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Kominformas kursto streikus Ruhro krašte
Berlynas (UP). Iš visiškai patikimi) šaltinių patirta, kad sąjungininkai susekė slap

tą komunistų planą organizuoti Ruhro krašte streikus ir tuo būdu blokuoti Marshallio 
plano vykdymą. Kokiu būdu tas planas yra susektas, negali būti skelbiama. Slaptas 
dokumentas turi „protokolo M” vardą. United Press atstovui buvo leista šį dokumentą 
nuodugniai išstudijuoti. Planas turėjo būti Įgyvendintas per komunistų organizacijas 
keturių mėnesių laikotarpyje pagal Belgrado kominlormo nurodymus. Pirmiausia buvo 
numatoma Įsigyti Įtakos profesinėse sąjungose, o toliau — paraližuoti susisiekimą.

Atrodo, kad planas buvo sudarytas Bel
grade lapkričio mėnesyje. Metimas darbo, 
demonstracijos ir susisiekimo streikai tu
rėjo eiti ranka rankon.

Iki gruodžio mėnesio pabaigos turėjo bū
ti siekiama Įgyvendinti kolnunistų reikala
vimus dėl Įvykdymo Vokietijoje tautos bal
savimo, kuris nustatytų busimąją valstybės 
santvarką.

Sausio ir vasario mėnesiuose plane buvo 
numatyta sudaryti nuodugnų streikų planą

Demonstrancijoms vykdyti buvo mimato- 
tytos metalo darbininkų profesinės sąjungos. 
Laukiniai išsišokimai streikų metu turėjo 
būti vengiami, kadangi tas kenkia bendrojo 
plano įgyvendinimui. Turėjo būti trukdomas 
maisto produktų transportas.

Toliau iš dokumento aiškėja, kad draugai 
Berlebergas, Siegrumundas ir Krajeskis jau 
yra savo paskyrimo vietose. Planui Įgyven
dinti buvo sudaryta koordinacinė komisija 
ir nurodyta septynių asmenų pavardės. Jų

darbininkai dirba. Ketvirtadienį Oberhause- 
ne streikavo 24.800 darbininkų dirbančių 
metalo, statybos ir chemijos šakose.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VAIDMUO
Vokiečių profesinių sąjungų centras pa

skelbė, jog Ruhro srityje generalinis strei
kas, kaipo paskutinioji priemonė prieš mais 
to krizę, nėra remtinas. Profesinės sąjungos 
kelia tokius reikalavimus:

1. Užtikrinti, kad iš Ruhro srities anglys 
nebus išvežamos tol, kol bus parūpinta pa
kankamai maisto. 2. Leisti profesines są- 

1 jungas dalyvauti sprendžiamuoju balsu vi
suose pasitarimuose dėl maisto tiekimo. 3. 
Atliekamo anglių kiekio pardavimas Belgi
jai ir Olandijai turi būti daromas mainais 
už maisto produktus.

REIKALAUJA IŠDUOTI ESTUS
Helsinkis (UP). Sovietų Sąjunga Įteikė 

Suomijos vyriausybei notą, kurioje reika
laujama Suomijoje gyvenančius estų pabė
gėlius grąžinti į Estiją.

Bad Nauheimaa (Dena). Anot Kanados ra
dijo, Kanada šiuo metu verbuoja Vokietijoj 
700 stalių ir laivų statytojų, kurie turėtų 
dirbti’ vienoj Ontario vandens jėgainėj.

GERA DOVANA
Berlynas (AP). Amerikiečių armija iš sa

vo sandėlių pertekliaus padovanojo vokie
čiams virš 400 milijonų cigarečių ir 'apie 
35 milijonus cigarų. Rūkalai bus išdalinti 
nemokamai Įvairių ūkio šakų darbininkams. 
Tuo būdu manoma paskatinti vietinės pra
monės gamybą ir suduoti smūgi spekuliaci
jai. J ,

* Amerikiečių mainų magazinai Frank
furte ir Berlyne nuo gegužės 1 d. uždaromi.

ir pasiruošti jam Įvykdyti.
Kovo mėnesyje numatoma rūpestingai pa

ruoštas generalinis streikas, kurio tikslas 
paraližuoti vakarų Vokietijos ūkį. Vienoje 
pastaboje sakoma, kad nustatytieji terminai 
galėtų būti pakeisti, jei to reikalautų apys- 
tovos. Ypatingas dėmesys tame plane yra 
atkreiptas Į geležinkelius. Susisiekimo strei
ko centru buvo numatytas Dortmundas. Ge
ležinkelių linijose Bremenas — Diisseldor- 
fas ir Hamburgas — Bielefeldas buvo nu- j 
matoma sustabdyti susisiekimą.

vardai nepažymėti, tik pasakyta, kad tie 
žmonės yra pasiekiami „per Įprastąjį ko
deksą”. Taip pat dokumente yra patvirtina
ma, jog streikams ruošti pnigai yra paskir
tu Be to nurodoma, kad komunistų vadai 
turėtų paimti Į savo rankas profesinių są
jungų piniginę kontrolę.

STREIKAI PLEČIASI
Dūsseldorfas (Dena). Duisburge, Miihl- 

heime ir Dinslakene penktadieni sustreika
vo apie 100.000 darbininkų. Streikai plečia
si miestų susisiekimo srityje. Bet kasyklų

Marshallio planas yra naudingas ir JAV
Washingtonas (Dena-Reuter). Senato už

sienio reikalų komisijoj JAV vidaus reikalų 
ministeris Julius A. Krugas pareiškė, kad jis 
esąs Įsitikinęs, jog Europos pagalbos pro
grama prisidės prie JAV ūkio stabilizavimo 
bei užtikrins jo pažagą.

500 LAIVŲ EUROPAI
Washingtonas (Dena-Reuter). Marshallio

ji kaip JAV užsienių reikalų ministerijos 
bandymą paslėpti savo nesugebėjimus. Jis 
tęsė: „Marshallio, kaip tarptautinio strate
go, nesugebėjimus galima matyti ir tuose 
faktuose, kad jis buvo vienas iš svarbiųjų 
patarėjų Jaltoj, Teherane ir Potsdame, kur 
buvo padaryta daugybė tų klaidų, kurios at
vedė prie šiandienės tarptautinės krizės.

Graikijos mimsteris pirmininkas Themisfocles Sophoulis neseniai 
lankė karinius dalinius centrinėje Makedonijoje. Vienoje vietoje Markos bandi
tai buvo padėję miną po bėgiais, bet katastrofos buvo išvengta, nes 14-os

plane numatytų 500 prekybos laivų perleidi
mą 16 Europos valstybių respublikonų ats
tovas Willis Bradley pavadino grėsmė tau
tiniam saugumui ir kenkimu Amerikos pre
kybos laivynui

Priešingos nuomonės yra amerikiečių pa
siuntinys D. Britanijoj Lewis Douglas. Se
nato užsienių reikalų komisijai jis pareiš
kė, kad 200 laivų bus perduota tuoj gaunant 
25°/« atlyginimo jų vertės ir likusi suma iš
mokamai per penkeris metus. Douglo nuo
mone, tų laivų perdavimas Europai per pir
muosius penkiolika Marshallio plano mėne
sių sutaupys JAV daugiau šimto milijonų 
dolerių.

GRIEŽTAS VERTINIMAS
Washingtonas (Dena-Reuter). Senato už-

ROYALLIS Už VOKIETIJOS RĖMIMĄ
Washingtonas (Dena-INS). JAV krašto 

apsaugos ministerijos valstybės sekretorius 
Royall pareiškė, kad vakarinė Vokietija; ku
ri Europos atkutime galėtų daug lemti, yra 
tam pasirengusi, jeigu tik bus paremta.

„Niekas negali tikrai pasakyti, kokios pa
sėkos gali būti iš Europos pagalbos pro
gramos. Bet aš esu Įsitikinęs, kad atitinkamu 
vakarų Europos rėmimu neišskiriant ir va
karų Vokietiją, mes žymiai sumažinsim' to
talitarinių tautų politinę agresiją”.

Toliau Royall pastebėjo, kad, priėmus 
Marshallio planą, žymiai sumažės amerikie
čių ginklavimosi išlaidas. Tą planą atmetus, 
tuč tuojau kiltų reikalas atitinkamai padi
dinti karines išlaidas. »

metų berniukas (kairėje) laiku tą miną pašalino. Atvaizde matome Sophoulisą 
traukiant iš kišenės piniginę ir ieškant atlyginimo savo gyvybės gelbėtojui.

Nevienodos opozicijos pareigos
Manchesteris (Dena-Reuter) „Manchester 

Guardian” savo vedamajame nagrinėja Bul
garijos minisferio pirmininko G. Dimitrovo 

! grasinimą opozicijai, kuri kritikavo biudže- 
I to projektą. „Senose Vakarų Europos de- 
' mokratijose”, rašo laikraštis, „yra opozici- 
| jos pareiga oponuoti. Naujoje rytų demo
kratijoje opozicijos pareiga yra pataikauti. 

I „Mes negalime komunistams uždrausti žodį 
„demokratija” vartoti jų valstybės formai 
apibrėžti. Tačiau reikia Įsisąmoninti, kad 
skirtumas tarp mūsų ir jų demokratijos yra

ne griežtesniame ar švelnesniame socializme, 
bet pačiuose pagrindiniuose principuose.

SVARAS NEBUS NUVERTINTAS
Londonas (Dena-Reuter) Priešingai pa- 

sklidusiems gandams, Londono gerai infor
muotuose sluoksniuose tvirtinama, kad ster
lingo svaras nebus nuvertintas ir paskleis
tus gandus čia vertina kaip nesąmonę.

New Delhis (Dena-Reuter). Mahatma Gan
dhi pradėjo badavimą. Jis tol badausiąs, 
kol išnyks priešiškumai tarp muzulmonų ir 
indusų ir bus pasiekta tarp jų vienybė.
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TRUMPOS ŽINIOS
New Yprkas (Dena/Reuter). Ukraina ir 

Kanada Į Saugumo Tarybą jau paskyrė aa-* 
i vo atstovus. Ukrainą atstovaus D. Ma- 
nuilskis, Kanadą — gener. Andrew Me- 
naughtenas. • < '

New Yorkas (Dena/INS). Amerikos mui
tinės tarnautojai New Yorko uoste viena
me italų laive rado 100.000 dolerių vertės 
kokaino. x

Lisabona (Dena/Reuter). Dėkodamos sa
vo ministeriui pirmininkui Antonio Sala- 
zarui už tai, kad jis neįvėlė Portugalijos Į 
karą, Portugalijos moterys pastatė jam 
paminklą Lisabonoje.

Londonas (Dena/Reuter). Vadovaudamiesi 
nauju darbo vyriausybės Įstatymu dėl dar
bininkų registravimo, D. Britanijoj darbo 
Įstaigos pradėjo registruoti gatvių pre
kiautojus, keliaujančius muzikantus, batų 
valytojos ir gėlių pardavėjus.

Tuo įstatymu, kurs liečia vyrus iki 50 m. 
ir moteris iki 40 m. amžiaus, vistiek ar jie 
dirba ar ne, norima svarbiausioms pra
monės šakoms parūpinti naujų darbo jė
gų. Sekančią savaitę turi registruotis la
žybų biurų bei pasilinksminimo verslovių 
tarnautojai, o taip pat be darbo esą jau
nuoliai.

Washingtonas , (Dena/INS). Vadovaują 
amerikiečių kariuomenės asmens ir diplo
matai pareiškė, kad prez. Trumą no pasiū- . 
lytas Aliaskos ir Havajų priėmimas Į Ame
rikos Jungtines Valstybes lygiateisiais na
riais yra gyvybiškai reikšmingas Amerikos 
Pacifiko gynimo sistemai. x •

Londonas (Dena/Reuter). Britų medikų 
draugija savo nepaprastame posėdyje pasi
sakė prieš vyriausybės projektą, kurį pa
ruošė valstybinė sveikatos tarnyba, kad 
gydytojai būtų valstybės tamaujotaia.

Palermas (Dena/Reuter). Camprealo, Sici
lijoj, išsprogdinta kraštutiniųjų kairiųjų 
būstinė.

Atėnai (Dena). Missoldnghi karo teismas 
nuteisė už sukilėlių rėmimą 26 asmenis 
mirties bausme. Salonikuose nuteisti mirti 
keturi komunistai.

sienių reikalų komisijos narys, senatorius J.
Hurst Bali, spaudos atstovams pareiškė, kad, 
jo nuomone, Kongresas Marshallio plane 
numatytas sumas gerokai sumažins.

Bali kritikavo Marshallio planą ir vertino

Washingtonas (Dena-INS). JAV ir Sovie-
tų Sąjunga galėtų draugiškai viename pa
saulyje gyventi, jeigu sovietai būtų Įsitikinę 
JAV materialinės ir karinės jėgos pranašu
mu, pareiškė ponia Roosevelt.

Amerikiečių instruktoriai Turkijoje
Isfambulas (Dena-Reuter) Penki aukštes

nieji amerikiečių karininkai oro keliu atvy
ko Į Turkiją, apmokyti turkų karininkus ir 
įgulas tiems 45 karo laivų, kuriuos turkai 
gavo pagal pagalbos programą iš Ameri
kos. Netrukus laukiama ir daugiau ameri
kiečių karininkų.

ŽYDŲ VYRIAUSYBĖS PLANAS BAIGIA
MAS RUOŠTI

Jeruzalė (Dena-INS). Jewish Agency kal
bėtojas pareiškė, kad provizorinės žydų vy
riausybės Palestinoje planas baigiamas 
ruošti. Projektuojamą vyriausybę sudarys 15 
ministerių. Biudžetas sieks apie aštuonis 
milijonus dolerių. Tel Avivas numatomas 
vyriausybės rezidencija ir krašto sostine.

Eilė britų ir arabų civilinių tarnautojų 
pareiškė savo pasiryžimą ir toliau likti tar
nyboje.

Londonas (Dena) Lenkų socialistų partija 
ketina sušaukti socialistų tarptautinį kon
gresą, kuris svarstytų Europos atkūrimą be 
amerikiečių pagalbos. Toji konferencija bus 
sušaukta Varšuvoje.,

JAV ATSAKO JUGOSLAVIJAI
Washingtonas (Dena-Reuter). Jugoslav!jos 

pretenzijas gauti iš JAV karo metu depo
nuotas aukso vertybes JAV užsienių reika
lų ministerija atmetė.

Iš JAV notos aiškėja, kad jos irgi turi

I reikalavimų Jugoslavijoj dėl nusavintų 42 
milijonų dolerių vertės turtų ir nuostolių, 

' kuriuos jugoslavai padarė pašaudami du 
amerikiečių lėktuvus.

Roma (Dena-Reuter) Tarp Jugoslavijos ir 
Italijos nutrūko visi pasitarimai dėl kandi
dato parinkimo J Triesto gubernatorius.

SUSIDŪRIMAI MOGADISCHU
Londonas (Dena-Reuter). Britų vyriausy

bė reikalauja ištirti susidūrimą, kuris įvy- 
, ko Mogadischu, Somalijos sostinėje, tarp 
Somalijos jaunimo lygos ir italų bei pro- 
itališkų somaliečių. Susidūrime užmušta 42 

; i Jalai ir 11 somaliečių.
Londonas (Dena-INS). Sovietų komentato- 

. rius Lineckij tvirtina, kad JAV yra pasi
rengusios Nilo pakrantėse sukurti karo pra
monę ir naujai apginkluoti Egipto karines 

į pajėgas. 
—

DĖL NELEGALIAI ĮVAŽIAVUSIŲ ŽYDŲ
Toronto (Dena-Reuter) Kanados imigra

cijos ministerija spręs, ar tie septyni žy
dai, kurie į Kanadą buvo „įšmogeliuoti” 
tarptautinės nelegalios organizacijos ir da- 

Į bar yra suimti, turi būti grąžinti į Vokieti
ją, ar galės likti Kanadoje. Šeši iš jų už pa
sus ir kelionę iš DP stovyklos į Kanadą 
mokėjo po 1500 dolerių. Jie pareiškė,, jog 
geriau nusižudytų, negu leistų save grąžin- 

Iti Į Vokietiją.

Įtempta padėtis Berlyne
GEN. CLAY SKRENDA Į WASHINGTONĄ

Berlynas (Dena). Generolas Clay ir jo pa
tarėjas Robertas D. Munphy šią savaitę 
skris į Washingtoną. Atstovų Rūmų biudže
to komisijoje jie padarys pranešimą apie 
susidariusią padėtĮ ryšium su Frankfurto 
padarytais susitarimais dėl vokiečių admi
nistracijos aparato pertvarkymo.

DEL PASITRAUKIMO IS BERLYNO
Berlynas (Dena-Reuter). Ryšium su sovie

tų karinės valdžios oficiozo „Tagliche 
Rundschau” iškeltais kaltinimais, kad Vo
kietijos vienybės skaldytojams nesą vietos 
Berlyne, JAV užsienių reikalų ministerio 
pavaduotojas Robertas Lovettas pareiškė: 
„Jungtinės Amerikos Valstybės nenumato iš 
Berlyno pasitraukti.”

Jis pažymėjo, kad tuo reikalu Sovietų Są
jungos vyriausybė oficialiai nesikreipė nei 
Į Jungtines Amerikos Valstybes, nei į D. 
Britaniją ir nereikalavo iš Berlyno išsi
kraustyti.

Berlynas (UP). Generolas Clay United 
Press atstovui pareiškė, kad jis politinių 
įvykių eigą Vokietijoje seka be ypatingo 
susirūpinimo.

Jis pažymėjo: „Mes čia (Berlyne) esame 
kaipo atstovai neišmatuojamo stiprumo 
krašto ir kaipo tokie nesinerviname ir ne- 
sibijome. Aš manau čia likti tol, kol spren
dimas tuo reikalu priklausys nuo manęs”.

Berlynas (UP). Berlyno karinės valdžios 
valdininkai skaičiuoja, kad ryšium su Frank
furto nutarimais dėl administracinių per
tvarkymų anglų — amerikiečių sujungtoje 
zonoje maždaug 200 amerikiečių valdininkų

turės persikelti iš Berlyno Į Frankfurtą. ;Tai 
sudarytų tik aštuntadali visų, Berlyne dir
bančių amerikiečių valdininkų. Gandai apie 
masinį amerikiečių išsikraustymą neturį pa
grindo.
AMERIKIEČIŲ KARIUOMENE NEAP

LEIDŽIA BERLYNO
Berlynas (Dena). Dementuodamas spaudos 

gandus, kad iš Berlyno išvežama amerikie
čių kariuomenė Į vakarus, amerikiečių ka
riuomenės Berlyne Įgulos viršininkas jxilk. 
R. A. Willardas pareiškė, kad paskutiniųjų 
mėnesių būvyje nei kariuomenės, nei karo 
reikmenų transportai iš Berlyno į vakarus 

' nevažiavo;
Kelti klausimą, ar sąjungininkai pasiliks 

Berlyne, būtų neišmintinga, pareiškė aukš
tas amerikiečių karinės valdžios tarnautojas. 
Okupacinės zonos yra nustatytos 1944 m. 

1 kovo mėn. ir 1945 m. pavasarį buvo pa- 
’ tvirtintos. Toliau jis pareiškė netikĮs, kad 
Į busimųjų Berlyno okupacinių santykių 
klausimas sudarytų „aukštos jx>litikos” 

'svarstymų objektą. Lygiai taip pat esą ne
galima reikalauti iš sovietų, kad jie pasi
trauktų iš' Saksonijos arba Thūritigijos.

NAUJOS SOVIETŲ PRIEMONES
Berlynas (UP). Britų karinės valdžios 

sluoksniuose sužinota, kad ryšium su „va
lymo akcija” sovietų karinė valdžia Berly
ne ėmėsi šių priemonių: 1. Visi vokiečiai, 
kurie dirba sovietų karinės valdžios tarny
bose, bet negyvena Berlyno sovietiniame 
sektoriuje, esą atleidžiami. 2. Visi vokiečių 
vežimai, kurie iš Berlyno kitų sektorių no
rės vykti į sovietinį sektorių, po gruodžio

15 d. turi turėti specialų pasą. 3. Neparti
niai vokiečių valdininkai ir tarnautojai dir
bę vokiečių administracijos įstaigose sovie
tiniame sektoriuje esą pakeičiami SĖD na
riais.

SEKTORIAI ATSIRUBEŽIUOSIĄ
Berlynas (SUdena). Politiniuose sluoks

niuose manoma, kad ateinančiame Kontroli
nės Tarybos posėdyje sovietų karinė val
džia, atsiliepdama į anglų — amerikiečių 
priemones pertvarkant vokiečių adminis
tracijos aparatą savose zonose, darys pa- 
stagas pastūmėti savo totalitarines užma
čias tolyn. Sakoma, kad ir sovietų oku
puotoji Berlyno dalis bus Įjungta Į komu
nistinę rytų zonos sistemą. Praktiškai tai 
reikštų, kad dabar bus suskaldytas ir Berly
no miesto administracijos aparato vienin
gumas ir, kad dabar zonų ribos eisiančios 
tiesiai per Potsdamo aikštės vidurį.

NELEIDO SAUKTI CDU KONGRESĄ
Sovietų karinė valdžia neleido šaukti 

krikščionių demokratų unijos nepaprasto 
kongreso. Tuo būdu susidariusioji krizė, 
ryšium su partijos vado Jakobo Kaiserio 
nušalinimu, negalės būti išspręsta demokra
tiniu būdu. Tuo klausimu sekmadienį pran
cūzų sektoriuje Jakobas Kaiseris turėjo pa
sakyti didelę kalbą. Sovietų sektoriuje jam 
yra uždrausta kalbėti.

SOKOLOVSKIS MASKVOJE
Šiuo metu yra pažymėtinas tas faktas, tad 

sovietų karinis gubernatorius Vokietijoje, 
maršalas W. Sokolovskis, kaip šve'carų ra
dijas skelbia, yra išskridęs į Maskvą.

1
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fir Kuba bus P. Amerikos kominformo centras? 
\Stipriausiai ir geriausiai organizuota ko-Į darbininkų gyvena daugiau kaip primity- 

munistų partija vakarų pusrutulyje šiuo viai ir feodalinėje santvarkoje. Jų namuose 
metu yra Kuboje. Partido Socialistą Popu-1 nėra net primityviausių įrengimų. Darbo 
far arba tautos socialistų partija, kaip sa- 1 paprastai turi tik sezone ir darbininkus at- 
vė vadina Kubos komunistai, savo vadovu leidžia dažnai be įspėjimo. Tokios pat są- 
pasirinko senatd viceprezidentą 2uaną Ma- ■ lygos yra Brazilijos ir Kolumbijos kavos 
rinello. Ji apima visus darbininkus, išsky- plantacijose, Venecuelos alyvos laukuose ir 
rus barnų ruošos darbininkus ir smulkiuo- Centrinės Amerikos bananų bei vaismedžių 
sius farmerius. Marinello yra universiteto fanuose. Tai yra geriausia .dirva komunis- 
profesorius Ir puikus kalbėtojas. Jis atsto- tų propagandai. Minėtas aplinkybes vaiz- 
vauja tpsmo tarnautojus, mokytojus ir džiai apibūdina vienas Kubos cukraus plan- 
lalkraščio žmones. Antras svarbus vyras | tacijų mašinisto paaiškinimas: „Aišku, kad 
Kubos komunistų partijoje yra 'kongreso esu komunistas. Aš pageidauju didesnės al- 
narys L. Perta. Jis yra ir Kubos darbinin- , gos, aš norėčiau turėti farmą ir leisti į 
kų federacijos sekretorius. Šis 36 metų mokyklą vaikus. Jūs sakote, kad komunis- 
amžiaus negras, ir buvęs tabako plantaci- i tai tik žada, bet nė vienas kitas man nėra 
jos darbininkas, yra labai energingas vy- ■ davęs net vilties tokiam sapnui.” Kiekvie- 
ras. Tai išsilavinęs savamokslis. Partijos name Kubos mažinusiame mieste ir kaime 
generalinis sekretorius ideologas ir kalbė- 1 yra komunistų partijos buveinės, kurios yra ( 
tojas yra Julio Roca, kuris vadovauja ma- j dekoruotos raudonąja žvaigžde, plaktuku ir 
šių propagandai ir nustato partijos discip- peiliu, įprasto pjautuvo vietoje.
liną. Jis taip pat yra vyriausias ryšinin- . kaip kituose politiniuose centruose,' 
kas su Kolumbijos, Venecuelos ir Centri
nės Amerikos komunistais.
pavadinti net keli Kostarikos komunistų komos 
lizdai. Ketvirtas Kubos komunistų vadovas 
yra Fabio GrobartSs, kuris, visai priešingai 
pirmiesiems, kurie visi yra vietiniai, kilęs 
iš lenkų. Jis palaiko ryšius su komunistų 
vyriausiu štabu Paryžiuje ir Maskvoje. 
Grobarto žinioje yra Brazilijos, Čilės, Mek

Taip saugojami didieji valstybės vyrai
Vis didėjanti asmeninė apsauga didžių-į Kiekvienas užsienio korespondentas yra'Teheraną ir Potsdamą, buvo „pilna prasme

—----- — -t---- 1..—s----  —•— —. _ ..... —j ....---- —.. fanatistinės”, kaip pareiškė vienas ameri-"-jų valstybės vyrų yra charakteringų simp- matęs tokį vaizdą: žibą, automobiliai, greit, 
i tomu nesaugios ir pilnos neapykantos šių 
dienų tarptautinės atmosferos.- Kiekviena 
didžioji politinė konferencija dabar yra 
tikras nervų kutenimas tai valdžiai, kurt 
yra krašto šeimininkė, kur vyksta konfe
rencija, ir todėl žymiųjų svečių asmeniam 
saugumui garantuoti yra reikalingi kom
plikuoti arangementai.

Šarvuotas auto, neperšaunamais stiklais, 
sutiko užsienių reikalų minister! Beviną, 
atvykusį rugsėjo mėn. į Paryžių dalyvauti apystoris ponas Molotovas, lydimas kitų 
Marshallo plano konferencijos uždarymam ' -----

i Dvylika motociklistų, lydėjusių šį auto per 
miestą, turėjo griežtą įsakymą be atodai
ros pervažiuoti kiekvieną asmenį, bandantį 
padėti miną.

I Palyginti maža ir gerai ginkluota de- 
dektyvų armija paskutiniu laiku padarė 

Daugiau bandymus įų priemonių, kuriomis bus sau- 
j naip miuvoc jxwiiumuvsc ixiin uvSc, ten
vyksta didelė veikla. Susirinkimų salės vi- 

Rocos vardu suomet perpildytos; skaityklos gausiai lan- 
ir nesuskaitomose konferencijose 

vyksta pasitarimai apie įvairiausius projek
tus.

Sparčiausiai komunistų partija augo Bra
zilijoje, bet pr. metų gegužės mėnesį vy
riausybė ją oficialiai uždarė. Čilėje -ko
munistų skaičius siekia apie 55.000. Mek-

tarsi srovė, plaukia prie konferencijos rū
mų, atveždami atstovus ir diplomatus. Stai
ga ši srovė nutraukiama, trumpa pertrau
kėlė — ir ,pasipila visas būrys plačiape
čių, aštrių žvilgsnių vyrų, rūsčiais veidais 
ir įtartinai išsipūtusiomis kišenėmis... 
„Molotovo šešėliai” — sako patyrę 
listai. „Šešėliams” prie įėjimo 
strateginę poziciją, staiga atūžia 
puikus limuzinas, iš kurio išlipa

fanatistinės”, kaip pareiškė vienas 
kietis saugumo karininkas.

Tuo tarpu, kai Molotovo „body 
labiausiai bijosi, kad politiniai priešai ne
padarytų atentato prieš užsienių reikalų 
minister!, prezidento Trumano asmens ap
saugai tai nesudaro ypatingo rūpesčio. Čia 
tik dvasiniai sergantieji, kurie nori prezi
dentą Trumaną nužudyti, sudaro didžiau
sią problemą Amerikos saugumo tarnybos 
šefui prie Baltųjų Rūmų James J. Malo
ney. Trijomis pamainomis jis su savo šta
bu dieną ir naktį saugoja prezidentą Tru
maną. , Prieš keletą savaičių jie sulaikė Mr. 
John S. Kirby iš Tennessee, kuris pasislė
pęs ant vagono ašies su užtaisytu pistoletu 
atvyko į Washingtoną, kad nušovus prezi- 

,Aš kaip tik esu USA prezidentas.
Šis niekšas Trumanas yra niekas kitas kaip 
paprastas apgavikas”. Pagrindinai jį iškra- 
čius, jo kišenėje buvo rasta atsarginių 
kulkų, grynai tokių pat, kuriomis Mr. W. 
Kaiser dviem šūviais apšaudė senatorių 

„kapitonu”. | Briker. Mr. Kirby dabar yra beprotnamy. 
Jis laikosi Maloney sako, kad jam daugiau rūpesčio 

sudarydavo kvailiai, kurie „Trumaną pa
guldyti norėjo”, nei per karą visi nacių 
agentai.

I Kasdieninė prezidento asmens tarnyba 
yra iš 25 vyrų, ir dalis jų jį lydi rytinio 
pasivaikščiojimo metu Baltųjų Rūmų parke, 

j Jiems kasdien tenka atlikti įvairių ir kar- 
- uždavinių. Kada Trumanas 

kokiame nors pokylyje, Ma- 
prieš tai patikrina ir ištiria 
kelnerius, artistus, muzikan-

žuraa- 
užėmus 
didelis 
žemas,

guard”

dvjejų ar trijų „sekretorių”. Griežta eisena, 
į publiką visai nekreipdamas dėmesio ir 
nesišypsodamas, jis artinasi prie įėjimo. 
„Sutikimo operacija” vieną kartą laimingai 
praėjo, atsidūsta „šešėliai”. Kremlius po 
šio karo pabaigos Molotovo asmens ap-1 dentą. 
saugą beveik padvigubino. Šio specialaus 
skyriaus viršininku yra jaunas MVD (buv. 
OPU) karininkas. Jis yra aukštas, stipraus 
sudėjimo, geros išvaizdos, tačiau visada 
griežtas ir rimtas. Jo pavardė yra Andre- 
jev, bet paprastai vadinamas 

į Viešumai jis nenoriai rodosi.
kiek galima nuošaliai, nemėgsta kalbėti su 
žurnalistais, o apie fotografus nenori nė 
girdėti. Nors ir nuošaliai laikosi, tačiau 
jis neišleidžia iš akių žemą, gerai apsiren
gusią, užsienių reikalų ministerio figūrą.

Įvairių Europos sostinių policijos šefai 
dėl to kartais jaučiasi užgauti, kad Molo-

gojami keturių didžiųjų užsienių reikalų 
. ministerial Londono konferencijos metu.
Nė vienas jų negalės ramiai atsikvėpti, kol 
konferencija neužsibaigs ir didieji vyrai 
neišvažinės.

Viešai pasirodę politikai visada buvo 
malonus taikinys silpnapročių asmenų 

' pistoleto kulkai. Asmenų apsauga nėra jo
kia atominio amžiaus būtinybė, bet didžia 
dalimi tai yra daroma iš tnoro išvengti 
įvykių, kurie gali ardyti tarptautinius san- | 
tykius. Be to, tai yra daroma ir grynai 
žmoniškumo sumetimais ■ -------- ~t! ~~
menj. Tur būt, tai ir yra tos priežastys, 
kurios verčia, kai kuriuos diplomatus ir 
valstybės vyrus nesitenkinti svetingojo 
krašto saugumo priemonėmis, bet visur 
vežtis dar ir savo apsaugos- organizaciją.

j Rusų saugumo ekspertai, kurie lydi Mo
lotovą , kelionėse į užsienius, visuomet rei-

sikos, Peru, Ekvadoro, Bolivijos ir Argen- sįkoje Maikvos vadovaujamai poHtikai at. 
finos komunistų partijos. Jis tikriausiai sldavė 400,000 da,rbininkų> nors jų vadovas 
buvo tas, kuris sukūrė Kulfoje^komunistų Toledano neigiat kad jis bQtų komunistas. 
centrą visai Pietų Amerikai. Čia įrengta! Peru komunistų partijos skaičius per pen- 
speciali mokykla, kurią lanko kitų kraštų. kius metll6 padidėjo a 2000 į 50.000. Laukia- 
komunlstų vadai, gaudami praktiškų nu- I, kad gjais me(a!s skaičius dar 
rodymų organizaciniam darbui propagan- dvi bėg Ekvadore ir BoHviljoje komubia. 
da>, revoliucijos technikai ir „kovos meto- fai vadovaujančitis postus profesinėse 

sąjungose- ir alavo kasyklų darbininkų tar- 
f>e. Perono valdomoje Argentinoje komu
nistų bendras skaičius siekia apie 50.000. kalauja, kad visa šio asmens apsauga būtų 
Tiži Xiz*u1 Dat-nHn- «««z*vzx a ««zlzxizs Ižo

— apsaugoti as- į ,fwo apsaugos dalinys apsauga pats rūpi- (taią sunkių 
ra fnc nri’p’T'ic'f ve • «-» »_•__ i______

Pietų 
formalią 

galima 
1. kova 
užsienio 
silpnini-

tins prieš cenzūrą ir diktatūrines vyriau
sybes, kad pasiruošus laukiamai pergalės
dienai.”

y Komunistų pagrindinis tikslas
Amerikoje šiuo metu nėra įsigyti 
galią. Jų pagrindinius interesus 
apimti sekančiuose 4 punktuose: 
prieš JAV ir Vakarų depiokratijų 
politiką; 2. kitų politinių partijų
mas; 3. naujų narių švietimas ir 4. darbi-

. ninku organizavimas. Išskyrus Braziliją, 
komunistų partijos Pietų Amerikoje yra 
legalios ir gali visai atvirai skleisti savo 
propagandą.

Venecueloje komunistai visiškai dominuoja
12-koje naftos bendrovių (jų iš viso 42).
Jiems tokiu būdu įmanoma per vieną nak-

.' tį uždaryti antrąjį didumo atžvilgiu pasau
lyje naftos šaltinį ir sustabdyti skysto kuro 
tiekimą JAV laivynui Ramiajame vandeny
ne. Taip

į do naftos 
kiekvienu 
streikus.
ginusia darbininkų organizacija. Taip pat 
ir kituose kraštuose komunistai turi dide
lės įtakos darbininkų sluoksniuose.

Geriausias pavyzdys yra pati Kuba. Di- ' strategiškai labai svarbų Panamos kanalą”.
džioji dalis milžiniškų cukraus plantacijų 1 (Look)
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pat Kolumbijoje komunistai val- 
bei transporto darbininkus ir 
momentu gali sukelti rimtus 
Panamoje jų rankose yra jiajė-

Iki šiol Peronas juos išnaudojo kaip spau
dimą prieš JAV: „Jei jūs, amerikiečiai, ne
norite su manim bendradarbiauti, tai atsl- 

' mįnkite, kad Maskva to labai

Keista atrodo ta aplinkybė, 
Amerikos komunistų ryšiai su 
siuntinybėmis yra labai silpni, 
labai savarankiškai.

, propagandos priemonių yra didelis žmonių 
masių kvietimas į'specialias parodas, ku
riose rodomos fotografijos, modeliai ir kiti 
eksponatai, turį įrodyti, kad Sovietų Są
junga yra darbininkų rojus.

j Pagrindinis Kubos komunistų propagan
dos obalsis tvirtina, kad „Sovietų Sąjunga 
yra didelė, bet JAV silpnos”. Vienas labai 
aukštas JAV kariškis paaiškinęs: „Yra pas
kutinis laikas atsibusti ir suprasti, kad ne- 

1 drauginga Kuba gąli būti daug pavojin- 
1 gesnė už Pearl Harbour. Priešo oro pa
jėgos, ginkluotos atominėm bombom, iš 
ten gali ,per keturias valandas pasiekti be
veik visus JAV miestus rytų pakraštyje, ir

nori.”
kad Pietų 

sovietų pa-
Jie veikia 

Viena iš, svarbiausių

perleidžiama jiems.

naši. Dažniausiai .^kapitonas” pareikalauja turi dalyvauti 
smulkaus aprašymo pasiruoštų apsaugos loney korpas 
priemonių. Po to seka ilgi pasitarimai, iš- ' visus svečius, 
studijuojami gatvių planai ir suderinami tus, taip pat ir virtuvės personalą. Pati- 

■ laikrodžiai. Čia aptariamas kiekvienas Mo- kimų inžinierių grupė patikrina ir pokylio 
lotovo žingsnis. „Kapitonas” yra vis nepa- patalpų grindų pajėgumą.
tenkintas, kol jis visiškai neįsitikina, kad vi- i Visiškai i suprantama, visa greitai sau
sos įmanomos apsaugos taktikos taisyklės danjj prezidento asmens apsauga vyksta su 
yra visiškai aptartos. į juo kartu į užsienius. Trumanas pats pa-

Tikrą Molotovo asmens apsaugos vaizdą vadino šiuos vyrus „The boys”, ir nors 
galima susidaryti iš jo paskutinio lankymosi jam kartais ir nereikalinga ši „priedanga”, • 
New Yorke. Vieną dieną gyveno dideliame vis dėlto jis žiūri į juos gera akim, 
viešbutyje. Kada Molotovas pasiekė Į Prancūzijos užsienių reikalų rninisteris 
reikiamą namo aukštą, iš vonios kambario Bidault, draugiškas, patyręs senas laisvės 
į koridorių išėjo vyras, kuri, nespėjus jam kovotojas, griežtai protestuoja prieš įvilki, 

-.—..i — «.«».„> - • mą prievarta į „saugumo priemonių švar
ką”. Paskutiniu laiku ir jis jau be diskusi
jų pritaria reikalingumui padidinti asmens 
sargybos kuopos narių skaičių.

Višinskis paskutinės kelionės į Naujorką 
metu buvo lydimas 12 MVD sargų ir be to, 
jis telegrafavo iš „Queen Elisabeth” laivo 
į Naujorką, prašydamas paskirti jam tokj 
pat kiekį apsaugos iš Amerikos saugumo 
korpo. ■

Kuo labiau irs vienybė Jungtinėse Tau
tose, tuo labiau didės valstybės vyrų aj- 

I mens apsauga, ir ta apsauga vis geriau 
i apsiginkluos, taip, kad , vieną gražią dieną

nė apsižiūrėti, sulaikė „šešėliai” ir vienu 
akimirksniu nuodugniai iškratė. Tai Įvyko 
žaibiškai greit, kad šio įvykio beveik nie
kas nepastebėjo. Kada šis vyras pasirodė 
esąs ,visai nekaltas viešbučio inspektorius 
atsiprašius jis btrvo paleistas. „Bet aš nie
kada nesu buvęs prie Molotovo arčiau 
šimto metrų ...” — skundėsi jis. „Mes 
nesiimame jokios rizikos” — trumpai at
sakė vienas sargybinių.

Kada pats Stalinas, retais atvejais, vyk
sta į užsienį, jis yra saugojimas paties 
MVD šefo, to nuplikusio, akiniuoto Georgi
jaus Lavrentij Pawellite Berija. Berija pa
skutinius 15 metų buvo aukščiausias sau-' mes išgirsime kurios nors sostinės gatvėmis 
gurno karininkas Kremliuje. Jis yra vienas riedančius tankus, kurie bus paruošti pri

Duv. Japonijos min. pirm. Tojo (kairėje) tų nedaugelio vyrų, kuriuo Stalinas visiš- imti svečią iš draugingai nusistačiusiu 
pietauja kartu su kitais suimtaisiais. Jis yra kai pasitiki. Saugumo priemonės, kurių kaimyninio krašto.
šiuo metu teisiamas kaip karo kaltininkas, ėmėsi MVD apsaugoti Staliną vykstant įl „Nationaldendes S3ndag”'Lst.

i

Beldimasis pasikartojo tik šį kartą daug 
garsiau ir nekantriai.

—Manau, — tyliai tarė Perris Meisonas, 
jūs turit Susikaupti. Prisiminkit, kad vis
kas priklauso nuo jūsų, jei atsilaikysif, ga
lėsiu jums šiek tiek padėti.
Z Jis priėjo prie durų, atsklendė sklęstą ir 
plačiai atidarė duris. Detektyvas seržantas 
Holkombas pasižiūrėjo J Perrj Meisoną 
nustebusiomis akimis.

— Jūs! — tarė valdininkas. — Ką jūs čia 
veikiat?

— Kalbuos su savo kliente, Bessie Forb- 
siene, Klintono Forbso, kitaip sakant, Klin
tono Folio, gyvenančio Milpaso plento 4889 
numeryje, našle. Ar pakankamas atsakymas 
j jūsų klausimą?

Seržantas Holkombas Įsiveržė Į kamba-rĮ.
— Taip, — tarė jis, — dabar žinau, iš 

ko gavot tą pirštinę. Ponia Forbsienė, jūs 
areštuojama už Klintono Forbso nužudymą 
ir. įspėju, kad viskas, ką sakysit gali tik 
pakenkti jums.

Perriš Meisonas žiūrėjo į valdininką su 
pasišlykštėjimų

— Labai malonu, tad ji pasistengs nieko 
nekalbėti.

XV skyrius

Perris Meisonas Įėjo į Įstaigą šviežiai ap
siskutęs, nušvitusiomis akimis, vikriu 
žvilgsniu. Jis jau rado Dellą Streetai-tę ap
sivertusią rytiniais laikraščiais '

— Kas naujo Della?
Ji pažiūrėjo Į jĮ sumišusiu žvilgsniu.
— Ir leidot jiems tai padaryti?
— Ką padaryti? > h
— Suimti ponią Forbsienę?
— Nieko negaliu padaryti. Ji jau suimta.
Žinot ką turiu galvoj. Nejaugi leisite ją 

apkaltinti žmogžudyste ir laikyti iki teismo 
kalėjime?

' — Nieko negaliu padėti.
— Aišku, galit. Jūs patys žinot, kad ga

lit.
- — Kaip?'

— Pats geriau žinot, — atkįfto ji atsi
stodama ir atstumdama stalu laikrašti, — 
kad Arturas Kartraitas nužudė Klintoną 
Folį arba Klintoną Forbsą, jčį norit jĮ 
pavadinti tikru vardu.

— ,O iš kur, — pasiteiravo jis šypsoda
masis, — jūs tai žinot?

— Tai taip aišku, kad nėra ko apie tai 
nė kalbėti.

I — Tad kodėl kalbam apie tai?
| Ji papurtė galvą. i

— Žiūrėk, šefe, — tarė ji; — aš pasiti
kiu jumis. Žinau, kad jūs visuomet pasiel
gia! teisingai. Kad ir kaip besistengtumėt, 
jūs negalėsite manęs Įtikinti, kad teisingai 
yra palikti tą moterį kalėjime vien dėl to, 

• kad Arturas Kartraitas laimėtų iš policijos 
šiek tiek laiko. Visvien, anksčiau ar vėliau, 
tas paaiškės. Kodėl neduoti progos tai mo- 

l teriikei dabar išeiti iš kalėjimo? Kartraitas

jau pakankamai turėjo laiko; pagaliau sle- Į nekalta moteriškė būtų apkaltinta žmogžu-
piate nusikaltimą ir tuo prisidedate prie dyste. 
žmogžudystės.

— Kokiu būdu?
— Tai atsitiko be mano noro.
— Su jūsų noru. Jūs liepėt jai nekalbėti.

— Nepasakydami jmlicijai, ką žinote apie Ji nori viską papasakoti, bet nedrįsta, nes 
Kartraitą. Juk jūs aiškiai žinot, kad jis kė- isakėt nekalbėti. Esate jos advokatas ir tei
sinosi nužudyti Klintoną Folj.

— Tai nieko nereiškia, — pradėjo iš lėto 
Perris Meisonas. — Jis galėjo kėsintis, nu
žudyti, bet tai nereiškia, kad nužudė. Ne
galima apkaltinti ką nors žmogžudyste, ne
turint aiškių įrodymų.

— Aiškių įrodymų! — pasipiktino ji. — 
Kokių įrodymų jūs dar norit? Jis buvo čia

, džiat, kad ji būtų nuskriausta, ti-ksilu, kad 
kitas jūsų klientas galėtų laisvai pabėgti.

Perriš Meisonas atsiduso nusišypso
jęs papurtė galvą.

— Pasikalbėkime apie orą. Bus geriau.
Ji priėjo prie jo žaižarojančiomis akimis.
— Perri Meisonai, aš garbinu jus. Jūs 

gabesnis ir sumanesnis, už visus kitus. Jūs 
padarėte tiesiog nuostabių dalykų. Gi da-

ir labai aiškiai pasisakė norįs Įvykdyti, bar darote akis badančią neteisybę. Skan- 
žmogžudystę. Po to jis1 pasiuntė laišką iš dinate moteriškę, norėdamas ajasaugoti Kar- 
kurio matyti, viską tiksliai- suplanavus ir' (raito interesus. Anksčiau ar vėliau jis bus 
pasiryžus vykdyti. Tada jis visai išnyksta, ■ sugautas ir teisiamai, ganote' jei laikinai 
o jam kenkęs žmogus rastas nužudytas. pavyks suklaidinti policiją, tuo sustiprin-

— Ar nemanot vežti vežimo atbulais ark-- 
liais? — pašiepė Perriš Meisonas. — Gal 
norėjot pasakyti, kad jis pirma jį nužudė, o 
tik jx> to dingo. lai būtų daug aiškiau. Ar 
ne keistai skamba, kai sakote, kad jis pra
nyko, o žmogus, prieš kurį jis turėjo skun
dą, buvo nužudytas. Gal atvirkščiai?

— Taip galit šnekėti prisiekusiųjų teisme, 
bet manęs neapmulkinsit. Faktas, kad jis 
sudarė testamentą ir pasiuntė jums pinigus, 
rodo, kad jis buvo pasiryžęs paskutiniam 
žingsniui. Jūs lygiai gerai žinot, kaip ir 
aš, koks buvo tas paskutinis žingsnis. Jis 
sekė šnipinėjo tą žmogų, sugriovusį jo gy
venimą, laukdamas progos jiranešti savo 
būvimą Paulai. Ta proga atėjo. Jis pasiėmė 
tą moterį ir fialiko ją saugioj vietoj. Po to 
sugrįžo, atliko, ką buvo užsibrėžęs, ir grį
žo pas savo žmoną.

— Pamirštat, kad viską, ką sužinojau, 
sužinojau kaip profesinę paslaptį. Viskas, 
ką Kartraitas man patikėjo, yra profesinė 
paslaptis.

— Gali būti, tačiau negalit leisti, kad

site Kartraito poziciją.
— Ar tikėsi, jei aš tau pasakysiu, kad 

jūs traukiai visai iš kitos operos.
— Ne, tikiuosi pataikius į teisingą.

•Jis stovėjo žiūrėdamas } ją, žaižaruojan
čiomis akimis, karingai atstatęs krūtinę į 
priekĮ. -

— Della, policija galėtų sudaryti gerą iT 
aiškiai įrodomą bylą prieš Kartraitą, jei ji 
žinotų tiek, kiek mes žinome, bet neapgau- 
dinėkit savęs ir nemanykit, kad jie to pa
ties negalėtų padaryti prieš Bessie Forb
sienę.

— Jūs kalbat tik apie bylas. Aš gi ži
nau, kad Arturas Kartraitas kaltas, o Bes
sie Forbsienė nekalta.

Jis kantriai ir su užsispyrimu pakratė 
galvą.

— Klausyk, Della, jūs einat fier toli. Pri
simink, kad aš advokatas. Nesu nei teisėjas, 
nei prisiekusieji. Man rūpi tik, kad žmonių 
reikalai būtų ginami teisme. Advokato pa
reiga, kad visi ginamajam naudingi' faktai 
būtų pavaizduoti prisiekusiesiems galimai

vaizdžiau. Tai viskas, ką jis turi padaryti. 
Prokuroro pareiga, kad kaltinimui palankūs 
faktai būtų patiekti prisiekusiesiems galimai 
ryškiau. Teisėjo pareiga, yra žiūrėti, kad 

’ abiejų pusių teisės būtų apsaugotos, kad 
įrodomoji medžiaga būtų patiekta tinkamu 
būdu; gi prisiekusiųjų pareiga — nuspręs
ti, kas kaltas. Aš esu advokatas ir viskas. 
Mano pareiga galimai sumaniau ginti sa- 

I vo klientų reikalus, kad sprendimas būtų 
kuo palankiausias. Dėl to esu prisiekęs. 
Tai viskas, ką aš turiu daryti. .

— Jei stabtelėtumėt ir paanalizuotume! 
visą teisingumo sistemą, — toliau tęsė Mei
sonas, — pamatytumėt, kad advokatas ir ne
gali kitaip elgtis. Daugelyje atvejų gynėjas 
persistengia ir visuomenė ji smerkia. Pa
mirštama, kad prokuroras renkamas iš pa
čių sumaniausių. Dėl .to gynėjas turi at
remti kaltinimą, gindamas galimai gudriau 
ir tinkamiau. Tuo remiantis, ir suteiktos 
mūsų 'žmonėms konstitucinės teisės.

— Visa tai buvo aišku, — atšovė ji. — 
Aš suprantu, kad dažnai paprasti žmonės 
viską labai klaidingai Įsivaizduoja. Jie ne- 
sujiranta, ką turi daryti advokatas ir kodėl 
advokato darbas toks svarbus. Tačiau visa 
tai visvien neatsako į klausimą.

Perris Meisonas ištiesė dešinę ranką; 
staiga ją sugniaužė, atgniaužė ir vėl su
gniaužė.

—Della, toj rankoj aš turiu ginklą, ku
ris jierpiaus Bessie Forbsienės rankų rete
žius ir išleis ją Į jiasaulį, bet aš turiu pa
naudoti tą ginklą tam tikru būdu. Smog
siu tik tinkamu laiku ir būdu. Kitaip aš 
tik atbukinsiu ašmenis ir pastatysiu mote
riškę dar Į blogesnę padėtį negu dabar.

Della Streetaitė pasižiūrėjo J jį, o joa 
akyse matėsi susižavėjimo kibirkštėlė.

i — Miela klausyti, jus taip kalbant. Toks 
balso tonas^ maloniai glosto klausą.

— Puiku, tik niekam apie tai. Buvau nu
sistatęs niekam to nesakyti. Dabar jūs ži
note (B.
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— Trys demokratiški vaizdeliai ■———............ .  .
Kažkas mane apšaukė kartą šimtapro

centiniu demokratu. Labai apsidžiaugiau. 
Tik apšaukimo stilius nebuvo precizuotas, tai 
aš taip ir nesupratau, ar apšaukėjas ironi
zavo, ar, kaip koks rytų aukštaitis, kalbėjo 
iš peties. Oal, preciziškumas šiuo atveju ir 
nesvarbu, nes toks garbingas epitetas duo-
da teisę pakalbėti apie pačią demokratiją, 
kuo aš ir pasinaudosiu.

— Tai nesąmonė! Tokio klausimo negali 
būti! — ir mažiukas storulis, smarkiai su
krutėjęs savo kėdėje, ima aistringai šluos
tyti akinių stiklus.

Iš kito kampo ramus baritonas sako:
— Mes turime būti apdairūs ir toli nu- 

matą. ŽiAoma, pavojaus rinkimus pralaimė-

išbandytą metodą — jos skelbia savo pro
gramas ir įrodinėja visuomenei jų pranašu
mą prieš kitų partijų programas. Mat yra 
išrasta ir naujų metodų.

Kai kurių partijų labai mėgstamas meto
das kovai yra opinijos ’kūryba, arba: .pa
grindinis skleidimas visuomenėje žinių apie

Gink Dieve, šimtaprocentiniu demokratu 
nesijaučiu ir nesu didelis jos išmanytojas ir 
negalėčiau demokratijos pamokyti nei vie
nos, tad ir pačios antidemokratiškiausios, 
partijas lyderio. (Jie juk seniai tą riešutą 
perkandę ir išlukštenę). Tačiau tebūnie man 
leista paprastai, kaip eiliniam mirtingajam, 
apie ją pakalbėti ir pabrėžti keletą būdin-
gesnių demokratijos vaizdelių, kurie, mano 
kukliu manymu, su demokratija nieko bend-
ra neturi.

Man atrodo, jeigu pilietis ant kiekvieno 
skersgatvio šaukia ir kryžiavojasi, jog vals
tybės suverenumas turi priklausyti tautai, 
jog valdžia turi būti iš/inkta visuotiniu, ly
giu ir slaptu balsavimu, vistiek jis dar ne 
demokratas. Man atrodo, jog demokratija 
iš žmogaus reikalauja truputį daugiau, ne
gu gražiųjų lozungų kad ir aistringo skel
bimo.

Gal tas mano atrodymas ir paaiškės kiek 
iš žemiau paduodamų trijų vaizdelių. ,

Sakysim yra kėlios demokratinės partijos, 
kurios labai gražiai sugyvena ir sutaria, 
na, maždaug, kaip vieno labai gero tėvo ir 
vienos labai geros mamos vaikai. Sakysime^ 
kad tos labai geros demokratinės partijos, 
t y. -jų lyderiai, laiks nuo laiko susirenka 
bendrų posėdžių, kuriuose apsvarsto pačius 
opiausius politikos klausimus.

Sakysime; kartų įvyksta ir toks posėdis, 
kurio pirmininkas gražiu operos choro dai
nininko balsu paklausia;

— Prašyčiau prietelius išsitarti, ką mes 
darytume ir kaip vairuotume mūsų parti
jos veikimą, jeigu rinkimų nelaimėtume?

Po mažytės ir nejaukios tylos, iš kampo 
suskamba (aštrus diskantas:

Graži Kalėdų naktis. Ramu. Aukštai pa
kilęs mėnulis apsiblausęs šviečia. Protar 
piais plasnodamoš baltutėlės sniegulės pa
mažu krinta. Aplinkui jokio vėjelio. Tyku, 
tyku... Lauke aplinkuma ir oras labai pri
mena mūsų mylimos tėvynės Lietuvos Ka
lėdų naktį. Aplinkui, taip pat, minių mintos, 

.pėsčių ir važiuotų žmonių skuba j bažny
tėlę sutikti ir pagarbinti gimusį Pasaulio 
Atpirkėją. - Ir mes naujos tėvynės sūnūs 
lietuviai drauge įsijungiame į keliaujančios 
minios eiles ir skubame ten, kur visų lau
kia- nusiraminimas ir paguoda... Pamaldos 
laikomos vienoj iš mokyklų patalpoj, nes 
bažnyčia praeitais metais čia sudegė, o 
naujos atstatyti dar nespėjo. Rymo katil’kai 
Šiam miestely (apie 5000 gyv.) yra daugu
ma; visi prancūzai, lenkai.

Taigi naujai ir laikinai įrengtos pamal
doms patalpos, nors ir gan erdvios, bet pil- 

, nutėlės pamaldžių žmonių. Gaudžia vargo
nai ir skamba solo giesmė „Tyliąją Naktį...".

Evangeliją ir pamokslą kunigas sakė 
prancūzų kalba. Mes nesupratom jo žodžių, 
bet užteko, kad galėjom susikaupti minti
mis ir iš širdžių gilumos pagarbinti gimu
sį Pasaulio Atpirkėją savo gimtąja kalba.

Antrą valandą po pietų, visi naujai at
vykusieji buvę DP lietuviai ir ukrainiečiai 
pakviesti į kasyklų valgyklą. Čia vietos 
prancūzų Katalikų Draugijos su vietos ku
nigu priešakyje dalyvaujant Darbo Minis
terijos atstovui, buvome pasveikinti su Ka
lėdų šventėmis ir apdovanoti gausiomis 
dovanomis. Kiekvienas gavome specialiai 
įpakuotus, su sveikinimo užrašais po 3 pa
ketėlius. (Po 300 št. cigarečių ir po sva
rą įvairių firmų šokolado). Atsidėkodami 
garbingiems mūsų globėjams sugiedojome 
Marija, o ukrainiečiai savo bažnytinę gies
mę. Be to, iš anksto jųjų buvome užkviesti 
vasario 
pobūvį.

Kaip 
cūzaii į 
dabar, po mūsų pasirodymo bažnyčioje, jų 
pažiūros pasikeitė mūsų naudai. Mat, 
katalikai ir tikintieji laikomi didžioj 
garboj ir padoriais piliečiais.

Jau antrą Kalėdų dieną vietos kino 
vininkas atsiuntė visiems mums pakvieti
mus į kiną. Žodžiu, per tą trumpą laiką 
mumis susidomėjo visa Malartic apylinkė.

Kalėdų švenčių metu, visi be išmties gru
pėmis ir pavieniai kasyklų administracijos 
ir pavienių asmenų buvome pakviesti J šei
mas, prie švenčių stalo ir pavaišinti alu
čiu, įvairiais gėrimais ir užkandžiais. To
liau nuo kasyklų gyvenančios šeimos at
siuntė specialiai lengvas mašinas ir po vai-

i

ti kaip ir nėra. Tačiau aš palaikau pirmi
ninko klausimą ir siūlau galimą padėtį nuo-
dugniai apsvarstyti.

Kalbėta buvo gana ilgai ir daug, bet at
sakymo, patenkinančio visus susirinkusius, 
jokiu būdu nebuvo surasta.

Kaip jau visi gerokai pavargo ir, atro
dė, priėjo liepto galą, mažasis storulis vėl 
ėmė krutėti kėdėje, aistringai šluostyti sa
vo akinių stiklus ir vėl paleido į valias sa
vo aštrųjį diskantą:

— Nesąmonė! Iš karto sakiau, kad šitaip
klausimo statyti negalima! Priėjome aiškią 
ir teisingą išvadą, jog rinkimus pralaimėti 
tiesiog neleistina. Tad aš siūlau formuluo
ti taip (prašau sekretorių užrašyti): Turi
me visokiausiomis, kokias beišmanydami, 
pastangomis laimėti valdžią. Ją laimėję, 
turime išlaikyti dešimt metų. Per tą laiką 
turime visokiomis priemonėmis išnaikinti 
opozciją, o jau po to paskelbti visuotinius, 
slaptus ir lygius rinkimus!

Sakysime, kad sekretorius taip gražiai 
formuluotas mintis užrašė, kad posėdžio 
dalyviai pasirašė ir, patenkinti bei kovin
gai nusiteikę išsiskirstę ėmėsi ir toliau vai
ruoti ta kryptimi savo partijų veikimą.

Jeigu toks dalykas būtų galėjęs atsitikti, 
mano kuklia nuomone, tos demokratinės 
partijos būtų ne kas kita, o tik Puškino dar 
neparašytos pugačiovų arba, moksliškiau 
tariant, valdžios uzurpatorių, arba, moder- 
niškiau kalbant, totalistų draugijos, užmir- 
šusioš gražų demokratijos principą — mo
kėti būti darbščioj pozicijoj ir neblogiau 
mokėti būti garbingoj opozicijoj.

Demokratija taip jau sdrėdyta, kad nuo-

priešingos partijos žmones.”
— Stepaitis? Va, tai tau! Ir jūs nežinot,

kas yra Stepaitis? Gi jo pusseserė susidėjo 
su puskarininkiu ir pabėgo... Biaurus 
žmogus Stepaitis! — šnibžda opinijos ga
mintojas savo kaimynui i ausį.

— Apie Dalbą ir vaikas jums pasakys, 
kad anais metais jis girtas gulėjo prie tilto, 
o šunes jo skrybėlę nusinešė ir sudraskė, 
— pasakoja kitas opinijos gamintojas kitam
kaimynui.

— Zakarevičius (tik niekam nesakyk!)

, ---  ---
lat vyksta tarptautinė kova. Muštis yra vi
sokių priemonių. Esu girdėjęs, kad kai kur ’

kas savaitė susitinka su Gaušo žmona... 
Ką ji pasako, jis tai ir daro. O Gausas, 
tas raguotas pilietis, vadovauja tokiai įs
taigai ...

Ir taip apie kiekvieną priešingos partijos 
vadovaujamą asmenį.

■Mano pavyzdžiai, kaip matote, nekalto 
pobūdžio. Kam tepti laikraščio skiltį bjau
rybėmis? Tačiau, jeigu jūs tupučiuką pa
galvosite, prisiminsite tokių pasakojimų, 
siekiančių beveik žmogžudystes, vyriausy
bės išdavimą ar bankų apiplėšimą.

Metodas geras ir išmėgintas. Nors jūs, 
dalyką ištyrę, sužinosite, jog Stepaitis ne
turi ir niekad nėra turėjęs jokios pussese
rės, jog Dalba jau penkiolika metų blaivy
bės draugijos vicepirmininkas, jog Gausas 
senas ir užkietėjęs viengungis, tas metodo 
veikimo nekeičia, nes niekas į tokius daik
tus nesigilina, o mielai išklauso■-ir, dar pa- 
pipi-rinęs, ^siunčia toliau.

Tokį metodą galima siūlyti kiekvienai 
demokratinei partijai, tik vienas mažas ne
smagumas: metodo pavadinimas. Kaip ne 
kaip,-jo vardas skamba labai negražiai — 
šmeižtas.

sokių priemonių. Esu girdėjęs, kad kai kur ' Trečią demokratinį vaizdelį . nuplagijuo- 
1 demokratinės partijos kovai naudoja seną ir, siu, nes tokius daiktus jau esu skaitęs mū-

Cia Prancūzai teiškia pretenzijų J toj pro un
cijos autonomiją. Patys prancūzai visur 
stengiasi kalbėti tik prancūziškai. Kaip te
ko pastebėti kasyklose daugel"? prancūzų 
net nemoka gerai angliškai, nors čia :r gi
mę.

Dabar noriu supažindinti su gaunamais 
uždarbiais ir įvairių prekių kainomis, bu
vusiomis prieš karą ir

9 dien. miesto salėn į susipažinimo

tuojau mums atvykus vietos pran- 
mus žiūrėjo su abejingumu, taip

čia
pa

sa-

sų spaudoje. Manau, ši nuodėmė bus man 
atleista, kaip yra atleista ir Stendhal,iui sa
vo laišku neiškentusiam neplagijavus pati
kusių kūrinių, bet prisipažinusiam. O man 
šis vaizdelis patinka ir nepaprastai.

Taigi...
Neatskiriamas demokratijos palydovas

yra balsavimas. Sako, jau Atėnuose Sokra
tas ir kiti išminčiai balsavę... Pats bal-
savįmas nieko: (metei patinkamą kandidatą 
į urną, ir viskas; jei kartais pasitaiko, kad 
nei vienas kandidatas nepatinka, gali mesti 
patį Melchijorą Putelę.'Visa bėda, kad, me
timų procedūrą atlikus, reikia balsus skai
čiuoti, o toms pareigoms mašinų neišras
ta, — skaičiuoja žmonės.

Moderniojoj demokratijoj kaip beskai-
čiuotumei, ar iš vieno ar iš kito galo, tavo 
partija vistiek laimi 99% dar su šimtosio-

mis. Tačiau, jeigu demokratija senoviška, 
tai tavo partija kartais gali nei vieno ’/o 
nelaimėti. Tad ir pasitaiko tokių demokra
tų, kurie, pripuolę balsus skaičiuoti, jokiu 
būdu nesusivaldo palaimintosios lazdelės 
nepabraukę vietoj prie konkurento pavar
dės — prie saviškio kandidato...

Toks dalykas moksliškoj terminologijoj 
vadinamas paprastai — sukčiavimu.

Stai, ir visi trys, demokratiški vaizdeliai. 
Žinoma, šitokią demokratiją reikėjo paimti 
l kabutes, bet aš užmiršau. O kalbant be 
kabučių, prašosi tokia išvada: jeigu past
taiko žmonių, o net ir ištisų partijų, ku
rios, prisidengusios demokratijos vardu, 
siekia totalistinių tikslų, vartoja negarbin
gą šmeižimo metodą ir sukčiauja, tai kalta'
čia ne pati demokratija, o tie žmonės ir tos 
partijos. A. ROKAS

PADĖKA
» Už malonų priėmimą ir didelį nuoširdumą, kurį LT Baleto Teatras patyrė 

per savo gastroles gruodžio mėn. 14—20 d. ypatingą savo padėką reiškia Mem- 
mingeno, Biberacho, Ravensburgo ir Tūbingeno -rietuvių Komitetams ir visuo
menei bei Reutlingeno lietuvių visuomenei. Taip pat nuoširdžiai dėkojame TU- 
bingeno LTB Apygardos Komitetui, paaukojusiam LT Baleto Teatro reikalams 
2000 RM. ir Memmingeno Lietuvių Komitetui, paaukojusiam 1000 RM.

LT Baleto Teatras

Užsienio sportas trumpai
— Keturiolikmetis Gordon Pankhurst, 

taip vadinamas „Boy Wetoder”, atstovavo 
Angliją tarjjvalstybinėse ledo ritulio rung
tynėse prieš Švediją (3:3).

— Pagal naujausią Šveicarijos futbolo ir 
lengv. atletikos sąjungos atliktą statisti
ką, narių skaičius siekia 103.869, iš jų 
95.397 yra futbolistai ir 8472 lengvaatletai. 
Palyginus su Šveicarijos gyventojų skai
čium — 4 milijonai, šie skaičiai yra tik

inai didingi.
j — Anglijos I lygos futbolo komanda As
ton Villa į savo eiles įtraukė du šešiolika
mečius žaidėjus: vartininką Robert Hobbs

! ir pusdešinį Ronald Powell.
— Kadangi šiais metai Londone įvyks- 

' tančiuose olimpiniuose žaidimuose lauko ru
tulio varžybos bus vykdomos tik vyną 
grupėje, tai moterų lauko rutulio pasaulio 

, pirmenybes nutarta suruošti š. m. gegužės 
j mėn. Amsterdame. Iki šio laiko užsiregis- 

'' travo 12 valstybių.

Ir mes šventėm Kalėdas
(LAIŠKAS IŠ KANADOS)

[šių parvežė į namus. Charakteringa,
kasyklų raštinėje šlavėja suomė, vad. Ol- 

1 ga, sužinojus, kad tarp naujų atvykusių yra 
ir pabalfiečių, atsiuntė lengvą mašiną ir 
kiek- tik tilpo jiusivežė pas save miestelin į 
namus pavaišinti.

Miestely gyvenantis biznierius (turi krau
tuvę) lietuvis p. Povilaitis atvažiavo pas 

j mus pats asmeniškai antros Kalėdų dienos 
vakare ir visus lietuvius per kelis kartus 

. suvežtojo pas save pavaišinti, 
j Kaip sąvųjų, taip ir svetimtaučių visur 
buvome šiltai priimti gražiai pavaišinti. Vi
sur skambėjo mūsų gražios 'lietuviškos su
tartinės. |

Visi mumis domėjosi, teiravosi apie gy
venimą stovyklose Vokietijoj, apie tragiš
ką mūsų ir mūsų tėvynės likimą, apie išgy
ventus vargus ir karo patirtas baisybes. 
Visi reiškė užuojautas. Taip baigėsi Kalė
dų šventės naujoj tėvynėj.

Malartic miestely ir apylinkėj komunistų 
maža yra ir jie čia neturi jokio autoriteto. 
Daugiausia čia komunistų eiles 
soki'e girtuokliai, tinginiai (čia 
na „driskiais”).

Pirmą dieną mums atvykus 
prisistatė, specialiai iš kitur atvykęs, lie-1 
tuvis M. P. kilimo rokiškietis, atvykęs į 
Kanadą 1926 m. save vadindamas „pažan
giuoju”, baisiai keikdamas buv. Nepriklau
somą Lietuvą ir girdamas „tėvą” Staliną. 
Tuo norėjo mus apšviesti. Bet deja, skau
džiai apsivylė. Mes visi kaip vienas, pa
siūlėm, nors ir neturėdami pinigų, sudėti 
jam kelionei ir važiuoti ten pas Ivaną. Po 
tokio pasikalbėjimo dingo vargšas. Malar
tic miestelis, nors ir nedidelis, bet stebėti
nai daug yra įvairiausių krautuvių, pri
krautų visokiausių gėrybių. Mums afpra- ■ 
tusiems tai matyti, tiesiog akys raibsta nuo 
įvairiausiomis spalvomis išpuoštų didelių i 
vitrinų. Čia gali pirkti viską, pradedant 
adata, baigiant puošniausiomis paskutinio 
technikos modelio automašinomis. Tik rei
kia, žinoma, turėti pinigų. Bet kas svar
biausia krinta į akis, tai publikos margu
mas. Puošniam restorane, kurių čia yra 
daug, prie vieno stalo sėdi kasyklų darbi
ninkas pūslėtomis nuo darbo rankomis, 
greta jo sėdi elegantiška darna brangiau
siais kailiniais apsivilkusi. Čia nėra tų 
luominių skirtumų. Visko karalius doleris ir , ____ , , . - __
dar kartą — doleris. Skrybėlės gatvėj* nie- brangę, kaip kad pakeltas darbininkų' atly- Enzo Fiermohte. Apie jo nuotykius 1934 ir 
kas nekelia. Pažįstamas su pažįstamu susi-' geimas, bet taupūs darbininkai ir mėgė- visopMuI
tikęs pasisveikina ranko pakėlimu. O kalbų I iai mažiau išgerti, gali senatvei susitaupyti -o vjenos milijonierės Mrs.
kalbelių! Kokių čia neišgirsi.'Kalba viso- pinigų ar įsigyti kokią nuosavybę. Žodžiu, Astor simpatiją, kurią vėliau vedė, išsiskir- 
mis Rytų ir Vakarų Europos kalbomis. Ofi- 1 ~"J '' ’ " ' J
cialios kalbos yra anglų ir prancūzų. Mat, 
Quebec provincija skaitoma prancūziška.

sudaro vi- 
juos vadi-

tuojau čia ,

dabar.

Prekių pavadinimas DabarPrieš karą
dol. dol.

Paltas vyr. vidut. 35—40,— 60-170,—
Kostiumas vyr. vidut. 40,— 50—70,—
Pusbačiai geri . .5 — 12,—
Baltiniai virš. 2,— 5,-
Skrybėlė gera 7,— 14,—
Pirštinės odin. žiem. 2,— 4,—
Paltas moter. geras 150,— 200,—
Radijo aparatas vid. 35,-b 50,—
Radijo aparatas geras 150,— 200,—
Dviratis vyr. 35,- 50,—
Duona sv. 453 gr. —, 8 —,13
Sviesto svaras —,35 —,69
Kava (pup.) svaras —,22 —.57
Mėsa jautiena, svaras —.30 —,58
Dešra, svaras —,25 —,50
Kiaušiniai 12 št. —,22 -,69
Apelsinų 12 št. -,20 —,45
Obuolių 12 št. —,15 —,35
Tabakas 50 gr. r-,10 —,22
Cigaretės 25 št. —,25 -.38
Laikrodis papr. 1,25 f 4,50
Laikrodis geras 25,- 45,-
Kibo bilietas —,15 —,50
Alaus bonka ’/s litr. —,25 —,35
Degtinės kvorta / 4>_ 5,40
Šokoladas 1% unc. —, 5 —, 8
Auto mašina liuks. 1.200,— 2.80(Ę—
Kambarys mėnesiui 5,— 15 —
Valgykloje pietūs —,70 1,—

Kainos, kaip kurioms 
keltos nuo 50 iki 300%.

prekėms yra pa-

kasykloseDarbininkai, dirbantieji aukso 
prieš karą gaudavo už 8 darbo valandas nuo 
4 iki 6 dol. Dabar už tą patį darbo laiką 

, gauna nuo 6—7,20 dol. Žinoma, akordinin- 
kai (čia vadina gaunantieji bonus) uždirba j 

. žymiai daugiau 10—20 dol. į dieną, bet to- 
j kių maža.

Tokiu būdu darbininkų atlyginimas da
bar pakeltas maždaug 40 procentų prieška
rinio atlyginimo.

Kad ir prekių -kainos žymiai daugiau pa-

— Madride, rungtynėmis tarp ispanų 
Real ir pirmaujančios fiortugalų vienuoli
kės Belenenses (Lisabona), kurias laimėjo 
ispanai 3:1, atidarytas naujas didžiulis 
stadionas, talpinantis 70.000 žiūrovų. Dar 
šiais metais vietų skaičių numatoma padi
dinti iki 100.000.

— Tikrai laimės neturinčiu futbolininku 
reikia laikyti Šveicarijos Orenchen vienuo
likės kraštinį puolėją Rene Tschny. Jis 
nuo 1944 m. kelis kartus pasitempė koją, 
vėliau jam lūžo raktikaulis ,jxi kiek laiko 
nosies kaulas. Pereitais metais sulaužė kelis 

1 šonkaulius ir neseniai, paskutinėse' rungty- 
1 nėse, lūžo kairysis raktikaulis...

• — Šveicarija šių metų pirmoje pusėje nu
mato sužaisti sekančias tarpvalstybines 
rungtynes: IV. 18 Vienoje prieš Austriją, 
IV. 21 Budapešte prieš Vengriją, V. 17 
Berne prieš Škotiją ir VI. 20 Zurich? su 
Ispanija.

— Tarpvalstybinės futbolo rungtynės: 
Italija — Čekoslovakija 3:1, Argentina — 
Bolivija 7:0, Ekvadoras — Kolumbija 0:0.

— Tarptautiniai futbolo susitikimai: Atė
nų rinktinė — AIK Stockholm 1:1, Buda
pešto rinktinė — Norrkiiping IFK 2:0, 
Stade Francais Paris r- Bohemia Praga2:2, 
Internationale Milan — FC Wien 5:0, FC 
Como' — Wiener AC 7:0, Genua AIK 
Stockholm 2:1, RC Strasbourg — Bohemia 
Praga 3:2, Cedenice Briin — Austria 4:5, 
Ferencvaros — Rorrkijping IFK 3:1, Olym- 
piacos Atėnai — MalmC FF 1:1.

i —Nauji plaukimo pasaulio rekordai: 100 
jardų krūtine amerikietis studentas Sohl 
(Michigan) 1:00,4, 100 m. krūtine — Sohl 
1:07,2.

— Ledo rutulio tarptautiniai susitikimai: 
CLTK Praga — RC Paris 2:5, Pragos 
rinkt. — RC Paris 4:5, Streatham London 
— LT C Praga 2:9, Anglija — LTC Praga 
3:9, CLTK Praga — Gota Stockholm 7:6, 
Praga — Stockholmas 7:6, SC Riesersee— 
latvių rinkt. 11:4, latvių rinkt. — Weiss- 
blau Riessersee 5:3.

Į — Tarpvalstybinės stalo teniso rungty- 
!nės: Švedija — Austrija 5:4, Š. Valija — 
Škotija 7:4, Čekoslovakija — Vengrija 3:1, į 
Anglija — Švedija (moter.) 5:0.

Sporto įvairenybės
— Turtingiausias boksininkas yra

km.

— Turtingiausias boksininkas yra ne 
Dempsey, Tunney ar Joe Louis, bet italas

Laike savo viešnagės Amerikoje, jis įsigi
jo vienos amerikietės milijonierės Mrs.

» - ■ —. • * '  • „o >vi aunu vcimm

norint padoriai gyventi, reikia sunkiai fi-1 damas su savo žmona, gyvenančia Italijoje.
: ziškai dirbti ir taupyti. • I Tačiau milijonierė buvo daug senesnė už
i ; boksininką, tai po . kiek laiko įvyko skyry- ,__ _ „ .

Vytautas Oželis ‘ ,r Fiermonte vėl grįžo į savo tėvynę, darbo po

| Mirus Mrs. Astor, jis paveldėjo visą jos 
j turtą-apie 10 milijonų dolerių! Taip per 
boksą ir meilę jis pasidaijė vienas turtin
giausių Italijos vyrų.

— Indijos pramonės magnatas Ąhmed 
Jaffer, kuris yra taip pat Pakistano olim
pinio komiteto pirmininkas, 1949 metais 
planuoja surupšti mozulmonų kraštų olim
pinius žaidimus Karachi mieste, vasario 
arba kovo mėn. Numatoma pakviesti Turki
jos, Sirijos, Irano, Irako, Eigipto, Afganis
tano, Indonezijos ir kt. kraštų sportininkus. 
Karachi mieste tani tikslui jau pradėti pir
mieji paruošiamieji darbai pastatyti milži
nišką stadioną, pagal Bombėjaus-Bralourne- 
Arena pavyzdį.

— Pasibaigus seniesiems metams, žino
mas Londono dienraštis „Daily Mail” atsi
klausė savo skaitytojų, kokia sporto šaka 
Anglijoje labiausiai mėgstama, atsižvelgiant 

■į: a) žiūrovų susidomėjimą rungtynėmis^ b) 
skaitytojų dėmesį, c) šalininkų skaičių ir 
d) tautinę reprezentaciją. Pagal galutinius 
duomenis, populiariausia sporto šaką Angli
joje skaitoma futbolas, toliau seka, taip va
dinamas antrasis anglų tautinis sportas, 
kriketas, žaidimas panašus į beisbolą; 
3) boksas; 4) dviračių lenktynės, 5) arklių 
lenktynės, 6) rugby sąjungos rungtynės; 
7) lengvoji atletika; 8) tenisas; 9) rugby 
lygos rungtynės ir 10) golfas. Sporto spe
cialistai buvo nustebinti, kad boksas ir 
dviračių lenktynės „Daily Mail” skaitytojų 
buvo pastatytos i pirmųjų eiles ir riukon- 
kuravo, taip anglų mėgiamas, arklių lenk
tynes. Šiek tiek neaiškus skirtumas, tarp 
rugby sąjungos ir rugby lygos. Pirmoji tai 
ruošia rungtynes tarp Anglijos, Valijos ir 
Airijos kraštų, o antroji — praveda tik 
Anglijos pirmenybes.

— Kiekvienų metų pabaigoje Stockholmo 
žurnalistai sustato geriausių Švedijos spor
tininkų lentelę. Kaip ir praeitais metais, 
taip ir šiemet, pirmoje eilėje figūruoja 
lengvaatletas (pernai pirmuoiti buvo Rune 
Gustavsoti-vid. nuot. bėgikas), pasaulio re- 
kordistas vidutiniuose nuotoliuose — Len
nart Strand. Toliau seka: 2. Gunnar Nor- 
dahl (futbolist.), 3. Obsta Frandfors (imty- 
nink.), 4. Olle Tandberg (boksin.), 5. Sven 
Israelson (slidinink), 6. Per Olof Olsson 
(plaukik.), 7. Gerd Fredrikson (irkluof.), 
8. May Nilsson (slidin.), 9. A. Anderson 
(sunk, kiln.), 10. Torsten Ullmon (šaudyt.). 
Nuostabu tai, kad lentelėje nefigūruoja pa
saulinio garso tenisistai L. Bergelm, T. 
Johansson ir bėgikas R. Oustovsson.

— Vienas iŠ garsiausių pasaulyje žokėjų 
yra 4ę metų anglas, Gordon Richardą, praė
jusiais metais laimėjęs 260 rungtynių. Ne
seniai, vieno žurnalisto paklaustas, ar dar 
ilgai jis galvoja joti, Gordon atsakė: „Iki 
savo pirmojo derby ’laimėjimo!” Jis jau yra 
laimėjęs virš 3500 įvairių lenktynių; tačiau 
dar nė vieno derby.

— Neseniai garsioji anglų vienuolikė 
Aston Villa žaidė rungtynes vienam, vie- 
nintėliui žiūrovui! Keturiolikos metų ber^ 
niukas John Holliday, kuriam buvo ampu
tuotos abi kojos, dažnai galvodavo apie jam 
taip tolimą sporto pasaulį. Ypatingai jis ' 
domėjosi iutbolu ir didžiausias jo noras M 
buvo pamatyti mėgiamiausią savo komandą 
— Aston Villa su visais geriausiais jos 
židėjais. .Tai netikėtai sužinojo vienas spor- 
to žurnalistas, kuris tuojau painformavo 
klubo vadovybę, kuri mielai sutiko. Ir sta
dione, talpinančiam 75.000 žiūrovų, Aston 
Villa su visomis savo žvaigždėmis sužaidė. 
socialias, parodomąsias rungtynes, kurias 
sekė -vienintelis žiūrovas — vargšas Holli
day. Po rungtynių berniukas, su ašaromis 
akyse, nuoširdžiai padėkojo visiems žaidė
jams ir kiekvienam iš jų padovanoję savo 
' ’■ r r mažą medinį žaisliuką ... (km)
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Liaudies dailės dirbinių paroda Liibeeke (AKIMIRKSNIU KRONIKA)
Lfibeckas. Laikinose laisvės sutemo

se, kiekvieno tautiečio pareiga ne tik karš
ta savo žemei meilė, kpva dėl jos laisvės, 
bet kiek galint daugiau prisidėti prie savo 
krašto dvasinių vertybių populiarinimo. 
Džiugu, kad ir sunkaus vargo, alkano gy
venimo dienose, sugebame įkopti į aukštes
nę meninio pasaulio viršūnę.

Pereitų metų gruodžio mėn. 21—23 d., 
Meesen kareivinių A bloke įvyko pabaltie- 
čių, lenkų, rusų ir Ukrainiečių dailės ran
kų darbų paroda. Paroda vertingais ekspo
natais turtino Liibecko, Neustadto, Stadės, 
Schwarzenbecko, Spakenbergo ir kitos iš- ’ 
viešintųjų stovyklos. Buvo išstatyta daugiau 
2000 dirbinių.

Anglų karinės valdžios 626 Dėt. (R) pulk. 
Cook atidarydamas parodą, gėrėdamasis jos 
dirbiniais, skatino anglus svečius jaugiau 
atkreipti dėmesio, pastebėdamas ką galima 
padaryti ir sunkiausiose sąlygose, turint ge
rus norus ir sugebėjimus.

Kiekviena tautybė pasirodė skoningais ir 
gražiais dirbiniais. Latviai medinėmis lėkš
tėmis, sidabro žiedais, apyrankėmis, pirš
tinėmis,' megstukais; šachmatais ir kt Estai 
į— medinėmis inkrustuotomis dėžutėmis, 
elektro — radijo įrengimais, filmų apara
tais, staltiesėmis, pirštinėmis, ir megstomis 
kepurėmis.

Ukrainiečių buvo apie 70 eksponatų: 
staltiesės, rakšluoščiai, takeliai, keletas vy
riškų tautiniais motyvais išsiuvinėtų marš
kinių ir kelios lėlės. Darbas tvarkingai ir 
kruopščiai atliktas.

Rusų buvo apie 50 įvairių dirbinių • — 
nosinių, takelių, megstukų. Pasižymėjo gra
žiu spalvų suderinimu.

[ Kukliausiai pasirodė lenkai, išstatydami 
keletą takelių, nosinių, megstukų.

Lietuviai iš kitų išsiskyrė gražiu savo 
skyriaus apipavidalinimu, kurį atliko P. 
Augustinas. Buvo išstatyta daugiau 300 
eksponatų. Dėmesio centrą sudarė tautinės 
lėlės padarytos Liibeeke, Neustadte ir Eu- 
tine. Be to nemaža buvo tautinių juostų, 
kaklaraiščių, rankšluosčių, labai gražūs ir 
skoningi tautinių raštų pavyzdžiai. Nema
ža lankytojų atkreipė dėmesį J mūsų tauti
nius drabužius, išaustus Spakenberge. Prak- 

’ tiškąme skyriuje nemaža buvo įvairiausiais 
tautiniais raštais pirštinių, megstukų, keletas 
suknelių ir LUbecko Žemesniosios Techni-

kos mokyklos Įvairių praktiškų dalykų — 
šaukštų, batų ir kt

Paroda praėjo su dideliu pasisekimu, ap
lankė daugiau 2000 asmenų. Daug kas jų 
stebėjosi išvietintųjų darbštumu, kurie ir 
sunkiausiose sąlygose iš įvairių medžiagų 
likučių sugeba gražių it vertingų dalykų 
padaryti.

Parodą ruošiant daug pasidarbavo p. 
Giedraitienė, kuri daugiau dveji metai sėk
mingai vadovauja Meesen Kareivinių dai
lės darbų dirbtuvei. Ji, kartu dirbdama su 
kitomis moterimis, labai daug šioje srityje 
padarė. Jų tautinės lėlės, pirštinės, pasie
kė ir užjūrį: Kanadą, JAV ir kitus kraštus.

VI. Pauža

Anglų - vokiečių policija išvietintųjų stovykloje
LOBECKAS. Nekartą ‘ *............................................

vokiečių policija įsibrovusį į 
las, padariusi nemaža žalos, 
palikdama gyventojams savo 
vaizdą. Vokiečių spauda, toleruodama poli
cijos „žygdarbius”, nesidrovėdavo lenkams 
prikišti visą eilę neužtarnautų ir nepagrįs
tų prieka’ištų bei kaltinimų. Toks vokiečių 
policijos ir spaudos elgesys sukeldavo iš
vietintųjų pasipiktinimą.

Sumažėjus lenkų stovykloms, vokiečių 
policija savo kėslus nukreipė į baltų sto
vyklas. Pereitų metų gruodžio mėn. 19 d. 
Lūbecke, daugiau 200' vokiečių ir apie 100 
anglų policininkų — karių įsibrovė į Ar- 
tilerie kareivinių lietuvių, latvių ir estų 
stovyklą. Pagal vokiečių laikraštį „Lūbec- 
ker Freie Presse” (1947.12.20) pagrindas—

skaitėme, kai, nelegaliai ir slaptai laikomos kiaulės sto- 
lenkų stovyk- 
pasišalindavo, 
gėdos darbų

Kanados laikraščiuose
(LAIŠKAS IS KANADOS)

Kanados laikraščiai jau patiekia duome-I vykęs pas savo brolį, komunizmą gerai' pa
inia kiek amerikiečių, per įvairias nelaimes x"-‘- u:'— ’ —*

žuvo 1947 metais. Gyvybės draudimo įs- 
taigos statistikos duomenimis pereitais me
tais su šiuo pasauliu atsisveikino 101,000 
žmonių. Išeina, kad pereitais metais žuvo 
2000 daugiau nei 1946 metais. Kaip sta
tistikos duomenys toliau rodo, mirtis di
džiausią pasisekimą turėjo viešajame susi-' 
siekime.
' — Wipdsoro (150.000 gyv.) du kart per 
dieną išeinąs „The Windsor Daily Star”, 
gruodžio mėn. 27 d., 73 kalbomis sveikino 
savo įvairiataučius skaitytojus. 24 eilutėje 
randame ir lietuviškai: „Laimingų Nau
jųjų Metų”.
i Toronto dienraštis .„The Globe and 
Mail” gruodžio mėn. 22 d. numeryje lenko 
Mr. Olbryski lūpomis pasakoja apie trem
tinių stovyklas Vokietijoje. Tenai, anot pa
sakotojo, žmonės negalėdami išvykti lais- 
vojon Kanadon, Įvairiausiais būdais yra 
kalbinami aukštesnių IRO pareigūnų ir, kai 
kuriais atvejais, net verčiami grįžti Į savo 
tėvynes.

Jaunas Olbryski tik pereitą savaitę at-

i' žįstą ir sako, kad visi jo bijo. Visi norė-
■ tų (iš DP stovyklų) greičiausiai išvykti į
■ Kanadą- ar JAV, bet nėra tai galima.
i Čia lenkas tikisi studijuoti mediciną, 
i Vokiečių metu jis dirbo pogrindyje, bet 

buvo pagautas ir išvežtas Vokietijon.
Prieš karo pabaigą jis matė daugelį 

' traukinių, kurie buvo pakrauti žydais ir 
skirti sudeginimui. Tuo laiku jis buvo kon
centracijos stovykloje. sAhot KZ pareigū
nų, darbininkai turi dirbti iki visai susi
dėvi, kad paskiau būtų galima sudeginti.

Tolau Olbryski pasakoja, kad anglų ir! 
amerikiečių (prancūzų zonos nemini) zo
nose nors ir trūkstant maisto, nors trūk
stant rūbų ir gulint paprasčiausio patogu
mo lovose, tremtiniai nesiryžta grįžti į ko
munistų užgrobtas tėvynes.

Kanadoje per Naujus Metus (Ontario) 
buvo matomi žaibai ir girdimas perkūnas. 
Naujų Metų dieną lyjant viskas taip labai 
apledėjo, kad išlūžo medžiai, nutrūko tele
fono ir elektros laidai ir išvirto telegrafo 
stulpai. < ‘ Sg. Mšk.

' vykioje. Tai yra gryna netiesa, nes kiaulės 
buvo įsigytos legaliai ir laikomos visai ne
slepiamai'. Stovyklos vadovybė iš anglų ka
rinės 
pagal 
siems

Dėl
čių pareigūnai, kurie surašinėdami kiaules, 
aplenkė išvietintųjų stovyklas.

Visą kratos metą anglų policija buvo lau
ko sargyboje, o vokiečiai niekieno nekon
troliuojami, visai laisvai disponavo savo 
veiksmais' viduje. Jų akiplėšiškas elgesys, 
priminė okupacijos meto sauvaliavimus. 
Daugis jų, ir dabar, visai nesiskaitydami 
su gyventojai, laisvai be jokio drovumo šei
mininkavo po lovas, lagaminus, išvartyda- 
mi ir pamesdami netvarkingai daiktus ant 
grindų. Nė vienas jų gundėsi apyrankėmis, 
žiedais, radijo aparatais, kuriuos norėjo pa
imti, atsisakydami išduoti net pakvitavimus.

Dėl tokio anglų — vokiečių policijos pa
sielgimo, lietuvių, latvių, estų, tautiniai re
prezentantai padavė anglų karinei valdžiai 
protestą, reikalaudami atitaisyti padarytą 
žalą. x VI. P.

valdžios nebuvo gavusi 
kurias būtų draudžiama 
laikyti kiaules.
kiaulių neužregistravimo

instrukcijų, 
išvietintie-

kalti vokie-

Medžiaga ateities istorikams
' _ Pirkite moteris — 170 RM. štuka. Juokas juoku, bet tokia preky 

ba vyko rudojo totalizmo laikais. Tatai neseniai paaiškėjo Nūrnberge, kur buvo 
teisiami L G. Farben Industrie direktoriai. Bylos metu buvo skaitoma ištraukos i 
susirašinėjimo tarp koncerno direkcijos ir Oswięcimo koncentracijos stovyklos vai 
dybos. Koncernas pirkdavo moteris (vairiems bandymams ir raštuose vadino jas 
„triušiais”. Šit keletas ano susirašinėjimo pavyzdžių:

„Norėdami išbandyti naujus migdomuosius vaistus, prašome prisiųsti mum 
tam tikrą skaičių moterų”.

„Pranešame, kad jūsų raštą gavome, bet, mūsų supratimu, kaina (200 Rm. u 
vieną moterį) yra nepaprastai brangi. Mes siūlome 170 Rm. nuo galvos. Mum 
reikia apie 150 moterų...”

„Prašome paruošti 150 visai sveikų moterų. Kai siunta bus paruošta, praneš 
kit mums, nes turime pasirūpinti transporto priemonėmis moterims j mūsų įmon 
pervežti”.' x ;

„Gavome 150 moterų transportą. Jos yra baisiai liesos, bei jų sveikatos stovi 
yra patenkinamas. Apie bandymų eigą Tamstas smulkiai painformuosime”.

„Bandymai jau baigti. Visos moters mirė. Artimiausiu metu tarsimės dėl nau 
jo moterų transporto...”

Kaip pilietis pasielgsi? Anapus geležinės uždangos kaididatai 
aukštąsias mokyklas turi išlaikyti specialų politinio išsilavinimo egzaminą. „DPiDŽ 
pranešimu, Lenkijoje, be kita ko, klausiama: 1. Kam turime padėkoti už grūdus i 
Rusijos? 2. Maršalo Tito biografija, 3. Ka"P pilietis pasielgsi, jei kils naujas karas 

Matyt, yra rimto reikalo egzaminuoti, nes komunistų „Glos Ludu” rašo: 
„Mūsų juodašimčiai netiki nei vienu vyriausybės pareiškimu, o demokratinės

spaudos žinias skaito išvirkščia prasme. Tuo tarpu tiki kiekvienu melu ir kiekvie 
na provokacija, jei tik ji yra paženklinta „made in USA” ar „made in England” 

Kokie anapus geležinės uždangos netikintys žmonės, matyti iš „NYHT” pra
nešimo iš Varšuvos: \ ,

Lenkijos seime svarstoma pasiūlymas saugumo ministerijos biudžetą pakelt 
35"/«. Tenka pridurti, kad ligšiolinis saugumo ministerijos biudžetas surydavo 
10°/« visų valstybės išlaidų. Saugumo ministerija savo žinioje turi 405.000 gink
luotų vyrų, vadinasi, 4 kartus daugiau už reguliarią Lenkijos, armiją.

Amerikiečiai ieško komunistų. „New Leader” Įdėjo tokį skelbimą 
„Duosime 100 dolerių ir prabangų kelioninį lagaminą pirmam komunistui, ku- 
apkaltintas priklausąs komunistų partijai, viešai' pareikš: „Taip, esu komunis- 
ir noriu būti ištremtas į Rusiją.” Skelbimą pasirašė „Eilinių piliečių grupė”. 
Vienas laikraštis priduria: „Yra daug mėgėjų girti „tarybinį rojų, bet vykti

ten, pi, nerizikuoja, iš anksto yra apsisprendę gyventi „kapitalizmo
Ne veltui tremtiniai humoristai teigia:
— DP būklė nėra pati blogoji, dar žymiai blogiau: 1. Anapus 

dangos, 2. Rusijoje ir 3. Pragare.
Leiskit iš tėvynės... Londono radijo žiniomis, 1947

ris, 
tas

vergijoje”.

geležinės už-

Pranešimas dėl lietuvių meno parodos Amerikoje
Lietuvių' Tremtinių Bendruomenės Cent-t Pageidaujama, kad kartu su eksponatais 

ro pavedimu sudarytasis Meno Parodos 
Amerikoje Komitetas organizuoja išeivijos rodos katalogui- iliustruoti. Kitoje nuotrau- 
lietuvių meno parodą Amerikoje. Parodoje 
bus šie skyriai: a) tautinis martirologinis, 
b) plastinio meno (tapyba, skulptūra, gra-| Prie siunčiamų parodon eksponatų turi 
fika, keramika, kilimai), c) tautodailės ir būti prikabintas raštelis, kuriame įrašoma: 
dailiųjų amatų (audiniai, medžio drožiniai,' 1. Autoriaus arba savininko pavardė ir 
mezginiai, metalo, molio ir kt. dirbiniai).

Parodoje kviečiami dalyvauti visi lietu- 
yiai menininkai, tautodailės dirbinių savi
ninkai ir dailiųjų amatų amatininkai ir dir
bėjai.

Parodai skiriami eksponatai siunčiami 
iki š. m. vasario 20 d. šiuo adresu: LTB 
Hanau, (16) Hanau a. M. Lamboystr. 84, 
[Vytautas Pagirys (LMPA komiteto reikalų 
(vedėjas).

.Plastinio meno skyr. kiekvienas dailinin
kas prašomas siųsti tapybos darbų ne dau
giau kaip 10 ir grafikos darbų ne daugiau 
kaip 20, kitų sričių eksponatams skaičius 
>— nenustatytas.

Prie parodon siunčiamų eksponatų pri
dedamas vokas, ' kuriame siunčiama '31x29 
cm. formato eksponatų sąrašas. Eksponatų i 
sąraše patiekiamos šios žinios: '

autoriaus arba 
vardas, gimimo 
darytas.
autoriaus arba 
adresas.
eksponatų sąrašas (eilės Nr. eksponatų 
pavadinimas, eksp. formatas, parduoda
mųjų eksponatų kaina doleriais, kitos ži
nios).
autoriaus arba savininko parašas.

Kitoje eksponatų sąrašo pusėje nurodoma 
parodon nepriimtų eksponatų grąžinimo ir 
nž parduotus eksponatus pinigų persiubti- 
«o tvarka (savininkas atsiims patsai, siųsti 
paštu, perduoti įgaliotiems asmenims ir 
kaip kitaip).

būtų siunčiamos ir 4 darbų nuotraukos pa-

kos pusėje užrašoma, autoriaus pavardė, 
vardas ir ekspn. pavadinimas.

| vardas.
2. Eksponatų sąraše atžymėtas eilės nu

meris ir eksp. pavadinimas.
Kataloginė medžiaga iki vasario 10 d. 

siunčiama šiuo adresu: V. Petravičius, Fell
bach, WUrtt. Jahnstr. 12.

| Plastinio Meno, Tautodailės ir Dailiųjų 
Amatų skyriams tinkamus eksponatus at
rinks jury komisija šio sąstato: dail. V.

I Petravičius, dail. P. Augius, dail. K, V. 
' Jonynas, dail. A. Valeška, dail. L. Vilimas 
' ir dail. A. Tamošaitis.

Lietuvių Meno Parodos Amerikoje 
Komitetas

Is Invalidų S^ungos veiklos
Lietuvių Laisvės Kovų Invalidų Sąjunga 

įsisteigė Wiesbadene prieš pusantrų metų. 
Wiesbadeno stovyklą iškėlus J Kasself, ir 
taip jau sunkios veiklos aplinkybės dar la
biau pasunkėjo. Tačiau kliūtys neatbaidė 
steigėjų nuo pasiimto darbo baro.

Sąjungos valdyba turi numačiusi platų 
.darbo planą.’ Ji ir toliau nori, kad mes, 
tremtiniai, neužmirštumėm didžiųjų tautos 
uždavinių. Ji siekia gaivinti tas didžiąsias 
tradicijas, kurios buvo sukurtos kovoje už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Atgai
vinus Lietuvos Invalidų Sąjungą, teko at
likti įvairūs technikiniai darbai. Buvo pa
ruošti sąjungos Įstatai ir Įregistruoti Vyr. 
Liet Tremtinių Bendruomenės Valdyboje. 
Išrinkta sąjungos valdyba, kurią dabar su
daro: pirm. Br. Tvarkūnas, vicepirm. J. 
Kiaunė, sekret. K. Dobilas, ir nariail, I. 
Grusnys ir P. Kasperiūnas. Sąjungoje yra 
32 nariai. Valdybos būstinė yra: (16) Kas- 
sel-Oberzwehren, Mattenberg Camp 
Post Lager. Sąjunga palaiko ryšius su 
sų centriniais organais ir artimai su 
bendradarbiauja.

Daug sunkumų veiklai sudaro lėšų 
ka. Nemaža sąjungos narių yra 
sveikatos ir yra sunkioje materialinėje būk
lėje. Tačiau, vis dėlto, keliais atvejais Są
junga sušelpė vieną kitą narį nuo 50 iki 
200 RM. Paskutiniu metu pavesta Sąjungai 
Mattenbergo stovyklos paštas, kuris, mano
ma, duos šiek tiek pajamų. Reikia manyti, 
kad mūsų stovyklų kooperatinės įstaigas 
bei komitetai, peržiūrėdami savo metinius 
balansus, prisimins Invalidų Sąjungą ’r ją 
parems. ’

Šiuo metu sąjungos rūpesčiu spausd.na- 
tnas mūsų valstybės herbas — Vytis, ku
ris norima išleisti dar prieš Vasario 16 d.

Reikia tikėti, kad Sąjungai pavyks pa
siekti savo didžiuosius tikslus ir grįžti į 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

540, 
ma
jais

sto- 
nustoję

nį. sausio — 
rugsėjo mėnesiais Čekoslovakijos pasienio sargyba sulaikė 26.000 į Vakarus bebė
gančių žmonių.

Linksmas teismas. Nesehiai Krokuvoje vyko, Varšuvos radijo terminą 
sakant „pasiutusių šunų” byla. Buvo teisiama keliolika universiteto docentų ir 
liaudininkų partijos. veikėjų. Kaip iš komunistinio „Glos Ludu” patiriama, prof
sąjungos ta „proga” suorganizavo kelioliką ekskursijų Į teismo salę. Ekskursantai 
dėvėjo tautiškais lenkų rūbais ir teismo salėje elgėsi lyg pas save namie. „Rzecz
pospolita” teigimu, ekskursantai taip buvo pasipiktinę teisiamųjų suole besėdin
čiais „individais”, kad jų, gynimosi kalbas ir pasiaiškinimus sutikdavo „uraganiš- 
ka juoko banga”. Ir kaip žiūrėjo į triukšmaujančius ekskursantus teismo pirminin
kas? Demokratiškai (Rytų prasme), netgi kartais pritariamai, nes, jo nuomone, 
liaudis savo pasipiktinimą visada juk išreiškia garsiai.”

Kas nutiktų Koperniką, j ii gyventų anapus? Neseniai Lon
done įvykusiame Europos laisvei ginti lygos susirinkime filosofas lordas Russel, 
tarp kita ko, pareiškė:

Dažnai išsireiškiamą, kad yra dvi demokratijos: Vakarų ir Rytų. Toks išsireiš
kimas yra akiplėšiškas. Rytų demokratija— ne demokratija, bet demokratijos už- 
ginčijimas, tai aklas Maskvos įsakymų vykdymas. Policinėse Rytų Europos valsty
bėse kiekvienas žmogus gyvena baimės ir įtarimo atmosferoje. Jei kas išdrįstų tu-' 
rėti kitokią nuomonę kaip vyriausybės čia pat būtų suimtas, Nėra abejojimo, jei 
šiais laikais ir dar anapus geležinės uždangos gyventų Kopernikas, jis seniai būtų 
atsidūręs kalėjime, nes turėjo drąsą nepritarti ano meto pažiūroms, kurias išpažino 
valdančiosios sferos.

Anapus geležinės uždangos atsidūrę tautos laukia ne užuojautos, bet konkre
čios pagelbos veiksmų, — tęsė toliau lordas Russel.

DP profilis iš Rytų ir iš Vakarų žiūrint yra toks:
. „Tai, mano ponai, šimtaburniai niekšeliai, degeneratai, tautos atskalūnai ir 

duonos plutelės neverta svolač” — Manuilskio pareiškimas Belgardo radijo atstovui.
„DP — šitai pats akivaizdusis priekaištas žmonijai, kad įvairių totalizmų au

kos dar ir dabar turi gyventi be pastogės, be teisių, iš aukų. Demokratinės valsty
bės šitais vargo bandytais, bet nepalaužtais žmonėmis turi ko skubiau ir ko nuo
širdžiausia susirūpinti”, — iš tarptautinio socialistų kongreso Belgijoje nutarimų'.

J. CICĖNAS
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Įsteigta Pabaltijo krikščionių studentų sąjunga

savininko pavardė • ir 
data, kada darbas pa-

sav. dabartinis tikslus

Lapkričio mėn. 3 — 7 d. Rendsburge 
(Schleswig-Holstein) įvyko Pabaltijo krikš
čionių studentų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo estų, latvių ir lietuvių studentai, 
viso apie 70 asmenų,,sąjungos steigėjų. Su
važiavime buvo svarstomi ir priimti Pa
baltijo. .krikščionių studentų sąjungos įsta
tai, išrinkti valdomieji organai1, aptartos 
studentų ir jaunimo krikščioniškojo auklė
jimo problemos, nutarta įsteigti Sąjungos 
spaudos organą, išklausyta visa eilė prane
šimų ir paskaitų ir svarstyta organizaci
niai reikalai. /■ '

Įsteigtoji Pabaltijo KSS-ga priklauso pa
saulinei krikščionių studentų sąjungai, ku
rios būstinė yra Ženevoje. Pasaulinei KSS- 
gai priklauso apie 40 tautų; ji įsteigta 
1895 m. Dabar ir Pabaltijo tautų studenti-

I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, AROL- 
SENE PRIE KASSELIO 
ieško sekančius asmenis:

ADOMAVIČIŪTE Jadvyga, gim. 1926;
ARELIS Algirdas, iš Kauno;
LEŠCIKAUSKAITYTE Aksena, gim. 1920, 

iš Rytprūsių;
LIAUDINSK1ENE Teresė, gim. 1909, 

Prylaukių, Vilkaviško apskr.
LIORENTAS Justinas;
MACIOKAS Vincas;
MILAŠEVIČIUS Otto, gim. 1880, iš 

Dublino;
MILEVICIUS Emilija, 33 metų;
MILEVICIUS Vitalis;
MOTIEJAUSKAS Stasys, gim. 1921;
NEVUL1ENE Petronėlė.
LEVERIS Eugenija, gim. 1911, iš Tutow;
RAMANAUSKAS Leonas, gim. 30.1.1925;

' I RAMANAUSKAS Zigmantas, g. 30.5.1919;
’’| SVANAUSKAS Kazys iš Hanau;
“.......   ’ . 1930, iš Er-

iš

mintis
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G.m.b.H., Memmingen

jai ir jaunimui pasidarė proga bendrauti 
su visų tautų studentais, kurie priklauso pa
saulinei KSSąjungai. Tas bendradarbiavi
mas turės būti pozityvus, nes Pasaulinė 
KSS-ga yra pažadėjusi pabaltiečiams viso-, 
keriopą paramą. Tai labai svarbus veiks- ' STANKEVIČIUS "Leonas" gini.' 
nys Pabaltijo studentams ir jaunimui, nes 
dvasinis bendradarbiavimas ir krikščio
niškas auklėjimas šių dienų demoralizuo
toje aplinkumoje labai reikalingas kiekvie
nam studentui. x

Pabaltijo KSS-gos nariais gali būti 
imatrikuliuoti ir buvę studentai ir jau 
gę studijas. Įstojamuosius pareiškimus 
ima Pabaltijo Krikščionių Studentų 
jungos lietuvių skyriaus prezidiumas. Adre
sas — Stud. med. V. Oelžinis, (24) Kiel- 
Wik, Studetatenlager Nr. 23. i

turto;
STEKLICKIENE Liudwika, iš
TRECIOKAITE-Bogisevičienė 

iš Elbingo;
Jonas, gim. 1905, iš Vil

Kauno; 
Alma, gim.

visi 
bai- 
pri- 
Są-

15.2.1922,
UNGLININKAS 

niaus.
VYCAS Vladas,
2ELVIS Vincas, „ , _ ______
ZINKAVICIUS Eduardas, iš Pommem; 
FRANCKEVICIUS Kostas;
CIBULSKIS Balys, gim. 1914, iš Berlyno;
JOCKUS Jobas, 35 metų, iš Schlesien; 
IUSKAITYTE Teodora, gim. 1947;

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis. 
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22 metų, iš __ ,
gim. 1901, iš Vilkaviškio;

Panevėžio

a D i KAMINSKAS Kazys, gim. 1915, iš Pajavo- 
A. Ki. | v nių, Vilkaviškio- apskr.
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