė suredaguoti 
teisininkų komisijai — pagal okupa
cinės valdžios nustatytas teisines 
normas.

Antrąjį priedą — Lietuvių trem
tinių švietimo nuostatai — nutarta 
papildyti, jog švietimo valdybą ren
ka LTB Vyr. Komitetas iš asmenų, 
turinčių akademinį išsilavinimą, il
gesnį laiką dirbusių švietimo srityje 
ir tiesiogiai vadovaujančių savo spe
cialybės sričiai.

Vadovaujančių organų atstovas, 
referuodamas tremtinių įkurdinimo 
klausimą, savo pranešime nušvietė

esamą padėtį ir kas yra padaryta 
tremtinių emigracijos ir įkurdinimo 
reikalu. Trumpai pasakius, dairo
masi ir laukiama.

pykdomosios rarybos atstovas pa
darė pelitinį ir aktualiais tremtinių 
bendruomenės gyvenimo klausimais 
pranešimą. \

Vyr. Komiteto būstinę nutarta pa
likti ten pat. Išrinktas naujas Ko
mitetas iš 9 asmenų. Kandidatais, 
kurie buvo renkami atskirai, išrinkti 
7 asmenys.

Rezoliucijose pareikšta padėka va
dovaujantiems organams už atliktą 
darbą, o jų vedamai laisvės kovai 
visiškas pritarimas; pasisakyta už 
skubaus propagandos ir informaci
jos išplėtimo reikalą, emigracijos, 
sustiprintos kovos su negerovėmis 
ir tautiškumo apsaugojimo klausi
mais.

Didz. Lietuviui akademija
Augustdorf. — LSS Brolijos Vadjja 

ir LTB Augustdorfo komitetas kovo 
21 d. 16 vai. Augustdorfo stovykloje 
(prie Detmoldo) ruošia akademiją 
garbingiausiam Tautos Žadintojui dr. 
Vydūnui pagerbti jo 80 m. sukakties 
proga. Programoje dalyvauja Vals
tybinės Operos solistai Juzė Augai- 
tytė ir V. Baltrušaitis bei dramos 
aktorius J. Gučius.

Be koncertinės dalies, bus Pr. 
Naujokaičio ir A. Krauso paskaitos.

Akademijoj dalyvauja ir pats Jubi
liatas. Sveikinimai siųstini rengėjų 
vardu: (21a) Augustdorf b. Detmold, 
Litauisches Lager.

Nutarta pasveikinti Sv. Tėvą, va
dovaujančius organus, mūsų diplo
matinius atstovus, BALFą, Amerikos 
lietuvius ir visas kitas organizacijas 
bei institucijas, kurios prisideda 
prie tremtinių būklės gerinimo Ir jų 
vedamos laisvės kovos stiprinimo.

Antrą suvažiavimo dieną, kovo 4 d., 
atstovai dalyvavo pamaldose, kurių 
metu giedojo Lietuvių Tautinio An
samblio choras. Vakarė buvo su
rengtas religinis koncertas, kurio 
programą išpildė tas pats muziko 
Stp. Sodeikos vedamas choras.

Dvi dienas trūkęs tretysis seimelis 
pasibaigė. Mes radome žmonių, ku
rie susilaukė atstovų pasitikėjimo 
ir sutiko būti mūsų reprezentantais. 
Jie tvarkys Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės rūmą, kurį mes patys 
pastatėme ir dabar suvažiavę atsto
vai atremontavo.

Jei bus idealizmo, pasiaukojimo, 
nenuilstamo darbštumo ir tinkamo 
visos mūsų bendruomenės reprezen- 
tavimo, bei jos reikalu gynimo, nors 
ir sunkiose ir vargingose sąlygose, 
Vyr. Komitetas savo uždavinį tinka
mai atliks, ir mes džiaugsimės, kad 
mūsų pasitikėjimą neapvyliamas. 
Tokia mintimi išsiskirstė atstovai, 
visos Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės vardu linkėdami sėkmingo 
darbo. ' Vyt K. Prutenis

skelbia:
1. Krepšinio rinktinių sudarymas. 

S. m. balandžio mėn. 23—25 d. Lū- 
becke įvyksta tarpvalstybinės Lietu
va - Latvija - Estija vyrų krepšinio ir 
tinklinio ir moterų tinklinio rungty
nės. Šioms rungtynėms lietuvių krep= 
šinio rinktinę sudarys šie žaidikai: 
Andriulis II, Andriulis III, Birutis, 
Gailius, Ginčiauskas, Grybauskas, 
Kikilas, Lauraitis, Norkus I, Puzi- 
nauskas ir Sventickas.

Krepšinio rinktinės treneriu ski
riamas Grybauskas.

Vyrų ir moterų tinklinio rinktinių 
sudėtys, bus paskelbtos vėliau.

2. S. m. balandžio mėn. 4 d. Kemp- 
tene įvyksta tarpvalstybinės Lietuva- 
Latvija jaunių krepšinio ir tinklinio 
rungtynės. Šioms rungtynėms lietu
vių jaunių rinktinę sudarys šie žai
dikai: Grudžinskas, Puodžiūnas, Mi
kulskis, Dubickas, Zdanavičius, Gi- 
lys, Eidėnas, Muliolis, Gedgaudas ir 
Laukaitis.

Jaunių krepšinio rinktinės treneriu 
skiriamas Adolfas Andriulis.

Jaunių tinklinio rinktinę atstovaus 
Dillingeno gimnazijos jauniai.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

Aisčiai ir baltai

Lietuvių Atletų Klubas Brooklyne
Dar nepriklausomoj Lietuvoj, o 

'taip pat tremtyje teko girdėti apie 
Lietuvių Atletų klubą Brooklyne. 
Kiek mus pasiekdavo žinios iš ana
pus Atlanto, klubas garsėjo ypa
tingai imtyninkals, kurie buvo susi
kūrę tarptautinio garso vardą. Atsi
dūrus Naujajame'pasaulyje, teko ne 
kartą lankytis pačiame klube ir 
daugiau sužinoti iš klubo istorijos.

Lietuvių Atletų klubas Brooklyne 
yra vienas iš seniausių lietuvių su
sibūrimų JAV, ir jo Įkūrimo data 
siekia 1903 m. balandžio 7 d. Dabar 
sunku įsivaizduoti, kaip sunku buvo 
tais laikais, kai lietuviams ateiviams 
teko kovoti už savąją tautybę kad ir 
tose pat JAV, kur lietuviai buvo 
maišomi su rusais, lenkais, įkurti 
savaimingą klubą ir aiškiai pabrėžti 
savo savitumą. Energingų pasiryžė
lių iniciatyva pralaužė visas kliūtis, 
ir klubas vis daugiau plėtė savo 
veiklą. Iš pradžių klubas turėjo pa
talpas Metropolian avenue, o vėliau, 
1921 metais, nuspręsta pirkti nuosa
vus namus, nes klubo ižde jau buvo 
suplaukę apie 4000 dolerių. Pirkimu 
rūpinosi menedžeris Joseph Pater
son, Antanas Longaitls ir dabar jau 
miręs Jonas Matulevičius. Marcy 
avenue 168 buvo užtiktas keturių 
aukštų namas ir už Jį sulygta 10.000 
doL Namą pirkus, jį teko pagrindi
nai remontuoti ir pritaikyti klubo 
reikalams. Roosevelto laikais (1934 
m.) klubas gavo licenziją ir taip 
buvo visais atžvilgiais legalizuotas.

MUSU SPORTO BENDRADARBIO

Šiuo metu klubas yra praturtėjęs, 
ir jo namas su pinigais banke yra 
vertas apie 45.000 dol.

Lengvindamas savo nariams daly
vauti sportinėj veikloj, klubas arti
mai bendradarbiauja su YMCA. 
Klubo nariai turi daug lengvatų 
naudotis YMCA sportiniais Įrengi
mais, kurių šešių aukštų name ne
stinga — pradedant baseinu ir bai
giant krepšinio sale.

•Buvo laikai, kai klubas turėjo 
savo tarpe žymių imtyninkų, boksi
ninkų, beisbolo krepšinio komandas 
ir kt. Antrasis pasaulinis karas gero
kai atiliepė į klubo sportinę veiklą, 
bet dabar vis daugiau atsigaunama 
ir rūpinamasi sportine veikla. Pra
eitą vasarą klubas turėjo lietuvišką 
beisbolo komandą. Tikimasi naujų 
narių susilaukti iš naujųjų ateivių, 
kurių tarpe pasitaiko vienas kitas žy
mus sportininkas. Kai kurie iš nau
jųjų ateivių jau yra įstoję į klubą ir 
prisideda prie jo veiklos. Kadangi 
klubas teikia patogias sąly
gas, tenka laukti, jog naujieji atei
viai nepabirs atskirai, bet prisijungs 
prie klubo ir galės reikštis lietuviško 
vieneto vardu. Klubas dabar turi 
apie 200 narių.

Iš pasižymėjusių sportininkų klubo 
garbės nariu yra buv. sunkaus sv. 
pasaulio bokso meisteris Sharkey- 
Zukauskas, su kuriuo klubas palaiko

glaudžius santykius. Kiti garbės na
riai: pagarsėjęs lietuvių stipruolis 
Andrius Kundrotas (miręs), Antanas 
Brazaitis (miręs po įvykių ringe), 
Juozas Kamaras ir Europos lietu
viams gerai pažįstamas Karolis Po
žėla. Visi jie gero garso imtyninkai. 
Karolis Požėla ir šiuo metu akty
viai darbuojasi kaip imtynių mene
džeris. Jo veikimo plotas — visos 
Jungtinės Amerikos Valstybės.

Daugis klubo įkūrėjų, klubo vete
ranų, dabar jau pasitraukę iš gyvųjų 
tarpo. Praeitais metais mirė O. Zai- 
nauskas, Joseph Kasperskas, John 
Bush, Charlie Piešinis, Jonas Tulaba. 
Visi jie suvalkiečiai, iš Marijampolės 
ar Vilkaviškio. Tai žymūs klubo vei
kėjai1, daug nusipelnę klubo labui.-

Dabartinę klubo valdybą sudaro: 
pirmininkas Joseph Peterson, vice
pirmininkas Frank Venis, iždininkas 
Danielius Averka, finansų sekretorius 
Charlie Mitchell, sekretorius Walter 
Gerdis, menedžeris Steponas Briedis, 
biznio gaspadorius Billy Velton. Klu
bas savo namuose turi barą, kuris 
turi pasisekimo, o viršuj — salę su
sirinkimams, kuria naudojasi ir nau
jieji ateiviai savo informacinėms su
eigoms.

Klube vyrauja nuoširdi lietuviška 
nuotaika ir, kiek pasikalbėjus su 
klubo vadovybe ar pavieniais nariais 
aiškėja, klubas ruošiasi paremti lie
tuvių krepšinio rinktinę Vokietijoje.

K. Cerkeliūnas |

(atkelta iš 3 psL)
Bet K. Būga savo knygelėj „Aisčių 

praeitis vietų vardų šviesoje“ (6 psL) 
dėl to rašo: „Kadangi aisčio vardas 
nuo X amžiaus nėra reikalingas prū
sų tautai vadinti, tai ji šiandien ga- 
lėtumbim suvartoti vardu visai gi
minei, kurios nariais yra ne tiktai 
prūsai (senovės tikrieji aisčiai) bet 
ir lietuviai, latviai, žiemgaliai, sėliai 
ir kuršiai“. Ir toliau jis dar priduria: 
„Baltų vardas prūsams galėtų tikti, 
nes jie Kristaus gimimo gadynėje 
jau buvo pasiekę Baltijos jurą. Bet 
anos gadynės (I-II amžiaus po Kr.) 
lietuviams, latviams, žiemgaliams, 
sėliams ir kuršiams! baltų vardas visai 
netinka, nes visos šitos tautos tuo
met dar tebegyveno toli i rytus nuo 
Baltijos jūros.“ Tačiau šitos teorijos 
dabar ištisai jau nebegalime priimti: 
vėlyvesnių laikų archeologiniai tyri
nėjimai rodo, kad savaiminga Ryt
prūsių kultūra gimininga lietuvių bei 
latvių kultūrai, yra randama jau se
najame žalvario amžiuje, t. y. 1400— 
1000 m. pr. Kr., ir nuo to laiko ji 
tolydžio, nenutrūkstamai yra klestė
jusi net ligi pat Ordino laikų. Taigi, 
senovės prūsų protėviai, aisčiai, tarp 
Vyslos bei Nemuno Baltijos pajūryje 
yra gyvenę ne tik Kristaus laikais,- 
jų dvi padermės, galindai bei sūdu
viai, toje vietoje tuo metu yra mi
nimi graikų geografo Ptolemajaus,— 
bet beveik pusantro tūkstančio metų 
anksčiau. Taip pat, kaip archeolo
gija rodo, žymiai anksčiau, negu K. 
Būga manė, Baltijos pajūry, į pietus 
nuo Liepojos ir Klaipėdos aplinkėse 
ligi Nemuno, yra klestėjusi kita kul
tūra, panaši į prūsų, ir nematyti, 
kad ji vėlyvesniais amžiais būtų 
kiek žymiau pakitėjusi. Vadinasi, ir

kuršiai, kaip ir prūsai, yra laikytini 
senais Pabaltijo gyventojais. Paga
liau visai netoli nuo jūros, šių dienų 
Duobelės, Bauskės, Tukumo ir jiš 
dalies Rygos bei Šiaulių apskrityse, 
yra gyvenę žiemgaliai.

Tuo būdu matyti, kad baltų vardas 
ne tik geografiškai, bet istoriškai
gerai tinka ne tik prūsams, bet ir 
kuršiams, žiemgaliams, o su jais 
drauge pagaliau ir visoms kitoms
baltų padermėms, kurios senovėje 
buvo rytuose nutįsusios net ligi
Tverės Kalugos linijos, o pietuose 
ligi Pripeties .balų ir šiaurėje ligi 
Dauguvos vidurupio. Visas baltų 
tautas- draugėn riša ne tik kalbų
giminingumas, bet ir jų kultūros 
tolydumas, todėl joms visoms labai 
gerai tinka ir bendras baltiškas pa
vadinimas: nuo pat žilosios senovės 
gyvendamos Pabaltijy ir nuo Vyslos 
ligi tolimųjų rytų sukūrusios .savai
mingą tolydinę kultūrą, prūsų, kur
šių, žiemgalių, lietuvių, latvių ir 
sėlių padermės (tautos) gali būti 
veikiau baltais Vadinamos, negu
estai bei suomiai, kurie senų seno
vėj yra gyvenę ne Pabaltijy, bet de- 
bąrtinės Rusijos vidury, Payolgyje. 
Bfft kadangi iš visų šitų padermių lig 
šių dienų bėra išlikę tik latviai ir lie
tuviai, o dabartinis bendras likimas 
su jais drauge sieja ir estus, tad 
baltų vardu dabar galime vadinti ir 
šias tris tautas drauge, visai neatsi
žvelgdami j jų kajbų skirtybes. Šituo 
būdu baltai mums dabar yra dve
jopi: seni indoeuropiečiai ir, indo
europiečių bei somų giminės (estų) 
junginys. Senoviniais aisčiais galime 
ir toliau vadinti tik prūsų protėvius, 
kurie tuo vardu jau nuo senovės yra 
pažįstami. |
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9. FERENC NAGY

Tragiškas kelias
Persunku būtų atpasakoti tokios 

padėties sukeltą vidinę įtampą ir 
konflikus, tą nemigą, slogutį ir jaus
mų maišatį. Manyje dar buvo pakan
kama! ūkininko nervų ir atkaklumo. 
Tačiau, atėjus gegužiui, ir aš paju
tau, kad esu pervargęs ir reikalingas 
poilsio.

Pagaliau, pamatęs, kad ir Ameri
kos bei Anglijos pastangos Bela Ko
vacs reikalu liko be vislų, supratau, 
jog ir mano žygiai jokios naudos ne- 
beatneš. Tačiau, neatsižvelgdamas į 
tai, nenurimau, nors iš rusų tebe
guldavau vis tą patį stereotipinį at
sakymą: „Kvota tebevedama". Su 
Kavacsu susirišti negalėjau. Nega
lėjau ir sužinoti, kur jį rusai buvo 
nugabenę.

Iš kitos pusės gegužės mėnesį 
spaudimas šiek tiek sumažėjo ir ko
munistai pradėjo elgtis geriau. Tat 
buvo viena iš tu pertraukų, kurios, 
nors ir nepasitikėjimą sukeldavo, 
tačiau vis dėlto ir naujų apgaulingų 
vilčių mumyse pažadindavo.

Visų partijų vadai pradėjo mane 
spausti, kad išvykčiau pailsėti, žadė
dami iki sugrįžimo išlaikyti politinę 
ramybę. Aš, žinoma, žinojau, kad 
sunkiausioji kova mūsų dar tebe
laukia, tačiau tikėjausi per trejetą 
savaičių Šveicarijoje atgauti savo 
jėgas. Tuo pačiu tikėjausi laimėsiąs 
laiko, nes taikos sutartis trejetą sa
vaičių priartės. Taip aš galvojau 
Prieš pat išvykdamas susitikau dar 
gen. Svirldovą, kuris man parodė 
nuostabiai draugišką veido išraišką,

duodamas suprasti, kad jis mano 
atostogomis esąs patenkintas.

Gegužės 14 d. abu su žmona per 
Austriją automobiliu išvykome į 
ištrėmimą. Visus savo dokumentus 
ir užrašus palikau Budapešte, mūsų 
penkerių metų sūnelis Laclka liko 
pas draugus kaime.

Mudu su žmona jau seniai džiu
gino kelionė į Šveicariją. Mūsų duk
tė Juliska ten lankė mokyklą. Mane, 
kaip ūkininkų vadą, nepaprastai do
mino šveicarų žemės ūkis. Išdalinus 
Vengrijos dvarus, mūsų ūkininkai 
gavo žemės, tačiau jiems trūko žinių, 
kaip mažuosius ūkelius padaryti 
produktingais. Aš norėjau savo aki
mis pamatyti, kaip ūkininkavo to
kių ūkių specialistai šveicarai. Vė
liau galvojau eilę apmokytų ūkinin
kų pasiųsti Šveicarijon, kad jie ga
lėtų išstudijuoti šveicarų ūkininka
vimo metodus ir juos pritaikyti ven
grų ūkiams. Todėl, prieš išvykda
mas, kreipiausi į Šveicarijos pasiun
tinį Budapešte, kuris man mielai 
paruošė kelionės per Šveicariją pla
ną pagal kurį norėjau pamatyti gra
žiausiuosius ūkius ir žemės ūkio 
mokyklas. Aš žinojau, kad tokia ke
lionė man suteiks daugiau poilsio, 
negu tuščias slankiojimas paežerėse.

Kasdieninių savo išvykų metu aš 
daug ko pasimokiau. Studijavau so
dininkystę gražiuosiuose Rhone slė
nio soduose, gyvulių auginimo-me- 
todus Slmrnen slėnyje, paukštinin
kystės fermas Zollikofene ir garsią
sias Alpių ganyklas.

Praslinkus dešimčiai dienų Švei
carijoje, iš Vevey kalbėjausi tele
fonu su prezidentu Tildy. Jis mah 
pasakojo, kad politinė tyla, neskai
tant keleto mažų puolimų prieš 
mane, tebesitęsia; jo nuomone, aš 
galėsiąs ramiai, be jokių trukdymų 
savo atostogomis iki galo pasinau
doti. Į Vengriją grįžti buvau nutna- 
tęs birželio 3 dieną.

Besidžiaugdamas saule, šviežiu 
oru ir laukais, bestebėdamas, kaip 
gražiai šveicarai išnaudoja avo ma
žuosius ūkelius, atgavau savo jėgas 
ir nuotaiką: na, ir Vengrijoje bus 
viskas tvarkoj. Tarptautiniai hori
zontai pragiedrės. Rusų spaudimas 
palaipsniui atsileis, o vengrai, gy
vendami laisvi, savo kraštą pavers 
tokiu pat gražiu sodu kaip ir Švei
carija. Ir savo sklypą padarysiu gra
žiu pavyzdiniu ūkeliu. — Taip gal
vojau tyrame, švariame kalnų ore.

Tačiau gegužės 28 d., prieš 7 vai., 
grįžus į viešbutį Locame, manęs 
laukė pasikalbėjimas telefonu. 
Skambino iš Budapešto mano šau
nusis sekretorius dr. Ferenc Kapocs. 
Jo balsas skambėjo nenatūraliai ir 
išdavėjo susijaudinamą. Jis sakė, kad 
aš turįs tuoj pat grįžti Budapeštan; 
kodėl — telefonu jis negalįs pasa
kyti — gal būt, aš galėsiąs jam vė
liau paskambinti. Man reikalaujant 
paaiškinimų, Kapocs perdavė tele
fono ragelį Karoly Baranyos, žemės 
ūkio ministeriui, kuris taip pat pa
reiškė, kad aš turįs tuoj pat grįžti. Po 
8 vai. aš paskambinau Kopocsui ir 
paklausiau, ar jis dabar jau galįs 
man pasakyti, kas per reikalas. Jis 
paaiškino, kad gen. Sviridovas turįs 
tariamą Belą Kovacso parodymą, 
pagal kurį ir aš esąs įpainiotas l są
mokslą. Paskui Kapocs ragelį per
davė užs. reik, ministeriui Johann

Gyongyosi, kurįs jo žodžius patvir
tino. Tačiau aš pareiškiau Gyongyo
si, kad, nors toki kaltinimai esą gry
na nesąmonė, tačiau aš kitą rytą 
grįšiu.

Apie vidunaktį mane vėl pakvietė 
prie telefono. Išgąsdintas vyriausy
bės valdininkas pranešė, kad Rajko 
politinė policija tuoj po antrojo pasi
kalbėjimo su manimi areštavo ’dr. 
Kapocs ir išgabeno į kalėjimą, o vė
liau įsilaužė į mano nedegamąją 
spintą ir pasiėmė 'visus privatinius 
ir tarnybinius dokumentus.

Gegužės 29 d.7/'auksti rytą, man 
pavyko telefoną: "ŠCširišti su prezi
dentu Tildy. Ir jis. pritarė, kad aš 
grįžčiau, tačiau jo balsas skambėjo 
gana nenatūraliai.

— Aš tikiu, kad dar būtų galima 
padėtį išgelbėti, — pasakė Jis ner
vingai.

Aš paprašiau jį, kad jis jokiu būdu 
neleistų keisti vyriausybę, iki aš ne
būsiu grįžęs ir pareigas perėmęs.

Mane lydėjęs mano tarnautojas 
man pranešė, kad automobilis šiuo 
metu esąs reikalingas remonto, ir tai 
užtruksią keletą valandų. Tuo pati
kėjęs, aš nusprendžiau paskambinti 
Rakosi. Padariau jam priekaištų dėl 
paskutiniųjų įvykių, ypač užpulda
mas dėl dr. Kapocs — mano ištikimo 
tarnautojo, kuris jokiu būdu negalė
jo turėti nei laiko nei noro veltis i 
bet kokius sąmokslus — areštavimo.

Tačiau Rakosi kuo draugiškiausiai 
man pranešė, kad Kapocs esąs nau
jo sąmokslo galva ir nepaprastai 
sunkiais įtarimais apkaltinęs mane. 
Aš jam pakartotinai užgarantavau, 
kad po valandos išvyksiu į Buda
peštą.

Jau buvau belipąs į automobilį, 
kai mane pasivijo viešbučio- tarnau
tojas. Vėl šaukė prie telefono — šį

kartą iš Berno. Fėrenc Gordon, Ven
grijos pasiuntinys Šveicarijoje, man 
pasakojo, kad jis tik dabar gavęs 
pranešimą iš mano draugo, užs. reik, 
min. Gyongyosj, kuris mane įspėjąs 
tol neišvykti iš Šveicarijos, iki neat- 
vyksiąs Erno Mihalyti ir mane ne
painformuosiąs apie tikrąją padėtį. . 
Aš Gordonui atsakiau, kad aš vis 
dėlto vyksiu į namus, tačiau grįž
damas užsuksiu į Berną ir jį aplan- j 
kyšiu. Paprašiau surinkti galimai ] 
daugiau žinių apie padėtį.

Ilgos vingiuotos kelionės į Berną 
metu vėl apsvarsčiau visą įvykių 
eigą. Atrodė, kad mano kelionė į 
Šveicariją buvo didelė klaida. Mane 
juk vargu ar bebūtų išdrįsę taip pul
dinėti, jei būčiau likes Budapešte. - j 
Dabar gi jie turėjo pakankamai 
laiko iki mano sugrįžimo visu tempu 
užvesti 'visą propagandą ir teroro 
aparatą. Kaip giliai jau įsišaknijusi 
baimė, aiškiau už pačius žodžius by
lojo tonas, kuriuo kalbėjo mano 
draugai.

Tiesa, man nereikėjo bijotis, kad 
mane, vos tik grįžus areštuotų ven
grų policija, nes mane, kaip parla
mento narį ir ministerį pirmininką, 
turėjo saugoti dvigubas imunitetas! 
Tačiau apsaugos nuo rusų įsikišimo 
jis neteikė Jie areštavo Kovacs, ir ■ 
jo jau nebegalėjo išgelbėti nei Ame
rikos su Anglija protesto notos; ta
čiau kas galėjo atsakyti Į kitą klau
simą: ar rusai išdrįstų areštuoti ir 
ministerį pirmininką? Aš tuo neti
kėjau, tačiau juk ne kartą jau buvau- 
pervertinęs rusų skrupulingumą. 
Juk, man važiuojant per rusų oku
puotą Austrijos zoną arba per Ven
griją, jie turėjo puikią progą mane 
visiškai tyliai suareštuoti arba pa
ruošti dirvą mirtį nešančiai „avari
jai". (B. i) —Ink-

4



1948. nx L TĖVIŠKĖS GARSAS S pri.

Mažoji ,,Kaziuko“ mugė 
Svabijoje

Schwgbiseh-Gmfind. — Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero' diena Schw.- 
Gmūnd stovyklos gyventojus maža! 
akimirkai nukėlė į Vilnių... Ir pri
siminė triukšmingoji ir nuotaikingoj 
„Kaziuko“ mūgė Neries pakrantėje, 
su tradicinėmis „širdimis",cuSmardo, 
nės verbomis, su šimtais „karabelnin- 
kų", štukorių, su margarspalviais sal
dumynais, riestainiais ir gėrimais, su 
jaunimo juoku ir dainomis, su vil
nijančia marga minia po plačiąją 
panerto aikšte. Ak, su kokia nuotai
ka anuomet jaunimas ir senimas 
mainė „širdimis", kad ir pirktinėmis, 
su kokiu džiaugsmu siautė po mūgę 
ir ne vienas sau gyvenimą draugę 
JŠsimianė“. Knibždėjo anuomet pa
nerto aikštė kaip skruzdėlynas, mar
gavo minia tarp prekėjų pastogių, 
žiniuonės spėjo ateitj iš rankų, ir 
muzika grojo ant kiekvieno kampo. 
Taip buvo garsiojoje „Kaziuko“ ma
gėje Vilniuje . . .

Ak, ir mes ką tai panašaus aną
dien pergyvenom savojoj stovykloje, 
švabų žemėje, toli nuo Vilniaus. 
„Gabios“ tunto skautės suruošė sto
vyklos aikštėje mažąją „Kaziuko" 
mugę su tradicinėmis širdimis ir 
Smardonės verbomis. Po pamaldų 
stovyklos bažnyčioje minia išsiliejo 
į aikštę ir apgulė skaučių „preky
binį“ stalą. O ant jo saldumu kve
pia geltonos širdys, gražiai vilioja 
skaučių paruoštos verbos ir vėjuje 
plazda margaspalviai stalo papuoši
mai. Buvo daug spūsties, jaunimas 
ir senimas pirko ir pasiskonėdami 
valgė širdis, ir — mūgė greitai bai
gėsi, nes neliko nei širdžių nei ver
bų, tik vienas stalas ir beryjančių 
seilę vaikučių būrys... Ak, kodėl 
tiek mažai širdžių tos skautės prike
pė, — gailėjosi ne tik mažieji, bet ir 
suaugusieji

Pavakarėje, stovyklos salėje įvyko 
šv. Kazimiero minėjimas. Čia prof. 
Alminauskas savo paskaitoje iškėlė 
šventojo darbus ir ypatumus, jo 
reikšmę mūsų tautai, jo riterišką 
pavyzdį mūsų jaunimui. Po paskai
tos skautai gražiai pasirodė, suvai
dindami trijų paveikslų vaizdelį 
„Šventasis karalaitis“, kurį paruošė 
dr. sktn. Žilinskienė. Siame vaizde
lyje matėme svarbiausius šv. Kazi
miero gyvenimo momentus. Trečia
me veiksme išgirdome mergaičių ir 
mišrų chorą, kuriuos paruošė K. Jau

Laiškai iš Paryžiaus (9)
— 1 —------- ----------------------------------------------------------------------- -------- 1 ■' 1 v.-

Tarp dangaos ir pragaro Hk vienas žingsnis
Taip jau susidėjo aplinkybės, ti

kėkite manim, kad buvau „dauguje“ 
ir „pragare“. Į ranką Įspraudė vizi
tinę kortelę, be to, malonusis ponas 
pridėjo: „Tik jau nevėluokit. Nes 
programa šiandien ypač įdomi".

Ciel et l’Enfėr“ — dangus ir pra
garas — vieni iš daugelio naktinių 
kabaretų Montmartre. Tiesa — abu 
kiek originalesni, sieninės skulptūros 
primena Dantes „Dieviškosios .Ko
medijos“ senąsias graviūras, savotiš
kai sukonstruotos patalpos, visa ap
linkuma ir ypač pati „programa" — 
visai „montmartriška“. Kaip šeimi
ninkas pasigyrė, šiedu kabaretai esą 
patys seniausi Montmartre. Jis pa
rodė visą eilę knygų, kur jiedu pa
minimi, o taip pat mėgino išskai
čiuoti daugelį garsių vardų, kurie 
„čia viešėjo ir maloniai praleido 
laiką“.

Tuščia juos — tą dangų ir pragarą. 
Viena, tačiau, aplinkybė mane pri
vertė savo laiškuose juos paminėti, 
būtent: abu, kabaretai randasi šali
mais; pabūni valandėlę „danguje", 
vienas žingsnis — ir jau tamsta 
„pragare“. Originalu ir simboliška. 
Tas „vienas žingsnis“ tarp dangaus 
ir pragaro visur yra nedidelis, bet 
niekur, tur būt, toks mažas, kaip 
Paryžiuje — ------

• • ♦
Ankstyvas rytas požeminiam trau

kiny. Į darbus skuba minios. Jų vei
duose jokio šypsnio — kieti veidai 
ir net pikti. Retas veidas ramus ir 
lygus. Rankose dažniausiai Hu- 
manitė“.

Ištlesų — eiliniam darbininkui ne
lengvas gyvenimas Paryžiuje. Ilgas 
ir sunkus darbas vos ne vos pilvui 
nuraminti. Ir kuo toliau, tuo neleng- 
viau. Taigi šypsniui vietos nėra. Iki 
vėlaus vakaro dirbi, o nuvargusiam 
niekas nebemiela. Rytą — skubėk į 
darbą, vakare — nuvargęs murdykis 
dar valandą požeminiam traukiny. 
Ir taip per dienų dienas.

Natūralu, kad čia puikiausia dirva 
„saulei iš rytų pašviesti; mažiau tėra 
angliško patrijotizmo ir drausmin
gumo.

. • •
Šiandien trečiadienis ir Operoje 

tradicinis baleto vakaras. Geresni 
bilietai kuone dvigubai brangesni. O 
kokie gražūs ponai ir kokios gražios 
ponios, anot Biliūno, čia susirinko. 
Ir nuostabus spektaklis. Visur švie
čia ir iškilminga. Atrodo, kad kas 

niškis ir Alg. Kačanauskas. Gražios 
buvo dail. K Žilinsko dekoracijos.

Savo įvairumu šv. Kazimiero die
na paliko gražų įspūdį stovyklos gy
ventojams, už ką padėka priklauso 
„Gabijos" ir „Gedimino Pilies“ tun
tų skautėms ir skautams. J. Žlv.

Jones Kviečius kaitės 
koncertas

Hanza. — Vasario 29 ir kovo 1 d. 
d. hanaviečiai turėjo malonią progą 
pasigrožėti Jonės Kviecinskaitės iš
raiškos šokio koncertu.

Šoklus fortepionu palydėjo ir solo 
skambino Doro Georgesohn.

Šia proga tenka pažymėti, kad 
mieloji viešnia Jonė Kviecinskaitė 
už abu surengtus koncertus sau jo
kio atlyginimo neėmė. Pirmojo kon
certo pelną paskyrė Tautos Fondui- 
Lietuvos išlaisvinimo reikalams, o 
antrojo koncerto pelnas teko „Ne
ringos“ mergaičių skaučių tuntui. Tai 
tikrai nuoširdi auka ir gražus Jones 
Kviecinskaitės pavyzdys kitiems. 
Jį žada išvykti netrukus užjūrin. Ti
kime, kad ir ten ji bus gera lietuvių 
tautos reprezentantė. J. Janušaitis

Paminėta Estu Nepriklausomybės 
šventė

- Hanau. — Vasario 28 d. Hanau lie
tuvių visuomenė kukliai, bet nuo
širdžiai, paminėjo Estų Nepriklauso
mybės 30 metų sukaktį. Į minėjimą 
atsilankė estų stovyklos vadovybė ir 
gražus būrelis estų. Minėjimas pra
dėtas lietuvių stovyklos vadovo prof, 
dr. Gylio trumpu žodžiu-pasveikini- 
mu. Tą proga doc. Benderius, skaitė 
turiningą paskaitą apie Estiją. Čia 
prelegentas vaizdžiai nušvietė Esti
jos gyvenimą istorijos bėgyje ir pa
ryškino šios mažos, bet darbščios ir 
taikios tautos pasiektus laimėjimus 
įvairiose gyvenimo srityse, ši maža 
tauta, būdama laisva kultūros, meno 
ir mokslo srityse, yra davusi ne
maža gražių laimėjimų, ir laisvųjų 
tautų tarpe užėmė ne paskutinę vie
tą. Estų tauta labai brangino laisvę 
ir, ją gindama, yra sudėjusi nemaža 
aukų. Tačiau likimas lėmė ir jai 
žiaurias okupacijas, kurios be ato- 

nors būtų visas sienas kvepalais iš- 
laistęs.

Ir kalbos ;ieelllnės: ar matėte tą 
galeriją, ar buvote Vienos muziejų 
šedevrų parodoje, kaip paliko Bon
nard, juk nuostabus, ar ne tiesa? O 
Benjamino GigU ar girdėjoje? Tik 
800 frankų pigiausias bilietas ... O 
Rubinšteiną, o Gieseking . . .

Nors ir gražūs ponai, bet ne visi 
turi automobilius. Iš kvepiančios ir 
šviečiančios Operos tenka leistis į 
metro požemį. Besileidžiant kažkas 
patraukia dėmesį. Ant laiptų parkri
tęs miega senelis. Ilga ir vešli barz
da mirksta kojų suplaktame purve. 
Valkata? Bet toks protingas ir kla
siškas veidas, tarytum tų graikų iš
minčių Louvre. Ties kojomis nu
mesta kepurė, ir joje keli frankai ... 
Uždarbiauja sau miegodamas?

Kitame koridoriaus gale stovi be
rankis, o šalia jo mergaitė su smuiku. 
Mergaitė akompanuoja, o vyras ti
krai neperblogiausiu balsu dainuoja 
iš „Toscos“:

— Ir mirštu beprasmingai . . .
Jo gūdus balsas aidi visuose po

žemiuose ir sminga tiesiog į širdį. 
Lyg kaltina ką, lyg . . . Liūdna ir 
graudi melodija giliai pasislepia ta
vyje, ir niekad tu jos nepamirši.* • •

Paryžiaus šiaurėje prie Clignan- 
court metro stoties yra garsus „blusų 
turgus“. Turgus kaip turgus, tik anot 
paryžiečių, čia bazuojasi visa smul
kioji juodoji rinka. Ne taip jau ji 
smulki: divonais nors pusę miesto 
nuklosi, kokius nori baldus išsirink, 
geriausio porcelano indus, kristalus, 
liustras, medžiagas — nors ir visai 
didžiulei krautuvei. Krepšiuose ir 
kišeniuose amerikoniškos cigaretės, 
muilas, cukrus, šokoladas — vis dar 
mat normuoti dalykai. Mėgėjai čia 
ras knygų ir „paveiksliukų“, kurių 
padoriame knygyne nėra. Toks tai 
garsusis „blusų turgus“.

Kur daugiau žmonių, ten ir link
smybės. Štai būrys žmonių apstoję, 
muzikantus, kurie groja ir dainuoja. 
Čia pat viena moteris pardavinėja 
naujausių paryžiečių dainelių gaidas. 
Nuslpirkusieji, o jų dauguma, čia 
pat mėgina su muzikantais išmokti, 
lokiu būdu po valandėlės muzikan
tai tik pradeda, o toliau traukia ir 
eaigia jau visas būrys:

— Malonios ir neužmirštamos nak. 
:ys Montmartre . . .

O štai ir „scena po atviru dan
gum“. Taip parašyta ant lentelės.

PABALTIECIU KREPŠINIO IR 
TINKLINIO ŽAIDYNĖMS 

ARTĖJANT
Balandžio mėn. jauniesiems mūsų 

rrepšininkams ir tinklinlnkams tenka 
stoti į kovą prieš latvių ir estų jau
nius. Balandžio mėn. 4 d. Kemptene 
susitinka lietuvių ir latvių Jauniai, 
o balandžio mėn. 18 d. Scheinfelde 
lietuvių ir estų. Tinklinyje, kiek 
atrodo, teks (lietuviams atstovauti 
Dillingeno jauniesiems. Mūsų jau
nių krepšinio rinktinė dar galutinai 
nesudaryta. Vasario mėn. 23 d. 
Scheinfelde įvyksta susitikimas tarp 
pietinės ir šiaurinės Bavarijos rink
tinių. Pietinės Bavarijos rinktinei 
atstovauja kempteniečiai, o šiaurinės 
— greičiausiai šeinfeldiečiai jauniai. 
Bet jau dabar bevelk galima tvir
tinti, kad jaunių krepšinio rinktinės 
pagrindą sudarys kempteniečiai. Ti
kėkimės, kad ir mūsų jauniai krep- 
šinyje šauniai pasirodys.

Senjorų (vyrų ir moterų) krepšinio 
ir tinklinio žaidynės įvyksta balan
džio 23—25 d. d. Lūbecke (anglų zo
noje). Vyrų tinklinio rinktinei su
daryti ir ją paruošti pavesta Rada- 
vičiui (Dillingenas). Reikia tikėtis, 
kad, rimčiau padirbėjus, ir mūsti 

dairos naikino ir naikina šią kūry
bingą tautą.

Po gražios paskaitos sese meninė 
dalis, kurios metu buvo padeklamuo
ta estų ir lietuvių poetų eilėraščių. 
Talino operos solistė ponia Prul pa
dainavo porą gražių dainų, gi Hanau 
ansamblis „Dainava“, vadovaujamas 
muz. Br., Jonušo, išpildė keletą estų 
ir lietuvių kompozitorių kūrinių.

Pabaigoje estų stovyklos vadovas 
nuoširdžiai padėkojo lietuviams už 
gražų minėjimą ir išreiškė viltį, kad 
tarp abiejų tautų gražus bendradar
biavimas ir vieninga kova už abiejų 
tautų išlaisvinimą bus tęsiama vie
ningai. <

Minėjimas baigtas estų ir „lietuvių 
tautų himnais. Jis praėjo gražioje ir 
jaukioj nuotaikoj, su giliomis sim
patijomis bendro likimo ištiktai estų 
tautai.

užkaltos ant aukštos karties. Ant že
mės ištiestas maišas, o šalia jo ke
lios kėdės. Ant vienos kėdės sėdi 
pusnuogis ir pamėlynavęs vaikas ir 
pučia dūdą, o kitas muša būgnelį — 
suprasK: čia orkestras. Netrukus nu
sivelka skurdžius paišiukus viena 
mergaitė ir berniokas Abu nedau
giau 12 m.” „Cirkįninkai“. Mergaitė 
pusnuogė šoka ant to maišo „baletą“, 
o berniokas vartaliojasi ant' dviejų 
kėdžių, „muzika“ groja ir „spektak
lis" tikrai . . . graudus. Bet žioplių 
nemaža minia patenkinta stebi ir 
„cirkininkams' išmeta po keletą 
frankų . . . • • •

Bet . . . yra čia Folies-Bergėre, 
vienas iš garsiausių mažosios scenos 
teatrų visame pasauly. (Ir Lietuvoje 
dažnas jį žinojo iš „Topazo“ ar „Pir
mojo skambučio“ . . .) Tegu ir ma
žoji scena, bet stebina sumanumu ir 
technišku sugebėjimu. Foiies-Ber- 
gėre saka viša eilė music-halls, ca- 
barets-dancings, chansonniers . . . 
Vienas tik bilietas šimtinėmis, o ki
tur jau tūkstantinėmis bonka šam
pano atseina. Koks didelis žingsnis 
nuo „blusų turgaus scenos“ iki jų... 
technikoje. O kur dvasia?

Yra ir dvasios Paryžiuje.- Jei iš 
dangaus į pragarą tik vienas žings
nis, tai priešingai — taip pat vienas. 
Daug puikių teatrų, kas vakarą įdo
mios paskaitos įvairiausiomis temo
mis, menas, muzika, parodos ir kon
certai. Praeivio akį traukia daug 
nuostabiai gražių ir garsių bažnyčių, 
daugybė bibliotekų, knygynų. Pa
ryžius turėjo ir tebeturi tą magišką 
traukimo jėgą, nes kiekvienas žmo
gus kiekvienu metu ras šiame mieste 
jai, kas Jo sielai ir širdžiai bus arti
miausia. Čia pat didžiausias kilnu
mas, čia pat nemažesnis niekšišku
mas, čia nuskuręs valkata ant laiptų 
miega, o už kelių metrų — praban
giuose ir tamsoje skęstančiuose rū
muose vyksta liuksuse pertekęs gy
venimas, tūkstančiai žmonių galvoja 
kaip laiką įdomiau praleisti, šalia jų 
daug daugiau tūkstančių pikti ir su- 
rizgę grumiasi dėl duonos kąsnio ...

• • •
Galvoju apie tuos priešingumus ir 

girdžiu nuostabią Wagiierio muzika: 
didžiojoje Palais de Chaillot salėje 
vyksta Wagnerio muzikos festivalis. 
Didžiulis orkestras ir geriausias di
rigentas išpildo programą. Puikios 
akustikos^ salėje sklinda Parsifalio. 
Lohengrlno, Tannhauserio, Tristano

Sporto iinioS
tinkiininkai iškops į geresnę vietą. 
Mūsų moterims-tlnkllninkėms irgi 
jau pats laikas susirūpinti! Vyrų 
krepšinio rinktinės pagrindą sudarys 
Kovas, pasikviesdamas dar vieną 
kitą Kempteno margietį. L. V.
GERIAUSIŲ STALO TENISININKU 

TURNYRAS
Kovo mėn. 20—21 d. d. Bad Nau- 

lieime (prie Frankfurto a. M.) ruo
šiamas dešimties geriausių mūsų 
stalo tenisininkų turnyras. Siame 
turnyre pakviesti dalyvauti: V. Zda
navičius, Br. Garankštis, R. Paš- 
kauskas, J. Vailokaitis, J. Baltrušai
tis, Pr. Misiūnas, VL Adomavičius, 
Vyt Januškls, Eug. Ignatavičius, J. 
Zėglys. Alg. Norkus ir Tėvelis. Po 
šio turnyro yra numatyta sužaisti 
draugiškas stalo teniso rungtynės su 
vokiečių Grosshesseno rinktine. Mi
nėti stalo tenisininkai balandžio 
mėn. 10—11 d. d. dalyvauja Geis- 
lingene papaltiečių indiv. stalo te
niso varžybose. Kas iš mūsų moterų 
minėtose varžybose dalyvaus, dar iki 
Šiol nėra paaiškėję. L. V.

Šaunios lietuvių pergales 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS

Garmisch-Partenkirchen. Vasario 
26 ir 27 d. d. mūsų krepšinio rink
tinė (Scheinfeldo koviečlai ir Kemp
teno tnargiečiai) buvojo Garmisch- 
Partenkirchęne ir ten turėjo dvejas 
krepšinio rungtynes prieš pajėgias 
amerikiečių karių krepšinio koman
das.

Vasario 26 d. mūsų vyrai susitiko 
su ECES — European Command En-

Padėkime susirasti artimuosius
lt JAV ir kitur yra paieškom! žemiau 

išvardinti asmens. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji yra praSoml atsiliepti | 
C'Kartoteką per savo LTB Komitetus. 
Atsiliepiant būtinai Žymėkita skelbimo 
eil. numeri.

487. Lllejevieaė Raisa iš Kauno; 488. 
Zulinąs Juozas iš Jugovangių; 489. Vasi
liauskai: Adolfas (1903) ir Justina (1905) 
iš Rečių; 490. Repšiai: Dom. s ir Juozas 
iš Ubagų; 191. Sldlausklenė-Kudirkaltė 
Magdalena, Cintallenė-Kudlrkaltė Stanis
lava, Kudlrkaitė Albina — visos kilę Iš 
Juozapavo; 492. DzeniaJ: Jonas ir Vikto
ras; 493. Gobei Augustas (1893) iš Mažu
čių; 494. Zdanavičius Mečislovas iš Pe-

ir Isoldes motyvai ... Ir pradėjus 
skirstytis ausyse vis dar Wagneris. 
Trocadero stoties požemy minia su
sigrūdusi. — ?

Mažas kasdieninis įvykis. Kaž
kokia moteris šoko po traukiniu. Kol 
sumaitotą lavoną pašalino ir kol iš
klausė jos vaiko pasakojimo, užtru
ko 12 minučių, o per tą laiką susi
rinko minia. Nusižudėlės istorija ne
komplikuota — apvilta moteris be
galo suvargo, metėsi į prostituciją 
ir, pagaliau, nutarė sau galą padary
ti. įvykis tiek nereikšmingas, kad 
laikraštis ji teatžymėjo vos 2 eilutėm, 
svarbiausia dėl to, kad susisiekimas 
buvo sutrukdytas 12 minučių . . .

* • *
„Parašyk mums ką nors „laiškuo

se“ apie kasdieninį Paryžių, — rašo 
kartą viename laiške mano prie- 
telius.

Kasdieninis Paryžius? Taip — jis 
tikrai dangus ir pragaras, ir tarpe 
jų toks nedidelis žingsnis; nors ma
tavimas ryškus ir aiškiom spalvom, 
bet paveikslas gaunasi vistiek im
presionistinis. Z. Ubr.

Qenp margas
SVIETAS DAR MARGESNIS --------

* Iš 95 įvairaus dydžio medžiagos ga
balų Kiel!o siuvėjas Tannenberg pasiu
vo vienam pabėgėliui kostiumą, kuris 
vėliau buvo išstatytas parodoje, kaip 
normalaus vartotojo 1948 m. aprangos 
modelis (Weser Kurier;

ąr Moderniosios dvikovos pavyzdi pa
rodė du Beiruto šoferiai: jie sustabdė 
atitinkamame atstume prieš vienas kitą 
savo automobilius, paleido p rą gazą ir 
. . . abu tuoj buvo nugabenti į ligoninę. 
(Passauer Neue Presse) *

* Šios žiemos naujiena Amerikoje 
krautuvės siūlo pižamas, kurios gali būti 
šildomos elektra. (Pressed lens t)

* Belmonte (JAV) neseniai buvo tei
siamas jaunas sunkvežimio šoferis Da
vid Young už tai, kad jis praeitą vasarą 
vieną geležinkelio tiltą išmontavo, pa
krovė l savo sunkvežimį ir pardavė už 
laužą. (UF»

* 3000 sužadėtinių iš Birmingham© 
(Anglijoje) miesto valdybos gavo atsa
kymus, kad tuoktis galės tada, kai su
siras wu butus (SE).

* Jungt Tavtų rūmuose esančio baro 
savininkas pareiškė, kad po tų posėdžių, 
reikalauja bealkoholinių gėrimų. „Ypač 
kuriuose esti ilgų kalbų, delegatai ypač 
po Višisklo kalbų“, pareiškė jis .pra- 

geneering School krepšinio koman
da ir ją nugalėjo 54—34 (19—12). Pa
žymėtina, kad ši komanda yra ame
rikiečių kuopų lygos Europos meis
teris, kurioje žaidžia ir vienas dvi
metrinis. Mūsų rinktinei taškų pel
nė: Norkus 1 — 9, Gailius — 4, Lau
raitis — 10. Grybauskas 21, Biru
tis 10.

Vasario 27 d. mūsiškiai stojo l 
kovą su Garmisch-Partenkircheno 
apygardos amerikiečių rinktine. Ir 
šias rungtynes, parodydami puikų 
žaidimą, laimėjo mūsiškiai didele 
persvara 50-31 (26-14). Žaidė ir tal
kų pelnė: Norkus I 3, Gailius 7, Gry
bauskas 16, Puzinauskas 13, Birutis 
9, Glnčauskas 2. Abejas rungtynes 
stebėjo apie 1000 įvairių tautybių 
žiūrovų. Mūsų žaidikai buvo puikiai 
priimti. Amerikiečių pusėj žaidė ir 
vienas Amerikos lietuvis — Gra
butis.

LIET. PAKELIUI Į APYGARDOS 
ŠACHMATU MEISTERIUS

Schw. Gmllnd. — vietos lietuvių Šach
matininkai, dalyvaudami vokiečių pirme
nybėse. i&slkovojo Rems grupės laimėtojo 
vardą abiejose klasėse: A Ir B. Baigmi
nėse rungtynėse su kitos grupės (Marr) 
laimėtojais dėl Rems-Murr apygardos 
Šachmatų meisterio vardo, mūsiškiams ne
pavyko: teko skaudžiai pralaimėti, tačiau 
antrose rungtynėse lietuviai atsigriebė ir 
laimėjo prieš WalbUngeno vokiečių I SH— 
2H, o prlei Backnango vokiečių n — s—S. 
taigi Išlygino, kas buvo pirmose pralai
mėta. Dabar lietuviams yra paskirtos dar 
vienos sprendžiamosios rungtynės dėl 
Rems-Murr Apygardos melsterystės; Jos 
bus kovo 20-21dd.

vietos vokiečių spauda paminėjo lietu
viu šachmatininkų laimėjimus.

trašlūnų; 495. Kreklai: Mykolas. Petras 
ir Vincas iš Baltučių: 496. Rudienė Eufra- 
zija ir Jos duktė Mažeikaitė Aniceta — 
abi iŠ Kumplškių; 497. S taika Timontaa 
(1912) iš Panevėžio.

498. Baknčionytė Valė iŠ Sargallų pra
šoma rašyti savo tetai adresu: Mrs. Kon
stancija Baran, 344 Russell St, Sarnia, 
Ont. /Canada).

499. Vet. gyd. Valentas Antanas Ii Jok- 
šlškės prašomas rašyti savo broliui Mr. 
Vincęnt Wallent, RD1, Junkhannodc, Pa. 
(USA):

500. Petronis iš žilių ir Joupšas iš Za- 
keliškių prašomi rašyti adresu: Mrą. B- 
Petronienė, 3017 S. 79 Street, Philadel
phia, Pa. (USA);

501. Kontopilas Vincas ir Mitkus Anta
nas, abu Iš Labūnų, prašomi rašyti: Mrs. 
Ona Valinskienė 1130 Wallace St, Phila
delphia 23, Pa. (USA);

502 Jurgelevičiūtės: Morta, Ieva bei 
Rožė, visos iš Burkoniškių, prašomos ra
šyti adresu: Miss Magdalena Jurgelevi
čiūtė, 1223 E Moyaxnensing Ave, Phila
delphia. Pa. (USA) LTB C/Kartoteka

Paieškojimai
Jonas Sneideraitis, gyv. (20b) Du ter

šta d, Pferdeteich 17-19, ieško vaikų: Ma
rės Snelderaitytės, Algirdo Snedd ėraičio, 
Jurgio Sneidėraičio ir Alfonso Snedderai- 
čio, gimusių JAV, gyvenusių Tauragėje, 
Dacijonų g-vė. (266)

William Abecunas, gyv. 4111 So. Mont
gomery, Chicago 22, m., ieško Adomo 
Galnalfilo iš Jurbarko ir Zuzanos Gai
ns itytės-Bulaitienės Iš Skirsnemunės. (268)

Aukštakalnis Jurgis, gyv. DP Camp, 
117 m . A8 Ledward Caserne, (11a) 
Schweinfurt/Maln, ieško Aukšta kelnytės 
Antosės, Mozūraitės Gražinos, Mozūraitės 
Liolės. Kliuko Jono ir Kliuko Kazio. (269)

SKELBIMAS
Lietuvai, vykstantieji iš Vokietijos, bus 

aprūpint! Lietuviška spauda: salkraščiais, 
knygomis. Kreiptis: international Exa
hange Agency, (24b) Neumuenster, Paer- 
berstr. 39, Brltiah-Zone, Germany. (267/1)

Leidėjų Ir skaitytojų žiniai
V. Krėvės „Dainavos šalies senų žmo

nių padavimai** naująją laidą netrukus 
išleis knygų leidykla „Tėviškė", 
Schweinfurts.

sideda neregėtas oranžado ir citrinos 
sunkos pareikalavimų antplūdis“. — Ta
me pačiame bare labai populiarus kok
teilis, vadinamas „geležine uždanga**, ku
riame vietoje džino su vodka esti mai
šomas Martini. (Dena)

* Austrijos užs. reik, min- dr. Kari 
Gruber, lankydamasis Londone, ketu
riems didiesiems padovanoto po bonka 
vyno. Siuntinėliuose buvo įdėtas raštelis: 
„Si dovanėlė, be malonumo, teprimena 
jums, kad Austrija vis dar tebelaukia 
talkos sutarties“. (Dena)

* Amerikiečių korespondentas Robert 
Ingrim, lankydamasis Europoje, sutiko 
vieną žymų čekų valdininką, kuris, iš
sikalbėjęs apie galimą karą tarp JAV ir 
SSSR, pareiškė: „Jei karas tarp Jūsų t 
SSSR tikrai kiltų, tai čekai, savaime 
suprantama, kariautų rusų pusėje. Juk 
daug maloniau patekti į Jūsų belaisvę, 
negu į rusų" (News Week)

ąr Sovietų užs. reik. min. Molotovas 
paskutiniųjų pasitarimų su JAV Ir Ang
lija metu išrado naują žodį išreiškiantį 
jo nepritarimą. Tuo metu, kai derybų 
partneriai pritarimo ženklan linkte’i gal
va ir pasako „okay*. Molotovas iš savo 
pusės papurto galvą ir taria. „Nokay". 
(Readers Digest)
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Padėti tremtiniams — 
padėti Lietuvai

Bevartydami Amerikos lietuvių dabartinė; Lietuvoj, kad jiems svei- 
laikraščius, labai dažnai užtinkame kata tarnautų ir tiek Sibire, tiek 
paskelbtų laiškų, rašytų tremtinių tremtyje kad laisviau kvėpuoti ga-

Sovietinė okupacija nusiaubia
Lietuva

O

PADĖTIS LIETUVOJE IKI 1947 m. BIRŽELIO PABAIGOS *
paskiriems Amerikos lietuviams. 
Yra nemažas skaičius Amerikos lie
tuvių, kurie visai neturi jokių san
tykių su tremtiniais, todėl tokių 
laiškų skelbimas yra naudingas ir 
tuo, kad ir didesnei Amerikos lietu
vių daliai duoda progos arčiau susi
pažinti su tremtinių gyvenimu. At
sitinka ir taip, kad pasiskaitę apie 
tremtinių vargus ir net rį nei gimi
niu nei pažįstamų tremtinių sto
vyklose. kreipiasi ar tai 4 redakcijas 
ar į pažįstamus gauti kokį tremtinio 
adresą ir stengiasi rasti būdų padėti 
savo tautiečiams Europoje. Pasitaiko 
ir ypatingai jautrių laiškų, kurie 
šiuo metu yra veik neįtikėtini, kad 
dar pasitaiko tokių kilnių 
kurios taip puikiai atjaučia 
tina tremtinišką gyvenimą.

Štai, rankose turiu vieną _ 
laišką, gautą iš vienos Amerikos lie
tuvių šeimos (P. M. Kučinskų, gyv. 
Detroite). Jis yra įdomus ir tuo. kad 
ji gavo tremtinys iš visai nepažįsta
mų žmonių Pacituodamas keletą iš
traukų iš to laiško, noriu parodyti, 
kad užjūrio brolių tarpe yra žmonių, 
kurie ir gula ir kelia galvodami apie 
tremtinių gyvenimą, kurie laisvu 
noru išsižada pramogų ar kokių pa
silinksminimų, kad tik daugiau ga
lėtų padėti tremtiniams. Kalbą duo
du netaisytą; noriu atkreipti dė
mesį, kad laiško rašytoja pati yra 
gimusi Amerikoje ir Lietuvos nema
čiusi.

... „Minint Detroite 30 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės, minėjiman 
susirinko lietuviai, kurie netarnauja 
Stalino saulei, bet tik Lietuvai. Iš
girdome kalbų tremtinių kalbėtojų 
kurie teipgi sunkias valandas per
gyveno laike karės. Detroit randasi 
apie 20 tremtinių, kur giminės yra 
atsikvietę. Jie gražiai' padainavo ir 
tautiškus šokius pašoko. Mums 
amerikonams labai patiko. Tuoj bu
vo sumesta aukų BALFui anie 1000 
dolerių. Visi geros valios lietuviai 
trokštam, kad Lietuva vėlei būtų 
laisva ir, kad jos sūnai ir dukros ga
lėtų grįžti laisvai. Tie, kurie randasi

širdžių, 
ir įver-

panašų

lėtumėt negu šiandieną ... Mes jau 
trims tremtiniams nuolat siunčiame, 
kartas nuo karto. Kaip Lietuvai 
skaitom už pareigą tą padaryti...

„M~s su savo vyru net apsiverkėm 
šį v karą, kad mūsų žmonės tiek 
dau turi kentėti, kadangi nėra blo
go niekam padarę... Mes va
karieniaudami ir kalbam, kad galė
tumėm nors kokius 5 tremtinius prie 
stalo pavalgydinti ir tikrai būtume 
linksmi tai padarę, taip. Vietoj eiti 
į balius ar kokias pramogas, mes 
nusitarėm, kad geriaus kartas nuo 
karto pasiųsti siuntinėlį į tremtinius, 
mums tas bus geriaus kokios pra
mogos. Žinosim, kad kokį brolį lie
tuvį sušelpėm nors geresnį gal kąs
nelį tą dieną gaus. Mes, tik kada 
būna BALF vakarai parengti tai 
einam tada prisidedam su darbu ir 
aukomis. Kas diena sekam kongreso 
nutarimus laukėm kada tik padidin
tų kvotą. Nes tada gal daugiau galės 
įvažiuoti tremtinių. Galės pailsėti, 
atsigauti ir kokį darbelį gavę centą 
kitą užsidirbti ir Lietuvai gavus 
Jaisvę grįžti į Lietuvą ...“

Tai pavyzdys iš kurio mes visi 
galime pasimokyti artimo meilės, 
viens kito supratimo.

Ar nebūtų gerai, kad mūsų spau
da kartas nuo karto talpintų ir bro
lių Amerikos lietuvių laiškus, pana
šiai, kaip tą daro jų spauda. Tai 
prisidėtų dar prie didesnio susiarti
nimo ir geresnio tarpusavio pažini
mo, padėtų užmegsti santykius ir 
tiems tremtiniams, kurie Amerikoje 
g'm’nių ar pažįstamų neturi. A-is

Jis atkeliavo papasakoti amerikie
čiams apie tėvynės nelaimes

Atbėgėlis pradžioje jautėsi taip, 
lyg jis būtų iš dujų kameros pate
kęs į švarų orą arba iš ilgos, aklinos 
tamsos — į saulės šviesą. Neiškarto 
jis apsiprato su mintimi, kad jau yra 
ištrūkęs iš Stalino ochrankos vora
tinklio, kad čia nebeklauso sienos ir 
lauko akmenys . Pradžioje nedrą
sus ir nepasitikįs, pagaliau pradėjo 
pasakoti. Ir tai, ką jis papasakojo, 
mes norime pateikti skaitytojams. 
Dėl suprantamų priežasčių mes ne
skelbiame atbėgėlio pavardės ir jo 
odisėjos, prasiveržiant per geležinę 
uždangą. Tačiau jo asmuo ir suteik
tos žinios mums nesukelia jokių abe
jojimų.

Atbėgėlis yra apsišvietęs ūkinin
kas. Jo šeima ir ūkis yra karo ir 
MGB teroro visiškai sunaikinti. Jis, 
kaip ir iš visi žmonės Lietuvoje, ne
turėjo jokio supratimo apie tremti
nių gyvenimo sąlygas Vakarinėse 
Vokietijos zonose. Jis manė, kad iš
likę lietuviai Vakaruose gyvena išsi
sklaidę tarp svetimųjų. Apie tremti
nių bendruomenių gyvenimą, jų 
spaudą, Lietuvoje nieko nežinoma ir 
iš viso apie tremtinius vengiama už
siminti. Artimiesiems jie yra mirę. 
Tad jis keliavo į vakarus vedamas 
minties papasakoti amerikiečiams 
apie tėvynės nelaimes.
Bent kartą prieš mirtį gerai pavalyti

ūkyje eant partizanų ir bijodami su 
jais susigrumti artimose kautynėse, 
nes dažnai tokias atvejais „istrebi
teliai“ būdavę apmėtomi granatomis 
uždegdavę ūkius padegamomis kul
komis iš tolo. Ypač sunaikintos tos 
vietovės, kur įvykę didesnių mūšių.

68.409 OP dirba
Heidelberg. (IRO) — Iš ameri

kiečių zonos DP stovyklose gyvs- ■ 
nančiųjų 86.409 yra dirbantieji. Iš to ' 
Skaičiaus 71.011 dirba stovyklų ad- | 
ministravimo darbą arba kitu būdu . 
išpildo IRO darbo planus. 8.440 as- Į 
menų dirba savo reikalams. Iš ben- Į 
dro dirbančiųjų skaičiaus 15.390 . 
lanko įvairius IRO įsteigtus paruo- 
Šimo kursus, kur mokosi ir dirba 40
valandų per savaitę, (b) | Pamokoje

rinčių ūkininkų, buvusių Neprikišu-, 
somos Lietuvos valst. tarnautojų, ne
kalbant apie 1941 m. partizanui. 
Persekiojamųjų šeimų nariai pas
kelbti beteisiais. Atimtos teisės taip 
pat ir tremtinių šeimoms, jei buvo 
išaiškinta, kad tremtinys buvo ne 
prievarta išvežtas darbams, bet pats 
pasišalino ir negrįžo. Persekiojamų
jų šeimas ypač plėšė ir žudė vieti
niai komunistai, kurie pradžioje di
deliu entuziazmu griebėsi „kurti Lie
tuvoje socializmą“. .

Prasidėjęs raudonosios armijos 
užimtose srityse teroras greit iššaukė 
visos tautos pasipriešinimą. Tokiu bu* 
du 1944 m. rudenį ir visą 1945 m. 
vasarą visoje Lietuvoje vyko aršios 
partizaninės kovos. Visame krašte 
nesiliaujamai sproginėjo minos ir 
tarškėjo šautuvų ir kulkosvaidžių 
ugnis. Abi kovojusios pusės turėjo 
didžiulių nuostolių, tačiau spėjama, 
kad raudonosios armijos nuostoliai 
buvo keliasdešimt kartų didesni 
Daugelis pavienių partizanų kulkos
vaidininkų išnaikinę ištisus būrius 
ir kuopas raudonarmiečių. (B. d.)

A. žiedas

„Karelske pasakė, kad esam 
kenkėjai..

Raudonosios armijos užimtose sri
tyse tuojau buvo paskelbtas mobili
zacinis įsakymas visiems 1909—26 
metų gimimo Lietuvos vyrams. Buvo 
skelbiama, kad lietuviai tarnaus 
Lietuvoje, lietuviškuose daliniuose. 
Transporto priemonių mobilizuotie
siems nebuvo. Į surinkimo punktus 
krašto centruose, kaip Kaunas, Vil
nius, mobilizuotieji iš tolimų krašto 
vietų turėjo šimtus kilometrų ke
liauti pėsti-kolonomis, varomi gin
kluotų raudonarmiečių Iš Kauno ir 
Vilniaus šiuos vyrus, sukištus į gy
vulinius vagonus, apstatę stipriomis 
sargybomis, išgabeno į Karelską. 
Kalugą. Tūlą. Mobilizuotųjų nuotai
kas ir likimą vaizdingai apsako tokie 
jų dainos posmai, kuriuos pasakoto
jui pavyko užlaikyti savo atmintyje: , 
Aš ne savanoriu į karužę stojau, ) 
M^ne per ablavą miške sumedžiojo

Sakė, kad mes būsim Lietuvos 
gynėjai,.

Karelske pasakė, kad esam 
kenkėjai...

Iš vieno kito pasiliuosavusiojo bu
vo gauta žinių, kad mobilizuotieji 
Rusijoj buvo marinami badu ir kan
kinami bei koliojami miško bandi
tais. Pasakotojo brolis pranešęs, kad 
jau pirmą dieną, atvykus į vietą, lie
tuviai iš ryto, —42° C šalčiui esant, 
buvo nuogi išrengti bėgimo prati
mui. Daugeliui po tų pratimų sutinę 
kaklai, pradėję spjaudyti kraujais.

Demobilizavus, į Lietuvą tegrįžo 
ne daugiau vieno nuošimčio, kiti bu
vo išblaškyti po Rusijos darbo sto
vyklas, fabrikus ir sovehozus.

II. 25. Čekoslovakijos prez. Be
nešąs sutiko priimti 12 nekomu
nistinių ministerių atsistatydini
mą.

II. 26. Tarptautinis Teismas 
lagoje pradėjo svarstyti Kortu 
incidentą.

II. 27. Maršalas Stalinas įteikė 
Suomijos vyriausybei notą, rei
kalaudamas pasirašyti nepuolimo 
ir draugiškumo paktą, kuriuo 
karo pavojaus atveju Suomija 
turi būti rusų okupuojama.

II. 28. D. Britanija ir Prancū
zija išsiuntinėjo Marshailllo plane 
dalyvaujančioms valstybėms 
kvietimus į naują konferenciją 
Paryžiuje.

II. 29. Londono konferencijoje 
pradėti pasitarimai dėl prancūzų 
zonos prijungimo prie bizonos.

III. 1. Pasirašyta D. Britanijos 
— Suomijos prekybos sutartis. * 
Prancūzijos — Ispanijos derybos 
lėl apsikeitimo prekėmis.

III. 2. JT Mažasis Plenumas 
nutarė sudaryti pakomisę tarpt 
bendradarbiavimo metodams pa
gilinti. ♦ Susektas komunistų 
sąmokslas Čilėje.

III. X Skandinavijos valstybės 
oficialiai pareiškė, kad dalyvau
siančios Marshallio plane. ♦ Bri
tų protesto nota Guatemala! dėl 
antibritiškų demor ‘̂.racijų.

Įžygiuojantiems į Lietuvą raudo
niesiems buvę įsakyta elgtis čia kaip 
tarybiniame krašte. Taigi, jie čia ne
galėję vykdyti masinių plėšimų, nai- 

! kinimų ir moterų niekinimo, kaip tai 
; buvę Rytprūsiuose. Tačiau atskirų 
■ plėšimų, vagysčių, žudynių ir prie
vartavimų nebuvę išvengta.

I Raudonieji plūdę keliomis bango- 
i mis. Pirmoji fronto linija, sudaryta 
Į daugiausia iš „nusikaltėlių“, buvusi 
stumiama antrosios linijos smogikų 
kulkosvaidžių. Žinant vokiečių ne
laisvės sąlygas, pirmųjų linijų kariai 
neturėję kitos išeities, kaip kovoti. 
Raudonieji buvę vėjam ugnies, te
roro, baimės ir bado. \Įie veržęsi pir- 

' myn peralkusių žvėrių narsumu, kad 
' galėtų ką nors valgomo ir rūkomo 
pasigrobti iš vokiečių ir, kaip jie 
'akydavę: „Kad bent kartą prieš 
mirtį gerai pavalgius!“ Trečioji lini- 
a valiusi karo lauką, rinkosi sužeis

tuosius, lavonus ir karo grobį.
i Karo nusiaubimai krašte nepa
prastai dideli. Daug ūkių sudeginę 

j atsitraukdami vokiečiai. Kita dalis 
ūkių buvusi sudeginta raudonųjų

K. Daugėlos nuotr. I „istrebitelių“, kurie įtarę kuriame

Kruvinieji šakalai paskui sekė ...
Frontą atsekusios ir iš pogrindžių 

išlindusios govėdos kraugeringų ko
munistinių šakalų. Prasidėję įskun 
dinėjimai, areštai, sušaudymai. Istre
biteliai ir apginkluotieji komunistai 
galėjo šaudyti vietoje kiekvieną įtar
tiną jaunesniojo amžiaus vyrą, kuris 
galėjo būti partizanų arba buvo įtar
tas slapstąsis nuo paskelbtos mobili-

Buvę pradėti persekiojimai buvu
sių 1917—19 m. savanorių-kūrėjų, 
šaulių, policijos ir savivaldos tar
nautojų, vėliau ir dvasiškijos, pasitu

IV DP spaudos konserenciįa
(atkelta iš 1 psL) 

dama su karine valdžia, surinkti 
statistines žinias, ir palyginti DP ir 
vokiečių nusikaltimų skaičius?

Iki šiol buvo gaunami statistiniai 
duomenys iš karinės valdžios ir per
duodami vokiečiams. Paskutiniųjų 
savaičių laikotarpyje mes buvome 
nusigandę, kad DP nusikaltimų 
skaičius yra didesnis, negu vokiečų. 
Besigilindami į tai, mes pradėjome 
abejoti dėl pateiktų skaičių. Pasi
rodo, kad į nusikaltimų statistiką 
yra įtraukti visi DP sulaikymai, o 
tuo tarpu vokiečių — tik nusikalti
mai. Be to, daugelis iš DP „nusikal
tėlių“ yra ne DP, bet įtraukti į vo
kiečių ūkį pabėgėlai. Ateityje IRO 
išsiaiskins DP nusikaltimų skaičių: 
a) žemiausiame teisme, b) viduri
niame teisme ir c) aukščiausiame 
teisme; ar šie nusikaltėliai priklauso 
stovykloms; kokioms; tautybė; nu-

Emigracija i. Siaurės 
Afriką

Freiburg. — DP Administricinis 
Centras paskelbė, kad yra galimybių 
išvykti į Maroko ir Tunisą. Pagei
daujami įvairūs specialistai, staty
bos, mašinų, medžio pramonės, teks
tilės pramonės, elektrotechnikos, kal
nų žemės ūky, statybos technikos. 
Reikalingi specialistai su aukštuoju 
mokslu, technikai, meistrai, kvalifi
kuotieji darbininkai etc.

Į Tunisą reikalingi profesoriai ir 
technikai, chemikai, inžinieriai, meis
trai, amatininkai, topografai, brai
žytojai, laivų statybos specialistai, 
mašinų statybos, techniniai tarnau
tojai prie viešųjų darbų, laivų sta
tybos darbams, žemės ūkyje. Skel
biama, kad atlyginimai, palyginus su 
pragyvenimo išlaidomis, yra aukšti. 
Darbo sąlygos yra vienodos. Po 5 
meta teikiama Prancūzijos pilietybė. 
Be to įvairios prancūzų firmos pra
dėjo siūlyti darbo įvairiems specia
listams (inžinieriams ir paprastiems 
darbininkams). Alfa

sikaltimo rūšis ir pavardė. Pailius- 
travimui tiktų pranešimas iš Augs
burgo arejos, apimąs 1947 m. gruo
džio mėnesyje įvykusius DP nusikal
timus. Siame pranešime yra šios 
pagrindinės klaidos mažesni nusi
žengimai buvo skaitomi nusikalti
mais, pav. nusikalsiąs taisyklėms 
įlipimas į tramvajų; faktinai iš 54 
sulaikytųjų tik 2 buvo nusikaltę. Be 
to, visi svetimtaučiai buvo paskai
tomi DP.

Ar negalėtų bendradarbiavimas 
tarp IRO ir DP, kuris iki šiol buvo 
demonstruojamas šiose spaudos kon
ferencijose, būti dar labiau išplėštas, 
kad tautiniu DP grupių reprezen
tantai galėtų būti priimti patarėjais 
į arėjų ir zonų vyr. būstinės štabus? 
Kokios yra priežastys, kad IRO de
mokratiniu budu išrinktus tautinių 
grupių reprezentantus neįsileidžia 
kaip patarėjus? Ar šis neįsileidimas 
neprilygtų diskriminacijai, atsižvel
giant į tai, kad žydų tautinės grupės 
reprezentantai jau prieš ilgesnį lai
ką yra pripažinti?

Nuo 1945 m. nei UNRRA nei IRO 
nepripažino nė vienos tautinės gru
pės. Karinės valdžios tebuvo pri
pažintas žydų išlaisvinimo komite
tas. Niekados mes neturėjome jokio 
tautybės patarėjo. Iki šiol nebuvo 
tikslo pripažinti panašias organiza- 
cijis, tačiau IRO studijavo atskirų 
tautinių grupių statutus. IRO, kaipo 
organizacija, turi savas instrukcijas, 
pagal kurias panašus pripažinimas 
būtų neįmanomas. Tačiau šią prob
lemą tikimės išspręsti, o tas reika
las bus aptartas Ženevoje. Rezulta
tai paaiškės dar kovo mėnesyje.

Be to, balandžio mėn. Ženevoje 
vyks visų Europos DP konferencija. 
Į šią konferenciją numatoma kviesti 
akademikus ir kitus intelektualus, 
kadangi jiems bus sunkiausios sąly
gos emigruoti. Iš amerikiečių zonos 
bus įsileista 40 DP. Šie pasiūlymai 
bus padalinti 7 arejoms. Pagal pro
fesijas konferencijoje dalyvaus: 
agronomai, fiailininkai, katalikų ku
nigai, dantistai, inž'nieria’, eksporto- 
importo prekybininkai, žurnalistai, 
rašytojai, teisininkai, slaugės, pro

fesoriai, gydytojai, miškininkai 
mokslininkai ir veterinorlai. Tačiau 
šios konferencijos tikslas bus tik pa
sitarimas emigraciniu reikalu. Joje 
dalyvaus apie 50 DP iš visos Europos.

Iki šiol yra pavykę suorganizuoti 
menininkų išvykas į vakarų Euro
pos kraštus. Ar negalėtų ši vyriau
sioji ^būstinė šiuo reikalu padėti, ir 
jei taip, tai kokie skyriai (dailininkų 
ar kitokio meno) galėtų būti orga
nizuojami? DP tarpe randasi, pvz., 
dailininkų ir grafikų, turinčių pa
saulinį garsą, tačiau jie dabar, kaip 
DP, neturi jokios galimybės kur 
nors viešai pasireikšti.

Iki šiol tai buvo neįmanoma. 
Duokite muntf savo menininkų są
rašus ir konkrečius pasiūlymus, kur 
norima panašius parengimus pada
rytu Bus dedamos pastangos, ne
atsižvelgiant į tautybes.

Specialus maisto priedas ligoniams 
šiuo metu jra leistas iki 2%. Ši riba 
yra griežtai saugoma, tačiau prak
tiškai ji viršija 2%. Ypač sunkiai šis 
suvaržymas liečia ligonius, negalin
čius valgyti juodos duonos. Tuo bū
du, vietoje 2050 kalorijų jie praktiš
kai suvartoja tik 800 kalorijų.

Šis dalykas mūsų įstaigai yra ne
girdėtas. Išaiškinus bus galima į šį 
klausimą atsakyti.

Taip vadinamoji Hoover akcija, 
liečianti vokiečių 6—16 m. amžiaus 
vaikus, yra pravesta visoje zonoje. 
Tačiau DP vaikai papildomo maisto 
mokyklose negauna. Kas gali būti 
tuo atveju padaryta? Jei IRO biu
džetas yra nepajėgus, ar negalėtų 
būti suteikiamos teisės DP organi- 
cijoms parūpinti trūkstamus maisto 
produktus šiam mokykliniam prie
dui už atitinkamą atlyginimą?

Šia prasme pakelti maisto normą 
projektuojama. Dar neaišku, kokia 
forma bus tai padaryta. Iki šiol veikė 
maisto centralės nusimaitinusiems 
vaikams, tačiau, turimais statistiniais 
duomenimis, svaikatos atžvilgiu DP 
vaikai yra tikrai puikioje padėtyje. 
Tačiau numatytoji programa bus 
pravesta, ir mes stengsimės vaiku 
maistą pagerinti.

Nauja registracija liečia tik sto
vykloje gyvenančius DP. Ar yra kas 
planuojama, kad ir už stovyklų 
ribų gyvenantiems asmenims, kurie 
turi DP statusą, būtų suteikta lygi 
galimybė emigruoti ir gauti asmens 
pažymėjimus, kuriuos gauna sto
vykloje gyvenantieji?

Paskutininiajame IRO posėdyje 
šis klausimas buvo išspręstas. Sto
vyklose registracija bus pravesta 
galimai greičiau. Už stovyklos ribų 
gyvenantieji asmenys, kurie turės 
tam teisę, gaus pažymėjimus, kad j 
turi DP statusą (bet ne Indification j 
Card), o jų aktai bus laikomi DP j

III. 4. Argentinos — Čilės su
tartis dėl teisių Antarktyje. ♦ 
Antra britų protesto nota Guate- 
malai.

III. 5. Nauja sovietų nota Suo
mijai sutarties reikalu.

III. 6. Suomijos parlamento 
dauguma pasisakė už derybas su 
SSSR. * Transjordanija D. Bri
tanijai pasiūlė atnaujinti dery
bas.

III. 7. Saugumo Tarybos po
sėdis Palestinos klausimu.

III. 8. Suomija nutarė pasiųsti 
delegaciją deryboms su Sov. Są
junga.

Aulomechanikų kursai stovykloje Borjero nuotr.
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