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Sovietai ardo vokiečiu tautos vienybę
JIE NUŠALINA SAU NEPALANKIUS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ UNIJOS VADUS.

Dena patyrė, kad Jakobas Kaiseris ir 
Ernstas Lemmeris yra nusistatymo, jog tik
tai ypatingas CDU partijos kongresas juos 
gali iš užimamų vietų pašalinti. Bet dėl so
vietų okupacinės valdžios įsikišimo jiems 
esą trukdoma vykdyti funkcijas, kurias 
jiems vienu balsu pavedė partijos susirinki
mas.

Pas pulk. Tulpanovą praėjusią savaitę 
vykusiame pasitarime šeši provincijų pir
mininkai pasiūlė sušaukti CDU kongresą 
šiam klausimui svarstyti, bet pulk. Tulpa- 
novas tą pasiūlymą atmetė.

PASITIKĖJIMAS IS -VISŲ KRAŠTŲ
Bendrojo visai Vokietijai CDU/CSU so- 

ciajinio komiteto pirmininkas iš Koelno 
pasiuntė Jakobui Kaiseriui tokią telegramą: 
„Mes stojam už tave, Krikščioniškoji Va
karų tauta, rūpindamosi Vokietija, imasi 
Sau žymią dalį tavo atsakomybės.”

Šiaurės Rheino - Westfalijos ministeris 
pirmininkas, CDU narys, pasiuntė Kaiseriui 
tokią telegramą: „Aš esu įsitikinęs, Tavo 
kelio teisingumu. Aš žinau, kad Tavo šir
dyje bendrasis Vokietijos likimas stovi virš 
partinių interesų.” Panašiu būdu savo pa
sitikėjimą kaiseriui išreiškė ir šiaurės

Badeno CDU pirmininkas. Sovietų zonos 
CDU jaunimo sąjunga Berlyne priimtoje 
rezoliucijoje irgi reiškia savo prisirišimą 
prie Kaiserio bei Lentmerio.

UŽ KĄ ATIMTA LICENCIJA
Berlynas (Dena). Amerikiečių licencijuo- 

tas laikraštis „Der Tagesspiegel” aprašo 
smulkmenas, kaip buvo atimta licencija iš 
„Neue Zeit” leidėjo Wilhelmo Grieso. Nak
tį Į gruodžio 21 d. redaktorius Griesas ga
vo iš sovietų spaudos skyriaus karininko 
kapitono Saslavskio telefonini parėdymą 
pirmajame puslapyje išspausdinti stambio
mis raidėmis: „JAV pažeidžia Potsdamo 
susitarimą.” Be to jam . buvo įpareigota 
aprašant CDU pirmininkų pasitarimus su 
pulk. Tulpanovu išbraukti sakini, kur buvo 
pabrėžiama, jog neprieita jokio susitarimo. 
Po aštraus susikirtimo Griesas pareiškęs 
jog tokiose sąlygose laikraštis negalėsiąs 
išeiti1. Tą pačią naktį Jis gavęs Įsakymą, 
kuriam jiš jau nebegalėjo pasipriešinti — 
grąžinti licenciją. Jam paklausus kuomi yra 
remiamos tos priemonės, buvo atsakyta — 
„visa kuo”.

Berlynas (Dena). Gruodžio 20 d. sovietų 
zonos krikščionių demokratų unijos (CDU) 
pirmininkas Jakobas Kaiseris gavo sovietų 
karinės' valdžios pranešimą, kad jis ir par
tijos vicepirmininkas Ernstas Lemmeris esą 
nušalinami nuo pareigų. Sovietai kartu pa
skyrė kitus asmenis minėtai partijai vado
vauti.

Taip pat buvo paskirti nauji asmenys i 
sekretoriatą partijos reikalams tvarkyti. 
Bet du iš jų, nenorėdami priimti sovietų 
paskyrimo, iš siūlomų vietų tuojau atsisakė. 
Tuo pat metu sovietai atšaukė partijos 
laikraščiui „Neue Zeit” duotąją licenciją 
ir nušalino to laikraščio redaktorių. Jie 
paskyrė laikraščiui naują redaktorių, o to 
laikraščio tiražą leido pakelti iki 100.000 
egi Dalis redakcijos1 bendradarbių, solida
rizuodami senajam redaktoriui, taip pat pa
sitraukė iš redakcijos.

Iš Jakobo Kaiserio pranešimo, kuriame 
yra smulkiai nušviestos CDU veikimo so
vietų zonoje aplinkybės, aiškėja, kad so
vietai pavienių CDU narių dalyvavimą 
„liaudies kongrese”' išaiškino, kaip nepasi
tikėjimo pareiškimą Kaiseriui. Tuo rem
damiesi, jie patarė jam pačiam pasitraukti- 
iš pirmininko pareigų.

Sovietų zonos CDU prezidiumas, pir-
mininkaujant Kaiseriui anuomet nutarė ne
dalyvauti SĖD (komunistinės vienybės) 
ruošiamajame „liaudies kongrese”. Kartu 
buvo paskelbta, kad eventualūs dalyviai 
nėra jokie CDU atstovai, bet privatūs as
menys. Tuojau buvo įvykdyta sovietų zono
je skaitlingi CDU susirinkimai, kuriuose 
visuomet buvo reiškiamas priširišmas prie 
pirmininko — Jakobo Kaiserio. Bet čia 
Staiga įsikišo sovietų karinė valdžia.

Praėjusios savaitės būvyje įvyko keli so
vietų zonos CDU provincijų pirmininkų 
pšsitarimai su sovietų karinės valdžios po
litinio skyriaus vedėju pulk. Tulpanovu. 
Tuose . pasitarimuose buvo reikalaujama, 
kad Kaiseris atsistatydintų. Nors tų pasita
rimų metu nebuvo prieita jokio susitarimo, 
bet sovietų karinės valdžios atstovas kapi
tonas Kratinas gruodžio 20 d. pranešė, kad 
šešių provincijų pirmininkus sovietai trak
tuoja vyriausia sov'etų zonos CDU atsto
vybe ir kad prof. Hickmannui ir Dr. Lobeii- 
danzui yra pavesta vadovauti partijai.

Sudaryta Graikijos banditu „vyriausybė,< «<
Atėnai (Dena/Reuter). Banditų vadas 

Markos šiaurės Graikijoje sudarė „laisvą
ją Graikijos vyriausybę’’. Jo kabinetas su
sideda iš buvusių rezistencijos dalyvių ir 
žinomųjų komunistų. Belgrado radijas pra
neša, kad naujoji vyriausybė palaikysianti 
tamprius ryšius su Sovietų Sąjunga, dėsian
ti pastangas sudaryti galingą armiją ir kaip 
galint greičiau skelbsianti naujus rinkimus 
1 graikų parlamentą. Atėnuose neabejojama, 
kad banditų vyriausybė bus pripažinta sla
vų valstybėse. O legalioji graikų vyriausy
bė paskelbė, kad yra suimta apie 500 kbrnu- 
nistų ir kad valymas bus vykdomas tol, kol 
išnyks „penktosios kolonos” pavojus. Vie
šosios tvarkos ministeris visus kairiųjų 
partijų sluoksnius pareikalavo pasakyti aiš
kiai: už ar prieš Margos „vyriausybę”.

Vašingtonas (Dena/INS). JAV užsienio 
reikalų ministerijos valdininkai pareiškė, 
kad amerikiečių vyriausybė yra pasiruo
šusi suteikti Graikijai naują pašalpą ir 
paremti kovoje prieš sukilėlius. Naujosios 
sukilėlių vyriausybės sudarymas Vašingtone 
yra traktuojamas kaip ‘komunistų propa
gandos manevras. Jei teisėtąją! graikų vy
riausybei atsirastų rimtesnis pavojus, tai 
JAV karinė misija gautų nurodymų suteikti 
jai dar daugiau ginklų ir municijos. Iš Atė
nų pranešama, kad graikų vyriausybė krei
pėsi j JAV karinės misijos vedėją, prašy
dama apginkluoti 100 graikų divizijų. Vie
nas britų užsienio reikalų ministerijos kal
bėtojas pareiškė, kad D. Britanija Markos 
vyriausybės nepripažįstanti. ,

Ankara Turkijos teritoriją ir vėl pasiekė 
vienas rumunų lėktuvas su politiniais pa
bėgėliais. Šiuo metu Turkijoj jau esąs vi
sas 100 minimų pabėgėlių.

-ARABAI NUTARĘ PRIEŠINTIS
Kairas. — Apie arabų valstybių pasitari

mus Kaire, kurie jau pasibaigė, paskelbta 
tik tiek, kad nutarta visomis jėgomis 
priešintis Palestinos padalinimui. Beiruto
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radijas pranešė, kad nutarta remti arabų 
partizanus ir aklai saugoti Palestinos sie
nas, kad t ją neĮvažiuotų žydai. Reguliari 
arabų valstybių kariuomenė i Palestiną ne
būsianti siunčiama kol ten stovi britų ka
riuomenė.

Kairas. — Egypto ministeris pirmininkas 
Nukrashi Pasha pareiškė, kad arabų vals
tybių kariuomenė tol neperžengs Palestinos 
sienų, kol Palestinoje stovės britų kariuo
menė.
IRANO 
TARTĮ

PARLAMENTO ATSTOVAI SU
SU JAV DEL KARINES MISIJOS 
LAIKO NEGALIOJANČIA

Teheranas (Dena/Reuter). Irano parla
mento atstovai žurnalistams pareiškė, kad 
neseniai paskelbtas susitarimas tarp Irano 
ir JAV, kuriuo Irane bus laikoma amerikie
čių karinė misija persų kariuomenei pa
tarti, yra neveiksmingas. Kaip pagrindas 
nurodoma, kad susitarimas nebuvo patiek
tas Irano parlamentui ratifikuoti.

I MUKDENĄ Į2ENGE KOMUNSTA1
Bad Nauheim (Dena). Dvi komunistų ar

mijos iš šiaurės vakarų įsiveržė į Muk
deno apylinkes. Pasak Berlyno radiją, Man- 
džiūrijos sostinėje vyksta sunkios kovos. 
Mukdeną puolančios komunistų jėgos pri
skaito 300.000 vyrų.

CHOLEROS AUKOS
Kairas (Dena). Kaip praneša Egipto svei

katos ministerija, epidemijos buvo paliesta 
20.774 asmenys, iš jų 10.261 mirė. ' 
' Paryžius. — Prancūzų Akademija vien
balsiai nutarė popiežiui Pijui XII suteikti 
prancūzų kalbos medal}, kuris yra suteikia
mas asmenims, prisidėjušiems prie pran
cūzų kalbos tyrinėjimo arba jos išpopulia
rinimo.

Hamburgas. Čia vienas keleivinis trauki
nys užvažiavo ant prekinio traukinio. 4 
asm. žuvo.

VOKIEČIŲ MOKSLININKAI KARINIŲ 
TYRIMŲ TARNYBOJE

Vašingtonas (UP). Amerikiečių armija 
skelbia,' jog šiuo metu 475 vokiečių mok
slininkai dirba karinių tyrimų srityje. La
biausiai jie esą užimti tobulinimui iš tolo 
vairuojamų sviedinių. Tie 475 mokslininkai 
esą geriausi iš tų, kurie pateko amerikie
čiams 1 nelaisvę. Panaudodami šiuos mok
slininkus, karinius tyrimus amerikiečiai 
pastūmėsią daugelį „metų” pirmyn, o taip 
pat sutaupysią 750 milijonų dolerių išlaidų.

PastariĮ’Hį dieną įvykiai Prancūzijoje
DIDĖJA ĮTEMPIMAS TARP VYRIAUSYBES IR GAULISTŲ. KOMUNISTAI ŠALINAMI Iš ADMINISTRACIJOS IŠTAKŲ. 

RADIOFONAI SUSTABDO SOVIETINĘ PROPAGANDĄ. SKILIMAS PROFESINĖSE SĄJUNGOSE DIDĖJA.

Paryžius (Dena/Reuter). Prancūzų tauti
niame susirinkime komunistai ir gaulistai 
pasisakė, jog jie balsuos prieš įstatymą, ku
riuo vyriausybė siekia sumažinti infliaciją. 
Tas atsitiktinis gaulistų ir komunistų 
vieningumas iššaukė pašiepimo pasireiški
mus iš socialistų ir MRP partijų pusės.

Įstatymas numato naują pelno mokesni, 
kuris siekia 55 ’/• nuo Įmonių pelno 1947 
metais, tuo atveju jei pelnas viršija 50.000 
frankų. Taip pat pelno mokesčiais numato
ma apdėti ir amatininkus bei valdininkus. 
Ministeris pirmininkas prašė paskubinti šio 
įstatymo svarstymą. Jis atkreipė dėmesį j 
vis didėjantį įtempimą tarp vyriausybės ir 
gaulistų, pažymėdamas, jog gali1 ateiti dar 
didesniu sabotažų laikai, negu kad buvo 
paskutiniojo streiko metu. Schumatias nu
rodė, kad tie sabotažai pakenktų visos tau
tos reikalams.

Dėl opozicijos pasireiškusios obstrukci
jos, per visą posėdį, kuris tęsėsi pirma
dienį per visą naktį ligi ankstyvo antra
dienio ryto, nepavyko priimti nė vieno iš 
septynių įstatymo projekto punktų.

Tautinis susirinkimas yra priėmęs 385 
balsais prieš 153 komunistų balsus vieną

KALĖDINĖS KALBOS
Kalėdų švenčių proga pasakė kalbas: 

JAV prezidentas Trumanas, D. Britanijos 
karalius Jurgis VI, šventasis Tėvas Pi
jus XII, Čekoslovakijos respublikos prezi
dentas Benešąs ir kiti žymūs valstybių vy
rai

NAUJOJI ITALŲ KONSTITUCIJA
Roma (Dena/Reuter). Italų tautinis susi

rinkimas naująją konstituciją priėmė 453 
balsais prieš 62 balsus. Konstitucija numa
to senatą, susidedantį iš 280 narių, ir tau
tini susirinkimą iš 680 atstovų. Be to kon
stitucijoje yra pasmerktas užpuolamasis ka
ras, o taip pat yra draudžiamas fašizmo 
atgimimas bet kokioje formoje. Konstitucija 
jsigalioja 1948 m. sausio 1 d.

Kongresas pradės reguliarinę sesiją
Vašingtonas ‘(Dena/Reuter). Sausio 7 d., 

kada Atstovų Rūmai ir Senatas pradeda 
savo reguliarinę sesiją, bus pradėtas svar
styti Marshallio planas. Tą pačią dieną Se
nato užsienio politikos komisijoje užs. reik, 
ministeris Marshallis padarys jo vardu va
dinamojo plano apžvalgą.

Senatorius Taftas pasisakė prieš prezi
dento Trumano siūlymą laike keturių metų 
išleisti 17 milijardų dolerių Europai remti. 
Jo manymu, pagalbos tiekimas turėtų būti

NUBAUDĖ „ASKANIA”
Berlynas. Amerikiečių karo teismas nu

baudė 6 vadovaujančius „Askania” įmonės 
pareigūnus kalėti nuo 1 iki 4 metų. Pati 
įmonė konfiskuota. Kaip žinia, šią Vasarą 
amerikiečių pareigūnai užtiko „Askanijoje” 
(Berlyno amer. sektoriuje) gaminant karo 
tikslams skirtus preciziškus aparatus so
vietams. Pagal Berlyno Kontrolės Tarybos 
išleistus įstatymus, tokius gaminius dirbti 
draudžiama. Kaltinamieji teisinosi dirbę 
santarvininkams!

Įstatymo projekto straipsnį, pagal kurj ko
munistai ateityje nebegali būti tam tikrų 
parlamento komisijų pirmininkais arba Rū
mų vicepirmininkais. Įstatymas numato, 
kad' ateityje komisijų pirmininkai turi būti 
tvirtinami tautinio susirinkimo daugumos 
balsais, o ne, skiriami pagal frakcijų stip
rumo santykĮ. '

Kartu vyksta komunistų valymas iš ad
ministracijos aparato. Du policijos prefek
tai, suvalstybintos anglių pramonės virši
ninkas bei jo padėjėjas, o taip pat keli Pa
ryžiaus rajonų burmistrai, kaipo komunis
tai, yra pašalinti iš užimamųjų vietų. Be 
to, transliacijos, kurios dabar įžiūrimos 
kaip sovietinė propaganda, yra išbrauktos iš 
radiofonų programos.

Nekomunistiškoji profesinių sąjungų gru
pė, kuri neseniai atsiskyrė nuo COT, pasi
skelbė nauja, politiniai nepriklausoma, or
ganizacija. Paštų ir- telegrafo profesinės 
sąjungos vykdomasis komitetas nusprendė 
pasitraukti iš CGT ir paragino savo narius 
dalyvauti naujos prof, sąjungos 
Paryžiaus požeminio traukinio 
sąjunga taip pat nutarė pereiti 
prof, sąjungų organizaciją.
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apribotas vienų metų laikotarpiu. 2ymt» 
Kongreso nariai „New York Times" laik
raštyje skelbia pasisakymus, kad, nepaisant 
kai kurių aštrių puolimų, Trumano pasiū- 
lytoji pagalbos programa savo ^pogrindi-, 
niuose bruožuose ' būsianti priimta tokia, 
kokią yra pasiūlęs prez. Trumanas.

Vašingtonas (Dena/Reuter). Atstovų ra
mų teisių komisija ėmėsi žygių Viktorui 
Kravčenkai, buv. sovietų piliečiui, kuris at
sižadėjo komunizmo, palengvinti gauti ame
rikiečių pilietybę. Komisija priėmė ypatin-
gus nuostatus, šiaip gi pagal juos nei ko
munistams nei buvusiems komunistams JAV. 
pilietybė nebus duodama.

Cikago (Dena). JAV atominės energijos 
komisijos pirmininkas David Lilienthal pa
reiškė, kad atomo tyrimas gali išspręsti « 
svarbiausią žmonijos problemą, būtent iš
laikyti maisto priaugimą žingsnis žingsniu 
žmonių prieaugliui. Lilienthal Įspėjo ame
rikiečius nuo rimtų pasėkų, jeigu jie laiky
sis „mito”, kad atominė energija yra tiktai 
karinis ginklas. '

‘ * • , '.,
ATSIRADO DR. PAUL'

Milnchenas (NZ). Buvęs Tiuringijoe mi
nisteris pirmininkas Dr. Rudolfas Paul, ku
ris buvo dingęs nuo rugsėjo 1 d., per Ka
lėdas atsirado Mūnchene.

Savo pabėgimą iš sovietų zonos Jis pa. 
teisina šitaip: „Iš savo krašto aš pasišali
nau todėl, kad negalėjau ilgiau savo suriš
tomis rankomis stebėti ir dengti savo as- . 
menybe to, kad rytų zonoje kas kart vis 
labiau niekinama demokratija ir kad vis 
ryškiau didėja melas dėl vienybės ir dėl 
vokiškųjų žemių bei vokiečių tautos išda
vimo.”
PCIRO AhIeRIKIECIŲ ZONOS DIREK

TORIAUS LINKĖJIMAI
Heidelbergas (Dena). Kalėdiniame atsi

šaukime ( išvietintuosius, gyvenančius ame
rikiečių zonos stovyklose, PCIRO šefas ame
rikiečių zonai Paul D. Edwards pareiškė 
vilt|, kad naujieji metai bus „tie laimingi 
metai tremtiniams Įsikurti už Vokietijos 
ribų.”

Paryžius (Dena/Reuter). Prancūzų tauti
nis susirinkimas 323 balsais prieš 280 bal
sų priėmė (statymą kovai prieš infliaciją.

Pagal septintojo straipsnio priedėli vals
tybės išlaidos civiliniams reikalams bus su
mažintos 10’/». Ryšium su tuo ateinančiais 
metais bus atleista 150.000 valdininkų ir 
darbininkų iš valstybinių tarnybų.

Paryžius (UP). Prancūzų tautinis susi
rinkimas priėmė 1948 m. karinĮ biudžetą, 
kuris sudaro 248 milijardus frankų. Tiktai 
komunistai vieni balsavo prieš tą biudžetą. 
Debatų metu paaiškėjo, kad Prancūzijos 
armija dabar turi 700.000 ginkluotų vyrų.

BIDAULT APIE LONDONO KONFE
RENCIJĄ

Paryžius (UP). Prancūzų tautinio susi
rinkimo užsienių politikos komisijoje Bi- 
dault padarė pranešimą apie Londono kon
ferencijos rezultatus. Jis, kaip ir Bevinas 
su Marshalliu, įkaito Sovietų Sąjungą’ atsa
kingą už tos konferencijos nepasisekimą.

Bidault pasakė: „Mes ir toliau darysim 
viską, kad užtikrinus mūsų saugumą ir pa-
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Gen. Wedemever siūlo remti kinų tautine vyriausybę Amerikiečiij spėliojimai
" . ....... " • .. • “....« Vašingtonas. „Amerikos Balso” perduota

Vašingtonas (Dena/INS). Oen. Albertas i lauja Kinijai mrteikti pagelbą. Jis genera- liftas pareiškė, kad . Kinijai suteikti pagelbą . 24 _riug kraštus (įkyrus Sov Rusiją) 
Vedemeyer,, kuris prezidento Trumano į- lissimusą Cangkaišeką apibūdino kaip ge- esą svarbiau negu Prancūzijai, Austrijai ir .. . . R if „„veniniu nirkimoVedemeyer,^ kuris prezidento Trumano į-veucjricyer,^ kui u> picziutniv iruma.no j- ; “—r o.“'-g“ • ..

galiotas praeitą vasarą lankė Kiniją ir ro norintį despotą, nenuilstamą komuniz- Italijai. Kinijai numatytieji 60.000 dol. gali
__ . . _ _   1 n cf S vn 1c- ♦ vh A o vvrn Tltn rl <1 nzv-i n t. rrarn n4riAX*l narni TAX»r P i n O tnrx 51
Korėją ir kurio Kinijos raportas užs. reik, 
ministerijos laikinai laikomas paslapty, 
kongrese reikalavo Kinijos tautinei vyriau
sybei suteikti skubią karinę ir ūkinę pa
galbą.

mo priešą ir protingą valstybės vyrą. Tuo 
pačiu reikalu kalbėdamas Tolimųjų Rytų 
žinovas, buv. ambasadorius Maskvoje, Bul-

< ,

daugiau gero atnešti negu visa pereinamoji 
pagelba Europai. Kinų komunistai gauną 
ginklus iš Sovietų Sąjungos.

Wedemeyer pastebėjo, kad generalisimus 
■ Cangkaišekas

trokštąs despotas” ir apibrėžė jį kaip iš
mintingą ■ valstybės vyrą, nesutaikomą ko
munizmo priešą ir kaip asmenybę, kuri be 
atodairos visus JT pasižadėjimus įvykdė, 
tuo tarpu kai JAV ne visus pasižadėjimus 
Kinijai ištesėjo. „Jei aš būčiau Cang- 
taišeku”, pareiškė generolas, „aš būčiau 
Amerika nepatenkintas”. Pasak generolą, 
Kinija kiekvienoj pasaulio pagalbos pro
gramoj turi būti įtraukta kaip ginklas prieš 
komunizmą, kadangi ' ji yra viena iš teri
torijų, kuri vienos galybės, pasistačiusios 
sau tikslu ekspansiją ir agresiją, yra gra
soma.

.praktiškai ' yra gero

SUSIRŪPINIMAS DEL KINIJOS
Vašingtonas. / — Kalbėdamas senato 

biudžeto komisijoje prezidento Trumano 
specialus atstovas Kinijai generolas Wede- 
meyer pareiškė, kad JAV interesai reika-
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GENEROLO LECLERK LAIDOTUVES
Paryžiaus išlaisvintojas generolas Leclcrk žuvo lėktuvo katastrofoje. Jo palaikai šar
vuotyje atgabenti prie nežinomojo kareivio kapo. Iš visos Prancūzijos susirinkusios 

delegacijos čia atiduoda paskutinę pagarbą. (Dena-Bild)

žinia, apie Rusijos gyventojų pirkimo pa
niką, Vašingtone įvairiai vertinama. Vieni 
laiko tik „propoganda”, kiti, žinantieji pa
dėtį Rytuose, su ta galimybe rimtai skai
tosi.

Jau prieš keletą savaičių firmos, kurios 
turi santykių su Rusija ir rusų dominuojan
čiais kraštais, vis daugiau gauna žinių apie 
ūkinius sunkumus „Molotovo Europoj”.

Iš Jugoslavijos, Čekoslovakijos ir Vokie
tijos (sovietų zonos) pranešama, kad jau 
pora metų vis bekylanti gamyba, laike pa
skutinių savaičių pradėjo kristi. Iš visų šių 
kraštų vienodai' pranešama, kad rusų žalia
vos tiekimai arba visai nepribuvo, 
tiekėjas prisiuntė kitas prekes, negu 
pasižadėjęs.

Šių pranešimų teisingumu, atrodo, 
tektų abejoti. Kritiškiau tektų vertinti 
rūs plataus masto spėliojimai, kuriais už
siima ne tik sensacijų laikraščiai, bet kar
tais ir politiškai įtakingos asmenybės. Ge
rą progą įvairiems komentarams atsirasti 
davė Herbertas Hooveris, viena proga iš
reiškęs viltį, kad Rusijoje gali kilti revoliu
cija. Tą mintį pagavo Rytų emigracija (imi-

arba 
buvo

ne- 
įvai-

dėl sovietų ūkio krizės
Nors ir Jungtinių Amerikos Valstybių 

vyriausybė savo nesenoje Rumunijos vy
riausybei pasiųstoje notoje griežtai panei
gia bet kokių ryšių turėjimą su sąmoksli
ninkais ir pogrindžiu, bet niekas Vašing
tone nepaneigia, kad JAV, sulaikydama 
svarbių žaliavų ir mašinų tiekimą, nori 
komunistų valdomiems karaštams sudaryti 
ūkinių sunkumų. Nepaslaptis, kad prieš ko- 
lėtą dienų Kongrese buvo reikalaujama vi
siškai sustabdyti eksportą į Sov. Sąjungą. 
Tada valstybės pasekretoris prekybos mi
nisterijoje W. C Tosteris interpeliantus pa
mokino, kad JAV nuo tam tikro importo iš 
Sov. S-gos, kaip chromo ir mangano rū
dos, negali atsisakyti. Todėl palaikymas 
prekybinių santykių, kad ir labai ribotų, su 
Sov. Sąjunga yra ir amerikiečių interesas. 
Per liepos, rugpiūčio ir rugsėjo mėnesius 
amerikiečių prekybos balansas su Sov. S- 
ga jau ir taip buvo pasyvus. Tame laiko
tarpy rusai prisiuntė prekių už 26,5 mil 
dolerių, o amerikiečiai rusams — tik už 23 
milijonus. Tiekimai ,.strategiškai svarbių1* 
(kaip žibalas), arba „karo techniškų išradi
mų” (kaip radaro aparatai) jau yra sustab
dyti. (Die Tat)

Sovietų kampanija pries Marshallio plan<j 
pasiekė priešingų vaisių

Chicago (Dena-Reuter) Sovietų kampanija.............................. .
prieš Marshallio planą kaip tik to plano 
rėmimą sustiprino, priešingai viltims tū
lus kraštus nuo to atgrasinti, pareiškė ame
rikiečių JT delegacijos vadovas 
Austinas.

„Sovietų taktika”, sakė Austinas, 
mojančius į mus pastūmėjo; vieton 
gimo, mažos ir vidutinės valstybės 
ėmė savo pareigas.”

Prieš kiek laiko Prancūzijoj ir 
įvykdyti streikai ir sabotažai buvo dalis so

mėtų kompanijos prieš Marshallio planą. I 
Tačiau visa tai nepasisekė, nors pavojus 
tuose kraštuose yra rimtas. „Įvykiai Pran
cūzijoj ir Italijoj—paaiškino Austinas, yra 
padrąsiną įrodymai, rodą, kaip tose tau
tose yra stiprus noras pačioms nustatyti 
savo gyvenimo būdą”.

Waren

„svy- 
pabū- 
prisi-

Italijoj

kurie turi tarp 40.002 80.000 vyrų.
Bevinas, kuris atsakė į paklausimą, 

reiškė, kad taikos sutartimi Bulgarijos 
mijai nustatyta 55.000 vyrų.

Buvo bandyta gauti Bulgarijos vyriausy
bės tikslesnių paaiškinimų, bet iki šiol, de
ja, jų negauta.

Budapeštas (Dena/Reuter). Kaip praneša 
vengrų žinių agentūra, vengrų darbininkai 
yra nutarę nuo savo algų mokėti po 2% J 
fondą, kuriuo bus remiami graikų sukilė
liai.

pa-
ar-

grantai iš Rytų. Vert.) ir sistematiškai mė
gino Amerikos politikus, apie Sovietų ir 
jam giminingų režimų silpnumą, įtikinti.

Žinios apie Varšuvos pogrindžio bylą, 
kurioje paaiškėjo, jog slaptas veikimas bu
vo net iki Ukrainos išsiplėtęs, daug prisi
dėjo prie to, kad žinios apie revoliucijos 
reiškinius ir vidujinę krizę Rytų Europoje 
dabar žymiai rimčiau priimamos, negu ka-

PASKYRĖ REPREZENTACIJOS 
IŠLAIDAS

Londonas. Žem. Rūmai paskyrė sosto
įpėdinei Elžbietai 40.000 svarų metams, o ja nors laike paskutinių šešių metų.
jos vyrui 15.000.— Darbo partijos eilėse 
buvo iškeltas reikalavimas tą sumą suma
žinti 5.000-čiais sv. Vakar dienos britų de
šiniųjų ir liberalų partijom artimi laikraš
čiai tą kai kurių Darbo partijos narių elg- 

nėra 
insti- 
britų 
labai ....

, jungos srityse vienodos. Tuo atžvilgiu visa 
! Rusija yra padalinta į tris zonas. Žemiau- 

IMPERATORIUS HIROHITO PACIFIKE sios kainos yra pirmojoje zonoje. Šiai zonai
KARĄ NORĖJO BAIGTI PO PIRMŲJŲ 

- TRIJŲ MENESIŲ 
Tokio (Dena/INS). Buv. japonų

x MASKVOJE PUOLA KRAUTUVES
Maskva. Sov. S-gos minis!, kabinetas už

draudė nuo XII. 18. krautuvėm pardavinėti 
prekes už senuosius rublius. Anksčiau mies
tuose buvo nustatytas vienos savaitės termi
nas, tačiau žmonių minios taip apgulė 
krautuves, kad tą nutarimą reikėjo pakeisti. 
Taip pat ir traukinių bilietus galima pirkti 
tik už naujuosius rublius. —

seną kritikuoja, nurodydami, kad 
reikalo pradėti taupymą nuo tokios 
tucijos, kuri visame pasaulyje kelia 
prestižą. Be to, sosto įpėdinė turi 
daug reprezentatyvinių išlaidų. —

Naujoji sovietų kainą reforma
| Londonas (UP). Sovietų prekybos minis-1 Si reforma turinti sudaryti sąlygas is
terijos naujai paskelbtosios įvairių prekių vystyti atliekamųjų prekių eksportą prieš 
kainos yra miestams nustatytos šiek tiek Marshallio pianą nukreiptos kampanijos 
žemesnės, o provincijai aukštesnės. Maisto .

1 produktų kainos nėra visose Sovietų Są- j Amerikiečių spauda šia proga daro pa-
rėmuose.

BULGARIJOS ARMIJOS DYDIS YRA 
NERAMINĄS

Londonas (Dena/Reuter). Britų užs. reik, 
ministeris E. Bevinas britų parlamente pa
reiškė, kad dabartinis Bulgarijos kariuo
menės dydis yra „neraminąs”.

Pagaly britų vertinimą, Bulgarijos 
kariuomenė šiuo metu turi 76.000 
kareivių ir 10.000 pasienio sargybinių. Mi
licijos pajėgumas siekia iki šimto tūkstan
čių vyrų, be to, egzistuoja darbo vienetai,

lyginimą ūkio sunkumų, esančių Sovietų 
Sąjungoje, ir kituose kapitalistiniuose kraš
tuose. „The New -York Times” šį žygį 
traktuoja kaip autoritarinį vaistą prieš pa
sireiškimą, kuris nuostabiai yra panašus 
kapitalistinių kraštų ligoms. Dabar esą vi-

Krimas, Stalingradas ir Kaliningradas. Į 
'antrąją zoną yra iškirta: Maskva, Lenin- ________ _ _
gradas ir Mongolija. Trečiajai zonai yra aišku, kad jr po trijų dešimtų metų 

| komunistinio švietimo į pelną palinkusi 
, žmogiškoji natūra dabar tebėra gyvi. 
I „New York Herald Tribune” štai kokį daro 
palyginimą: „Jei mūsų karo metu užtraukto
sios paskolos, kuriomis pasitikėjo darbinin
kai, amatininkai ir farmeriai, staiga savo 

[vertėje nustotų ’/losavo vertės — pasidarytų 
, —--“-j----- -
'kiekvieną už tai atsakingą iššluotų laukan 

Kai kurios kitos prekės visose zbnose vįetK>s dienos būvyje.”
vienodai kainuoja; būtent: arbata (100 gr.) |
— 16 rub. Alus ('/a litro) — 7 rub. Vodka 

Bad Nauheim (Dena). Atidarydamas olan- (*/z litro) — 60 rub.
(Tgsp.) Maskvos radio komentatorius

SUTVIRTĖJO DE GASPER! POZICIJOS
Roma (Dena/Reuter). Italų parlamentas 

naujajai de Gasperi vyriausybei išreiškė 
pasitikėjimą 303 balsais prieš 118 balsų. 
Balsavimas įvyko po vienos de Gasperi es
minės kalbos, kurioje jis ragino italus pa
sitikėti Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, 

i Jis pasakė, jog Marshallio planas reiškia 
I atstatymą, o ne .vergiją. De Gasperi užtikri
no, kad Jungtinės Amerikos Valstybės nė
ra dariusios jokio spaudimo kad komunis
tai būtų išstumti iš valdžios. De Gasperi 
pasidžiaugė ankstyvesnių komunistų vado 
Togliatti pareiškimu, kad jie bendradarbiau
sią legaliai ir demokratiniais metodais. Bet 
de Gasperi taip pat pabrėžė, jog vyriausy- i dų KP metinį kongresą, jos generalinis 
bė griežtai reaguosianti į kiekvieną smur- sekretorius pareiškė, kad Olandijos komu- svarbiausiąjį valiutos reformos pagrindą 
tą, nežiūrint iš kurios pusės jis pasireikštų. I nistų partija užmegs ryšius su kominformu. nurodo krašto ūkio stabilizacijos reikalą.

užs. reik.
ministeris Shigenori Togo, kuris kartu su priskirtos likusios sritys.
kitais 24 japonų veikėjais Tokio karo nu- Svarbesniems maisto produktams yra to

kios kainos, skaitant rubliais už kilogramą: I 
Juoda duona: I zona 2,80; II Zona 3,—

sikaltėlių byloj inkriminuojamas karo nusi
kaltimu ir nusikaltimu žmoniškumui, čia, 
kaip liudininkas savo paties byloj,, pareiškė, nf zona 3,20. — Balta duona: I zona 6,20; i 
kad imperatorius Hirohito puoselėjo norą n zona 7 _. In zona 7j8o. _ Sviestas: 
karą Pacifike baigti po trijų mėnesių po j zona 62|—; II zona 6'4,—; III zona 66,—. Į ____  _____ ____ ....__
antpuolio ant Pearl Harbor. Cukrus:I zona 13,50; II zona 15, ; III zona bruzdėjimas dėl apgaulės bei apiplėšimo ir

Imperatoriaus norą baigti karą buv. min. 16,50. 'kiekvieną už tai atsakingą iššluotų laukan
pirmininkas Hideki Tojo laikė paslapty ir 
jo įvykdymą sukliudė.

Sfokholmas (Dena/Reuter). Švedijos kraš
to gynimo štabas pasiūlė Švedijos karinio 
biudžeto sumažinimą, kadangi apčiuopia- 
moj ateity karo pavojus negręsiąs.

IIII1II1IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIW

XI Skyrius
Soyns jautėsi lyg nesavame kailyje. Jo 

žvilgsnis ilgiau sustodavo ant Perrio Mei- 
sono, po to vėl nuslysdavo ant dviejų de
tektyvų veidų ir ant Dellos Streefaitės.

Della Streetaitė, atsisėdusi it kėdės 
krašto, blonknotą patiesusi ant stalo, drą
sinančiai šypsojosi šoferiui.

— Koks reikalas? — paklausė šoferis.
Noriu tik keletos informacijų, — pra

dėjo Meisonas. — Norime surinti faktų są-' 
ryšy su viena byla.

— Kokia byla? — paklausė šoferis.
Meisonas linktelėjo Dellaj Streetaitei ir 

Ji plunksnos galu pradėjo berti visą eilę 
kabalistinių ženklų blonknote.

— Tai byla, — tęsė Perris Meisonas iš 
lėto, — liečianti dviejų kaimynų ginčą dėl 
staugiančio šuns. Dalykas, atrodo, kompli
kuojasi. Kol kas dar nežinia, ar tos kompli
kacijos rimtos. Prašau nepamiršti, jog ma
no duoti klausimai liečia tik kaimynų kovą 
dėl staugiančio šuns ir iš to kylančius 
skundus iš vienos ir iš kitos pusės.

Šoferis vėl atsisėdo.
— Paskubėkime. Mano taksometras su

kasi.
— Jums bus viskas apmokėta. Gausit dar 

penkis dolerius priedo. Gerai?
— Taip, jei gausiu penkius dolerius, — 

sutiko šoferis.
Meisonas atidarė stalčių, ištraukė penkis 

dolerius ir padavė šoferiui. Šoferis įsikišo 
pinigus į kišenę ir nusišypsojo.

— Dabar prašau.
— Apie septintą valandą penkiolika mi

nučių ar truputį anksčiau paėmėt vieną 
praeivį ir nuvežėt į Milpaso Plentą 4889, 
— užklausė Perris Meisonas.

— Taip, tikrai, — patvirtino šoferis.
— Taip, — tarė Meisonas.
— Ką dar norit žinot?
— Kaip atrodė ta moteriškė?
— O, šefe, tai sunku pasakyti. Prisimenu, 

kad ji buvo juodais kailiniais ir kvepėjo 
keistais kvepalais. Be to ji paliko pirštinę 
automobily. Aš ją pauoščiau ir noriu ati
duoti J pamestų ir rastų dalykų centrinę, 
jei ji neatsišauks.

— Ar ji aukšto ūgio? — teiravosi Per
ris Meisonas.

Šoferis patraukė pečiais.
— Negalit pasakyti apytikriai?
Šoferis dairėsi laukiniu žvilgsniu.
Perris Meisonas linktelėjo Delfai Streetai

tei — Atsistok, Della. Mergina atsistojo.
— Ar tokia aukštumo? — paklausė Mei

sonas.
— Kaip tik ir tokio pat sudėjimo, — 

tarė šoferis atydžiai apžiūrėdamas Dellą 
Streetaitę. — Tik ne tokia graži, ir gal kiek 
storesnė.

— Ar prisimenate, kokios jos akys?
— Ne, neprisimenu. Manau, kad juodos, 

bet gal ir rudos. Balsas jos irgi keistas. 
Prisimenu, ji įdomiai kalbėjo. Kalbėjo 
aukštu tonu ir greitai.

— Vadinasi, nedaug ką prisimenate apie 
ją? — tarė Meisonas.

— Ne per daug, viršininke. Ji buvo to
kia moteriškė, kuri jums patiktų, tai yra, 
kuri man patiktų. Žinot, ką tai reiškia. Dau
guma moterų, tik ką įlipusių į automobilį, 
tuoj pat stengiasi būti draugiškos. Ji gi ne
sistengė būti draugiška. Daug moteriškių, 
kurios važinėja, yra užsiėmusios. Jos va
žiuoja, paprastai, kokiu nors reikalu. Ta 
moteris nebuvo užsiėmusi.

— Ar pastebėjai jos rankas? Su žiedais?
— Buvo su juodomis pirštinėmis, nesvy

ruodamas atrėžė šoferis. Prisimenu, labai 
gerai, nes ji kažkaip labai ilgai grabalio- 
josi piniginėje.

— Gerai, jūs ją nugabenot, o po to ką 
jūs darėt?

— Nugabenau ją ir turėjau palaukti, kol i 
ji įeis į vidų. Tada turėjau surasti telefoną 
ir perduoti tam tikru numeriu pranešimą.

— Koks numeris ir koks pranešimas?
— Pranešimas gana keistas.
— Ar ji davė jums raštu?
— Ne, ji man pasakė žodžiu ir liepė du 

kartus pakartoti, tad labai gerai įsidėmėjau 
turinį.

— Gerai, kaip jis skamba?
Šoferis išsitraukė blonknotą ir pradėjo: 

— Užsirašiau tik numerį. — Pakrėstas 
62945. Turėjau paprašyti Artūrą ir pasa
kyti jam, kad jis geriau tuoj pat nuvyktų 
į Klintono namus, nes Klintonas turėjo pa
simatymą su Paula.

Perris Meisonas pasižiūrėjo į Paulių 
Dreiką. Paulius Dreikas staiga susimąstė ir 
koncentruotu žvilgsniu pradėjo tyrinėti Per- 
rį Meisoną.

— Gerai, — tarė advokatas. — Perda
vė! pranešimą?

— Ne, neperdaviau. Niekas neatsakė. 
Bandžiau tris kartus, po to grįžau atgal. 
Porą minučių palaukiau, moteris išėjo Ir 
nugabenau ją atgal.

— Iš kur ją paėmėt?

— Sukinėjausi aplink Dešimtą ir mūri
ninkų gatvę, Iš ten ją ir paėmiau. Ji liepė 
grąžinti ją atgal.

— Jūsų vardas? — paklausė Perris Mei
sonas.

— Marsonas-Samas Marsonas, pone. Aš 
gyvenu devynioliktoj gatvėj.”

— Dar negražinot pirštinės? — pasitei
ravo Perris Meisonas.

Marsonas įkišo ranką į švarko kišenę, iš
traukė pirštinę ir įvertinančiai pauostė.

— Tai tas «pats kvapas.
Perris Meisonas paėmė pirštinę, pauostė 

ir perdavė Pauliui Dreikui. Detektyvas 
pauostė ir patraukė pečiais. •

— Della, pauostyk, ar galėsi pasakyti, ko
kie tai kvepalai, — kreipėsi Perris Meiso
nas.

Dreikas perdavė pirštinę Delfai. Ji pauos
tė, grąžino Dreikui, pasižiūrėjo į Perrj 
Meisoną ir linktelėjo.

— Taip, galiu pasakyt. ,
— Kokie tai kvepalai? — tarė Paulius 

Dreikas.
Perris Meisonas beveik nepastebimai pa

purtė galvą.
Dreikas valandėlę pasyvyravo, tada įsi

kišo pirštinę J savo kišenę.
— Palikit mums tą pirštinę, — tarė jis 

šoferiui.
Perrio Meisono balsas staiga tapo nekan

trus.
— Plauk, Dreikai. Leisk man veikti. Grą

žink jam atgal pirštinę. Negalima nusa
vinti.

Dreikas pažiūrėjo į Perrj Meisoną. Jo 
veide buvo matyt nesuprantamas sumiši
mas.

— Prašau atiduoti, — tęsė advokatas. — 
Jis turi ją palaikyti kurį laiką ir palaukti ar 
savininkė neatsišauks.

— Ar nereiktų ją atiduoti į pamestų ir 
rastų daiktų centrinę? — paklausė šoferis 
imdamas pirštinę ir dėdamasis į kišenę.

— Ne, — tarė Perris Meisonas, — ne 
tuoj pat. Palaikyk ją kiek laiko. Man ro
dos, kad ta pati moteris pasirodys ir parei
kalaus pirštinės. Jei atvyks paklausk jos 
vardo ir adresp. Pasakyk jai, kad turit pra
nešti bendrovei, kuriai apie tai esat pra
nešę, arba ką nors panašaus. Supratai?

— Okey, supratau, — tarė šoferis. — Dar 
ką?

— Viskas, — tarė jam Meisonas. — Su
rasim jus, jei reikės.

— Ar viską užrašėt, ką aš sakiau? — pa- 
siįdomavo šoferis, žiūrėdamas į blonknotą 
prieš Dellą Streetaitę.

— Užrašė klausimus ir atsakymus, — ne
jučiomis patvirtino Perris Meisonas, — Da
bar galėsiu parodyt savo klientui, kad ta
rėjau apsčiai darbo. „Tai svarbu, kaip ži
not.

— Aišku, — patvirtino šoferis, — visi 
turime gyventi. Kaip su skaitliuku?

— Vienas iš vyrų eis kartu ir sumokės 
tiek, klek rodo skaitliukas, — nuramino 
Perris Meisonas. — Žiūrėkit, nepameskit 
pirštinės ir paklauskit vardo bei adreso tos 
moters, kuri atsišauks.

— Žinoma, — tarė šoferis.
Jis išėjo, o Pauliui Dreikui linktelėjus, 

abu detektyvai išsekė paskui.
Perris Meisonas kreipėsi į Dellą Streetai

tę.
— Kokie kvepalai, Della?
— Atsitiktinai galiu pasakyti, kokie kve

palai, ir kad jauna moteris, naudojanti tuos 
kvepalus, nėra paprasta darbininkė, nebent 
ji būtų fotografė. Turiu didelės krautuvės 
kvepalų skyriuje draugę, kuri ką tik prieš 
kelias dienas davė pauostyti tų pačių kve
palų.

— Puiku, kas tai per kvepalai?
Tai Vol de Nuit, — tarė Delia Stree

taitė.
Perriš Meisonas atsistojo, ėmė vaikščioti 

po įstaigą, išmetęs galvą į priekį, nykščiui 
sukišęs į liemenės rankogalius. Staiga jis 
kreipėsi į Dellą Streetaitę. (B-<L)
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Męs esame gyvi užkasti - mes gyvename sovietinėj Latvijoj
Dar niekada žmonijos istorijoje, nė vie

na tauta, nugalėjusi kitas, nesielgė taip 
nežmoniškai su nugalėtais, kaip bolševikai. 
Mūsų laikraščiuose dažnai 
apie baisų žmonių naikinimą 
tavoje, tačiau apie broliškos 
kryžiaus kelius nedaug tebuvo 
ten vyksta nežmoniška tautos tragedija! 
Bet geriau tekalba pačių latvių laiškai, ne
legaliu būdu per geležinę 
siųsti:

I

— Jeigu šitom eilutėm 
pro geležinę uždangą, jūs, 
niai, galėsite suprasti tą didelę laimę, ku
rią jūs šiandien turite išvengę savo tėvy
nėje bolševikų teroro — pradeda vieną 
laišką žmogus iš Latvijos. — Žinau, kad 
jums nėra lengva svetimoje šalyje, bet aš 
niekada ir niekam nelinkiu gyventi šian
dieninėje Latvijoje. Geležinė uždanga, ant 
kurios yra kūjis su piautuvu ir didžiulė 
raudona žvaigždė, atskyrė šitą žemės kam
peli nuo pasaulio ir nuo tų laimingų tau
tų, kurios šiandien nieko apie nelaisvę 
nesupranta. .

KĄ KALBA LAIŠKAI, GAUTI IS ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS.

pilna žinių 
Tarybų Lie- 
latvių tautos 
rašyta. O ir

uždangą šl

pavyks išlįsti 
latviai tremti-

Įvykiai po Kuržemės kapituliacijos. Dvi 
savaitės be maisto po atviru dangumi.
Tupjau-po Kuržemės kapituliacijos kraš

tą pradėjo „šukuoti” raudonarmiečių dali
niai. Jie su negirdėtu greitumu ėjo per 
miškus, laukus, kaimus, vienkiemius ir 
miestus. Tik retam pavyko rūsyje ar kurio
je nore kitoje slėptuvėje pasislėpti. Kariai 
ir jų viršininkai plėšė viską, ką tik rado. 
Negailėjo ir žmonių. Tuč tuojau surinko 
visus buvusius karius ir šiaip jau vyrus. 
Visi jie buvo suvežti ar suvaryti i taip va
dinamas „filtracijos” stovyklas. Kai kurie 
dar spėjo pasiimti kepaliuką duonos, bet 
kiti buvo atvaryti basi ir apiplyšę. Visa 
Kuršių žemė buvo nuklota koncentracijos 
stovyklomis. Liepojos, Ventspilės, 
gos, Taiso ir Jelgavos apylinkėse 
spygliuotomis vielomis aptvertos 
Čia suvaryti vyrai daugiau kaip dvi
tęs - lapkričio ir gruodžio mėnesiais tu
rėjo gyventi be maisto, šilimos, ^drabužių. 
Jie per tą laiką, nesiprausė ir apaugo 
barzdomis. NKVD daliniai iš lėto „rūšia
vo” vyrus. Iš jų tarpo išrinko buvusius ka
rius, šaulius, valdininkus. Atskirai buvo 
surinkti visi tie, kurie kada nors 
ginklus. Tik labai mažam skaičiui 
tųjų vyrų buvo lemta dar kartą

• laisvę. ' ■'
Tūkstančiai suimtųjų senų tėvų

•galvių motinų ar kiltų artimųjų ėjo j sto
vyklas, norėdami padėti saviesiems. Deja, 
čia nebuvo jokios tvarkos. Kaip, pagaliau, 
galima surasti sau artimą žmogų tūkstan
čių ir dešimts tūkstančių tarpe, kada nė- 

zra jokios tvankos? Nesuradę artimųjų ir 
neprisišaukę jų, palieka atneštą maistą ba
du mirštantiems kitiems tautiečiams ir eina 

■ toliau, i kitą stovyklą savųjų ieškoti.

Kuldi- 
išdygo 
vietos, 
savai-

nešiojo 
surink- 
išvysti

ir žila-

Baisūs aimanavimai eina Kuršių žemės 
laukais! ...

Tai ne tik suimtųjų, 'bet ir „laisvėje” 
likusiųjų šauksmai. Bet šiuos šiurpius mo
mentus tegali suprasti tas, kuris pats visa 
tai pergyveno. Reti namai, iš kurių ne
būtų kas nors suimtas ir išvežtas. KurŠie-

tės moterys atiduoda viską apiplėštam le- 
gijoniieriui: avalynę, drabužius, maistą, 
neprašydamos nei užmokesčio, nei, paga
liau, padėkos.>

Ilgos ^užkaltų vagonų eilės išsilieja iš 
suimtųjų stovyklų.

Jos išveža vargui ir mirčiai 
vyrus. Veža j Stalino „saulės” 
bado žemę, vergų stovyklas. Tik
mieji pradėjo gauti iš okupacinės valdžios 
ilgas išvežtųjų sąrašų eiles.

Kuržemės 
apšviestą 

tada arti-

Rusijoje,' kur 
žmonės. 
Rusijos tautos

Nėra tokių vietų plačioje 
šiandien nevergautų

Visos gausios skaičiumi 
kenčia šiandien akmenų skaldyklose, gele
žies, aukso kasyklose, kolchozuose, tolimoje 
šiaurėje prie miško darbų. Ir visur ten 
rasi pakankamai latvių vyrų bei moterų.

Butų sąlygos kiek geresnės kaip 1941 
metais.

Šių dienų išvežtųjų vargai nežymiai 
mažesni už 1941 metais 'išvežtųjų vargus. 
Mat, nežymiai pagerėjo Rusijoje butų są
lygos. 1941 metų išvežtieji gyveno iš eglių 
šakų pastatytose būdose žiemą ir vasarą, 
naujai gi išvežtieji — daugiausia jau ne
kūrentuose lentiniuose barakuose.

Kodėl buvę kaliniai prašo juos „savano
riškai” palikti ir toliau kalėjime.

Komunistinėje santvarkoje begėdiškumui, 
melui ir vagysttėns nėra ribų. Sovietiniai 
įstatymai leidžia kaliniams, atlikus bausmę, 
išeiti iš kalėjimų. Bet vis tas „bet”, taip 
įprastas SSSR-e. Šių stovyklų buvę gyven
tojai pasirašo „savanorišką” pareiškimą 
pasilieku ir toliau kalėjimuose ar darbo 
stovyklose be teisių ją kada nors palikti. 
Ir visa tai {vyksta lygiai taip „savanoriš
kai”, kaip renkame mums nurodytus bol
ševikų deputatus lygiai taip „savanoriškai” 
kaip mes atsisakome nuo mėnesinio atlygi
nimo, perkame paskolos lakštus. Visi viską 
čia daro „savanoriškai”.

Jeigu tu, Vakarų Europoje ar Amerikoje 
sėdi prie stalo, nuo kurio atsikeli paval
gęs, tai žinok, kad mes, rygiečiai, pavalgą 
nesame niekada. Ir pinigų mes gauname 
tik tada, kai dirbtuvėse ką nors pavogę 
parduodame spekuliantams.

Mes esame artistai ir vaidiname dideliame 
pasaulio teatre.

Kiekvienas Rusijos gyventojas yra artis
tas. Ir mes latviai tokiais jau esame. Visi 
mes vaidiname didžiuliame SŠSR teatre 
pasauliui.

Štai vėl buvo balsavimai. Kiekvienas 
turėjom prievarta balsuoti- už du komunis-

tų kandidatus ir gavome po dvi korteles, 
ant kurių buvo užrašytos nustatytos dvi 
pavardės. Rinkimų komisijos būstinėje ur
na baisams įmesti ir būdelė „apgalvojimui”. 
Jeigu būdelėje būtų vieta atsisėsti su ap
valiai išpjauta skyle, tai 
suprasti būdelės reikalą 
šių dalykų čia nebuvo ir 
dien mums nėra aiški 
skirtis.
Visi Rusijos gyventojai

Kokiu atveju galėtų subyrėti SSSR?
Čia visi dirbame .pagal planą”. Žmonės 

vergų stovyklose planingai miršta. Už tat 
man pusantrų 
surasti ruso, 
Reikėtų tik iš 
ši banditų bei 
rėtų.
Kodėl Rusijoje

dar būtų galima 
ir prasmę. Bet 

todėl dar ir šian- 
tos būdelės pa-

iaukia permainą.

metu bėgyje nėra pasiseką 
kuris nelauktų permainų, 
šalies šiek tiek pastumti ir 
vagių gauja visiškai suby-

nebaudžia didesne bausme, 

kaip 10 metų.
Europiečiui dar nežinančiam b. režimo, 

O ypač amerikiečiui atrodo keista, kodėl 
SSSR baudžiamieji kodeksai toki „švelnūs” 
ir kodėl juose nėra sunkių bausmių. O 
kam gi to reityia? Daugiau 5—10 metų nie
kas jų 
ištverti, 
tika nė 
kuriuos

kalėjimuose ir stovyklose negali 
Taigi ir {statymai bei teismo praik- 
neduoda (jaugiau kaip 10 metų, 

mes vadiname „červono”.

Latviai vaikščioja kaip šešėliai ... Mums 
nieko nerašykit!

Ir iš paskutiniu bolševikmečiu išvežtų 
latvių legijonierių kai kas jau sugrįžo,' ži
noma, tik tie, kuriems pavyko nugalėti ba
dą bei šalt}. Jie ir mes visi, dar nematę 
Sibiro, vaikščiojame kaip šešėliai. Dvasiš
kai išjuokti tyliai kenčiame rusų kolonistų 
perpildytoj savo žemėj. Geriau mums jūs 
perdaug nė nerašykit: jūs negalite paleng
vinti mūsų kančių ir kuomi nors padėti.

Latviai pabėgėliai, kaip toli jūs nuo 
šiandieninės Latvijos

Vienas latvis tremtinys parašė i Latviją 
vienam buv. tarnybos draugui laišką, klaus
damas apie savo turtą ir ten pasilikusi na
muką. Jo bičiulis iš Latvijos jam maždaug 
taip atsakė: „Kaip toli tu nuo šiandienos 
ir kaip menki dalykai tau dar vis rūpit 
Tave domina darbo vieta ir turtas. Galiu 
tik tiek pasakyti, kad čia yra Įruošta be
laisvių stovykla.

Žinok, kad mes esame gyvi užkasti že
mėje. Mes gyvename didžiulėje koncentra
cijos stovykloje — tarybų Latvijoje.

Latvių kalba yra perdaug neturtinga, ka<Į 
būtų galima pasakyti tai, ką čia jie su mu
mis daro.” y • '

Sitais žodžiais baigia laiškus iš Latvijos 
vienas taurus mūsų kaimynas.

K. Pdėkls.
Iš Sibiro retkarčiais grįžta tremtiniai juodi, 

kaip žemė, ištinę ...
Jūs visi dar gerai prisimenate bolševikų 

Įvykdytus. trėmimus 1941 metais. Šiuo metu 
tam tikras skaičius latvių jau yra sugrįžę 
iš ten po 6—7 metų vergijos. Deja, grĮžta 
tik invalidai, ligoniai; ir kaip visi jie 
vienodi: ištinę ir juodi kaip žemė, lėti 
kalboje,

Jeigu 
pasako, 
ševikai 
tada jau jiems nebėra galimybės dar kada 
nors grįžti i gyvenimą. Todėl daugelis 
grĮžtančių, atvykę' Latvijon, nė negrįžta l 
savo namus; kuri laiką atsilsi pas pažįs
tamus, kad po to prisijungtų prie miške 
kovojančių partizanų ir kad galėtų jiems 
perduoti nors dalelę savo ten iškentėtų 
skausmų.

nejudrūs.
kuriam nors iš pažįstamų ką ir 
tai tik tada, kai nieks negirdi. Bol- 
iš naujo daugeli jų areštuoja ir

Oficialiai 
tinių nieko

trem-
Laiškai iš'Sibiro.. . ■ .i-...-

paštas laisvas. Daugelis 
jau nebebijo, šie žmonės yra 

praradę viską ir todėl nė Cėka (pasaulio
vartai i Sibirą — taip' ją čia vadina), jų 
nebegasdina. Jie rašo visą teisybę, kaip 
ten iš tiesų yra.' Nerašo laiškų tik tie, ku
rie yra uždaryti tose koncentracijos sto
vyklose, kur jau pats stovyklos režimas 
jiems tai draudžia daryti. Ir tokių yra la
bai daug.

Gyva reklama kalba kaip ten „gerai”.
Mums čia vis dėlto yra daugelis nesu

prantamų dalykų: kodėl leidžiami grįžti iš 
Sibiro namo 1941 metais išvežti badu ma
rinti žmonės, pusnuogiai vaikai, kad jie, 
kaip gyva reklama vaikščiotų tyliai’, nieko 
nekalbėdami ir kalbėtų, „kaip ten gerai”?.. 
Ligonius legijonierius leidžia namo, kad 
kiti eitų jų apžiūrėti.

Ar turi duonos?
(Nuotrupos iš D. P. gyvenimo)

dą. Mums gana, mes sveiki, išgydyti nuo 
jo. Nepripirš mums, kol gyvi būsime, — 
Įsikišo jis duonos riekę kišenėn.

— Dovanok, nepagalvok blogai, jog pra
šau. Na, neturiu ką valgyti! Vokiečiams dar 
vis šiaip taip. Jie ir pažįstamų kaime turi, 
darželi, bulvių, kralikų užsiaugina, o mums 
buvusiems DP tik viena šykšti kortelė lie
ka. Negaliu, brolyti, išlaikyti. Ot, bėga sei
lė, pagalvojus apie maistą, ir gana. Jau
čiu ir su skrandžiu ne kas. Pasibaigsim vi-

1 si, — bando šyj>sotis.

Jis įpasakojo, kaip juos išskryninguotus 
atvežė su mažais vaikais I bunker}. Drėg
nos patalpos, maža lemputė palubėje; ce
mentinės grindys prisitraukusios vandens.

—Laikinai ten gyvenome, kol išskirstė, 
bet visgi po dviejų savaičių ėmėme burnoti, 
susirgusius vaikus 
gūnas sugraudintas 
talpas. Su panieka 
šiaudinius guolius.

— Daug neturiu. Suprask, kad ir mums skryninguoti, bet visgi esame gyvi žmonės.

bū-
vo-

Ly-

Nebūna tos dienos, kad mūsų stovyklą 
' neaplankytų dar vargingesnj už mus, pra

šydami duonos. Tai tie patys lietuviai, kaip 
ir mes, tik pbr skryningus išmesti. Jų sun
kios dienos priverčia imtis paskutinio 
do — elgetavimo. Jie prašo taip, kaip ir 
kiečiai
' Šiandien, lyg tyčia, lietinga diena,
ja, lyja ir lyja. Paklydusi, šlapia, nusišėru
siais plaukais katė kniaukia prie durų. Įleis
ta koridoriun, kniurksi ir glaudžiasi prie 
tokio pat, be savo namų, tremtinio kojų. 
Paskui ją įslenka sulytas, be skrybėlės apie 
38 metų vyras. Jis traukiasi l kuprą ir 
šlapia rankove valosi nuo veido bėgančius 
lašus.

— Ar čia lietuviai?
— Taip, — atsakiau.
— Ar turit duonos? — staiga, beveik ne

galvodamas paprašo. Pamėlynavęs jo vei
das parausta ir stengiasi nežiūrėti į akis.

Atploviau storą riekę ir padaviau:

rodyti. Vokiečių parei- 
perkėlė į geresnes pa- 
spiaudėme pasilikusius 
Išskryninguoti, tai iš

Ar ne taip, ponas? — ir padėkojęs už duo
ną, lėtais žingsniais nuslinko l kitą kamba
rį.

Jau noriu išeiti, kai koridoriuje, baksno
damas medine koja, pasirodė senukas. Slapi 
ūsai, raudonos akys, ant pečių užsimetęs 

j dar iš Lietuvos atsivežtą rudinukę. Medinę 
koją atmeta j šoną ir ilsisi ant sveikosios.

dabar riestoka. Išskryninguotas?
— Taip —, atsidūsta jis. — Jau metai su 

virt. Ir už ką? Už tai, kad bėgau nuo 
bolševikų. Kolaborantas aš, cha, cha! ...
— Kiek pagiežos ir skausmo tuose jo žo
džiuose, Susipeš jie, matysi, ir labai greit, 
pažins, kas iš tikrųjų yra draugai'. Bet mes 
visgi esame pirmieji, kurie pažinome tik

vienerius metus tikrąjį bolševikų vei-1 Žiūri l mane ir šypsosi.

STALO TENISO SEZONO ATIDARYMAS 
KASELYJE

Savaitę laiko užtrukęs, stovyklos stalo 
teniso sezono atidarymo turnyras gruodžio 
5 d. filialinėmis varžybomis baigėsi. Vyrų 
vienete pirmą vietą tvirtai laimėjo Ado
mavičius, fipale nugalėjęs Brantą 21:12, 
21:16, 14:21, 21:11. Jaunieji Slėnis ir Rau
dys užėmė trečią ir ketvirtą vietą. Vyrų 
dvejete finale susitiko Adomavičius/Man- 
deikis — Brantas/J. Ližaitis. Nesunkiai lai
mėjo pirmieji 21:17, 21:17. Trečioje vietoje 
liko Raudys/Slėnis, ketvirtoje — Bagdžiū- 
nas/Miškinis. Mergaičių vieneto baigminėse 
varžybose susitiko vienodo pajėgumo žai
dėjos. Milašiūtė—Landšbergytė. Po permai
ningos kovos laimėjo pirmoji 21:19, 16:21, 
21:13. Trečioje vietoje — Baltramonaitytė, 
ketvirtoje — H. Freidanikaitė. Mergaičių 
dvejeto finale Milašiūtė / Landsbergyte 
{veikė Baltramonaitę/L. Ruškaitę 21 :17, 
21:18. Įdomiausias susitikimas buvo miš
raus dvejeto finale, kur Landsbergytė/Ado- 
mavičius po permainingo žaidimo nugalėjo 
H. Freidankaitę/Raud} 21:12; 20:22, 21:14. 
Trečioje vietoje liko Songailaitė/Slėnis. Po 
rungtynių Recreaiktion Office Bagdžiūnas 
pirmųjų vietų laimėtojams {teikė dovanėles.

— Gruodžio 7 d. „Lituanikos” stalo te
niso komanda, susidedanti iš Adomavi
čiaus, Branto, Raudžio, Slėnio*ir Mandei
kio, sukirto Graf Hessler stovyklos lenkus 
7:0. Penkios pergalės pasiekta vienetuose 
ir dvi dvejetuose.

— Gruodžio 5 d. {vykusiame visuotiniame 
„Lituanicos” sporto Įdubo susirinkime iš-

— Atleiskite, ponuli, gal markę duotu
mėte? Neturiu už ką normos išsipirkti. Ot, 
taip išsibaigiau, kaip ubago terba, — brūkš
telėjo nykščiu per varvančius ūsus. Jo 
ūkiškas, neklastingas veidas šypsosi, kalba 
iš širdies, vis padažydamas žodžius htAno- 
ru.

— Nejaugi ir jus?
— Taigi, taigi ir mane. Pasisakiau, kad 

su nuosavais arkliukais l Vokietiją atkū
riau. Žinote, iš širdies išpasakojau jiems, 
o jie man irgi nuo širdies per užpildytą 
blanką brūkštelėjo.

— Ar pats vienas?
— Vienas. Žmona Sibire ant traktoriaus 

važiuoja. Išvežė. Sakiau jai durnelei, kad 
lėk kartu su manim i mišką, būtumėm ga
lėję kartu dieneles stumti. Aš, mat, ponuli, 
dar kare bolševikams į skūrą kirtau. Koją 
palikau, bet tai nieko. Ir be jos paeinu.

Padavęs kelias markes ji nukreipiau j 
komitetą. Ten ji sušelpė stambiau. Ir taip 
kas diedą slenka nelaimingieji lietuviai pas 
tokius 1 pačius, prašydami paramos, užuo
jautos žodžio.

* C. Spirauskas.

* News Service korespondentui B. Shaw, 
tarp kitko, pareiškė, kad keturi vyrai, su
sėdą aplink apvalų stalą, vieningai susi
tarę, kad jie tarp savęs negali susitarti.

(Dena)

rinkta nauja valdyba ir revizijos komisija. 
Susirinkimas vienu balsu priėmė siūlymą 
įstoti į YMCA/YWCA organizaciją, pasi
liekant prie savo senojo vardo ir tradicijų. 
Naujoji valdyba turi padaryti paruošiamuo
sius darbus ir įstojimo projektą patiekti 
sekančiam visuotiniam susirinkimui pri
imti. Naujoji klubo valdyba pareigomis su
siskirstė sekančiai: pirm. Adomavičius, pirm 
pavad. K. Miškinis, sekr. Bagdžiūnas, na
riai V. Puzinauskas ir Ilgūnas; kandidatais 
1 valdybą išrinkta Grigaliūnas ir J. Ližai
tis. Revizijos komisija: Moleris, Landsber
gis I, Sabaliauskas; kandidatais — Pr, 
Šalkauskas, Ralkevičius.

— Futbolo rungtynėse „Litunicos” vie
nuolikė sukirto buv. Babenhauseno Margi 
9:0 (5:0), Įvarčiai — Norvilaičio I 4, Ado
mavičiaus 3, Sabaliausko I ir savižudis.

Warburgo jugoslavams „Lituanicos” fut
bolininkai pralaimėjo 5:2 (3:1). Įvarčiai — 
Sipavičiaus ir Mandeikio.

Vokletljos lietuvi ii. šachmatų 
pirmenybės Kemptene

Antrosios (ir gal paskutinės!) Vokieti
jos lietuvių pirmenybės pasižymi ir daly
vių gausumu ir sustato tvirtumu. Nežiū
rint visų emigracijų bei „registracijų”, iš 
visų Vokietijos kampelių suplaukė j Kemp- 
teną stipriausios mūsų pajėgos. Daug gy
vumo j turnyrą {nešė ir du ne konkurenci
joje lošę latviai iš Odttingeno — Zemitis 
ir Adomsonas (latvių šachmatų žurnalo 
„Šachmatų pasaulis” redaktoriai). Nenuos
tabu tad, kad jau pirmieji susitikimai at
nešė nertiažų staigmenų. Čia aplenkti neliko 
ir mūsų meisteriai. , Štai pernykščiu pir
menybių nugalėtojas Škėma turėjo supa- 
suou prieš puikiai sukovojusl Repečką. An
tras Škėmos pralaimėjimas prieš latvi Ze- 
mitj buvo visai neužtarnautas: laimėtojo 
padėtyje jis pakišo valdovę. Nelabai nusi
sekė startas ir Arlauskui, kuris dėl emi
gracinių rūpesčių įsijungė j turnyrą dviem 
ratais vėliau. Iš septynių partijų turi jis 5 
taškus (pralaimėjo prieš AdamsOną, lygio
mis su Zemičiu ir Brazausku), o prieš akis 
dar eilė sunkių partnerių: Škėma, Skib- 
niauskas, Repečka, Tautvaišas ir 1.1. Taut- 
vaišas išsilaikė dar šiaip taip „nenukabin
tas”, ir pasiekė gana efektišką rezultatą, 
laimėdamas 9- partijas iš eilės. Labai at
kakliai kovoja Skibniauskas, kuris, atrodo, 
jau atgavo savo senąją formą. Energingu 
lošimu Repečka pasiekė eilę gražių laimė
jimų, bet Sirutis ir Markevičius iškrėtė 
jam nemalonių jaokštų: pirmasis išplėšda
mas lygiąsias, antrasis įklijuodamas ma
tą ... vienu ėjimu!

Gerai užsirekomendavo abu latviai, kurie 
atvyko apsiginklavę naujausiu teoriniu ba
gažu. Vis dėl tė jų aukšta pasekmė pa
siekta su nemaža doze laimės, yjjač Adam- 
sono.' _

Iš kitų gerai dar laikosi kemptenietis 
Paškevičius, kurio motto — puolimas bet 
kurioje padėtyje, bet kuria kaina. Nežiū
rint teorinių žinių stokos, stiprus kombina
cinis talentas {rašė jam jau jaenkias vieniu- 
kes tabelėje. Labai nesėkmingai lošia Matu
sevičius, jaunasis Liūgą ir ypač Kazake
vičius, kuriam figūrų pastatinėjimos šiame 
turnyre tajao lyg ir .tradicija...

Pirmenybių padėtis po 9 ratų:
1) Tautvaišas su 9 t.į 2) Adamsonas 6*/«; 

3) Skibniauskas 6 (1 atidėta); 4) Škėma 
5*/s (1); 5) Repečka 5*/s; 6) Arlauskas 5 
(2); 7) Paškevičius 5 (1); 8) Zemitis 5 (1); 
9) Ouobys 5; 10) Jurkšaitis 3 (2); 11) Bra
zauskas 3 (1); 12) Markevičius 2*/« (1); 13) 
Liūgą l</« (1); 14 Kazakevičius l*/a; 15) 
Sirutis ir Matusevičius po 1. Tautvaišas.

Sporto įvairenybės
* Žinomų statistikų nustatyta, kad pasau

lio rekordą nėrime po vandeniu turi vienas 
australietis, perlų žvejys. Jis prieš kurį lai
ką išsilaikydavo po vandeniu nemažiau kaip 
5 min. 10 sek. Paskutiniu laiku 22 metų 
italas Enzio Grazioni Ąioje sporto šakoje 
fiastatė Venecijoje Europos rekordą, išbu
vęs jx> vandeniu lygiai 5 minutes. Greitai 
jis numato sumušti j>asaulio rekordą. Vene- 
cijiečio rekordas primena anekdotą, kurt 
švedas, pasaulio plaukimo rekordistas, Arne 
Borg pergyveno. Arne Borg, kuris yra pa
rašęs knygą „Kaip aš plaukiojau aplink 
pasauli”, atėjo vieną kartą J baseiną tre
niruotis. Jis nemažai nustebo, kai visą 
laiką, šalia jo plaukęs, senyvas vyras nuo 
jo neatsiliko. Dešimti kartų skersai ir išil
gai jjerplaukęs baseiną, Arne Borg pavar
go, tuo tarpu nepažįstamasis plaukė tokiu 
pat greičiu toliau. Kai Arne nustebęs pa
klausė vieną baseino tarnautoją kas per 
vienas tas plaukikas yra, jam buvo atsaky
ta! „Taip, mielas jx>ne Borgai, net jūs ji 
negalite įveikti. Tai yra laiškanešys iš Ve
necijos” . . ,

* Rungtynių nutraukimai futbolb ftasauly- 
je nėra jokia naujenybė. Priežastys papras
tai būna įvairios. Tačiau kas atsitiko pa
skutiniu laiku Belgų Konge vos tik prasi
dėjus rungtynėms, kada jas reikėjo nu
traukti, tur būt, futbolo istorijoje pasitaikė 
pirmą kartą. Žaidimo metu keletas žaidėjų 
pradėjo kaip laukiniai šokinėti ir šūkauti, 
jx> to bėgti iš aikštės. Žiūrovai iš karto to . 
nesuprato ir bilvo labai nustebę. Netrukus 
tą pat pradėjo daryti ne tik žaidėjai, bet ir 
rungtynių teisėjas su linijų teisėjais. Kai 
po kiek laiko pasigirdo keiksmai ir žiūrovų 
tarjie,. tai visi pamatė, kad aikštę užplū
do tūkstančiai bičių ...

* Apie Pietų Amerikos futbolo žiūrovų 
temperamentingumą, dažnai išeinanti 1 
kraštutinumus, daug kas yra girdėjęs. Ne
seniai Rosario mieste, Argentinoje, žai
džiant vietinei komandai pirmenybių rung
tynes su viena Buenos Aires vienuolike, 
{•vyko didelis skandalas, kurio metu per 
šimtą žiūrovų buvo nugabenta Į ligonines. 
Jau rungtynių metu, vienas prisiekęs Ro
sario komandos šalininkas, prasiveržus vie
nam priešininko jniolėjui, meistriškai per
šovė kamuolį L.. Netrūko ir daug kitų, 
mažesnio masto išsišokimų. Tačiau didžiau
sias triukšmas kilo po rungtynių. Vietinei 
komandai pralaimėjus, didžiausiu kaltininko ■ 
buvo laikomas, kaip paprastai, teisėjas, ku
ris smarkiai primuštas, jau buvo tempia
mas prie artimiausio medžio įtulfnčiuoti. 
Laimei, paskutini akimirksnį, kada jau ir 
virvė buvo surasta, atskubėjo keli šimtai 
policininkų, kuriems su ašarinėmis bombo
mis minią pavyko išsklaidyti. Išgelbėtą tei
sėją su svečių komanda, policija, su poros 
šarvuotų automobilių pagalba, laimingai 
nulydėjo i stot}.

Jau nuo ankščiau yra žinoma, kad pietų 
Amerikoje, jog apsaugojus žaidėjus nuo 
Įsikarščiavusių žiūrovų, futbolo' aikštės 
daug kur aptvertos spygliuotomis vielo
mis ... Tačiau, kadangi matomumas pablo
gėja, tai dabar vielinių tvorų vietoj, ka
sami platūs grioviai, pripilant juos van
deniu ...

Ateinant pana šioms žinioms iš Pietų 
Amerikos, kur 1949 m. Brazilija ruošia jaa- 
saulio futbolo pirmenybes, prisimenama in
cidentai iš 1930 m. Montevideo (Uragva- 
juje> vykdytų panašių pirmenybių. Tada per 
vienas rungtynes policija griebėsi atsargu
mo priemonių ir, apsupus stadioną, jaadarė 
smulkią kratą, kurios metu rasta per 800 
Įvairaus kalibro revolverių, tūkstančiai pei
lių ir durklų ...

Argentinos futbolo sąjunga šiais metais 
sudarė sf>ecia!ią policijos brigadą, kuri, 
rungtynių metu, turės panaudoti visas ap
saugos priemones, pradedant vandens švir
kštais, baigiant ašarinėmis dujomis. (km)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
KIŠENINIS KALENDORIUS 1948 m. Iš

leido „Atžalynas”, Weilheim-Teck. Su ka- 
lendoriumu 110 psl. Kaina 2,5 RM.

SIENINIS MĖNESINIS KALENDORIUS 
1948 m. Išleido „Atžalynas”, u
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/ Aktualijos iš Amerikos lietuvių laiškų
ŠIS TAS AFFIDEVITŲ IEŠKOTOJAMS IR KITOS KELIOS NUOMONES

{ AKIMIRKSNIU KRONIKA^

gyvenimo sąlygoms tremtinių 
plačiau pradėjus kalbėti, kad 
tikras kiekis tremtinių bus

Pablogėjus 
stovyklose ir 
pavasarį tam 
įsileistas į Ameriką, tremtinių tarpe atsi
rado norinčių užmegsti ryšius su Ameri
kos lietuviais. Turintieji giminių ar drau
gų ryšius jau seniai yra užmezgę, bet ne
turtintieji giminių ir draugų pradėjo ma
siniai rašyti (vairioms lietuviškoms organi
zacijoms, laikraščių redakcijoms ir atski
riems asmenims. Tokiu būdu visos orga
nizacijos ir redakcijos yra užkrautos trem
tinių laiškais. Visuose laiškuose prašoma 

. affidevitų, paskolinti pinigų siuntinėliui 
išsiųsti, žadant atvykus pinigus grąžinti. 
Atsiranda net ir tokių tremtinių, kurie 
paslapčiomis nurašę iš savo draugo adre
sus, paslapčiomis rašo ir įtikinėja Ameri
kos lietuvį, kad jis yra daug vertingesnis 
už sa.vo draugą su kuriuo tas Amerikos 
lietuvis palaiko kontaktą. Kartu prašo drau
gui paramos nesiųsti, nes jis jos daugiau 
reikalingas. Pasitaiko ir kitokių „kombina
cijų” apie kurias čia neverta kalbėtij 

Visų įdomiausia kaip Amerikos lietuviai 
reaguoja ' į visus tuos laiškus. Paprastai, 
ptganizacijos nėra pajėgios į visus siun
čiamus laiškus atsakyti, todėl dažniausiai 
jos persiunčia konsulatams. Kai kurios 
laikraščių redakcijos tremtinių laiškus 
perspausdina savo laikraščiuose. Ypatingai 
tuo. pasižymi dienraštis „Naujienos”, ku
riame visuomet perspausdinama po kelius 
laiškus. Atskiri asmenys dažniausiai atsako 
prašytojams. Todėl verta su Ifai kurių 
laiškų ištraukomis supažindinti skaity
tojus.

Ypatingai Amerikos lietuviai piktinasi, 
kad tremtiniai pakankamai neįvertina sunku
mų su kuriais surištas affidevitų paruošimas 
Affidevitą paruošti ne kiekvienas Amerikos 
lietuvis gali. Pirmiausia, jis turi būti ga
vęs Amerikos pilietybę, turi turėti savo 
namus ir pinigų banke, 
laiškuose prašydami 
laiko tą reikalą tokiu

piktinasi, kuris Amerikos lietuvis to jam 
padaryti negali.

Tuo reikalu leiskime kalbėti vienam Ka
nados lietuviui, kuris savo laiške rašo: 
„Nuėjęs imigracijos įstaigon turi visas 
„kortas” padėti ant stalo: a) darbdavio 
pažymėjimą su asmenybės paliudijimu ir 
savaitinio uždarbio suma b) banko kny
gelę su laišku iš banko, kad esi tos kny
gelės ir joje pažymėtos sumos savininkas; 
c) nejudomos nuosavybės įrodymą, apkai- 
naVimą, ir t. L; d) įrodymą, kad turi butą 
asmeniui ar asmenims, kuriems affidevitą 
darai. Vienam asmeniui ar vedusiai porai 
užtenka vieno kambario, bet jau jei vienas 
vaikutis yra, tai reikia dviejų kambarių.. 
' Taip pat affidevito davėjas apsiima ga
rantuoti visu savo turtu, kad atvykęs 
tremtinys nedarbo, ligos ar kitų nelaimingų 
atsitikimų atveju bus atsakovas. Todėl Eu
ropoje būnant ir nežinant Amerikos gy
venimo, affidevitas kai kam 
lengvaįy paruošiamas.

Kitas Amerikos lietuvis 
laiške reiškia savo nuomonę:
daugiau ryšius su ^tremtiniais. Ir kas kei
sčiausia, kad visi prašo affidevitų. Laiškuo
se nurodinėja visus savo nuopelnus, gabu
mus, bet visuomet vengia konkrečiai nuro
dyti mokamą amatą. Juk Lietuvoje su viso
kiais rašytojiškais gabumais ir tai neleng
va buvo uždirbti, o ką kalbėti apie Ame
riką. Jei kuris atvykęs iš Europos ir pa
teko į redakciją, bet visi negali. Todėl, jei 
aš paruošiu affidevitus, bet nežinau, kam 
siunčiu. Visko gali būti, kad nenorės at
vykęs dirbti prasto darbo fabrike, o paskui 
ką aš turėsiu daryti užkrovęs šeimą ant 
savo galvos. Jei žmogus turėtų kokį ama
tą, tai affidevitus surizikuočiau paruošti.”

Pasirodo, ir išvykusių tremtinių tarpe 
atsiranda nesąžiningumo. Nors, gal , būt, 
tas pasitaiko retai, bet vienas Čikagos lie
tuvis rašo į Vokietiją: „Kartais gal neži
note, bet turiu iš širdies pasakyti, kad kai

norą mums amerikiečiams jums padėti. 
Atrodo, kad karas kai kuriuos bus apga
dinęs. Kas svarbiausia, matosi perdidelis 
savanaudiškumas ir perdėta ambicija. Kai 
kas bando mus labai kvailais laikyti. Koks 
nors buvęs didesnis pareigūnas pradeda 
pasakotis apie savo veiklą Lietuvoje. Na, 
ir nupasakoja kad buvo toks ir toks. Kiek 
Lietuvai nusipelnė. Na, mes klausiame -ar 
veltui dėl Lietuvos dirbo, o gi sako, im
davo apie 800 litų į mėnesį. O paskui 

kitokį 
Kada

beveik pusė — rašytojai ar 
žmonės, kurie nori būti gerbiami, 
klausiame ar rašote mūsų spaudai, tai sa
ko ką gi rašysi, jei jūsų laikraščiai nieko 
nemoka. Tai ką kalbėti apie mus. Mes irgi 
jokios naudos neturime, bet aukojame 
BALF, siunčiame siuntinėlius. Jei tokie 
tremtiniai atvažiuos, tai mes amerikiečiai 
nusivilsime.”

atrodo labai

tuo reikalu
„Palaikau ir

O tremtiniai 
affidevitų paprastai inziv, ,
lengvučiu, kad net I kurie atvykę tremtiniai pas mus numuša

Vokietijos stovyklose
tas akstinas, kuris išjudino smarkiai veiklai 
kitose pasaulio dalyse esančius mūsų tautie
čius. Sunkus mūsų pavergtos tėvynės ir 
tremtyje badmiriaujančių lietuvių likimas 
stikrėtė mūsų tautiečius už tolimų jūrų ma
rių ir dabar jie mūsų šelpimui yra atvėrę 
ne tik širdis, bet ir pinigines.

To užjūrio brolių judėjimo dėka vis di
desnis tremtinių skaičius apleidžia nesve
tingąją Vokietiją. Išvyksta J užjūrius ir įsi
jungia į tenykščių kolonijų judėjimą. La
bai gražiai ir darniai toks jungimasis vyks- 

. ta tuose kraštuose, kur nuvažiavę lietuviai 
neturi pretenzijų. Čia ypač paminėtina Ka
nada. Mūsų „medžiakirčiai” ir mergaitės, 
užsirašiusios namų ruošos darbams, vieti
nių lietuvių ir organizacijų buvo labai šil
tai sutikti Tie santykiai neatvėsta ir dabar, 
nes nuvažiavusieji savo taktu ir santūrumu 
vis naujas simpatijas užkariauja. Tai ryš
ku paskaičius JAV išeinančią lietuvišką 
spaudą, kurios puslapiai .pitai gražiausių iš
sireiškimų iš abiejų pusių. Išimtį galima 
padaryti tik komunistiškai nusiteikusių lie
tuvių ir jų spaudos atžvilgiu. Tačiau ir čia 
atvykėliai, eina tikru keliu: jie nepuola ko
munistuojančių, o puolami atsako santūriai, 
šaltai, viską vadindami tikraisiais vardais ir 
paremdami faktais. Tai duoda puikių rezul
tatų: suvilioti lietuviai pradeda abejoti savo 

‘ tikėjime komunizmu, o į Kanados miškus 
atvykę Čikagos komunistų du atstovai lie
tuviai buvo taip paveikti tremtinių pateik
tų įrodymų, kad susvyravo savo tikėjime,

Žvilgsnis i lietuvių spaudą

se įvertina tremtinių kultūrinę veiklą. 
Džiaugiasi Vokietijoje pasirodančia spauda, 
kurią laiko net geriau informuota, kaip jų 
pačių laikraščiai Amerikoje. Ypač malo
niai juos veikia, kad tremtinių spaudoje 
yra talpinama apžvalga iš Amerikos lietu
vių gyvenimo ir veiklos. Taip pat gra
žiai išleidžiamos knygos jų mielai skai
tomos. Tuo klausimu vienas Amerikos lie- . . ituvis rašo:

„Gavau atsitiktinai pavartyti vieną trem
tinių laikraštį. Žiūriu gi, kad įdomaujatės 
ir mūsų gyvenimu Amerikoje, nes radau 
he tik savo pavardę, bet gana plačią ap
žvalgą iš Detroito lietuvių gyvenimo. Tas 
mus labai gerai veikia nes matome, kad 
įdomaujatės mūsų gyvenimu. Politinėse 
problemose irgi esate neblogiau už mus 
painformuoti.”

Tai yra tokios pavienių Amerikos lietu
vių nuomonės kai kuriais tremtiniams ak
tualiais klausimais. Bė abejo, tais pačiais 
klausimais kiti Amerikos lietuviai yra ir 
kitos nuomonės. Anksčiau ar vėliau nuo
monės turės išryškėti (vj.)

esą lietuviai buvo
6 ' - —

dalyvavo pamaldose ir, kažin, ar nepasi
trauks iš komunistų tarpo.

Iš amerikiečių spaudos aiškėja, kad mūsų 
„medkirčiai” norėtų susitikti^su pačiu Bim
ba.

Mergaitės buvo paskirstytos į turtingas 
šeimas. Kelios pateko J vienuolyną (aptar
nauti). Viena — pas žydą. Pradžioje jos jau
tėsi nejaukiai bijojo būti paverstos vienuo
lėmis . . . Taip pat buvo nusiminusi pate
kusi į žydo šeimą. Tačiau sekantį sekmadie
nį pastarosios šeimininkas nuvežė ją pas 
draugę ir paprašė , jos šeimininką abi nu
vežti į bažnyčią. Protestantė ponia pati nu
vežė savo naująją tarnaitę į katalikų baž
nyčią ir paprašė po pamaldų palaukti, kol 
atvažiuos pasiimti. Kitur vėl, naujai atva- 
žiavusiajai tarnaitei šeimininkas atidavė du 
gerus kostiumus, kad pastaroji juos pasiųs
tų saviesiems į Vokietiją. Vietinės lietuvės 
aprengė blogiau apsirengusias mūsų išei- 
ves. ,

Vis naujai atvykstantieji lietuviai yra ne
mažiau širdingai sutinkami, nes seniau gy
veną lietuviai skaudžiai pergyvena mūsų 
tautos nelaimę. Ponas Jokubynas su žmona, 
kurie dirba šalpos, priėmimo ir, dalinai, ųet 
atvykusiųjų globos darbą, kruta it'skruz- 
dės, nesigailėdami nei jėgos, nei lėšų. Skun
džiasi, kad lietuviai ūkininkai, kurie galėtų 
daug naujų tremtinių atsikviesti, neatsilie
pia į jo kvietimą. O pats Jokubynas gauna 
net iki 44 laiškų kasdien, todėl pats vienas 
negali visų norinčių pakviesti. Šia proga 
norėtųsi priminti tautiečiams perdaug ne

Mes esame tiek stiprus, kiek mes tikime 
į savo tautos nemarumą

Fizinis auklėjimas, išsiliejęs į sportines 
varžybas, yra vienas iš įspūdingų tautos 
vitalinių jėgų pasireiškimų. Yra ne vis tiek 
ar tautos kūnas liguistas, ar sveikas iki 
kamieno. Šių laikų likiminė kova pareika
lauja iš tautų milžiniškų tautos dvasinės ir 
fizinės energijos kiekių. Kadaise galingos 
tautos dvasinės ir mūsų akivaizdoje chao- 
tinėse ištižimo bangose, kadangi jos pra
rado tikrųjų vertybių pajautimą, užmiršo 
amžiais ugdytas tradicijas. Istorijoje mes 
rasime daug pavyzdžių, rodančių, jog fi
zinis ar dvasinis pakrikimas buvo daugy
bės nelaimių priežastis.

Ir štai, naujai išrinktasis Vyriausias-Fi- 
izinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas krei
piasi j lietuvių tremtinių Bendruomenę, 
pareikšdamas, kad jo aukščiausias tikslas 
yra bendradarbiauti' su visomis lietuvių 
auklėjimo institutijomis, ugdant sportuo
jančio jaunimo fizines ir dvasines jėgas 
amžiais puoselėtų lietuviškų tradicijų rė
muose.

Mes esame tiek stiprūs, kiek mes tikime 
į savo tautos nemarumą ir jos laisvės at
gimimą. Tas tvirtas tikėjimas tenuspal- 
vina visus mūsų darbus ir žygius. Kiek
vieno tautos nario šventa pareiga yra 
išlaikyti hr ugdyti savo dvasinę ir fizinę 
sveikatą. Palenkdami savo darbo kryptį į 
atskirą jaunuolį, mes (nešame žymų indė
lį savo tautos energijos lobynan. Tautos 
gyvybingumas yra didesnis už jos atskirų

įtarių fizinės ir dvasinės energijos sumą; 
jis auga bendros tautos valios ir vienybės 
šviesoje j nepalenkiamą imperatyvinę 
laisvės valios ir nepriklausomybės kovą.

Vyr. FASK-tas be aukščiau nurodytų 
tikslų, įsiliedamas į platų' fizinio auklėjimo 
barą, nori ^taurinti lietuviškąjį sportą, 
pakreipti jį tokion vagon, kurtoje lietuvis 
didžiuotųsi' galįs atstovauti savo tautą, 
pademonstruoti lietuvišką atletišką jėgą 
kitų tautybių akivaizdoje populiarinti spor- 
tinę idėją tautiečių tarpe ir tuo pačiu or
ganizuoti priemones suteikiančias galimy
bę platesnėms tautiečių masėms priartėti 
prie gamtos ir energijos šaltinio-džiaugs- 
mingo judesio.

Mūsų darbo sėkmė priklausys nuo su
pratimo, parodyto iš bendruomenės ir jos 
iifstitucijų pusės. Geriausias akstinas mū
sų darbui bus gera bendruomenės valia.

Sveikiname visą sportuojantį jaunimą 
Tėvynėje, tremtyje, užjūriuose ir linkime 
gilaus susikaupimo ženke 
ledų ir Naujųjų Metų

praleisti Šv. pa
šventęs. Tikime, 

kad 1948-ji metai suves tremties ir užjū- 
—- ( lnąSų broliaisrio sportuojantį jaunimą
Tėvynėje.

Tepakreipia Visagalis Tėvynės laivo 
vairą į audrų nepasiekiamą uostą, ir telai
mina Jis mūsų pastangas fr daraus šiam

IR
tikslui pasiekti.
VYRIAUSIAS FIZINIO AUKLBJIMO 

SPORTO KOMITETAS.

apsunkinti veikliųjų mūsų užjūrio brolių 
savo, prašymais.

Nuvykusieji į JAV yra sutinkami uoste ir 
tuojau patenka j giminių globą. Vieni atvy
kėliai įsijungia i bendrą lietuvių judėjimą, 
kiti, bando judėti atskirai, steigdami lietu
vių — tremtinių organizaciją. Ar ši organi
zacija prisidės prie Amerikos lietuvių su
sivienijimo, sunku pasakyti. Reikia pripa
žinti, jog išsiskyrimas iš bendro judėjimo ir 
kūrimas atskiros organizacijos amerikiečių 
spaudos (lietuviškos) buvo paminėtas šaltai 
ir be komentarų.

Pietų Amerikos patriotiškai nusiteikę lie
tuviai taip pat daug dirba tremtinių nau
dai. Tik Įvairių sąlygų dėka čia, ypač Bra
zilijoje, yra nemažai „parausvėjusių” — Mi- 
zaro auklėtinių (kadaise 1 Pietų Ameriką 
buvo nuvykęs Rokas Mizaras organizuoti 
lietuvių!). Todėl atvažiavusieji laikomi „fa
šistais”, Gaila, kad atvažiavusieji nepasirin
ko kanadiečių taktikos. Vietoje šalto, apgal
voto atsakymo komunistuojantiems, paskiri 
asmenys pasukę kitu keliu. Reportažas apie 
Brazilijos lietuvius, tilpęs viename mūsų 
laikraštyje Vokietijoje, iššaukė dideli ne
pasitenkinimą tenykščių lietuvių tarpe, nes 
jame visi lietuviai buvo padaryti komunis
tais, išeikvotojais ar dar kuo panašaus. At
sakymas 1 tą reportažą, gaila, buvo pasiųs
tas ne tam laikraščiui, bet j JAV, „Nau
jienoms”. Atsakymas toks pat priekaištin
gas, kaip ir anas reportažas.

Čia tiesi i manta kaltinti vieną ar ginti kitą. 
Norima tik pabrėžti, kad naujai atvykusie
ji nesiskubintų daryti išvadų apie lietuvių 
kolonijas, kol jos gerai nepažįstamos.

Yra tiesa, kad Brazilijoje daug komunis
tuojančiu lietuvių. Šių eilučių autoriui pri
vačiame laiške iš Brazilijos rašoma: „Gaila, 
kad „rausvųjų” tarpe yra gerų lietuvių”. Va
dinasi, jei jis yra geras lietuvis, tai „raus
vumas” pas jj tik laikinas: tereikia argu
mentuotai. nepasakoti bolševikų klastingumą 
ir metodus. Šiuo keliu einant „rausvieji” iš
bals.
■ Brazilijos lietuvių laikraštis „Žinios” kaip 
tik yra pasirinkusios tokį kelią. Jos teikia 
tik nešališkas žinias, labai retai jas komen- 
tuodamos. O tos nešališkos žinios jau yra 
pakahkama priemonė kovoti su komunisti
nėmis idėjomis. Be to, dalis lietuvių — aiš
kesnių komunistų, turi išsiėmę sovietų Lie
tuvos pasus ir dabar sklinda gandai, jog jie 
turėsią apleisti Braziliją. Tačiau iš anksto 
spręsti, kuris Brazilijos lietuvis komunistas, 
kuris ne, yra neįmanoma, nes iki šiol te
turėjo vienpusę informaciją. •

Argentinos, Uragvajaus lietuviai jau nuo 
seniau yra pasidalinę į dvi stovyklas ir kai 
viena jų su džiaugsmu pasitinka naujai at
vykstantį ir visomis jėgomis rūpinasi, kad 
jų daugiau atvyktų, antroji pagal Maskvos 
nurodymus šmeižia ir pirmąją stovyklą ir 
naujai atvykstančius. Jonas Biržys.

i Lenkijos spauda jau „sudemokratinta“
• Pats Gomulka tarė:

Tai ne spauda, bet jovalas...
Šitą Gomulkos nuoširdumą iššaukė iš tikro neapsakomas dabartinės Lenkijos 

; spaudos skurdumas. Vargana ji iš formos, o dar didesnė skurdeiva savo turiniu.
• Netruks prilygti „mūsų” „Tiesai” ir „Tarybų Lietuvai”. \
J Vyriausybės „socialistų” „Robotnik” rašo: •
• „Antraščių, kur nonsensas lenktyniauja su nesveika emocija, ir, taip pat, apy- 
J sakų, kurios nieko bendra su literatūra neturi, parinkimas, žinių rūšiavimas, iš- 
J renkant gyvenimo padugnių drumzles, — šit pirmoji medalio pusė. O antroji — tai 
( stiliaus nevalyvumas, užšiukšlinta kalba, ortografijos rikiai. Žinoma, jaunieji žur- 
1 nalistikos meno adeptai neturėjo laiko šito amato pramokti. Bet ar tuomi jau pa- 
1 teisinama, kad laikraščius Rali redaguoti tie žmonės, kurie to darbo iš viso nemoka?” 
1 Komunistų „Žycie Warszawy” patvirtina:
J, „Valdinis optimizmas, trykštąs iš kiekvieno žodžio; valdinis celebravimas kiek- 
1 vienam faktui; valdinės pamaldos, kuriomis apgaubiama valstybės vyrų kalbos; pa-, 
t galiau valdiniai rėmai, į kuriuos įsprausta kiekvienas gyvenimo reiškinys — šit pa- 
1 grindiniai dabartinės spaudos ir radijo bruožai. Šitokiose aplinkybėse ko stro- 
1 piausia aplenkiama visi visuomeninio gyvenimo skauduliai. Publicisto uždavinys
• — šitai kova prieš blogą, bet nieku būdu— funkcijos berniuko, kuris smilko kuni-
• gui prie altoriaus”.

Pernai propagandos šefas gen. Grosz išdidžiai šūkavo:
„Žurnalistai turi susirikiuoti, kaip naujoji (skaityk: Rytų) demokratija įsakė, 

; arba — lauk iš redakcijų ir viešojo gyvenimo!”
; i O šįmet tas pats gen. Grosz sielojasi, kad „su dabartine spauda mes revoliuci- 
; jos nebepatobulinsime”.
; Pabėgus Mykolaiczykui J Vakarus ir komunistatns perėmus liaudininkų parti- 
; jos oficiozą „Gazeta Ludowa” galima teigti, kad Lenkijoje jau nebėra viešos opo- 
; zicijos, atseit '— sayarankiškai veikiančios ar bent besistengiančios veikti spaudos. 
; Krokuvos kūrijos savaitraštis, dar labiau apribojus popierių; tėra maištas kabinete. 
; ■ Visų amžių ir visų tautų spaudos nelaimė buvo ir yra ne kas kitas ■ kaip
I cenzūra, kaip noras valdančios klikos užmačias padaryti visuotinai galiojančiomis 
: ir šventomis. Jau ano amžiaus pusėje vienas Austrijos tarnyla pasakė didelę tiesą: 
! „Cenzūra nesunaikina blogo (aišku, iš valdančios klikos kertės žiūrint), ji tik 

tiek pajėgia, kad iš kovos lauko išstumia talentingus ir inteligentiškus^ asmenis”.
Opozicinė „Gazeta Ludowa” jau 1946m. atšventė keistą sukaktį, būtent pami

nėjo 600-tąjį konfiskavimą. Vieno opozicijos atstovo seime žodžiais, „Gazeta Ludo
wa” atspaudai, sugrįžę iš cenzūros, primindavo telefono laidus taifūnui praūžus.

Vienerių metų būvyje, vyriausybei „beglobojant” spaudą, aštuoni „Gazeta Lu
dowa” redaktoriai atsidūrė kalėjime. _ . ...

Normaliais laikais ir normaliose valstybėse žurnalistų profsąjunga visomis iš
galėmis gina savo narius. Anapus geležinės uždangos galioja kita profesijos mo
ralė. Jonas Šimkus, 1941 m. birželio 14—15 d. d. pasižymėjęs savo žvalgybiškais 
sugebėjimais, jau gali nebesididžiuoti, nes nebe vienas toks stachanovietis. Lenki
jos žurnalistų sąjungos Varšuvos skyrius vienu balsu pritarė saugumo ministerijai, 
kai ji Įsakė suimti opozicijos žurnalistus Augustynski ir Obarski. Nutarime pažo
džiui skaitome: „Augustynski ir Obarski savo veikla suteršė žurnalistų _ profesijos 
garbę”. Dar prieš teismo sprendimą profsąjungos valdyba Augustynskį ir Obarskį 
išbraukė iš savo narių tarpo.

Augustynski j prokuroro priekaištus, kad prieš antrąjį pasaulinį karą dirbo 
sanacijai, atsakė tik tiek, kad kartu dirbo ir Ržymovski (iki i947 m. buvo Lenki
jos užsienių reikalų ministras) ir Wasowski (neseniai miręs žurnalistų profsąjun^ 
gos pirmininkas). Augustynski prašė teisingo sprendimo, bet gerai tai švedų 
„Stamtid och Framtid” rašo, kad Vakaruos teismo sprendimui turi lemiamos reikš
mės kaltė, o Rytuos pats asmens režimui nenaudingumas.

Pagaliau laisvos spaudos ir žurnalistų profesijos laidotuvės neseniai įvyko 
Štetine, kur visuotinio susirinkimo suvažiavo visos dabartinės Lenkijos žurnalis
tai ir PPS (režimo „socialistų”) žurnalistai, po to ir vienų ir antrų nutarimai kar
tu susiėjus suderinta, ir tik tada atidaryta visuotinis narių pasitarimas. Nutarimai 
išėjo tokie, kokių kominformas pageidauja, būtent — pasmerkta Marshallio planas ir 
Vakarų spauda, pagirta „naujoji demokratija” (skaityk: raudonasis totalizmas) ir 
pasiųsta telegramos visiems mums žinoma kryptimi.

Oficialioji spauda jau „patvarkyta”. Bet kas daryti su žodžiu, kuris cenzūros 
nepasiekiamas sklinda iš pogrindžio? Paskutiniaisiais rudojo.totalizmo siautėji
mo metais Lenkijoje ėjo net 322 nelegalūs periodiniai spaudiniai; Kiek jų šiandie, 
sunku pasakyti, bet faktas faktu, kad jie baido režimo galiūnus. Vieno aukšto sau
gumo ministerijos pareigūno pareiškimu:

„Pogrindžio spauda turi didelį autoritetą ir skiepija pasipriešinimo Šukius ir 
tikėjimą jų prasmingumu. Mūsų propaganda sunkiai pajėgia kovoti su tuo pra
gaištingu veikimu. Kai kurie nelegalūs laikraštpalaikiai platinami po visą valstybę. 
Jie griauna mūsų darbą, iškelia aikštėn visas šių dienų blogybes, purvais ap
drabsto mūsų veikėjus ir demokratines partijas. Kovoje su šita negerove tenka steng
tis išardyti visi dispoziciniai židiniai, nelegalios spaudos gamintojai (žurnalistai) ir 
visa pagelbinė aparatūra. Bet tai milžiniškas ir ne vienerių metų darbas...”

J. CICĖNAS

NAUJA UŽSIENIO PASŲ GAVIMO IR 
' PAIEŠKOJIMŲ TVARKA

Neseniai gautas naujas pranešimas iš mū
sų Generalinio Konsulo New Yorke, kad 
nustatyta nauja tvarka užsienio pasams gau
ti ir Amerikoj gyvenančius lietuvius pa
ieškoti, būtent:

Pasus Lietuvos piliečiams amerikiečių 
zonose Vokietijoj ir Austrijoj išdavinėja 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje, 30 N. La 
Salle Str. Chicago 2, Ill,; Lietuvos pilie
čiams britų ir prancūzų zonose Vokietijoje 
ir Austrijoje — Lietuvos Pasiuntinybė 
Londone, 17 Essex Villas, London W. 8, 
England.

Giminių bei draugų paieškojimus Jungt 
Amer. Valstybėse atlieka Lietuves Genera
linis Konsulatas New Yorke, ,41 West 82nd 
Str., New York, 24. N. Y„ tokius pat pa
ieškojimus Kanadoje — Lietuvos Generali
nis Konsulatas Toronto, 110 St. George Str. 
Toronto 5, Ont., Canada. Su paieškojimais 
į Lietuvos Konsulatą Chicagoje prašonia 
daugiau nebesikreipti.

Be to, Konsulas pastebi, kad vykusias 
pasų prašynių anketas Vokietijoje yra re
produkavęs Lietuvių Bendruomenės Komi
tetas Muehldorf 'a. Inn.

Ta proga Konsulas pažymi, kad po
nioms ir panelėms pasus geriausia išrašy
ti vyriškąja pavardės lytimi. J. K. V.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Šis „Minties” Nr. šiais metais yra pas

kutinis. Tiems, kurie nepratęsė prenume
ratos, laikraščio siuntimas /nutraukiamas. 
Prenumerata priimama ne ilgesniam laikui, 
kaip 3 mėnesiams.

Kartu pranešama, kad sausio mėnesio 
bėgyje visi pavieniai prenumeratoriai tų 
vietovių, kur yra stovykla ir „Minties” 
platintojas, bus prijungti prie platintojų, to
dėl jie prašomi prenumeratos nepratęsti.

Platintojai taip pat prašomi laiku atsi
skaityti už laikraštį.

Už adreso pakeitimą mokama 5 Rm.
„MINTIES” administracija

PRANEŠIMAS
Paskelbto lietuviško buto vidaus įrengimo 

architektūros konkurso įteikimo terminas 
nukeliamas į 1948 metų vasario mėn. 1 
dieną.

L. Inžinierių Tremtinių D-jos 
Centro Valdyba

f

Maloniems autoriams, platintojams 
ir skaitytojams Kalėdų švenčių ir 
geresnių Naujų 1948 Metų linki 

LEIDYKLA „P A T R I A”

„Minties“ Redakcijai
Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas sveikina Tamstas 
Sv. Kalėdų ir 1948 Naujųjų Metų 
proga linkėdamas lietuvišku žodžiu 
ir toliau kelti bei stiprinti lietuvių 
tremtinių tautinę dvasią 
Su sportine pagarba

• VYRIAUSIAS FIZINIO AUKLĖJI
MO IR SPORTO KOMITETAS

PRANEŠIMAS
Amerikiečių zonos Arolseno IRO amatų 

mokyklai skubiai reikalingi auto mechanikai 
—instruktoriai ir radio mechanikai — ins
truktoriai — specialistai. Kreiptis raštu bei 
asmeniškai IRO Training Center Arolsen, 
Employment Officer iki 1948 metų sausio 
5 d.
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