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Nužudytas Indijos tėvas, Mahatma Gandhis
New Delhis (Dena/Reuteris). Sausio 30 d. 

t Mahatmą Gandhį, jam vykstant į maldi
ninkų sueigą, nežinomas asmuo paleido ke
turis šūvius.

Šūviai paleisti iš labai mažd atstumo ir 
yisi pataikė į krūtinę. Gandhis tuojau 
susmuko.

Žinia apie Gandžio mirtį buvo paskelbta 
per „Ali India” radiją.
■ Mohandas Karamohandas, populiariai 
vadinamas Mahatma, Gandhis turėjo jau 
78 m. amžiaus. Jo didysis tikslas, Indijos 
laisvė — tapo realybe. Trumpoje Ihdijos ir 
Pakistano nepriklausomo gyvenimo istori
joje, dviem partijoms pykstantis ir kerštavi
mui vis didėjant, Gandhis dar kartą imasi 
badauti, kad sutaikytų abi juo pasitikinčias 
indų mases. Jis buvo pasiryžęs iki mirties 
badauti, bet Indijos ir Pakistano vadovaują 
asmenys jį patikino, kad kovos tarp jų pa
sibaigs.

Mahatma, „didžios sielos vyras”, gimė 
1869 m. Porbandare, pirklio šeimoje. Baigęs 
teisės studijas Londone, 1893 m. jis apsigy
veno Pietų Afrikoje, Pretorijoje, ir vertėsi 
advokatūra. Sujaudintas ten gyvenančių 
savo tautiečių skurdo, jis pradėjo propa
guoti .pasyvų pasipriešinimą”, kad būtų 
pasiekta jų gyvenimo sąlygų pagerinimo.

1914 m. jis grįžo į Indiją ir pradėjo kovą 
dėl Indijos nepriklausomybės. Be to, jis 
propagavo paprasčiausią gyvenimo būdą. 
Kaip Indijos kongreso partijos vadovau
janti asmenybė jis siekė pagerinti žemutinių 
partijų ir parijų būvį.

Gandhis dėl priešinimosi anglams ne kar- 
<ą buvo areštuotas ir kalinamas. Jau tada 
efektyviausioji jo kovos priemonė buvo ba
davimas.

Prasidėjus antram D. karui, britai ųž pa
galbą kare pažadėjo Indijai nepriklausomy
bę. Derybas vedė Gandhis, sėkmingai baigė 
Panditas Nehrus. 1947 m. britai turėjo iš-

vesti iš Indijos savo kariuomenę. Gandžio 
tikslas buvo pasiektas.

Įvykio liudininkas pareiškė: „jaunas vy
rukas iš mažo nuotolio paleido keturis 
pistoleto šūvius. Gandhis susmuko kraujo 
klane ir buvo nuneštas į vieną namą. Vie
nas iš palydovų susikaupime tylinčiai mi
niai pasakė: „bapo (tėvas) jau mirė”.

(nufotografuotas prie mikrofono)

tarp 30 ir 35 metų amžiaus, Nathuramas 
Vinayakas Gode, paleido keturis šūvius. 
Viskas vyko taip greit, jog niekas nesupra
to, kas įvyko. Ant Gandžio balto apsiausto 
pasirodė didelės kraujo dėmės. Daug 
moterų susmuko, kitos bandė stverti jį į 
savo glėbius. Daug žmonių šoko ant žudiko 
ir jį laikė, kol atvyko policija.

Apie Gandžio mirtį tuojau buvo painfor
muota vyriausybę ir D. Britanijos general
gubernatorius.

Prieš pat mirtį Gandhis prašė policiją 
švelniau elgtis su žudiku.

Gandžio mirtis pritrenkė Indiją. Tai bu
vo daugiau, negu tautinė tragedija, 
milijonams indų tai buvo dievybės 
„Nužudyti Gandhį-reiškia nužudyti 
sielą”, pareiškė Panditas Nehrus.

Gandžio palaikai iškilmingai religinėje 
procesijoje buvo nunešti ant šventosios Jum- 
nos upės kranto į krematoriumą. Procesija 
truko penkias valandas.

Panditas Nehrus radijo kalboje pasakė: 
„Aš nežinau, kaip čia turiu jums pasakyti. 
Tautos tėvo jau nebėra ...”.

Dviem 
mirtis. 
Indijos

Gandžio žudikas, jaunas indas iš Bom- 
bayaus provincijas, buvo suimtas nusikalti
mo vietoje.

Kitas liudininkas Reuterio korespondentui 
pareiškė: „maždaug penki šimtai žmonių 
laukė Gandžio ateinant rytmečio maldos. 
Gandhis ėjo iš Birios namų prie medinio 
paaukštinimo, nuo kurio jis kalbėdavo. Kai 
jis prisiartino prie laukiančios minios, žmo
nės skyrėsi ir davė jam kelią. Jaunas vyras

Ruošiasi bakteriologiniam karui
New Yorkas (Dena/INS). Saugumo Tary

bos atominės energijos komisijoje britų de
legatas Robertas ,T. Milesas tvirtino, kad 
kiekviena pasaulio valstybė, nepaisydama 
sutarčių, kurios tai draudžia, ruošiasi bak
teriologiniam karui. Jis nurodė i faktą, kad 
J925 m. trisdešimties valstybių pasirašyta 
konvencija, kuria dradžiamas bakteriologi
nis karas, nėra respektuojama. Jo nuomone, 
tas pat atsitiktų ir su atominiais ginklais, 
jei būtų priimti sovietų siūlymai. Taip pat 
ir prancūzų atstovas įspėjo nuo sovietų 
siūlomo atominių ginklų kontrolės priėmi
mo. Jo nuomone, tuos sovietų siūlymus 
priėmus, būtų tas pat, kaip ir su 1907 m. 
konvencija dėl nuodingųjų dujų naudojimo 
karo metu.

JAV KARININKAS VOKIEČIŲ SS 
DALINIUOSE

New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikoje 
suimtas 27 m. amžiaus aviacijos leitenantas
Martynas James Montis. Jis kaltinamas 
valstybės išdavimu. Pasak vieno kriminali
nės policijos valdininko, Montis, pasigavęs 
žvalgybos lėktuvą, iš Italijos nulėkė į Vo-
kietiją. Montis prisidengęs Martyno Wiet-

Pasitraukė Irako kabinetas
Bagdadas (Dena/Reuteris). Irako kabine

tas dėl susidėjusių aplinkybių pasitraukė. 
Bagdade buvo smarkių demonstracijų, nu
kreiptų prieš tą naujai peržiūrėtą britų 
irakiečių sutartį. Demonstracijose yra daug 
užmuštų ir sužeistų. Irako regentas emiras 
Abdullah Illahas, radijo kalboje pranešęs 
apie kabineto pasitraukimą, reikalavo tvar
kos ir ramybės, kad tuo būtų išvengta krau
jo praliejimo.

Vyriausybės pasitraukimas buvo sutiktas 
šventiškai pakilia nuotaika. Irako žemųjų 
rūmų pirmininkas Abdul Azzis Alųuaąsabas 
ir 30 parlamento atstovų irgi pasitraukė.

ITALŲ DARBININKAI VAŽIUOS Į 
ARGENTINĄ y

Buenos Aires (Dena/Reuteris). Argentina 
ir Italija pasirašė naują sutartį, kuri neap
mokytus darbininkus ir intelektualinius dar
bininkus įgalina emigruoti į Argentiną.

Į Argentiną emigravusieji italai naudosis 
tomis pačiomis teisėmis, kaip ir argentinai. 
Kelionės išlaidas iš Italijos i Argentiną 
apmokės Argentinos vyriausybė.

Nori moderninti JAV armiją
Washingtonas (Dena / Reuteris). Aukšti | JAV SUSTABDYS NAFTOS EKSPORTĄ?

amerikiečių karininkai kartu su gener. 
Dwightu D. Eisenhoweriu ir Omaru Brad- 
leyu senato karinėje komisijoje pareiškė, 
kad, užtrukus įtempimui tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, ateinančiais metais kongre
sas gali būti paprašytas labai žymiai padi
dinti išlaidas armijos, laivyno ir oro laivyno 
moderninimui. y

Generolas Eisenhoweris pasisakė už ap
mokymo programą naujoviško karo atvejui, 
į kurĮ vieną dieną, gali būti, bus įtrauktos 
JAV. Majoras Alfredas M. Gruentheris, ar
mijos, laivyno ir oro laivyno bendrojo ge
neralinio štabo viršininkas, pareiškė, kad

Washingtonas (Dena / INS). Senatorius 
Stylesas Bridgesas pateikė įstatymo pro
jektą, kuriuo siūloma vieneriems metams 
sustabdyti naftos eksportą iš JAV. Jarp- 
valstybinės prekybos komisija pritarė, kad 
skystojo kuro produktų eksportas būtų tuo
jau sustabdytas.

NEIŠLEIDŽIA AUKSO
Londonas (Dena/INS). Britų vyriausybė 

aptarė galimumus privačioms sterlingo 
sąskaitoms užblokuoti, kad dėl franko nu
vertinimo jie- neatsidurtų Paryžiaus juodo
joje rinkoje. „Daily Express” rašo, kad bri
tų muitinės ir policija konfiskavo daug

kariuomenė nuo karo pabaigos neturi gavu
si jokių naujų ginklų.

aukso. Uostuose ir aerodromuose smulkiai 
peržiūrimi keleivių bagažai.

haupto pavarde, karo metu stojo vokiečių 
propagandos tarnybon ir kalbėjo per Ber
lyno radiją.

Pats Montis sako, kad jis pateko l vo- 
viečių nelaisvę, dirbo radijofone ir prieš 
kapituliaciją įstojo į SS, bes norėjo ištrūkti 
iš Berlyno, kuris jau buvo puolamas. O 
išeiti iš Berlyno buvo galima tik SS uni
formoj.

Beirutas (Dena). Sirijos ir Libanono pre
zidentų ir ministerių pirmininkų konferen
cijoje bus svarstomi įvykiai Irake ir Pales
tinoje.

VISKAS ARBA NIEKO
Washingtonas (Dena/Reuteris). Vienoje 

spaudos konferencijoje prezidentas Trumą- ’ 
nas pareiškė, jog „yra absoliučiai reika
linga”, kad kongresas Marshallio planą pri
imtų be jokių drastiškų mažinimų. Turi 
būti „viskas priimta arba viskas atmesta”.

Nankingas (Dena/INS). Kinijos ministe- 
ris pirmininkas Cang Cunas pareiškė, kad 
Vidurinėje Mongolijoje atrasti dideli urano 
rūdos klodai. Tai sričiai graso komunistų
veržimasis.

Britams reikia stiprios ir aktyvios 
užsienio politikos

Londonas (Dena). Kalbėdamas Londono REIKIA sLlMAŽlNTI MUITUS 
prekybas rūmuose, buv. vyriausias britų Washingtonas (Dena/INS). JAV finansų
vyriausybės diplomatinis tarėjas lordas 
[Vansittartas pareiškė, kad D. Britanija pri
valo stiprios ir aktyvios užsienio politikas. 
Jis pritaria Jungtinių Europos valstybių 
kūrimui, tačiau mano, kad tą planą reikėtų 
(atidėti sekančiai žmonių kartai.

D. BRITANIJOS TRANSJORDANIJOS 
GYNIMOSI SUTARTIS?

Londonas (Dena/Reuteris). Transjordani- 
jos ministeris pirmininkas Tewlik Paša Abu 
ei Hudą, kuris šiuo metu yra Londone ir 
tariasi dėl britų - Transjordanijos sutarties 
pakeitimo, pareiškė, kad' britų siūlymai dėl 
bendros Vidurinių Rytų gynimosi komisijos 
sudarymo, kur šalia Transjordanijos būtų 
atstovaujami ir kiti arabų kraštai, yra įdo
mūs ir reikalauja aptarimo su britų valdi
ninkais. Paruošiamieji pasitarimai vyko 
draugiškoje nuotaikoje

vSiame numeryje:
KODĖL MARSHALLIO PLANAS?

NKVD 30 METŲ SUKAKTIS.
*

P. AMERIKOS SPAUDA APIE LIEh
TUVĄ *
VIENYBE ŽODŽIUOSE IR ŠIRDYSE

*
IŠ LIETUVOS PABĖGUSIŲ ESTŲ PA
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Naujausia trumpai 
IRO gaus 25 mil. dol. iš vokiečių sąskaitų 

neutraliuose kraštuose panaudoti nacio- 
nalsocializmo aukoms remti.

Ryme šiandien pasirašoma JAV Italijos 
draugiškumo, prekybos ir laivininkystės 
sutartis.

Prancūzijoje šiandien išimami iš apyvartos 
5.000 fr. banknotai. Asmeniui mainoma 
10.000 f r.

Danija pradeda prekybos derybas su Švei
carija.

Trygvė Lie paskelbė atsišaukimą j skandi
navus, kad remtų alkstančius Europos 
vaikus.

Sovietų vyriausybė pareiškė protestą JAV 
ambasadoriui Maskvoje, kad amerikie
čių lėktuvai Geltonojoje ir Japonų jūro
je (Žuliai stebėję sovietų laivus.

Jeruzalėje arabai vasario 1 d. padegė 1 na
mus. 20 asmenų sužeista. >

Amerikoje (steigta nauja pagalbos organi
zacija europiečiams remti. Ji dirbs 
kontakte su Šveicarijos „Caritas”.

Anglija nutarė keistis studentais su 10 tau
tų. Vokietija ( tą skaičių neįeina.

KRATA DVIEJOSE DP STOVYKLOSE
Stuttgartas (Dena). Heidenheime prie 

Benzo abiejose išvietintųjų asmenų stovyk
lose sausio 29 d. prieš pietus padaryta krata. 
Kratos vykdyme dalyvavo maždaug 500 
amerikiečių okupacinės policijos ir 200 
WUrttembergo Badeno krašto vokiečių po
licininkų. Konfiskuoti didesni kiekiai bran
gakmenių ir devizų; 50—60 išvietintųjų 
asmenų yra areštuota. Iš stovyklos gyven
tojų pusės išsišokimų metu vienas asmuo 
sunkiai sužeistas; netrukus jis mirė.

Papildomai pranešama, kad kratos metu 
sužeistasis ir vėliau miręs yra žydų tauty
bės išvietintasis Jukarus Buzas. Jis buvo 
sunkiai sužeistas durtuvu tuo metu, kai 
bandė prasiveržti pro sargybų grand(.
7 Dieną anksčiau prieš kratą tose pačiose 

stovyklose keturi amerikiečių tardymo val
dininkai išvietintųjų asmenų buvo išpliekti.

Graikų sukilėliai turi povandeninius laivus
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikų vyriausy

bė pranešė turinti įrodymų, kad graikų su
kilėliai kovoms naudoja vieną ar du povan-

Mes atstovaujame pažiūrai, kad turi būti 
duota laisvė patiems atskirti pelus nuo 
kviečių.”

deninus laivus.

žinojimą ir ryšių palaikymą su užsienio at
stovybėmis ir įstaigomis. Potvarkyje pabrė
žiama, kad užsienio atstovybės gali palaikyti

ministeris Johanas W. Snyderis senato už
sienio reikalų komisijoje pareiškė, kad 
Marshallio planas negalės išgelbėti Euro
pos, jei jis konsekventiškai nebus paremtas 
muito sumažinimo politikos, kuri įgalins iš
plėsti pasaulio prekybą.

GRĖSME NANKINGUI
Nankingas. Dena/Reuteris). Išsiplėtus Ki

nijoje kautynių laukui', frontas pavojingai 
artinasi prie buv. kiniečių sostinės Nankin- 
go. Kiniečių vyriausybės daliniai prieš 
miestą pradėjo statyti įtvirtinimus. Mūšiai 
vyksta maždaug 30 kilometrų šiaurės pusėje 
nuo miesto, Yangcekiango upės šiauriniame 
krante.

Paryžius (Dena/Reuteris). Netrukus tarp 
Ispanijos ir Prancūzijos bus vėl atidarytas | 
susisiekimas, pirmiausia keleiviams, vėliau 

, žinioms, pagaliau ekonominėms gerybėms. •

SUKILIMAS VIS DĖLTO VYKSTA
Nankingas (Dena/Reuteris). Kinijos orga

nizacijų ministeris Dr. Chen Li Fus patvir
tino, kad maištas prieš sovietų valdžią 
pietų Ukrainoje vis dėlto vyksta, nors tat 
ir neigiama. Iš kiniečių žvalgybos praneši
mų aiškėja, kad sukilėlius remia vietos gy
ventojai.

DALIS GRAIKIJOS JUGOSLAVŲ 
VALDŽIOJE

Atėnai (Dena/INS). Graikų dalinių paimti 
Į nelaisvę sukilėliai pareiškė, kad Graikijos 
pasienio Florinos provincija yra iš Jugo
slavijos atėjusių sukilėlių užimta ir atiduo
ta administruoti jugoslavui prefektui Bite
liui.
KOMUNISTINĖ NUODŲ PROPAGANDA

New Yorkas (Dena/INS). Jungtinių Tautų 
informacijos laisvės komisijos informato
rius Z. Chafee pasmerkė komunistų nuodų 
propagandą, tačiau pritarė, kad amerikiečių 
tauta ja pasiinteresuotų ir patyrinėtų.

„Mes negalime iš anksto pasakyti”, pa
reiškė Chafee, „kas yra nuodai ir kas ne.

SOVIETAI REAGUOJA SOVIETIŠKAI
Londonas (Dena/Reuteris). Komunistų 

„Pravdos” oficioze ir Lineckio komenta
ruose per Maskvos radiją teigiama, kad 
rikos kilmės. „Pravda” rašo, kad Bevino 
„Europos skaldymo” programa yra padik
tuota Walstreeto, Lineckis išvedžioja, kad 
„nauja Vakarų bloko forma nebeturi „made 
in -England” etiketės, nes ji yra grynai ame
rikinis produktas.”

ŽUDO SAVO PRIEŠUS
Belgradas (Dena/Reuteris). Albanijos vy

riausiasis kariuomenės teismas Tiranoje 
nuteisė mirti septynis tariamai slaptos or
ganizacijos narius. Tos organizacijos nariai 
buvo „šnipai, išdavikai ir anglų amerikie
čių imperialistų agentai”.

Pasmerktieji buvo kaltinami tuo, kad jie 
buvę anglų amerikiečių atstovų Albanijoje 
tarnyboje ir norėję nuversti „liaudies demo
kratiją” ir grąžinti į valdžią karalių Zogų.

NAUJAS ATSTOVYBIŲ VARŽYMAS
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų Sąjun

gos aukščiausioji taryba gruodžio 16 d. 
išleido potvarkį apie soviftų (staigų susi-

tiesioginį ryš( tik su sovietų užsienio rei
kalų ministerija ir su užsienio prekybos mi
nisterija, o laivyno ir karo attachės gali pa
laikyti ryšius ir su ginkluotų pajėgų mi
nisterija. Tarnybinis susižinojimas su kito
mis ministerijomis ar (staigomis yra negali
mas.
„NAUJI PAPROČIAI” TARPTAUTINIUO

SE SANTYKIUOSE
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Herald Tribune” praneša, kad Čilės vyriau
sybė laiko Stantiage internuotus 25 sovietų 
piliečius, nes Sovietų Sąjunga neišleidžia 
buv. Čilės pasiuntinio sūnaus žmonos, kuri 
yra sovietų pilietė.

AMERIKA PRITARIA FRANKO NU
VERTINIMUI

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
užsienio reikalų ministerijos informatorius 
pareiškė, kad JAV ( franko nuvertinimą 
žiūri palankiai. Užsienio reikalų ministerija 
naują franko kursą dabartiniu metu visiš
kai palaiko.
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Antrasis D. karas labai sunkiai palietė 
Europos ūkį ir iš pagrindų pakeitė jo 
struktūrą. Europa išėjo iš šio karo labai 
smarkiai sunaikinta, produkcijos Įmonių di
delė dalis tapo visai ar iš dalies sugriauta, 
užsienio ir vidaus prekybos ryšiai nutrūko, 
mainai su kitais kontinentais ir žaliavų cen
trais sumažėjo iki minimumo, visų karia
vusių valstybių piniginės. sistemos susvyra
vo, žodžiu — pokarinės Europos ūkis skęs
ta chaose. Nors nuo karo pabaigos praėjo 
jau dveji su puse metų ir nors atstatomasis 
darbas vyksta sparčiai, Europa ūkiškai vis 
dar neatsigavo ir nepasiekė savo prieškari
nės gerovės. Visose srityse jaučiami dar 
didžiausi trūkumai, gamyba vis dar nepa
kankama ir suvartojimas aiškiai vis dar 
prašoka produkciją, visų kraštų valiutos vi
są laiką svyruoja, aukso ir devizų rezervai 
yra išsemti.

Amerikos kontinentas, o ypač JAV, tei
kia visai kitokį vaizdą. JAV ūkis karo visai 
nebuvo paliestas, priešingai, karo metu, 1941 

. —45 metais, krašto ūkis nepaprastai išsi
plėtė, karui pasibaigus jo augimas ne tik 
nesustojo, bet dar didesniu tempu vyko to
liau, tad dabartiniu metu JAV ūkis išgyve
na savo didžiausio klestėjimo laikotarpį. Pra 
monės gamyba pakilo iki 190% prieškari
nės gamybos, dirbančiųjų skaičius -pasiekė 
rekordinį JAV istorijoje 60 milijonų skai
čių. 60% pasaulio pramonės gaminių pa
gaminama Jungtinėse Valstybėse; panašiai 
yra ir žemės ūkyje, kuris trejus metus iš 
eilės gavo ypatingai gerus derlius, o kai 
Europoje šalia milžiniškos stokos pasireiš
kė taip pat dideli nederliai.

Pokariniame pasaulyje pasidaro tad du 
ūkio centrai: karo nepaliesta ir didžiausiu 
tempu dirbanti Amerika, gaminanti žy
miai daugiau, negu kraštas gali suvartoti, 
ir karo sunaikinta bei išvarginta, badau
janti i ir dėl geresnio 
E u r.o p a.

DOLERIŲ
Dabartinė 'nenormali

priešinga prieškarinei Europos ūkio padė
čiai, pasidarė svarbiausia pokarinio pasau
lio problema, kurią reikėjo ir vis dar rei
kia spręsti.

Europa buvo ir yra pasaulio kultūros cen
tras. Tokia būdama ji negali gyventi nuo
latiniame ūkio chaose. Europos ūkis turi 
būti atstatytas, norint atgaivinti senąją tvar
ką ir išvengti milžiniškų komplikacijų pa
sauliniame ūkyje. Vienintelis kraštas, kuris 
iki šiol Europai gelbėjo ir ją ūkiškai išgel
bėti tegali, yra Amerika. Tik jos milžiniš- 

' kai išaugęs ūkio pajėgumas gali išspręsti 
šią didžią problemą.

• Jau karo metu JAV teikė Europai didelę 
ūkio paramą, būtent, „Lend and lease” sis
temos ribose. Karui pasibaigus ir šiems 
tiekimams nutrūkus, pradėjo kilti JAV eks
portai į Europą. Si raida ėjo labai smarkiu 
tempu, ir praėjusių metų gegužės mėnesį 

. Amerikos eksporto vertė buvo šešis sykius 
dideshė, negu 1936/38 metais, ir dvigubai 
didesnė, negu tuojau pat po karo pabaigos. 
O importas pakilo tik 2% sykio daugiau, 
negu 1938 metais.

Sis neproporcingas Amerikos eksporto ir 
importo išsivystymas atsirado dėl skirtingo 
gamybos pasiskirtymo tarp Europos ir Ame
rikos. Iš to tuojau pat kilo milžiniški sun-

rytojaus kovojanti

STOKA 
. padėtis, visiškai

kumai tiek Europai, tiek Amerikai. Kaip ži
noma, už kiekvieną išvežtą prekę turi būti 
atsilyginama auksu ar užsienio devizomis. 
Europa dabartiniu metu negali savo gamy
bos prekėmis padengti savo milžiniško im
porto, plaukiančio iš Amerikos; priešingai 
ji reikalauja vis naujų prekių savo nepaso
tinamam suvartojimui patenkinti. Norint 
šiose sąlygose išlaikyti importą dabartinia
me lygmenyje, reikia griebtis kitų priemo
nių, būtent, užsienio kapitalo investicijų bei 
aukso ir devizų rezervų. Tačiau šie šalti
niai irgi nėra milžiniški, ir jie veikiai iš
seko, tad netrukus kilo aiški ir stipri dole
rių krizė. Visos Europos valstybės, neišski
riant net karo nepaliestos Švedijos, jaučia 
labai didelę dolerių stoką, kuriais jos galė
tų apmokėti savo importą iš JAV. Tačiau 
importo atsisakyti negalima; reikia tad ieš
koti kitų kelių, norint išlaikyti krašto ūkĮ 
ligšioliniame lygmenyje.

LIGŠIOLINE AMERIKOS PARAMA
Dolerių krizė pasireiškė tik dviems me

tams nuo karo pabaigos praslinkus. Tuoj 
po karo Amerikos eksportas J Europą bu
vo finansuojamas „Lend and lease” liku
čiais, Unrros pagalba ir JAV armijos iš
tekliais. Tais keliais milžiniški prekių kie
kiai buvo perleisti Įvairiems Europos kraš
tams, neimant už tai jokio atlyginimo ar 
Įsipareigojimų ateičiai. Unrros veiklai 1946 
m. vasarą pasibaigus, buvo pradėta eks
portą .finansuoti kreditavimo būdu. Beveik 
visiems Europos kraštams buvo suteikti 
Įvairūs Amerikos vyriausybės ar atskirų 
bankų kreditai, kuriais jie galėjo apmokėti 
savo importą iš JAV. Didžiausią kreditą su
daro čia žinomoji 4 milijardų dolerių pa
skola Anglijai, suteikta 1946 metų pavasa
ri, kuri aplamai yra didžiausia paskola kre
dito istorijoje. Ši JAV parama buvo 
,ta šiems Europos kraštams:

Anglijai 4.726 mil. dol., 85,5 dol. 
Prancūzijai 1.966 mil. dol., 47,4 dol
Rusijai ir satelitams 1.600 mil. dol., 1,3 dol.

I 1 gyv., Italijai 980 mil. dol., 18.2 dol. 1 gyv. 
Vokietijai JAV zonai 694 mil. dol., 81 dol.
I gyv., Graikjai 596 mil. dol., 100. o dol. 1 
gyv., Olandijai 300 mil. dol., 39.7 dol. 1 gyv. 
Belgijai 209 mil. dol., 58.8 dol. 1 gyv., Aust
rijai 300 mil. dol., 43.0 ^lol. 1 gyv., Lenkijai 
90mil. dol., 9.0 dol. 1 gyventojui.

Iš viso nuo karo pabaigos Amerika yra 
suteikusi Europai paramos 19.250 mil. dol.

Ši Europai suteiktoji parama Amerikos 
mokamajame balanse užėmė labai aiškią 
poziciją. Tai ryškiai matyti iš šių skaičių:
AMERIKOS EKSPORTO APMOKĖJIMAS 
Prekėmis ir patarnavimais 1946 m. I ketv.
1.8 milijard. dol., 50%, 1947 m. I ketv. 1.9 
mljrd. dol., 39%. Auksu ir dolerių rezervų 
likvidavimu 1946 m. I ketv. 0.4 mlrjd. dol.,
II %, 1947 m. I ketv. 1.2 24 %. Kreditais 
0.4, 11%, 1947 — 1.2, 24%. Valstybės pa
galba 1946 — 0.9, 25 %, 1947 — 0.7, 14%. 
Iš viso 3.6 mljrd. dol. 1946 m. I kete, ir
4.9 mljrd. dol., 100% 1947 ųi. I ketvirčiui.

Kaip iš tų skaičių matyti, kreditai ir 
Įvairių organizacijų parama mokėjimų ba
lanse užima beveik 40% ir rodo nuolatinę 
tendenciją kilti, o eksjjorto apmokėjimas 
prekėm!" ir patarnavimais nuolat mažėja. I

Kodėl Marshallio planas?
Euro[x>s ūkio padėtis nerodo jokių galimy
bių importui iš Amerikos apmokėti savo ga
myba. Tad lieka tik kreditai ir aukso re
zervai. Žinoma, Eurojws aukso rezervai nė
ra dar visiškai išsekę, jie sudaro dar šiaip 
ar taip nemažą 20 mljrd. dol. sumą. Tačiau 
jokia valstybė nesutiks išleisti paskutiniuo
sius rezervus. Verčiau atsisakyti nuo visų 
prekybinių mainų su Amerika, negu 
paskutinį aukso gabaliuką.

Ši padėtis tiek Amerikai, tiek 
yra aiškiai nenormali. Ligšiolinė
buvo labai efektyvi; šis’ kelias tačiau nėra 
amžinas. Tenka ieškotis kitų kelių. Tų ke
lių beieškant kilo garsusis „Marshallio pla
nas”, kurio įgyvendymas taps svarbiausiu 
įvykiu pokarinėje Europos istorijoje.

atiduoti

Europai 
parama

Eu-
Eu-

ir t.t.). 16 
Marshallio 
metais tei-

mljrd. dol.

MARSHALLIO PLANO ESME
Marshallio plano pradmės taškas yra 

ropos mokėjimų balansas. Prieš karą 
ropos mokėjimo balansas buvo išlygintas.
Prekės, kurios buvo {vežamos iš kitų pa
saulio dalių, buvo apmokamos savo prekių 
eksportu, pajamomis iš užsienio investicijų 
ir kitomis pozicijomis (frachtais 
Europos valstybių, Įeinančių { 
planą, mokėjimo balansas 1938 
kė š{ vaizdą:

Išlaidos: Prekių Įvežimas 6,6
Pajamos: Prekių išvežimas 4.6 mljrd. dol. 

Pajamos iš užsienio investicijų 1.2 mljrd. 
dol., kitos pajamos 0.3 mljrd. dol. Stiglius 
0.5 mlrjd. dol. Balansas 6.6 mljrd. dolerių.

Antrasis D. karas šią balanso pusiausvyrą 
sugriovė. Produkcijos Įmonės Vakarų ir 
Vidurio Europoje buvo sunaikintos, kapita
lo investicijos užsieniuose likviduotos, ki
tos pajamų pozicijos staiga sumažėjo, pre-

kybiniai ryšiai su Rytų Europa sumažėjo iki 
minimumo. Dėl tų visų veiksnių ir įvykių 
Europos mokėjimų balansas pasuko neigia
ma linkme ir rodo šiandien milžinišką de
ficitą. Pagal Komiteto Europos ūkiui at
statyti apskaičiavimus Europos mokėjimų 
balansas 1948 metais atrodytų šiaip:

Mainai su P. ir S. Amerika: Deficitas už
sienio prekyboje —7.006 milij. dol., kitų po
zicijų saldas —574 mil. dol., kolonijų defi
citas —455 mil. dol. Iš viso —8.035 mil. dol.

Mainai su kitais kraštais: Deficitas už
sienio prekyboje —405 mil. dol., kitų po
zicijų saldas +384 mil. dol., kolonijų defi
citas —219 mil. dol. Iš -viso —240 mil. dol.

Tuo būdu Europos 16 valstybių prekybos 
deficitas 1948 metais sudarys 8.3 milijardų 
dolerių sumą; 1949 m. deficitas sumažės iki 
6.35 milijardo, 1950 m. — 4.65 mljrd. ir 
1951 m. — 3.40 mljrd. dol. Iš viso per ket
verius ateinančius metus Europa turėsianti 
22.4 milijardus dolerių užsienio prekybos 
deficitą. Kadangi Europos aukso ir devizų 
rezervai yra beveik išsekę, pagalba gali 
ateiti tik iš Amerikos. Marshallio plano tiks
las yra tą pagalbą suteikti. Planą vykdyda
ma per ateinančius ketverius metus Ameri
ka suteiktų Europai milžiniškus kreditus jos 
ūkiu atstatyti.,Tai bus iš dalies kreditai, iš- 
dalies negrąžinama dovana. Ypač pirmai
siais metais suteikta parama maisto produk
tais negalės bųti sugrąžinta, nes bus su
naudota konsumpcijos tikslams. Tačiau pa-' 
grindinis Marshallio plano tikslas yra su
teikti pagalbą produkcijos priemonėmis ir 
žaliavomis, kad Europos ūkis galėtų atsi
statyti ir pradėti normalią gamybą. Tad 
iš 22.4 milijardų dol. sumos 7.2 mljrd. nu
matoma teikti žaliavoms, 5.4 mljrd. maisto

produktams, 3.3 mlrjd. mašinoms, 2.2 mlrjd. 
naftai, 1.2 mljrd. geležiai ir plienui, 0.7 
mljrd. anglinis ir t.t. Tie medžiagų kiekiai 
ne tik Įgalins pasiekti 1938 metų gamybos 
pajėgumą, bet ir jį prašokti: plieno gamy
boje iki 122%, anglių 106%, elektros ener
gijos 168%, maisto gamybos 102%.

MARSHALLO PLANO REIKŠME
Marshallio planas yra milžiniškos reikš, 

mės Įvykis tiek Europos, tiek Amerikos 
ūkiui. Jis leidžia Amerikos ūkiui toliau 
plėtotis, skatina dabartinę aukštą ūkio kon
junktūrą ir neribotai praplečia pardavimo 
rinkas Europoje. Atsisakius nuo Marshal- 
lio plano Amerikos ūkis turėtų netrukus iš
gyventi didelę krizę, kadangi vidaus rinka 
negalėtų suvirškinti milžiniškos gamybos ir 
pasireikštų kątastrofinga perprodukcija, pa- 
našiai, kaip 1929 metais. Dar didesnė yra, 
plano reikšmė Europai. Sugriautas ir karo 
sunaikintas Europos ūkis negali be svetimos 
pagalbos atsistatyti. Sunaikinimai yra tokie 
dideli, jog vidaus jėgų nebeužtenka; para
ma turi ateiti iš šalies, iš Naujojo Pasaulio. 
Marshallio planas yra taip pat didelės po
litinės reikšmės faktorius. Jis suvaidins le
miamą vaidmenį Europos socialinei sant
varkai ir kultūrai išlaikyti, nes juk krašto 
kultūra gali tik tada klestėti, jei krašto ūkis 
yra aukštame lygmenyje. Dr. J. B

suteik-

1 gyv-, 
i gyv.

NKVD 30 metų sukaktis
sovietų | nenuiistamumo bolševikiniame akylume, at

sidavime, bei sąmoningume išauklėti sovie
tų piliečiai — tvirtai stovi, socialistinės vals-

Pereitų metų gruodžio 20 d.
NKVD sukako 30 metų. Ta proga komunis
tų organas „Pravda” Įdėjo straipsnĮ, pava-| —................— ---------------------- -
dintą „30 metų valstybinės policijos atkak- tybės sargyboje ir siekia jos išdavikus, vis 
lauš darbo”. Tame straipsnyje grasinančiai 
primenama, kad sovietų piliečiai nė minutei 
nedrįstų išleisti iš dėmesio tarptautinės reak
cijos machinacijų, kad nuolat esą reikalinga ■ lio mėn. dekretų dvasią bausti. Karinės pa- 
budėti ir valstybės paslaptis švenčiausiai iš- ■ lipnia faktne ir ctaičina anie dvdi.
laikyti. Imperialistinių galybių šnipai akty
vina Sovietų Sąjungai priešišką veiklą, ieš- : iaue»>jmq, ....-
ko tarp sovietų piliečių morališkai puolu- ■ portą ir eksportą, apie ne geležies ir ,kitus 
šių, išsigimusių asmenų, kuriuos stengiasi 
Įtraukti į savo tinklą ir išnaudoti špionažo 
tikslams. Tam tikslui labiausiai nužiūrimi 
buvusieji rusų karo belaisviai ir vokiečių'iš- 
sivarytieji sovietų piliečiai, o ypač kapita
listų žvalgyba Sovietų Sąjungos viduje ieš
ko tokių, kurie, be to, yra saviškos buržua
zinės ideologijos belaisviai. Deja, tarp tam 
tikrų atsilikusiųjų inteligentų vis dar atsi
randa elemento, kuris krenkši apie buržua
zinę „kultūrą” rodo didžiausią nuolankumą 
užsieniui, štai tarp jų imperialistiniai kraš- .....
tai ir telkia pakalikus ir juos savo tikslams tikra Lenino—Stalino partijos sekėja, 
išnaudoja. j Komentarų prie to „Pravdos” straipsnio

Bet valstybinės policijos organai, glau- nereikia. JĮ paskaičius kiekvienam bus aiš- 
džiai bei neatskiriamai suaugę su tauta, — ku, kokiomis jėgomis „rytų demokratija” 
lygiai kaip ir partijos bei draugo Stalino yra ramstoma.

tiek, ar tai liestų karinių, mokslinių, ūki
nių ar politinių paslapčių išdavimą, visu 

j griežtumu, pagal praeitų metų abiejų birže-

slaptys liečia faktus ir skaičius apie dydi, 
stiprumą ir ginkluotų pajėgų bei rezervų 
išdėstymą, planus apie tam tikrų prekių im-

retus metalus ir rūdas, informacijos apie de
rybas, santykius ir sutartis tarp Sovietų Są
jungos ir- kitų valstybių, apie patyrimus, 

■ išradimus, tyrinėjimus, techninius patobuli- 
I nimus ir eksperimentus visose gamtos moks- 
j lų, technikos ir tautos ūkio srityse.

Ta prasme rusų valstybinė policija jos 
30-ties metų veiklos sukaktyje nuoširdžiau- 

I šiai sovietų tautos vardu yra sveikinama; 
įkartu jai reiškiamas tikras pasitikėjimas, kad 
ji ir ateityje bus garbinga ir patikima spa- 

' lio mėn. laimėjimų gynėja, bus ištikima ir

Nori sukviesti JT pilna!]
Salonikai (Dena-Reuteris) Viešame JT 

Balkanų komisijos posėdyje buvo pasiūlyta 
sukviesti Jungtinių Tautų pilnaties posėdį, 
kuriame būtų svarstomas Graikijos klausi
mas. Tą pasiūlė Meksikos atstovas Fr. C. 
Najera. Jis paaiškino, kad komisija, kuri 
yra atsakinga tiesiog prieš pilnatį, turi tei
sę šaukti ypatingą JT posėdĮ. Graikijos 
kaimynų atsisakymas su komisija bendra
darbiauti yra pažeidimas tarptautinės teisės 
ir JT chartos rėmuose prisiimtų įsipareigo
jimų.

Iš bendrojo 9 skaičiaus 3 komisijos na
riai tą siūlymą rėmė labai energingai. D. 
Britanijos, Prancūzijos ir JAV atstovai bu
vo tarp kitų šešių atstovų, kurie priešin
gi tokiam žygiui. Jie pritarė nuomonei, kad 
reikia sudaryti šešias stebėtojų grupes, ku
rios šiaurės Graikijoj stebėtų įvykius ir 
rinktų medžiagą, kuri duotų pakankamai 
pagrindo JT pilnačiai kviesti.

Atėnai. Sukilėliai pradėjo imti Įkaitus, 
kuriuos ketina paleisti mainais už nelaisvėn 
pakliuvusius sukilėlius ir. komunistus. Ne
seniai sukilėliai pačiupo vieną buv. minis
ter}, už kurio paleidimą reikalauja išduoti 
keletą žymių Graikijos komunistų. Atėnuose 
mainoma, kad vyriausybė Į lokią „mainų 
prekybą” neĮsileisianti.

New Yorkas. Palestinos žydai prašo JAV 
žydus skubiai ’’surinkti 25—30 milijonų do- 
■lerių. Ta proga paskelbta, kad žydai dabar 
esą sumobilizavę apie 9.000 vyrų. Surinkti 
doleriai bus panaudoti žydų ginkluotų pa
jėgų padidinimui iki 30.000 vyrų.

Ottawa (Dena/INS). Kanados vyriausybė 
uždraudė- visiems sovietų karo attaches 
lankyli Kanados kariuomenės gynimosi Įren
gimų, kol nebus suteikta tokia pat teisė 
Kanados attaches lankytis sovietų karo 
Įrengimuose.
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— Viską apie Klintoną Forbsą: kad jis 
gyveno Folio -vardu, apie jo pabėgimą su 
Paula Kartraitiene bei apie Santa Barbaros 
skandalą?

— Mielasis, — pradėjo dėstyti Dreikas, — 
tai paprastas dalykas. Jie taip pat galėjo 
sužinoti, kaip ir mes. Laikraščiai neblogiau 
organizuoti už mus. Jie turi korespondentus 
Santa Barbaroje, kurie peržiūrėjo senų 
laikraščių krūvas ir iš to sukūrė didelę, 
visiems įdomią Istoriją. Pagaliau pažįstat 
prokurorą — jis mėgsta perleisti savo by
las per laikraščius. Jis jiems pateikia visą 
medžiagą, kokią tik turi.

Perris Meisonas mįslingai palingavo 
galva.

— Dreikai, tikiuosi esąs pasirengęs stoti 
Į teismą.

Detektyvas šiek tiek nustebęs pasižiūrėjo 
( ii-

— Kol kas byla dar negalės būti spren
džiama, kad ir kaip prisispyręs reikalautum. 
' Perris Meisonas nusišypsojo.

— Tai šitaip paruošti'na kriminalinė by
la. Reikia viską ištirti ir suplanuoti gynimą 
pirmiau negu prokuroras suspės ištirti visą 
Įvykį. Po to jau būna per vėlu.

! XVIISkyrius
Teismo salėje jautėsi tam tikras nuobo

dulys. Taip atsitinka visuomet, kai žmonių 
i jausmai būna pertempti.

Teisėjas Markhamas, prityręs kriminali
nio departamento teisėjas, daug kartų pir
mininkavęs garsioms žmogžudystės byloms 
sėdėjo už masyvaus mahagonijos medžio 
stalo ir atrodė visai išsiblaškęs. Tik įgudęs 
stebėtojas galėtų pastebėti, su kokiu atsar
gumu jis sijojo savo mintyse visą procesą.

Klaudijus Drumas, vyriausias prokuratū
ros kaltintojas, aukštas, simpatingas, gra
žiai apsirengęs vyras buvo puikiausioj nuo
taikoj. Anksčiau Perris Meisonas jam buvo 
sudavęs ne vieną skaudų smūgį, bet šioj 
byloj prokuratūra buvo tikra laimėjimu.

Perris Meisonas sėdėjo prie advokatų 
stalo ir atrodė visiškai abejingas ir nesi
domįs visa byla. Jo laikysena buvo visai 
priešinga Įprastinei advokatų laikysenai, 
kurie, paprastai, smarkiai reaguoja į kiek
vieną bylos smulkmeną.

Klaudijus Drumas padarė antrą, priva
lomą patikrinimą. Vienas prisiekusiųjų 
apleido suolą. Valdininkas įvedė kitą. Auk
štas, liesas vyras, atsikišusiais žandikauliais 
ir blizgančiomis kaip lakas akimis, išėjo į

priekĮ, pakėlė dešinę ranką, prisiekė ir at
sisėdo prisiekusiųjų suole.

— Padėkit apklausinėti, — tarė teisėjas 
Markhamas Perriui Meisonui.

Perris Meisonas lyg netyčia žvilgterėjo į 
prisiekusįjį.

— Jūsų vardas? — -----
— Džordžas Smitas, — atsakė prisieku

sysis.
— Ar skaitėt apie šį įvykį?
— Taip.
— Ar susidarėt kokią nors nuomonę iš 

to, ką skaitėt, ir ar ją kam nors pareiškėt?
- Ne.
— Ar žinot ką nors šioje byloje?
— Nieko, išskyrus tai, ką skaičiau laik

raščiuose.
— Ar būdamas toj byloj prisiekusiuoju, 

galėsite sąžiningai ir teisingai svarstyti by
los medžiagą ir paskelbti te’S’"gą spren
dimą?

— Galėsiu.
— Ar sutinkat?
— Sutinku.
Perris Meisonas pamažu atsistojo: jis 

apklausinėjo nuostabiai trumpai. Dabar jis 
kreipėsi į naujai atsiradusį prisiekusiųjų 
ložėje, iš paniūrų į jį dilbčiodamas.

— Suprantat, — tarė jis, -f būdamas to
je byloje prisiekusiuoju, turėsit spręsti pa
gal patiektus įrodymus. Tačiau, kas liečia 
Įstatymus turėsite elgtis pagal instrukcijas, 
kurias gausite iš teismo.

— Taip; — tarė prisiekusysis.
— Kaip tamsta pasielgtum tuo atveju, — 

vėl pradėjo Perris Meisonas lėtai ir iškil
mingai, — jei teismas duotų instrukcijas, 
kad pagal šios valstijos Įstatymus prokura
tūra privalo įrodyti kaltinamąjį esant ne
abejotinai kaltą, ir tas turi būti pa
daryta pirmiau, negu prisiekusysis galės pa-

I daryti sprendimą pagal savo sąžinę; o 
prokuratūrai nejstengus pilnai Įrodyt kal
tinamąjį esant kaltą, kaltinamajam nebėra 
reikalo Įrodinėti savo nekaltumo, ir jis turi 
pilną teisę tylėti. -

Prisiekusysis sutinkančiai palingavo galvą.
— Taip, — tarė jis, galėčiau, jei toks 

Įstatymas yra.
— O kaip tuo atveju, jei teismas instruk

tuotų, kad kaltinamojo neįstengimas liudi
ninkų pagalba Įrodyti savo nekaltumo ne
gali būti prisiekusiųjų laikomas kaltės Įro
dymu ir siejamas su bylos eiga. Ar galėtu
mėt ir sutiktumėt elgtis pagal tokius nu
rodymus?

— Taip, manau, kad taip.
Perris Meisonas vėl atsisėdo ir betiksliai 

palingavo galva.
— Tinka būti prisiekusiuoju, — sutiko ..Jis.
Klaudijus Drumas iškėlė tada tą baisųjį 

klausimą, dėl kurio buvo pakeista daug 
prisiekusiųjų.

— Ar turėtumėt kokių nors sąžinės iš
metinėjimų, jei reikėtų kaltinamąją pa
smerkti miriop?

— Ne.
— Ar būdamas prisiekusiuoju toj byloj, — 

tęsė prokuratūros advokatas, — turėtumėt 
kokių nors sąžinės išmetinėjimų, jei reikė
tų padaryti sprendimą, kuomet kaltinamojo 
kaltė be abejonės Įrodyta?

— Ne.
— Tinka būti prisiekusiuoju, — tarė 

Klaudijus Drumas.
— Žodis priklauso kaltinamajai, — tarė 

teisėjas MarkĮiamas.
— Atsisako, — tarė Perris Meisonas.
Teisėjas Markhamas linktelėjo galva 

Klaudijui Drumui-

Tegu prisiekusieji prisiekia, r- pareikala
vo prokuroras.

Teisėjas Markhamas kreipėsi į prisieku
siuosius.

— Ponai atsistokite ir prisiekite šioj by
loj. Leiskite pasveikinti jaonus advokatus už 
tokį apsukrų prisiekusiųjų parinkimą.

Prisiekusieji buvo prisaikdinti. Klaudijus 
Drumas pasakė kaltinamąją kalbą, trumpą, 
stiprią ir tikslią. Atrodo, lyg būtų ją pavo
gęs iš Perrio Meisono lūpų. Jis buvo nu
sistatęs išleisti Įžangą, kad susikoncentruoti 
pagrindiniam smūgiui ir triuškinančiai pa
baigai.

— Ponai prisiekusieji, aš pasistengsiu 
Įrodyti, kad šių metų spalio mėn. septynio
liktosios naktį šios bylos kaltinamoji nužu
dė Klintoną Forbsą. Visai nenoriu nuslėpti, 
kad kaltinamoji turėjo dėl daug ko skųstis 
savo vyru. Neturiu intencijos mažinti jai 
padarytos skriaudos dydžio. Aš noriu jums 
patiekti visus faktus laisvai, atvirai ir aiš
kiai. Nužudytasis buvo kaltinamosios vyras, 
ir jie abu gyveno Santa Barbaroje. Maž
daug prieš vienerius metus laiko nužudyta
sis begėdiškai, nieko jai nepranešęs, pabė
go nuo kaltinamosios su tūla Paula Kar
traitiene, jų šeimos draugo žmona, atvyko 
čia ir apsigyveno Milpaso plento 4889 nu
meryje Klintono Folio vardu. Paula Kar
traitiene vaizdavo Eveliną Folienę, nužudy
tojo žmoną. Kiek laiko prieš savo vyro pa
bėgimą kaltinamoji buvo pirkusi automa
tinį trisdešimt aštunto kalibro pistoletą. 
Kaltinamoji paaukojo daugiau negu metus 
laiko besirūpindama surasti savo vyrą. 
Prieš kiek laiko ji sužinojo nužudytojo gy
venamąją vietą, atvyko čia ir apsigyveno 
viename senamieščio viešbutyje ponios C 
M. Dangerfieldienės vardu.
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Pietų Amerikos spauda vis daugiau ir 
daugiau rašo apie Lietuvą, jos dabartines 
kančias ir rusų užmačias Pabaltijo kraštuo
se. Pažymėtina, kad Pietų Amerikos spau
da labai gerai suvokia sovietinę klastą, ją 
atidengia ir Lietuvos reikalą nušviečia la
bai vaizdingai.

Praėjusių metų pabaigoje „EI Pueblo” 
rašė, jog niekeno nesutramdomas smurtas 
Sovietų Sąjungai leido pavergti 
ti tris mažas, bet kultūringas ir 
gas tautas — Lietuvą, Latviją 
Jos dingo iš politinio pasaulio 
tačiau nedingo jose nepriklausomybės troš
kimas ir tebėra gyvas karštas noras išsi
laisvinti. Lietuviai, latviai1 ir estai tremtyje 
kovoja už išsilaisvinimą. Reikia gerbti kiek
vienos tautos suverenumas, ir reikia prisi
minti šiuos tris kraštus. Galėjo rusų užma
čia savo neribotos karinės mašinos pagal
ba šias darbščias baltų tautas užgrobti, ta
čiau pasaulis negali ir neprivalo jų užmirš
ti Teisinga kai — kalbamą apie teisingumą 
— ir šituo klausimu nekreiptinas dėmesys į 
sovietinę propagandą. Baltų tautos turi 
grįžti j tarptautinę bendruomenę ir prisidė
ti prie kuriamojo taikos rūmo”.

Kitame straipsnyje tas pats dienraštis ra
šo apie dabartinį gyvenimą sovietų paverg
toje Lietuvoje. Laikraštis teisingai rašo, kad 
dabar visas mokslas Lietuvoje sukamas pa
gal bolševikinį kurpalį. Nesvarbu istoriniai 
faktai, bet būtina laikytis komunistinės lini
jos, nors tai visiškai nesiderina su tikreny
be.

Lakraštis rašo:
„Civilizuoto pasaulio piliečiui labai sun

ku suprasti iki kokio laipsnio sovietinė dik
tatūra įspraudžia visas gyvenimo sritis į 
aavo politinių tikslų vežimą. Čia duosimu 
javo skaitytojams pavergtos Lietuvos kon
krečius, faktus, iš kurių bus aiškiai matoma, 
kaip tenai pastatytas mokslas, vykdomas pa
gal bolševikinį kurpalį.

Čia turime prieš akis oficialų vyriausybės 
organą „Tarybų Lietuva”, kuris savo Nr. 
51/46 aprašo Kauno Universiteto Švietimo 
Konferenciją, kuri buvo pravesta sekančia 
darbotvarke: 1) Nuoseklus draugo Stalino 
pritaikymas marksistinio—leninistinio moks
lo apie karus; 2) Marksistinis — lenininsti- 
nis draugo Stalino mokslo pritaikymas kri
zės klausimais; 3) Draugo Stalino mokslas 
apie socialistinę valstybę; 4) Draugo Stali
no mokslas apie socialistinės ekonomijos 
vystymąsi; 5) draugas Stalinas apie sovieti-

Pietų Amerikos spauda apie Lietuvą

ir sutryp- 
pavyzdin- 
ir Estiją, 
žemėlapio,

nį švietimą ir perspektyvas jo vystymuisi; 6) 
draugas Stalinas apie bolševikų užduotis 
epochinio tėvynės karo metais”. Mano nuo- 

■ mone, atrodo nereikalingi būtų komentarai 
į apie darbotvarkės išvardytus punktus.

Ir iš tenai bolševikų propaganda skelbia 
pasauliui, kad ji apgautų apie didelius išra- 

1 dimus mokslo srityje; štai iš kur laisvoji 
pasaulio spauda naiviai kartoja šitą melą, 
be atodairos pildama vandenį j sovietinės 
propagandos malūną, paduodama faktus, ne
atsižvelgiant į tai, kad tie Jaktai, esą, by
loja apie sovietinio mokslo žmones bei jų 
tariamus išradimus, kurie net pasiekę „žmo
gaus atjauninimo” išradimą, nors praktiškai 
nieko neatjaunino, net gi paties Stalino... 
Faktai yra faktais, apie kuriuos didieji so
vietų „išradėjai”, radę būdą staigiai pa
gydyti vėžio liga sergančius ligonis, prak
tikoje ją „gydo” taip sėkmingai, kad pasau
linė statistika šita liga sergančių didžiausį 
nuošimtį nurodo kaip tik Sovietų Sąjungo
je... Šitie ligonys ir dabar tebeserga, ne
žiūrint visa gerkle skleidžiamos sovietinės 
„išradimų” propagandos.

Skelbiama apie didelius atradimu ir da
rumus sovietinio mokslo tyrimus -- (skiria
ma užsienio propagandai) — kai *uo tai pu 
tie „tyrimai ir bandymai” milžiniško krašto 
viduje vykdomi panašiu būdu, kaip minėtoje 
Kauno konferencijoje: visi mokslai kuriami 
Stalino, priklauso Stalinui... Stalinas.-.. 
Stalinas... Universalaus žinojimo šaltinis, i.

Ir taip dažnai girdimas diktatoriaus Sta
lino kultas, kad, rodos, negalima jokia tema 
universitetinio kurso, be pagyrų nepaminė
jus jo vardo, ar tai bus politinės ekonomi
jos paskaita, ar analitinės matematikos pro
fesorius privalo rasti progą paliaupsint: Sta
liną, partiją ir sovietinę santvarką, kadan
gi priešingu atveju jo darbas bus iškrypęs 
iš generalinės partijos linijos ir dėl jo „po
litinio atsilikimo”, arba kaip jie 
„už skleidimą buržuazinių idėjų”' 
brangiai užmokėti.

Dėl to gamtos, geografijos ir 
mokslų viskas privalo būti taip 
kad „derintųsi su generaline partijos linija”. 
Todėl tai čia lietuvių komunistų organas 
„Tiesa” savo 280/46 n-ry rašo su pasipik
tinimu apie tūlą mokytoją Miką, kuris dės
tydamas vienoje Vilniaus gimnazijoje geo
grafiją, praleido žodį „sovietinė” Lietuva, 
paminėjęs tik vieną žodį Lietuva, kad tai 
yra žemės ūkio kraštas, kuriame auginami 
gyvuliai”. |

Pagal minėtą dienraštį, mokytojas priva
lėjo pasakyti savo mokiniams, „apie nepa
prastus atstatymo darbus, kurių pilnos eko
nominės ir kultūrinės mūsų respublikos sri
tys, ir apie naują Stalino penkmečio planą”, 
nes mokiniai „nežino, apie kurią epochą jie 
mokomi geografijos: juk ne gi dėstoma apie 
Smetonos Lietuvą”.

Tuo tarpu lietuvių laukai bolševikinės sis
temos dėka iš derlingiausių plotų pavirto 
dirvonais, sėjamos žemės kiekis katostrofa- 
liniai sumažėjo, todėl mokytojai privalo me
luoti, sakydami kad „vyksta nepaprasti at
statymo darbai”, bet nekalbėti apie artojus 
ir raguočių auginimą, nepaminint Stalino ir 
jo penkmečio plano... Tokia tai yra geo
grafija pagal partijos liniją...

Ta pati „Tiesa” dar labiau puola istori
jos mokytojus, kurie aiškina istorinius fak
tus priešingai partijos linijai. Šia proga so
vietinis dienraštis susiremia su Lietuvos ka
raliumi Mindaugu (šis Lietuvos karalius gy
veno zXIII-me šimt. ir visą savo gyvenimą 
kariavo su Maskva, pastatydamas Lietuvą 
anais laikais aukščiausių valstybių tarpan). 
Kaip atrodo iš korespondencijos minėto so
vietinio laikraščio, jis piktinasi, kad jauni
mui „įteigiama”, laikraščio žodžiais, „lietu-

C.
vių buržuazinė propaganda”. Pagal bolše
vikinį žodyną istoriniai faktai esą tušti 
„įžeidinėjimai prieš bolševikinę rusų tautą, 
su kuria nuo amžių mus riša draugingumo 
saitai” („Tiesa”, 280/46). Šitie „draugingi 
saitai” pasireiškė 500 metų nuolatinėse ko
vose prieš rusiškąjį imperializmą, tačiau ši
tas faktas turi būti pavaizduotas visai prie
šingoje šviesoje. Taip reikalauja pagrindinė 
partijos linija...

Lietuvos Komunistų partijos centro komi
tetas (kuris faktinai aukščiau stovi už vy
riausybę, pvzd., skelbiant įstatymus, visuo
met rašoma formulė: „Partijos centro komi
tetas ir sovietinė vyriausybė skelbia” to
kius ir tokius įstatymus ...) „Tiesos” 280 
n-ry skelbia dekretą apie komunistinę pro
pagandą mokyklose, kuriuo draudžiama 
„mokyklose skleisti tautinę ideologiją” ir 
įsako „kreipti ypatingą dėmesį į marksizmo 
—leninizmo” teorijų dėstymą, kadangi, pa
sak jos, pagrindinis sovietinės mokyklos už
davinys įgyvendinti Lenino — Stalino iškel
tus klausimus. „Visa tas, kas nėra komunis
tiška, tenai laikoma „tautiškai buržuazine 
ideologija” ir periodinės spaudos pagalba 
įspėjama, kad mokslas mokyklose būtų aky
lai prižiūrimas, kadangi, pasak jos, „klasi-

mo-
rno-
sa-

Musų federalizmo konspektas

sako — 
privalės

istorijos 
pasukta,

15.000 kilometrą be vieno cento
Vienas anglų žurnalistas per 50 dienų 

apkeliavo Europą ir Vid. Rytus, padary
damas 15.000 kilometrų ir tai kelionei 
neišleido nei vieno penny.

Kaip jau žinoma iš spaudos, Anglijoje 
yna valiutos suvaržymas. Išvykoms į užsie
nį devizų įstatymas teleidžia išvežti tik 25 
svarus. Tačiau vienas anglų žurnalistas ra
do puikią išeitį, kaip su 25 svarais kišenėje 
galima apkeliauti visą Europą ir net Vid. 
Rytus.

Jisai iš Londono nukeliavo į Paryžių, kur 
turimus 25 svarus, juodoje rinkoje, įkeitė į 
20.000 frankų. Paryžiuje išbuvo savaitę lai
ko, kur pragyvenimui reikalinga 8.000 
frankų.

Iš Winkev-Tour pasiekė Grenoble. Čia li
kusius 12.000 fr. pavertė į 36.000 lirų. Itali
joje sustojimas kainavo 6.000 lirų, o 8.000 
lirų sumoka kelionei į Atėnus - Graikijon. 
Jam dar paliko 22.000 lirų, kuriuos pakeitė į 
6 „Napoleonus” / 20 prancūziškų vienetų 
aukse. Išlaidos gerame Atėnų viešbutyje

kainavo 2 „Napoleonus”. Už likusius 4 gau
na 700.000 drachmų. Kelionė į Port Said — 
100.000 drachmų. Už 600.000 drachmų gau
na 12.000 pranc. frankų ir Kaire įkeičia už 
84 Agypto svarus. Išlaidas Agypte susidarė 
68 svarai.'

Su vienu tuščiu transportu, be jokio už
mokesčio, pateko į Palestiną, kur 16 svarų 
įkeitė į 2 angliškus auksinukus, kur grįž
damas, Toulone, pakeitė į 16.000 frankų

Kelionėje iki Londond paliko dar 12.000, 
kuriuos įkeitė į 25 svarus., Al. Kėd.

nis priešas labai gerai supranta mokyklos 
įtaką ir deda pastangas jon įsibrauti. Bur
žuaziniai tautininkai yra remiami kunigų 
reakcionierių, kurie taip pat visais būdais 
stengiasi jon įsiskverbti, kad galėtų užnuo
dyti jaunimą religiniais garais” (Tiesa, 280).

„Privalo būti pašalinti iš mokyklos sienų 
visi priešiški elementai, prasiskverbę į 
kytojų eiles, kurie stengiasi paskleisti 
kyklose tautiškai—buržuazines mintis”, 
ko tas pats laikraštis kitoje vietoje.

Sovietinių mokytojų — lietuvių suvažia
vimas Vilniuje 19, 20 ir 21 rugpjūčio 1946 
m. apsvarstyti mokymo ir auklėjimo klausi
mams, priėmė tokius nutarimus: „Mokymo 
darbą ir auklėjimą pakelti iki to laipsnio, 
kad mokiniai suprastų ir persiimtų marksiz
mo pagrindais.

„Stropiai sekti, kad jokiu keliu į jaunimą 
neprasiskverbtų priešiškos nuotaikos ir mo
kykla būtų išlaikyta sovietinės ideologijos 
aukštyje.

„Užbaigti sovietinės mokyklos suformavi
mą, skrupulingai apvalius ją nuo visokia 
priešsovietinio elemento ir marksistinių idė- 
jų priešų.”

„Organizuoti ir padėti mokymo darbuo
tojams pagilinti ir įsisąmoninti marksizmol 
— leninizmo mokslą, kaip bazę (pagrindą) 
savo darbe ir kovai su idealistinėmis apraiš
komis”.

Šitie nutarimai, kuriuos sekė vėl nauji 
areštai ir kalėjimai su kryžiaus keliais į 
Sibiro stepes daugybė mokytojų, parodo, ką 
reiškia sovietiniuose režimuose stereotipi
niai šūkiai: „Tegyvuoja sovietinis mokslas. 
Tegyvuoja bolševikų — komunistų partija. 
Tegyvuoja mylimas ' mokytojas ir vadas, 
draugas Stalinas...”

Negalima ramiai tūnoti, turint prieš akis 
tokius faktus. Visas jaunimas, kuris gyvena 
Europos širdy: nuo Kauno ir Vilniaus iki 
Budapešto, Sofijos ir Belgrado yra išduo
tas bolševikams. Kai milijonai jaunų širdžių 
yra užnuodytų, sužalotų ir išprievartautų, 
pasaulis negali užmerkti akių prieš tą klai
kią tikrovę. Vien tiktai suraminimų neuž
tenka. Suraminimus privalo lydėti! kova. 
Sprendžiamoji valanda atėjo. (—d—)

(4)

Vienybe žodžiuose ir širdyse
Kasselio Lituanica Seligenstadte 

trečiadienį, Lituanicos fut- 
viešėjo Seligenstadte, kur

Baltų, arba aisčių giminių bendravimas l trumpą prošvaistės epizodą. Bet ant tokių 
pateikia mums gana liūdną istoriją. Todėl epizodų negalime grįsti 
Ir in ha1jin>ui« lio-i šiai dienai tebėra toks I ateities, nes. anot graiki
pateikia mums gana liūdną istoriją. Todėl epizodų negalime grįsti savo amžinosios 
ir jo balansas ligi šiai dienai tebėra toks * ateities, nes, anot graikų filosofo, niekas 
liesas.

Tryliktojo šimtmečio bendros kautynės 
prieš įsibrovėlius prie Šiaulių ar „spren
džiamasis mūšis” prie Durbės ežero, kaip 
ir visa eilė kitų priešgermaniškos rezisten
cijos aktų senojoje Aistijos erdvėje bebuvo 
registruojami, kaip istorinės kronikos fak
tai ar tik palšos legendos be gyvybiško po
lėkio dabarčiai. Nauja gyvybe ir įkvėpimu 
visa tai galėtų sužėrėti tik tada, kai toji 
praeitis taptų bendru istoriniu lobiu vi
soms aistiškoms giminėms, rasimoms nau
ją ir> sintetinę išraišką moderninėje Balti
jos tautų federacijoje.

O šiaipjau mūsų istorikai, politikai ir 
visuomenininkai nuolat buvo priversti kon
statuoti, deja, liūdną tiesą, kad mūsų Aes- 
tiorum genies, amžių bėgyje susikūrusios 
ar patekusios į skirtingą istorinį, politinį, 
socialinį ir kultūrinį likimą, ilgainiui virto 
atskiromis tautomis sų savais ir natūraliais 
egoizmais, su savomis nacionalinėmis ambi
cijomis ir nebe visuomet suderinamais 
charakteriais. Nuo devyniolikto šimtmečio 
šios tendencijos ėmė vyrauti ir. toliau vy
ravo su neabejotinai apgailėtina „suvere
numu”.

Tautinio renesanso dešimtmečiai Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj, o taip pat ir Gudijoj 
mums pateikia reto šių visų giminių sepa
ratizmo ir politinio trumparegiškumo pa
radoksinį paveikslą. Visos jos daugiau ar 
mažiau sunkiai kentėjo po tuo pačiu caris- 
tiniu jungu. Tiek caro, tiek kaizerio įvai- 
riopi „istrebiteliai” jas iš visų pusių engė, 
virškino, degeneravo ir išnaudojo. Priešas 
ar priešai, taip sakant, buvo bendri, visiems 
tie patys, ir tik jų bendras nugalėjimas bei 
atsispyrimas tegalėjo toms giminėms at
nešti laisvės atodūsį. Toks atvejis, kad abu 
tie Baltijos erdvę siekią užvaldyti faktoriai 
vienu metu sugniužtų, kaip tat maždaug 
įvyko po 1914 — 18 metų pasaulinio karo, 
yra reta likimo malonė, ir būtų itin nerim
ta apkalkuliuoti mūsų ateitį vien ant tokių 
atsitikimų dažno ar reguliaraus kartojimosi. 
Tai mums kartą galėjo atnešti tik vieną ir

dukart nesimaudo tame pat tekančios upės 
vandenyje ...

O juk visų mūsų giminių dvasinio ir po
litinio elito santykiavimas (čia visai netiktų 
bendradarbiavimo žodis) devyniolikto am
žiaus antroje pusėje 
džioje buvo ne tik 
keistai silpnas. Jei 
išminties, patyrimo, 
gilesnio nujautimo, tai būtų gal šiek tiek 
pateisinama. Bet kad slavai ir germanai per 
šimtmečius taip būtų nualinę mūsų aistiš- 
ko, ar baltiško solidarumo elementariausius 
instinktus, tai net ir šiandien graudu kon
statuoti. Lietuviški inteligentai specifinių 
sąlygų dėka, pvz., buvo plačiai išblaškyti 
po šiuos kraštus. Bet lietuvių šviesuoliai, 
apsigyvenę Rygoje, Tartu ar Liepojoj, dva
siškai ir politiškai veik 
kalinėmis latvių ar estų 
jautėsi esą „svetimose” 
Panašiai „revanšavosi” 
Asmenys, kurie plačiau

ir dvidešimtojo pra- 
liūdnai, bet stačiai 
tada stigo politinės 
ateities perspektyvų

mū- 
kaip 
kul- 
Rai-

nebendravo su lo- 
pajėgomis. Jie net 
žemėse ir tautose! 

latviai ir estai, 
ir giliau nuvokė ir

kartais drįsdavo viešai prasitarti apie 
sų federacijos reikalą ar galimybes, 
Dr. Jonas Šliūpas, ar iš dalies mūsų 
turų pionieriai, kaip Vaižgantas ar J. 
nis, — tebuvo retos, izoliuotos išimtys, nie
ko nelėmusios ir nepasiekusios. Ką čia ir 
bekalbėti, jei, pvz., nepriklausomybes at
gavus, Latvijos ir Lietuvos Respublikų 
„broliškieji” prezidentai per du dešimtme
čius, berods, nei karto nepasikeitė oficia
liais ir iškilmingais vizitais, kaip tas būtų 
ir šiaip eiliniams kaimynams derėję! ... 
Keistas ir jau stačiai tragikomiškas skėry- 
čioj imąsis.

Tiesa, vėliau turėjome Baltijos santarvės 
paktą ... sų klauzulėmis non laedere. 
Baltijos santarvės idėjai ir reikalui mūsų 
visų kraštuose buvo suvartota daugybė cis
ternų rašalo. Iškilmingų progų kalbėtojams, 
laikraštininkams ir šiaip visokiems lengvo 
žanro visuomenės veikėjams tai būdavo 
trafaretiškai patogi tema. Mūsų gausūs dak
tarai jau ir disertacijoms kartais ją im
davo ... užsienių universitetuose. Politiš
kame mąstyme dar ne perdaug išprusintas

mūsų visuomenes būdavo nesunku visa ta 
frazeologija apglušinti ir sudaryti mūsų ta
riamo vieningo bendradarbiavimo iliuziją. 
Iš tikrųjų gi, tas Baltijos paktas net nesiekė 
tiek, kokius paktus, pvz., turėjo prancūzai 
ir lenkai ar prancūzai ir jugoslavai, nekai- 
myninės tautos. Tai buvo paktas, kokius 
dešimtimis rašydavo ir tebesirašo • įvairios 
valstybės pasaulyje ir kur apie mūsų žanro 
„vienybes” ar „brolybes” taip tuščiai nede
klamuojama. Mūsų valstybėms ir jų vado
vams federalinė idėja buvo svetima 
ir, matyt, atrodė nepriimtina. Mes tenorė
jome ir tepajėgėme bendradarbiauti tik taip, 
kaip normaliai bendradarbiaujama tarp 
atskirų, suvereninių valstybių, — ir tiek. 
Mūsų politikų lūpose kartais nuskambėda
vusios gilesnės ir jautresnės frazės buvo 
tik — žodžiai, kurie nei jų veiksmų saistė, 
nei konsekvencijomis reiškėsi. Kaip daž
niausiai tokiais atvejais ir būna ...

Vis dėlto vieningo bendradarbiavimo idė
ja užgimė mūsų tautų, mūsų visuomenių 
širdyse. Tai sveiko „liaudies” instinkto 
balsas. Formavosi Lietuvių — Latvių Vie
nybės Sąjūdis, paskui sekė kitos „vieny
bės” ... Tai jau mūsų žmonių ilgesys, nu
jautimas, \aktyvus noras pažvelgti toliau ir 
plačiau, negu tik iš parapijos varpinės bok
štelio. Bet, realiai žiūrint, tai vis ir liko 
„literatūra”, savo rūšies visuomeninė bei 
intelektualinė pramoga, kai kada snobizmas, 
retkarčiais gal tik karjerizmas ir dažnai tik 
„visuomeninės veiklos” sportas. Tai negalė
jo pralaužti nacionalinių egojizmų, atskirų 
valstybių mašinerijos interesų, suvereninių 
valdžių ir jų kompetencijų barjerų. Susikū
rus atskirus namus ir pasiryžus atskirai gy
venti, tai buvo natūralu ir logiška.

O visgi sveiko proto ir mužikiškos išmin
ties baisas ilgainiui stiprėjo. 1940 metų ir 
vėlesnės tragedijos, ištikusios Baltijos erd
vę, ji pagilino. Tarp mūsų tautų vaikų 
šiandien jau šimtais, gal tūkstančiais visur 
sutiksi gilios, „galutinės” vienybės šalinin
kų. Taip jaučia ir galvoja daugybė mūsų 
pavienių žmonių. Pats gyvenimas moko. Bet 
toliau tradicinės deklamacijos ir. šiandien 
dar nenueita. O to nebegana!

Bronys Raila

Sausio 21 d., 
bolo vienuolikė 
žaidė draugiškas rungtynes su S. Bavarijos 
lietuvių rinktine. Nežiūrint, kad kasseliečiai 
atvyko naktį praleidę kelionėje ir nepilnos 
sudėties, pergalę pelnė Lituanica 2:1 (1:0). 
Laimėjimas buvo iškovotas dėka didelio pa
siryžimo ir geros kovos dvasios. Seiminin
kai savo kai kuriais pavieniais žaidėjais 
techniškai buvo geresni, bet kaip vienetas, 
Lituanica buvo pranašesnė.

Pirmą kėlinį, slidžioje ir nelygioje aikštė
je, Lituanica buvo geresnis vienetas ir an
troje pusėje visiškai vyravo, nors priešinin
kai sudarydavo pavojingų momentų prie 
svečių vartų, kur puikiai gaudė Ilgūnas ir 
su atsidėjimu žaidė gynimas. 20 min. kas
seliečiai pelno baudinį, kurį Sipavičius 
(pereitais metais neprakirtęs nė vieno bau
dinio), prakerta. Tačiau po penkių minučių 
Burba įstrižu šūviu padaro 1:0. Baigiantis 
kėliniui, Ilgūnas sulaiko Labgevičiaus kirs
tą baudinį.

Antrame kėlinyje Lituanica pasirenka 
daugiau gynybos taktiką ir puolimą tempia 
tik abu kraštiniai ir vidurio puolėjas. 5 
min. Sipavičiaus kirstą antrą baudinį Trum
pis sulaiko. Žaidimas permainingas ir 25 
min. Lituanica veda 2:0. Sipavičius paduoda 
aukštą kamuolį ant vartų, vartininkas kumš
čiuoja į skersinį ir K. Miškinis su kūnu 
įneša į vartus. Po kelių minučių šeiminiu- I

— Šiais metais populiariausia sporto ša
ka pasaulyje — futbolas švenčia daug su
kaktuvių. Iš žymesnių daugiausia jų tenka 
anglų futbolininkams, kurie pirmieji futbolą 
pradėjo žaisti ir jį išplatino po visą pasau
lį. 85 metai sukanka Anglijos futbolo sąjun
gai — FA. Tais pačiais metais McGregor 
pirmenybėse įvedė taškų sistemą ir buvo 
pradėta žaisti pagal surašytas taisykles. Pir
mosios taisyklės tačiau buvo priimtos ly
giai prieš šimtą metų, Cambridge įvykusia
me studentų futbolo komandų atstovų suva
žiavime 1848 m. Viena iš svarbiausių tai
syklių buvo: kamuolį galima tik su koja 
pirmyn spirti... Prieš 75 metus įsisteigė 
Škotijos FA ir pirmą kartą buvo pravestos 
taurės varžybos. Prieš 70 metų, laike vienų 
Nottingham Forest rungtynių, pasigirdo 
pirmieji teisėjo švilpuko garsai. 188 metais 
prasidėjo Anglijos lygos pirmenybės. Pir
mosios dvylika komandų buvo: Accrigton, 
Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton 
Wanderers, Burnley, Derby County, Ever
ton, Notts County, Preston North End, Sto
ke City, Westbranwich Albion ir Wolver
hampton Wanderers. Iš jų devynios šiandien 
žaidžia I lygoje viena antroje ir dvi trečio
je lygoje. Seniausias lygos klubas yra Notts 
County (dabartinė Lawtono komanda), kuri 
įsisteigė 1862 metais. .

— Londono dienraštis „Daily Express”, 
kaip ir kiekvienais metais, paskelbė praėju
siu metų geriausius Anglijos sportininkus. 
Pirmoje vietoje eina kriketistas ir Arsenalo 
futbolininkas Denis Compton (užpernai tre

kams iš susigrūdimo pavyksta pasiekti gar
bės įvartį. Paskutines dešimt minučių rink
tinė užspaudžia Lituanicos vartus, tačiau 
išlyginti, prieš gerai žaidusį gynimą, nepa
vyksta.

Lituanica šią pergalę pelnė sekančios su
dėties: Ilgūnas; Gotautas, E. Ližaitis; Bru- 
neizeris, Afanasjevas, Sipavičius; K. Miš
kinis, St. Norvilaitis, Sabaliauskas, Baltra- 
monaifis, Burba.

Rinktinė: Trumpis; Langevičius; Kože- ■ 
niauskas, Sadauskas I, Sadauskas II; Baškys, 
Kalašinskas, Ciplys, Gražys, Šabonas.

Vasario mėnesį numatoma sužaisti revan- 
šinės rungtynės Kasselyje.

— Stalo teniso rungtynės Lituanicos fut
bolininkai — Seligenstadto Žaibas, baigėsi 
Žaibo naudai 7:1. Taškus pelnė: šeiminin
kams — Bichnevičius 3, Macijauskas su 
Rutkausku po 2; futbolininkams — Kazakh 
vičius 1, E. Ližaitis 0, K. Miškinis 0.

— Lituanicos stalo teniso pirmenybėse už
trukusiose visą savaitę, meisteriu tapo ne
nugalimasis Adomavičius, nepralaimėjęs nė 
vienos partijos. Jis surinko 11 tšk. su setų 
santykiu 22:3. Antroje vietoje liko jaunasis 
Raudys su 9 tšk. 18:7 setų sant., trečioje 
vietoje — Slėnis 8 tašk., 17:7. Toliau vieto
mis pasiskirstė: 4. Brantas 8 tšk. 18:11; 5. 
Moleris 6 tšk. 14:11; 6. Ratkevičius 6 tšk. 
14:4; 7. J. Ližaitis 5 tšk. 13:13; 8. E. Li
žaitis 4 tšk. 10:14. / km.

Sporto įvairenybės
čioje vietoje), antruoju — garsus žokėjas 
Gordon Jrichards; toliau: 3. Sten Morten
son (futbol.), 4. Peter Kane (boksininkas), 5. 
Joe Davis (bilijardo -meisteris), 6. Me Do
nald Bailey (lengvaatletas), 7. Reginald 
Harris (dviratininkas); 8. Fred Daly (gol- 
fininkas); 9. Vic Duggan (motociklistas); 10. 
Janette Altwegg (dail. čiuožikė). 1946 m. 
pirmųjų — Sidney Wooderson (lengvaatl.) ir 
Bruce Woodcock (boksin.) nesimato lentelė
je.

— Pagal prancūzų dienraščio „L’Equipe” 
konkurse, geriausiam 1947 m. prancūzų 
sportininkui išrinkti, dovana paskirta aštuo
niolikmečiui plaukikui, pasaulio rekordistul 
Alex Jany. Toliau seka: 2. Christian d’Oriol 
(fechtuotojas), 3. Marcei Hansenne (lengva
atletas), 4. Jean Sepheriades (irkluotojas), 5. 
Larbi Ben Barek (futbolistas), 6. Arifon 
(lengvaatletas), 7. Marcei Cerdan (boksinin
kas), 8. Jean Robic (dviratininkas), 9, Mady 
Moreau (plaukikė), 10. BergougUan (rugby).

— Naujųjų Metų dieną Škotijoje siautė
nepaprastai blogas oras. Trys I lygos fut
bolo pirmenybių rungtynės turėjo būti at
šauktos, o ketvirtosios — 22 minutes prieš 
pabaigą nutrauktos, nes buvo žaidžiama iau 
vandenyje. Nepaprastai smarkus lietus aikš
tę visiškai patvindė. Rungtynių nutraukimu 
sumanė pasinaudoti šimtai škotų, kurie tuo
jau prie kasos pareikalavo grąžinti pinigus, 
nes buvo likę žaisti dar daugiau 20 min. 
Klubo vadovybei atsisakius užmokėti, tau
pieji škotai sukėlė tokį triukšmą, kad turėjo ' 
įsikišti ir policija... km.
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„Išsyk komunistai manė, kad iš visų Bal
tijos tautų lietuviai jiems draugiškiausi. To
kią pažiūrą jie buvo susidarę ryšium su at
kaklia lietuvių rezistencija prieš vokiečius. 
Bet raudoniesiems okupantams teko labai 
greit nusivilti: lietuviai jų nekenčia kaip ir 
bet kuri kita jų tironijos smaugiama tauta. 
Lietuvos miškai pilni partizanų, ir pasiprie
šinimas raudoniesiems tenai netgi stipresnis 
kaip Estijoj ir Latvijoj. Si narsi ir nepa- 
jutagiama tauta gina savo liisvę nuo di
džiausio savo istorijoje pikto, ir raudonie
siems vergų gaudytojams ilgai dar nesi
seks pasiekti žymesnių rezultatų.

Taip liudija, pasak „The Baltic Review” 
žinių tarnybos (Nr. 50, 1947. XII. 31), de
vyni estų jūrininkai, kurie 1947 m. gruodžio 
7 d. laivu „Merituul” slapta atplaukė į 
Faludden uostą Gotlande. Jie buvo išplaukę 
iš Klaipėdos, kur Maskvos įsakymu stltelkti 
visų Baltijos valstybių žvejų laivai. Iš 40 
tralerių, žvejojančių Klaipėdos vandenyse, 
18 nominaliai priklauso tarybų Estijai, kiti 
— Lietuvai ir Latvijai. Visi tie traleriai pa
imti iš vokiečių, vienodi — apie 200 tonų, 
dvistiebiai, su galingais motorais. Pavadinti 
jie estiškai, latviškai, lietuviškai; Merituul” 
reiškia „jūrų vėją”. Klaipėdos žvejybos vir
šininkas rusas kaip ir daugumas jo tarnau
tojų. Sovietai labai nepasitiki nerusais žve
jais ir prekybos laivyno jūrininkais, bet ne
sant rusų priversti panaudoti kitus. Pasku
tiniu metu net į žvejybos laivyną grūdo vis 
daugiau mongolinių aziatų. Pirmenybė duo
dama komunistų partijos nariams ir nė vie
nos svetimos kalbos nemokantiems. Jūrinin
kams griežtai draudžiama svetimuose uos
tuose su bet kuo draugautis, bet liepiama 
stebėti visa, kas naudinga sovietų špionažui.

„Mums buvo leidžiama žvejoti netoliau 
kaip 20 jūros mylių nuo kranto”, pasakoja 
pabėgėlis. Mus laikė apsupę pakrančių sar
gybos laivai, tarp jų daug greitlaivių ir net. 
gana didelių karo laivų. Jeigu žvejų laivui 
pasitaiko peržengti ribą, sargybiniai tuoj li
pa ant kulnų, sakydami grįžti. Mums tepa
sisekė pabėgti tik dėka 
džio 5 d.”

Pabėgėliai teigia, kad 
gyventojų likę 600.000.
Nyheter” skelbia, jog pusė buvusių Estijos 
gyventojų ištremti arba pabėgę). Pabėgti į 
užsienius dabar jau esą nebeįmanoma, ta-

tiršto rūko gruo-

iš 1,1 mil. Estijos
(Švedų „Dagens

čiau atsiranda drąsuolių, kurie iš despera
cijos'rizikuoja. Repatrijavusieji DP be ce
remonijų išgabenami į Sibirą, kad niekam 
negalėtų papasakoti apie buitį Vakaruose. 
Estijoj dabar gyvenimas einąs taip, tarytum 
be Sov. S-gos daugiau pasauly nieko nebe
būtų. Daugelis estų, grįžusių ar grąžintų 
iš Švedijos, gelbėdami savo kailį įstoja į 
NKVD ir visa gerkle šaukia, kaip jie ver
gavę kapitalistams. Tremtinius Vakaruose 
komunistų spauda ir radijas vadina išdavi
kais; estai negali atsistebėti, kaip tų pačių 
sovietų propaganda saldžiais žodžiais vilio
ja DP grįžti namo. Tėvynėj ilikę estai nė 
kiek nepyksta ant savo tautiečių tremtinių, 
tik trokšta, kad jie pasauliui išaiškintų, ko
kioj klaikumoj skendi jų tėvynė. Tuoj po 
karo buvo tikima, kad taikos konferencijoj 
padarys tvarką, ir raudonuosius tironus pri
vers išsikraustyti. Dabar tas tikėjimas su
krėstas, bet žmonės iš nevilties tikisi, kad 
didžiosios deihokratinės valstybės, vis dėl
to realizuos savo paskelbtus aukštuosius 
principus. Tas tikėjimas ir tepalaiko žmo-

nes. Netoli Klaipėdos esančios net kelios 
koncentracijos stovyklos, kuriose sugrūsti 
ne tik kaliniai iš pačių Baltijos kraštų, bet 
ir vlasovininkai bei nubausti vokiečių karo 
belasviai. — „Dagens Nyheter” duoda pa
pildomų duomenų: tūkstančiai estų mobili
zuoti, bet ne į kariuomenę, o j darbo bata- 
lijonus Estijoj ir kitur. Visi buvę šauliai 
ištremti; kadangi daugelis ūkininkų buvo 
šauliai, tai dabar provincijoj lauko darbuo
se tematyti vaikai, moterys ir seniai. — Vi
dutinės darbininko pajamos 3—400 rb. per 
mėnesį. Sviesto arba taukų kg. kaštuoja 100 
—200 rb. už drabužių eilutę, jei gausi, moka 
3000 rublių. (E)

Skryningo - registracijos reikalu
Tik ką gauta iš IRO Centro Ženevoje per 

Tremtinių Tarnybos Valdytoją žinia, kad į 
vokiečių kariuomenę po 1943 m. pateku
siems kariams pabaltiečiams, o taipgi Klai
pėdos krašto lietuviams būsiąs pripažintas 
DP statusas. (LTB).

Lietuviškai per švedą radiją
Naujų metų vakarą' tarp 23—24 vai. Dr. 

J. Lingis per švedų radiją pasveikino lietu
viškai Švedijoje gyvenančius lietuvius. Po 
kalbos buvo transliuota lietuviška plokštelė 
„Kur lygūs laukai”, įdainuota Lietuvos ka
ro mokyklos choro. Jo kalbos tekstas:

Mieli lietuviai Švedijoje!
Prieš mus atsiskleidė Naujų Metų uždan

ga. Mūsų jėgos kaupiasi/ naujam darbui, 
naujiems uždaviniams. Nedalia išsklaidė mus 
po visus pasaulio pakraščius. Mes lietuviai, 
kurie radome užuovėją ir prieglobstį šioje 
laisvosios šiaurės šaly, esame daug laimin
gesni už savo kitus likimo brolius. Švedų 
tauta sutiko mus kaip žmones ir davė pro
gos kaip žmonėms įsijungti Į jų malonią 
visuomenę, o mes savo pozityviu darbu sten
giamės nors menką grūdą įkrauti į krašto 
aruodą. įžengę į naujuosius darbo metus, 
dar su didesniu atsidavimu ir sąžiningumu 
atlikime mums patikėtą darbą. Tai bus mū
sų padėka, mūsų atpildas už mus priglau- 
dusios švedų tautos vaišingumą. Ji įvertins 
tą mūsų įnašą.

Su naujais Metais ateina ir nauji troški-

mai, naujos viltys. Kaip ir visais nedalios 
metais, taip dar ir šiemet visi mūsų lūkes
čiai, visos mūsų viltys subėga į vieną troš
kimą, į vieną tikslą — į tėvų žemės laisvę. 
Likime ir toliau tvirti viltyje, nepalūžkime 
laukime. Mūsų troškimas išsipildys, nes 
teisybė ir teisingumas mūsų kovos sąjungi
ninkai. Sukaupkime jėgas naujiems uždavi
niams, paprašykime Aukščiausiojo palaimos 
savo darbams ir žygiams, ištvermės nesu
klupti sunkiame pabėgėlio kely, ir Naujų 
Metų varpams sugaudus, tarkime kartu su 
tremties poetu:
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai^ 
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje, 
Dieve Tėve mūsų, globoki mūs tėvynę 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija.

Perkelė Stades lietuvių stovyklų
Sausio mėn. 20—22 dienomis Stadės sto

vyklos lietuviai perkelti į pabaltiečių sto
vyklą Dedelstorfe (ties Wittingenu). Buvu
sios Stadės stovyklos patalpose CCG nori 
apgyvendinti anglams tarnaujančių lenkų 
šeimas.

Pats stovyklos perkėlimas buvo vykdomas 
traukiniais. Ypač sunku buvo šeimoms su 
mažais vaikais, nes vaikams pervežti nebu
vo duota jokių atskirų susisiekimo priemo
nių, jie turėjo keliauti sykiu su visais gy- 
ventojais šaltuose vagonuose. Buvo paža
dėta vagonus apšildyti, bet ir pradėjus šil
dyti, transporto sąstate parinktieji 
daugumoje buvo su sugedusiais 
įrengimais.

Tokiu nepatogiu laiku stovyklos 
.mas sunkiai buvo įmanomas. Stovyklos va
dovybė rūpinosi gauti leidimą nors porą 
mėnesių iškėlimą atidėti, bet mus globo
jančiose įstaigose nerado reikiamo suprati
mo. Pajėgesni vyrai, o ypač viengungiai 
gausiai talkininkavo persikėlime. Ir šiaip

vagonai 
šildymo

penkėli-

persikėlimo šeimoms be vyrų metu stovyk
los gyventojai viens kitam parodė daug nuo
širdumo.

CCG turint tendenciją kiek galima labiau 
glaudinti, stovyklos vadovybė negavo net 
visų pažadėtų patalpų, todėl laikinai susi
talpinta ankštai, nors pati stovykla turi ge
ras gyv, patalpas ir kitus įrengimus.

Iš Stadės čia atsikelta su visomis ten vei
kusiomis kultūrinėmis įstaigomis, pagrinde 
su gimnazija. Gaila tik, kad „Žingnių” re
dakcija atsidūrė šiuo metu gana nepatogio
je vietovėje, ir didelis' nuotolis nup Stadės 
kur pasiliko ir lietuviškasis šriftai Tačiau 
norima ir toliau nenutraukti pradėtojo dar
bo.

Naujosios stovyklos adresas: Dedelstort 
uber Wittingen, • Krs. Gifhorn, DP Lager, 
Litauische Post (20a). Visos leidyklos pra
šomos šiuo adresu siuntinėti anksčiau Sfa- 
dės paštui (A. Petrauskienei) siunčiamą 
spaudą. S. N.

Sudarytos literatūros premijoms skirti komisijos
.Šių metų literatūros premijoms skirti ko

misijos jau sudarytos. Jos gyvai nagrinėja 
1947 metais išėjusias lietuviškas grožinės 
literatūros knygas ir vasario 6—7 dienomis 
tars savo žodį. Patirta, jog komisijų nariai 
gyvai domisi V. Ramono „Kryžių” romanu, 
IČ Bradūno poema „Maras”, naujuoju 
Fausto Kiršos eilėraščių rinkiniu, Pulgio An
družio „Anoj pusėj ežero” ir kitais litera
tūros kūriniais. Švietimo Vadybos, BALFo 
ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos 
bus parskirtos vasario 6 d., gi knygų lei
dyklos „Patrios” premija bus paskirta va- 
vkrio 7 d.

Švietimo Vadyba ir šiais metais, paskyrė 
5000 RM. premiją. Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugija į komisiją paskyrė prof. J. 
Brazaitį ir'rašytoją Ant. Rūką, o Švietimo 
Vadyba — P. Daučį ir A. Merkelį.

BALFas paskyrė 3000 RM. premiją. Nuo 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Į 
komisiją įeina rašytojas H. Radauskas ir 

. rašytojas Ant. Gustaitis. BALFas 
ją paskyrė prof. A. Maceiną ir 
brauską.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
3000 RM. Komisiją sudaro B. Gaidžiūnas, 
A. Nyka — Niliūnas (Lietuvių Rašytojų 

. Draugijos atstovai). Nuo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus į komisiją įeina VI. Prosčiū- 
naitė ir vienas narys iš LRK. valdybos.

| komisi- 
Ben. Ba-

premija

Knygų leidyklos „Patrios” premija 3000 
RM. Komisijoje Lietuvių Tremtinių Rašyto
jų Draugiją atstovauja rašytojas L. Dovy
dėnas ir J. Girnius, o „Ptrios” leidyklą — 
P.. Lenktaitis ir Žukauskas.

2000 RM. literatūros premiją paskyrė 
„Mintis”. Lietuvių Rašytojų Tremtinių D- 
jos atstovai į jury komisiją bus paskirti šio
mis dienomis. „Mintį” atstovaus vyr. red.- 
leidėjas J. Vasaitis ir red. Henr. Žemelis.

1000 RM. literatūros premiją paskyrė 
„Naujasis Gyvenimas”. Ji bus įteikta už 
geriausia 1947 metais parašytą ir atspaus
dintą religinę novelę. Į komisiją iš Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugijos paskirta prof. 
St. Yla ir K. Bradūnas, o „Naujasis Gyve
nimas” — kun. — V — Bagdanavičių „Nau
jojo Gyvenimo” vyr. redaktorių ir prof. L. 
Dambriūną.

Kiekviena komisija susideda iš keturių 
narių. Jei balsai pasidalina pusiąu, nulemia 
toji pusė už kurią pasisako komisijos pir
mininkas. Komisijų pirmininkus išsirenka 
pačios komisijos.

Iškilmingas laureatam premijų įteikimas 
ruošiamas Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės išvakarėse, vasario 15 d., 17 vai. Fell- 
bache.

Tai bus graži tremtyje gimusios lietu
viškosios knygos šventė.

Tautiečiai
Diena už dienos' daugumas mūs tikimės 

apleisti stovyklas, iškeliauti į laisvas pa
saulio šalis įsikurti ten, kol ateis laikas ir 
galėsime grįžti mūsų brangiojon tėvynėn.

Kiekvienas išvykstąs platesniĮn pasaulin 
tampa mūsų tautos atstovu kitų tautų tar
pe. Kaip mūsų išeivis gyvens, kokią suda
rys apie save nuomonę, taip tenykščiai 
spręs apie mūsų tautą. Gražus elgesys, iš
tvermingas ir sąžiningas darbas aukštins 
mūsų tautą, kels užuojautą jos nelaimėse, 
artins jos išlaisvinimo valandą. Išsivežtos 
blogybės griaus ir tai kas mūsų tautos la
bui pasiekta.

Tad besirengdami naujam gyvenimo tarps
niu pasižvalgykime po savo stovyklas, at
kreipkim visu rimtumu dėmesį į pasitaikan
čias mūsų tarpe negeroves.

Tai šen tai ten pastebime per mįa tauti
nio aktyvumo ir susipratimo, nepakankamai 
religino jautrumo, o kartais - pritrūksta ir 
moralinio santūrumo, reikiamo moralinio 
aukštumo. Tačiau dauguma mūsų vardui ir 
ateičiai kenkiančių veiksmų kyla iš gir
tuokliavimo.

Katalikiškosios Akcijos Centras kviečia 
visus tautiečius į kovą prieš religinio, tau
tinio ir moralinio gyvenimo negeroves. Iki 
Sv. Velykų nusipurtykime nuo savęs šių ne
gerovių dulkes, kad Kristaus prisikėlimo 
šventę sutiktume visokeriopai skaidresni.

Artimiausiu žingsniu į šią veiklą pirmą
ją vasario mėn. savaitę (vasario mėn. 1—8 
d.) skelbiame blaivumo savaitę.

Gerb. stovyklų kapelionus prašome šiuo 
klausimu pasakyti bent po vieną pamoks
lą, žurnalistus — panagrinėti girtuokliavi
mo žalos klausimą spaudos skiltyse; medikus 
ir visuomenininkus — paskaitomis -ir paren
gimais parodyti tikrąją alkoholio žalą; o 
kiekvieną tautietį — privačiais pasikalbėji
mais ir tarpusaviu santykavimu įnešti savo 
dalelę kovoj prieš girtavimą. Tenelieka nė 
vienos vietos nė vienos srities kur būtų šis 
reikalas nej>aliestas. Sukruskime!

Lietuva pasauliui žinoma kaip katalikiš
kas kraštas. Tad visi visur ir visuomet pa- 
sirodykime sąmoningais katalikais ir tau
riais, giliai susipratusiais lietuviais!

Katalikiškosios Akcijos 
Centras.

Naujos knygos
Dr. V. Viliamas, ĮSIKŪRIMO GALIMY

BES UŽJŪRIO KRAŠTUOSE, Lietuvių emi
gracijos ir kolonizacijos problemos. Tekste 
14 paveikslų ir 4 žemėlapiai. Išleido Suda- 
vija. Viršelis dail. V. Vaitiekūno. Kaina 
Rm. 10.—

Liudas Dovydėnas, GYVENO KARTĄ 
KARALIUS. Iliustracijos dail. - 
kio. Išleido Sudavija.

Vyt. Alantas, DRAMOS

P. Osmols-

VEIKALAI, 
Aukštadvaris — 3-jų veiksmų ir Buhalte
rijos klaida — 3 v. Viršelis P. Osmolskio. 
Išleido „Mūsų kelias”. Kaina Rm. 8,— 

Alfonsas Gricius, ŽEME IR ŽMOGUS. 
Sonetai. Viršelis dail. Telesforo Valiaus. Iš
leido „Žalgiris” Wiirzburge. Kaina Rm. 4.-- 

MŪSŲ KALENDORIUS 1948 M. Redaga
vo A. Merkelis. „Mūsų Kelio” leidinys.

I. R. O PAIEŠKOJIMŲ (STAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL1O 

ieško sekančius asmenis: 
RIMKUS Jurgis, 20 metų; 
RIMKUS Mykolas, 51 metų; 
RIMKUS Elena, 42 metų; 
ROCIONA1TE Juzė, gim. 10.3.1922: 
ROCIŪNAS Valentinas, 39 m., iš Vilkaviškio 
RUMKIUKAS Andriekus, 25 m., iš Taurag. 
SESTOKAITIEN6 Elena, g. 1906, iš Pomer. 
SESTOKAITYTĖ Vida. s. 1935. iš Pomern.

Tikrai reikėtų rykščių . . .
Visais laikais nestigo Don-Kichotų, kovojančių su vėjo malūnais. Tai (vairūs 

manijakai ir šiaip avantiūristai, kurie suserga nepagydoma liga — pūsti prieš vėją, 
eiti (ir būtinai vienam) prieš srovę, visus juodinti, šmeižti, ardyti, na, o save tuo 
pačiu metu kelti aukštumon ir savo pasirinktą kvailą kelią laikyti idealiausiu ir pro
tingiausiu donkichotiškiems tikslams siekti.

Paprastai iš tokių „kovotojų” pasijuokiama ir niekas nekreipia rimto dėmesio, 
nes jie, kaip taisyklė, susilaukia liūdno ,galo. Ar pamišėlių namai, ar kitos Temi- 
dos įstaigos paima juos savo globon. Bet iki tas (vyksta, jie drumsčia vandenį ir 
klaidina visuomenę.

Turime ir mes savo tarpe tokių „neramios dvasios” piliečių. Vienas tokių yra 
platesnei visuomenei pažįstamas p. J. Paršaitis — Dr. Gabrys-Tautinas-Markiz de 
Garliava ir dar kitais titulais pasipuošęs asmuo.

Visiškai nenorėtume šio ašmens liesti, jei jo pragaištingas darbas su skleidžia
ma anonimine literatūra apsiribotų lokaliniais svaičiojimais apie tariamąją kovą 
dėl mūsų tautos laisvės ir savotiškas pažiūras t praeitį ir ateitf Palinkėtume jam 
tada ramios šenatvės ir geros sveikatos. Deja, jis ne tik mūsų visuomenę bando 
klaidinti, bet įvairiais memorandumais, raštais, reikalavimais apipila (vairių vals
tybių galvas bei tarptautines institucijas, kuriose sukelia nereikalingų abejonių, aiš
kinimosi ir mūsų įgaliotiems atstovams padaro nemalonumų.

Nors gerb. tautietis pasisako kovojąs dėl Lietuvos laisvės, demokratinės Lie
tuvos, tačiau jo gausi literatūra primena mums tuos metodus, ryšium su kuriais 
mūsų tėvynė prievartaujama ir kenčia negirdėtą priespaudą. Tik palyginkim jo lei
džiamą „Tautos Sargybos” laikraštpalaikj su bolševikine spauda. Tame laikraštpa- 
laikyje mes nersime nei vieno šviesesnio momento mūsų nepriklausomame valsty
bės gyvenime ir sunkioje laisvės kovoje bei dabar. Visų pastangos paniekintos, vi
sos partijos be išimties pasmerktos ir tik kur rašo Gabrys apie Tautiną ar Tauti
nas apie Gabrį šiek tiek aiškiau pasidaro, nes, anot „Tautos Sargybos”, „dr. Gab
rys turi didžiausią pasitikėjimą visų demokratiškai nusistačiusių lietuvių tiek ko
vojančioj Lietuvoj, tiek tremtyje ir dėl to Gabrys yra rimčiausias kandidatas ( 
Lietuvos prezidentus...”

Ką gi? Juk niekas negali drausti kam nors pretenduoti Į prezidentus. Ir vai
kai žaisdami kareiviukus kartais apsiskelbia generolais ar kariuomenės vadais. Ta
čiau aukščiau minėti žaidimai ( prezidentus lydimi „Tautos Sargybos” skleidžiamų 
šmeižtų bangos, randa tarybinėj spaudoj ir propagandoj didžiausios paramos, nes 
vienų ir kitų šaudoma Į tą patį taikinį.

Tačiau gerb. „prezidentas” nesitenkina būti vienas, be užnugario ir pritarimo, 
nors iš tikrųjų, visos tariamosios Baltijos Tarybos, „gausūs” parašai po memoran
dumais, redakcinės kolegijos ir bendradarbiai yra vienas ir tas pats „prezidento” 
asmenyje pilietis. Jis tariasi kalbąs visų lietuvių vardu, remiasi kovojančios tautos 
valia ir net bando atstovauti vyr. kovojančios Tėvynės organą Vlaką, skelbia jo 
atsišaukimus, „baudžiamojo skyriaus" sprendimus ir kt.

Netektų aiškintis, kad šie ir panašūs prasimanymai su faktinąja padėtimi nieko 
bendro neturi, o kiti „Tautos Sargybos” svaičiojimai yra tiek nerimti (ir iškraipytų 
faktų kratiniai, jog kiekvienas gimnazistas galėtų būti rimčiausias oponentas.

Taigi, don-kichotiškoms manieroms nėra ribų. Ir kai mūsų tremtinių spaudoje 
ši pragaištinga gerb. „prezidento” veikla buvo dešifruota, „Tautos Sargyboje” laik
raščių redaktoriams buvo paskelbtas mirties sprendimas, tačiau, tur būt, interpe- 
liavtis gailestingajam „prezidentui”, jis buvo pakeistas ( fizinę bausmę, (krečiant 
nuo 10 iki 100 rykščių.

Žinoma, juoktis galima, sveika ir būtina. Ne su kitu jausmu sutinka lietuviai 
šiuos „prezidento” sprendimus, tačiau teneužmiršta visi, jog ir juokas turi ribas, 
ypač tada, kai juo bandoma kaišioti lazdas ( visų mūsų siekimų vežimo ratus.

Tokiems humoristams, atrodo, tikrai reiktų rykščių...
Beje, mus siekia žinios, jog gerb. prezidento sveikata paskutiniu laiku šlubuoja 

ir gydytojai pataria ilgesnį gydymą psichiatrinėje ligoninėje. Jei tai pasitvirtintų, 
mes no kiek nesistebėtume, nes skleidžiama literatūra tik ir paliudytų šių gandų 
tikrumą.

Visiškai nenoromis ir be jokios blogos intencijos mes ilgiau apsistojome ties 
vienu charakteringu pavyzdžiu, kuris prikišamai parodo, kiek nereikalingų kalbų ir 
vienybę ardančių daigų gali sukelti vieno žmogaus nesveika vaizduotė.

Kyla klausimas, ar po visų tų išdaigų mes turime pilvus susiėmę gardžiai nu
sijuokti, ar susimąstyti, apsižvalgyti apie save ir kažko paieškoti. Gal tokių „pre
zidentų” ir „neramios dvasios” tautiečių daugiau esama? Kurie taip pat aiškina, 
jog tik mes vieni esame teisūs, tik mūsų pažiūros neklaidingos, visuotinės, tik mes 
kovojame, o visi kiti... niekai!

Visa tai apsvarstykime, tik su gera valia, be pykčio ir pagiežos. /
HENR. ŽEMELIS

jų bobutės seserė- 
18,75 milijonus do-

laikraščiai ieškojo

Du nauji milijonieriai
Berlynas (Dena). Kaip rašo „Der Abend”, 

Berlyne gyvenanti 23 m. amžiaus mašininkė 
ir jos brolis paveldėjo 
čios, mirusios 1930 m., 
lerių.

Ilgus metus pasaulio
turto paveldėtojų, kol 1938 m. Philadelphi- 
jos teismas pripažino paveldėjimo teisę 14 
m. amžiaus Uršulei Bauer.

Kilęs karas sutrukdė paveldėjimą perimti. 
1945 m. ji buvo bepradedanti netekti vilties, 
bet netikėtai iš Philadelphijos gavo raštą, 
kad ji iki 1947 m. vasario 22 d. turi at
vykti ir asmenišku parašu pakvituoti turtų 
perėmimą. Tačiau dėl sunkumų gauti pasą 
ta jos kelionė negalėjo įvykti.

MATUOS ŽEMES RUTULĮ
Washingtonas (Dena/INS). Kovo mėn. į 

Tolimuosius Rytus ir Aleutų salas išvyks 
nemaža mokslininkų, kurie iš naujo nori 
nustatyti žemės rutulio dydį ir išvaizdą.

Roma (Dena/Reuteris). Italijos ministeris 
pirmininkas de Gasperis „II Messagero”. 
laikraščio atstovui pareiškė, kad 
no keisti visuotinių rinkimų laiką, 
matytas balandžio 17 dieną.

Roma (Dena/INS). Popiežius
priėmė privatinėje audiencijoje lenkų kar
dinolą Hlondą, kuris padarys Popiežiui da
bartinės Lenkijos būklės apžvalgą.

Washingtonas (Dena/INS). Prezidentas 
Trumanas pareiškė, kad kiekvienas kvalifi
kuotas Amerikos pilietis demokratų sąraše 
turėtų daugiau šansų būti išrinktu į prezi
dentus, negu. Henrys Wallace kaip trečios 
partijos kandidatas.

jis nema-
kuris nu-

Pijus XII

Londonas (Dena/INS). Britų sostinės po
litiniuose sluoksniuose laukiama, kad ne
trukus bus imtasi priemonių Bevino siūly
mams įgyventi. Kalbama apie galimą D. 
Britanijos, Prancūzijos, Benelukso, Italijos ir 
Portugalijos užsienių reikalų ministerial 
konferenciją.
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