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Plati JAV pagalbos programa '
Prasys kongresą skirti 570 mil. dol. Kinijai. — Numatoma papildomu sumii karinei pagalbai Graikijai ir Turkijai

Washingtonas (Dena). Pasak Reuter} oficaliai pranešta, kad JAV užsienio Paskelbtąją Kinijos programą Washing- Oslo (Dena/Reuteris). Norvegijos užsie-
reikalų ministerija netrukus prašys kongresą paskirti 570 mil. dolerių Kinijai ir pa
pildomų sumų karinei pagalbai Graikijai bei Turkijai. Taip pat pranešama, kad JAV 
ketina per 15 mėnesių, skaitant nuo balandžio mėn., iš viso išleisti 9.330 mil. dol. vi
sose pasaulio šalyse, kurios (eina j Marshallio pagalbos programą. Į Šią sumą (eina 
ir tie 6,8 milijardai dolerių, kurie buvo jiumatyti kaip pirmoji Amerikos pagalba pa
gal Marshallio planą. Dar nėra tikslios kalkuliacijos dėl naujosios karinės pašalpos 
Graikijai ir Turkijai, kuri bus papildomas priedas prie praėjusiais metais abiem 
tiems kraštams suteiktų 400 mil. dolerių.

Aktualus karinis apmokymas
New Yorkas (Dena/Reuteris). Ketvirta- 

dienj prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
JAV, jvesdamos visuotinį karinį apmokymą, 
paims iniciatyvą pasaulinės taikos kūrimo 
darbe. „Jei mes lauksime, kol karo debe
sys pakils, tą inicatyvą mes būsime pra
radę”.

Laiku panaudotos saugumo priemonės pa
deda garantuoti taiką. Visuotinis karinis 
apmokymas, toliau pareiškė Trumanas, yra 
patikimiausia priemonė eventualiam ant
puoliui sutiki ir parodyti, kad Amerika sa
vo laisvei ginti yra pasiruošusi ir apsispren
dusi.

įsakė slėpti Marshallio plana
Viena (Dena). Austrijos valdininkai penk

tadienį pranešė, kad sovietų vyriausioji va
dovybė Vienoje visų miestų burmistrams 
išsiuntinėjo raštą, kuriuo įsakoma gyvento
jams Sieko neskelbti apie Amerikos pagal
bą Austrijai.

Dekretų uždrausta iškabinti plakatus apie 
įvairius pobūvius ir šokių vakarus, pirmiau 
negavus sutikimo iš sovietų karinės val
džios.

Paskelbus dekretą buvo pašalinti visi 
Austrijos vyriausybės plakatai, kuriuose bu-

Minėtuosius skaičius laišku pasiuntė JAV 
ambasadorius Anglijoje L. Douglasas sena
to užsienio reikalų komisijos pirmininkui se
natoriui A. Vandenbergui. .

9.330.000 dol. suma apima visas JAV nu
matomas išlaidas užsienio pagalbai per pir
muosius 15 mėnesių, vykdant Marshallio 
planą. Į ją neįeina lėšos, mokamos Jungt. 
Tautoms ir prie jų priskirtoms tarptauti
nėms organizacijoms.

Douglaso apskaičavimais Amerikos iš
laidos pasiskirstytų šiuo būdu: Marshallio 
planui 6,8 mljrd. dol., okupuotiems kraš
tams 1,4 mljrd. dol., karo sunaikintų Filipi
nų atstatymo programai ir karo dalyvių 
pašalpoms 133 mil. dol., o 1 mljrd. dol. — 
pagalbai Kinijai, karinei paramai Graiki
jai ir Turkijai, Japonijos ir Korėjos atsta
tymui, tarpamerikiniam bendradarbiavimui 
ir Triesto sričiai.

Douglaso pareiškimu, iš pastarojoje pro
gramoje suminėtų punktų tik Kinijos pro
grama esanti tiek apdorota, jog jos reika
lams esą galima nurodyti apytikrią sumą, 
būtent, apie 570 mil. dol. Laikui atėjus jis 
galėsiąs paskelbti ir kitų planų smulkme
nas.

Informuoti sluogsniai mano, kad karinė 
pagalba Graikijai ir Turkijai sudarys apie 
300 mil. dot

tono valdiniai sluogsniai laiko esant įvadu 
į ilgametę atstatymo programą.

JAV senato užsienio politikos komisijos 
pirmininkas senatorius A. Vandenbergas 
penktadienį pasisakė, kad Marshallio planui 
skirtąją sumą reikia sumažinti, jei jau lė
šos būtinai reikalingos balandžio 1 d. Ket
virtadienį užsienio reikalų ministerijos pa
reikalauta suma Trumano doktrinai vykdy
ti Vakarų Europoje Amerikos sostinėje su
kėlė baimę, kad kongresas gali ją gerokai 
apkarpyti. Taip pat manoma, kad gali būti 
stipri opozicija dėl papildomų sumų skyri
mo Turkijos ir Graikijos kariuomenėms.

Lėšų skyrimas Kinijos pagalbos progra
mai laikomos labiau galimu dalyku, nors 
reikalaujamoji suma yra dveja didesnė už 
Marshallio anksčiau nurodytąją.

nio reikalų ministeris H. Langė šeštadienį 
pareiškė Norvegijos parlaniente, kad Euro
pa turinti Marshallio plano pagalba panai
kinti prarają tarp Rytų ir Vakarų. Europos 
atstatymo programa padės nugalėti krizę ir 
sukurti pastovius ūkinius, socialinius ir po
litinius santykius. Langė ypač pasidžiaugė 
užs. reik, ministerio Marshallio pareiškimu, 
kad atstatymo programa nebus saistoma su 
jokiomis politinėmis sąlygomis. Be Ameri
kos pagalbos būtų neišvengiamas daugelio 
Vakarų Europos valstybių ūkinis susmuki
mas. Tat galėtų turėti tokių -politinių pada
rinių, kurie pakenktų Vakarų Europos de
mokratinėms vyriausybėms ir sukeltų di
delį tarptautinį įtempimą.

• Soviet' atominė
Paryžius. (Dena/Reute, .s). Stanislovas 

Kozielskis, kuris sakosi buvęs sovietų vals
tybinio atomo tyrinėjimo centro tarnauto
jas Sterlitamake, šeštadienį pareiškė „Figa
ro” dienraščio atstovui, kad pirmoji sovie
tinė atominė bomba su laiko degtuvu ne
sprogusi praėjusių metų bandyme, kuris 
buvo atliktas Urale.

Pasak Kozielskį, atominė bomba teturėjo 
tik 850 gramų cheminės sprogstamosios 
medžiagos, kadangi bandymo uždavinys rei
kalavo, kad sprogimas įvyktų beveik po tri
jų valandų.

Visiškam nepasisekimai tirti sudaryta ko
misija nerado jokios konstrukcijos klaidos 
ir todėl paskelbė, jog vienoje iš trijų įmo-

bomba nesprogo
nių buvo padarytas „sabotažas”. Kozielskis 
pareiškė, kad vėliau vyresnė įstaiga jį at
leidusi iš pareigų. Po to jis per Lenkiją ir 
Čekoslovakiją pabėgęs iš Sovietų Sąjun
gos.
KOMUNISTUS PERSEKIOJA BAIMĖS 

ŠMĖKLOS
Paryžius. (Dena/INS). Komunistų „Hu- 

manitė” laikraščio vyr. redaktorius O. Cog- 
nidt, pasak AFP, penktadienį pareiškė, kad 
generalissimus Franco skirsiąs du milijar
dus pesetų trylikai oro ir jūrų atramos 
punktų statybai, kurie būsią panaudoti kaip 
amerikiečių prietilčiai Europoje.

Kinų komunistų daliniai paėmė Liadyan- 
go miestą, žymų geležinkelių mazgą .už 
60 km į pietus nuo/Wukdeno. (D)
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Pertvarkyta bizonos ūkio taryba
Berlynas (Dena). Anglai ir amerikiečiai 

kartu penktadienį paskelbė proklamaciją dėl 
ūkio tarybos* pertvarkymo. Sujungtos ūkio 
srities administracija sudaroma iš ūkio 
tarybos, kraštų tarybos, administracijos 
tarybos, personalo skyriaus, statistinės va
dybos ir teisių skyriaus. Okio taryba bus 
sudėta iš 104 atstovų.

ūkio tarybai suteikta teisė amerikiečių 
ir anglų okupacinėse zonose priimti ir 
leisti įstatymus beveik visoms ūkio sritims, 
įskaitant finansų, muitų, mokesčių ir kre
dito reikalus į jos kompetenciją. Priimtieji 
įstatymai turės būti kontrasignuojami dvie
jų valstybių kontrolės vadybos. įstatymus 
pirmos instancijos teismų steigimo reikalu 
galės leisti tik ypatingu dviejų valstybių 
kontrolės vadybos įgaliojimu.

„Marshallio plano dieną" Amerikoje pa
skelbti pasiūlė vienas amerikietis. Jo ma
nymu, tą dieną renkant aukas Europos 
atstatymui gyventojai galėtų duoti, be ko 
gali patys išsiversti. Marshallis padėkojo 
už mintį, bet jo įdėtą 250 dol. čekį grą
žino, paaiškindamas, jog įstatymas jam 
draudžia imti pinigus iš privačių as
menų. (D)

Prancūzijos gydytojai streikuos kovo 1 d. 
dėl jų apkrovimo dideliais mokesčiais. (D)

vo skelbiama, kad 60°/o maisto normos įga
benama iš J.A. Valstybių.

Sukėlė geni vilčių
Briuselis (Dena). Pasai AFP, britų pre

kybos rūmų vaišėse ketvirtadienį Belgijos 
ministeris pirmininkas P. H. Spaakas pa
reiškė, kad Bevinas. sukėlęs Belgijoje ir ki
tuose kraštuose milžinišką viltį, kurios ne
dera sužlugdyti. Spaako nuomone, geriau
siai taiką laiduoti galinti stipri Vakarų 
Europa. Prancūzijos ir D. Britanijos siū
lomosios sutartys reikėtų papildyti ūkine 
unija. «

Danija nenori gilinti prarajos
Bad Nauheimas. (Dena). Danijos ministe

ris pirmininkas Haasns Hedtofftas, pasak 
BBC, pareiškė, kad ne Danijos ar Skandi
navijos interesas dalyvauti bet kuriame su
sibūrime, kuris, jo nuomone, pagilintų pra
rają tarp abiejų Europos jėgos grupių. Da
nija neprisidės nė prie vienos grupės, bet 
ji visada atliks savo pareigas kaip šiaurės 
valstybė ar kaip JT narys.

Sovietai spaudžia Turkija
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministerija ketvirtadienį paskelbė me
morandumą, kuriame kaltina sovietus, kad 
pastoviai, spaudžia Turkiją. Tuo būdu tas 
kraštas ir toliau turi laikyti karo meto di
dumo kariuomenę. JAV užsienio reikalų 
ministerija ypač pabrėžia sovietų reikala
vimą bendrai kontroliuoti Dardanelus, o 
taip pat jų pretenzijas į plačias sritis rytų 
Turkijoje. Ryšium su tais reikalavimais 
gali kilti ginkluotas konfliktas, jei Turkija 
jiems atkakliai priešinsis.

Patys muša, patys rėkia
Maskva (Dena/INS). Sovietų užsienio 

reikalų ministeris Molotovas . ketvirtadienį 
Maskvoje pasirašytą sovietų rumunų drau
gystės ir savitarpio pagalbos paktą api
būdino, kaip naują Stalino užsienio politi
kos laimėjimą ir reikšmingą įnašą taiką 
mylinčioms demokratinėms valstybėms. Tas 
paktas šiuo metu įgyja ypatingą reikšmę, 
nes imperialistinių kraštų karo kurstytojai 
daro visa, kad suorganizuotų prieš demo
kratinius kraštus nukreiptą bloką.

Priešininkai gedi 
Gandžio: Pakista
no užs. r. min. Z. 
Khanas (kairėje) ir 
Indijos ats. = O.

Ayyangaras.

(Dena-INP-Bild)

Prancūzija ir Ispanija atidaro sienas
Madridas (Dena). Prancūzijos ir Ispani

jos vyriausybių atstovai Madride ketvirta- 
' dienį pasirašė sutartį, pagal kurią vėl ati- 
' daroma siena tarp šių dviejų valstybių.

Pirmiausia siena atidaroma žmonėms, o 
' paskum prekėms. Pasak AFP, paskiau bū
sianti pasirašyta ir prekybos sutartis 1943 

Į m. sutarties pagrindu. Oficialus komuni
katas paskelbtas sekmadienį.

Į Iš gerai informuotų Madrido sluoksnių 
pareiškiama, kad sutartis dėl sienos atida- 

i rymo, kuri išbuvo beveik dvejus-metus už- 
! daryta, esanti sėkminga užbaiga ilgokų de
rybų tarp abiejų valstybių ir, gal būt, pa
dėsianti didesniam tarptautiniam susiprati- 

i mui su kitomis tautomis.

Sovietai grasina Iranui

Galimas dalykas, kad šios sutarties dėka 
Ispanijai būsiąs išlygintas kelias ir į Mar
shallio pagalbas planą. (

KASMIRO KLAUSIMAS SAUGUMO 
TARYBOJE

New Yorkas (Dena). Saugumo Taryba 
vėl pradėjo svarstyti Kašmiro klausimą. Bu
vo nagrinėjami du Belgijos siūlymai, ku
riuose reikalaujama tučtuojau sustabdyti 
Kašmire ginkluotus veiksmus ir sudaryt! 
tarptautinę komisiją, kuri prižiūrėtų tame 
krašte balsavimus. Jau anksčiau Taryba su
tiko su Pakistano ir Indijos delegacijų nu
tarimu padaryti Kašmire visuotinį balsavi
mą, kuriuo tauta pasisakytų, kam ji nori 
priklausyti: Indijai ar Pakistanui.

Italijos vyriausiasis tribunolas išaiškino, 
kad konstitucijos § 25 negali būti taikomas 
Italijos antifašistiniams įstatymams. Tame 
paragrafe sakoma, kad niekas negali būti 
baudžiamas už nusikaltimus, jei prieš juos 
nebuvo atitinkamo įstatymo nusikaltimo

•metu. (D)

Washingtonas (Dena/OANS). JAV pa
siuntinys Irane G. V. Alienas trečiadienį Te
herano spaudoje pareiškė, kad sovietų no
toje, kurioje pasisakoma dėl amerikiečių 
karinės misijos Irane' veiklos, yra ne tik 
nuo pradžios iki galo iškreipti faktai, bet 
joje yra ir paslėpti grasinimai, kas dar la
biau apgailėtina'.

Kaįp ta nota buvo paskelbta spaudoje, 
toliau pareiškė Alienas, atrodo kaip aiškus 
bandymas padaryti įtaką Irano parlamento 
šiuo metu daromiems sprendimams.

Jeigu pagaliau sovietų teigimai būtų tei
singi, tai notos įteikimas reiškia kišimąsi Į 
Irano vidaus reikalus. Amerikiečių tarėjai 
tol bus Irane, kol tai atrodys Irano vyriau
sybei reikalinga. Irano vyriausybė kiekvie
nu metu gali amerikiečių tarėjų veikimą 
nutraukti, kai tik jai atrodys jų buvimas 
nereikalingas.
SOVIETAI PROTESTUOJA PRIES AME- 

, RIKIECIŲ ELGESĮ AUSTRIJOJE
Maskva (Dena/Reuteris). Tassas šeštadie

nį pranešė iš Vienos, kad vyriausioji sovie
tų kariuomenės vadovybė Austrijoje pareiš
kė protestą amerikiečių kariuomenės vado
vybei dėl provokacinio amerikiečių karinės 
policijos elgesio su tarnybą einančiais rau
donarmiečiais.

Notoje amerkiečių karinei policijai pri
kišama, kad ji mušusi raudonarmiečius, 
bandžiusi pasigriebti belaisvius, kuriuos 
lydėjo raudonarmiečių daliniai, ir pagrobu
si vieną sovietų pilietį, kuris iki šiol dar

negrįžęs, nors sovietų įstaigos ir protesta
vusios. Sovietų generolo Teinjevo laiške 
sakoma, kad jei kartotųsi, panašūs inciden
tai, raudonarmiečiai būsitį priversti pasi
stengti apsiginti.
KORĖJOS KLAUSIMAS MAŽOJOJE JT 

PILNATYJE
Seulas (Dena). JT Korėjos komisija, pa

sak AFP, penktadienį nutarė Romios klau
simą perduoti mažajai JT pilnačiai. Dėl 
priešiško sovietų įstaigų elgesio Siaurės 
Korėjoje komisijai pasidarė neįmanoma 
įgyvendyti JT pilnaties 1947 m. lapkričio 
14 d. nutarimus.

PROGRAMA KOMUNIZMUI ĮVEIKTI
Washingtonas (Dena/INS). Vyriausiasis 

valstybės gynėjas Tomas Clarkas kongreso 
komisijai priešamerikinei veiklai tirti pa
reiškė, kad Amerikos komunistų programa 
yra pavojingas reiškinys, ir jis pateikė 
aštuonių punktų programą komunistams ir 
kitiems revoliuciniams veiksniams įveikti 
Clarkas pabrėžė, kad pirmiausia kovai su 
komunistais kongresas turi žymiai pagriež- 
tinti įstatymus. Tačiau komunistų partijų 
JAV nereiktų paskelbti už įstatymų ribų, 
kadangi tokios priemonės paskatins juos 
organizuotis nelegaliai.

Clarkas toliau pasakė, 
Amerikos visuomenė yra 
bi. Kava su komunistais
gą. Laimėjimas yra tikras, pastoviai 
tai persekiojant jų organizaciją bei 
žiant ir viešumon iškeliant jų revoliucinį

kad, jo nuomone, 
pasidariusi 
daro gerą

pasta- 
pažan- 
ir kie- 
pabrė-

padarius viešoji nuomonė 
komunistų jėgos bus pa- 

toliau pasakė, kad teisin-

charakterį. Tai 
bus nuteikta, ir 
kirstos. Clarkas 
gurno ministerija be atodairos persekioja
revoliucinių grupių veikimą ir persekios. 
Tačiau svarbiausia nuolat budėti. Stipriai 
Amerikai nereikės bijoti komunizmo ar ku
rios kitos svetimos pasaulėžiūros.

PAAIŠKĖJO, IS KUR KILĘS WALLACES 
(KVĖPIMAS

Columbus (Dena/INS). H. Wallacė pra
dėjo savo rinkiminę kampaniją į preziden
tus. Ta proga jis pareiškė, kad, jo nuo
mone, Amerikos komunistai JAV nesudaro 
jokio pavojaus. Jis laiko nepagrįstomis tas 
pažiūras, kurios teigia, kad komunistai 
norį jėga nuversti JAV valdžią.

Pagalba ir Persijai
Washingtonas (Dena/Reuteris). Respubli-1 Rytų naftas šaltinius nuo agresijos, 

kininkų atstovai F. Boltonas ir Sh. Merrd- | 
was, darydami pranešimą apie padėtį Ar
timuosiuose Rytuose, šeštadienį pasiūlė kon 
gresui suteikti pagalbą ir Persijai tokiomis 
pat sąlygomis, kaip Graikijai ir Turkijai 
Abu atstovai praėjusią 
rūmų užsienių politikos 
apvažinėjo Artimuosius 
lauja paramos Persijos 
būtų sutrukdytas sparninis 
Turkijos užpuolimas per Persijos terito
riją.

Atstovų pranešime toliau sakoma: „Jei 
Sovietų Sąjunga ryžtųsi peržengti siena į 
pietus, niekas negalėtų jos žygiavimo su
laikyti. Mūsų saugumui nėra nieko reika- 
lingesnio, kaip sudaryti naujas ir plačias su
tartis tiek su Persija, tiek su Saudžio Ara
bija.”

Sudarius atitinkamą sutartį su karaliumi 
Ibnu Saudžiu ir reikalui turint galingą oro 
laivyną, JAV galėtų apsaugoti Vidurinių

vasarą su atstovų 
pagalbos komisija 

Rytus. Abu reika- 
kariuomenei, kad

Graikijos ir

• Pr*_ 
nešime pabrėžiama, jog Persija turi būti 
stipri, kad galėtų pasitaikiusiam priešui at
sispirti. Paskola Persijai būtų naudinga in
vesticija, nes kreditus garantuoja naftoą 
šaltiniai.
NELEGALIOS IMIGRACIJOS ŠALTINIS

Londonas (Dena/Reuteris). Didžioji Bri
tanija pareiškė griežčiausią protestą Bul
garijos vyriausybei, kad iš Bulgarijos Juo
dosios jūros uostų laivais gabenami nelega
lūs žydų emigrantai į Palestiną. Notoje, ku
ri jau buvo įteikta sausio 31 d. D. Brita
nija atsako į Bulgarijos vyriausybės sausio 
10 d. paaiškinimus, ir nurodo, jog ji tu
rinti pagrindo manyti, kad nelegalių emi
grantų laivai „Pan York” ir Pan Crescent” 
tikrai išplaukę į Panamą. Tačiau toliau no
toje nurodoma, jog tuo tarpu paaiškėję, kad 
per 15.000 keleivių pasuko į Palestiną.

Milžinišką lėktuvešį ketina statydintis 
JAV karo laivynas. Jo vandens išspaudknas 
sudarys nuo 60.000 lig 80.000 ta (D)
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 Trumpos žinios 
ARGENTINA, 600 JAV ir Kanados auklėtojų JT auklė- 

Argentinos karo laivynas darys manevrus J"110 klausimų institutas pakvietė trijų die- . ... J nu nnccsrl’/in Sprixmarac nrasid^s vasarioAntarktikos srityje. (D)
AUSTRIJA

Dingo studentas. Čia pasigendama^vieno 
studento. „Vienos Kurjeris” rašo, kaa jį už
puolė šeši vyrai sovietų uniformomis ir 
areštavo. Tai yra jau trečias dingęs studen
tas. (D).

Sovietų rumunų sutartį „Pravda” vaiz
duoja kaip smūgį, suduotą naujo karo kurs
tytojams. (D).

nų posėdžio. Seminaras prasidės vasario 
26 d. (D)

KINIJA
Mukdenas apsuptas. Kiniečių komunistai 

labiau suveržė žiedą aplink Mukdeną. Mies
te girdėti stiprus artilerijos dunksenimas. 
Vyksta smarkūs mūšiai. (D).

dunksenimas.

OLANDIJA 
ginklas prieš

Žemės ūkio krizė sovietuose

D. BRITANIJA
Kolonijų konferencija. D. Britanija pa

kvietė savo teritprijas Afrikoje atsiųsti at
stovus konferencijos nuo rugsėjo 27 lig 
spalio 8 d. (D).

Jungtinių Afrikos valstybių steigti neke
tinama, — trečiadienį žemuosiuose rūmuose 
pareiškė kolonijų ministeris, (D).

Nedaro skirtumo. Vienas pasaulinės sio- 
•nistų organizacijos valdybos narys vieša
me laiške „Times” dienraščiui pakaltino D. 
Britanijos vyriausybę, kad ji nedaranti 
skirtumo tarp žydų gynybos ir arabų 
agresijos Palestinoje. (D).

• D. Britanijos Transjordanijos derybos 
penktadieinį pasibaigė susitarimu, kad da
bartinės sutarties revizija atidedama lig 
Arabų lygos 
Kaire. (D).

konferencijos pabaigos

CEKOSLOVAKIJA
Atpratusių alkoholikų klubas įsteigtas 

Prahoje. Klubo nariai gelbsti vieni kitiems 
susilaikyti nuo gėrimo. (D).

DANIJA
JT generalinis sekretorius Trygvė Lie 

penktadienį lėktuvu iš Kopenhagos išskrido 
į New Yorką. (D).

Kasdien po kiaušinį olimpinių žaidimų 
dalyviams duoti pasižadėjo Danija. Į tuos 
Londone vasaros metu įvyksiančius žaidi
mus švieži kiaušiniai kasdien bus pristato
mi lėktuvais. (D).

Krikščionybė — geriausias 
komuni^ną. Olandijos minisferis pirminin
kas pareiškė savo įsitikinimą, kad komu
nizmą geriausiai galima įveikti krikščioniš
kos pasaulėžiūros plėtimu ir socialinio tei
singumo vykdymu. (D)

PALESTINA
Dalybos gali neįvykti.’ Jewish Agency 

Amerikos skyriaus pirmitoinfas pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad kai kurie JAV 
vyriausybės nariai bendradarbiaują su D. 
Britanija, norėdami panaikinti Palestinos 
padalijmą. Žydų valstybė nepageidaujama 
dėl to, jog privengiama arabų baudžiamųjų 
žygių į amerikiečių naftos šaltinius. (D)

PRANCŪZIJA
2.200.000 falsifikuotų dolerių. Amerikos 

agentai kartu su prancūzų policija atrado 
viename ūkyje netoli Marseilles. (D)

Paryžiaus komendantas nusižudė. Buv. 
generolas Otto von Stūlpnagelis, karo me
tu buvęs Paryžiaus komendantas, penktadie
nio rytą kalėjime, savo kameroje, nusižudė.

Iš Rytų Europos Valstybių pabėgę socia
listų veikėjai Paryžiuje įsteigė nepriklauso
mų socialistų uniją Europai išlaisvinti.

RUMUNIJA
18 ministerių ir viceministerių, dalyvavu

sių Antonescaus vyriausybėje, penktadienį 
nuteisė Sofijoje. Nuteisti nuo 5 metų lig 
gyvos galvos kalėti. (D)

EGIPTAS
Arabų lygos valstybės keturių didžiųjų 

užsienio reikalų ministerių tarybai įteikė 
skyrium vienodas notas, kuriomis jos reika
lauja nepriklausomybės suvienytai Libi
jai. (D)

GRAIKIJA
Nuteisti mirti. Makedonijoje karo teismas 

nuteisė mirti dvidešimt komunistų. (D),
Skandins svetimus laivus. Graikijos laivy

nas gavo įsakymą skandinti kiekvieną ne
pažįstamą povandeninį laivą, sutiktą Grai
kijos vandenyse, Be to, oro laivynas gavo 
įsakymą teritoriniuose vandenyse žvalgyti 
povandeninius laivus. (D).

IRAKAS
Irakas sutinka derėtis iš naujo su D. Bri

tanija ir reviduoti 1930 m. anglų irakiečių 
sutartį. (D)

SOVIETŲ S-GA 
Sovietų spauda 

Paryžiaus komu
nistų laikraščio „Humanite” interview su 
buvusiu Paryžiaus spaudos attache Mask
voje Jeanu Catala. Tame interview sakoma, 
kad Prancūzija draudžia visas informacijas 
apie Sovietų Sąjungą, išskyrus tas, kurios 
teikia britų ar amerikiečių šaltiniai. (D). _ 
/ Prieš sovietų ragus. 20 krovikų ameri
kiečių šeštadienį atsisakė krauti vieną so
vietų prekinį laivą, kol pagal tarptautinius 
papročius sovietij karininkai sutiko ant 
stiebo iškabinti JAV vėliavą. (D)

TRIESTAS
50.000 svarų premija. Laisvojo Triesto 

miesto britų amerikiečių zonos britų ko
mendantūra paskyrė 50.000 svarų premiją 
tam asmeniui, kurio nurpdyniu bus atrastas 
nuo vasario mėn. 1 d. dingęs britų gran
dinis Scottas. (D).

Prancūzai persekioja, 
penktadienį išspausdino 
nistų laikraščio

d. dingęs britų gran-

ITALIJA
Jūrininkų streikas Italijoje tebevyksta. 

Prie jo yra prisidėję ir uostų darbininkai. 
Didesnieji miestai negauna būtinosios 

- reikšmės prekių. Civitaveccioje, Rymo 
uoste, laivus iškrauna kareiviai. (D).

G. Saragatos vadovaujamų socialistų kon
gresas Neapolyje nutarė būsimuose rinki
muose neslblokuoti su jokia partija. (D).

Vyriausybė patvirtino potvarkį, kuriuo 
uždraudžiama dalyvauti bet kuriose priva
čiose karinį Charakterį turinčiose draugijo
se. Už tai baudžiama nuo dvejų iki dešim
ties metų kalėjimu. (D).

J. A. VALSTYBES
55 svarus opiumo konfiskavo JAV krimi

nalinė policija iš vieno anglų laivo New 
Yorko uoste. Laivas buvo atplaukęs iš In
dijos. Dalis kiniečių įgulos suimta. (D)

JAV karo ministeris vyks inspektuoti Pa
namos kanalo gynybos įrengimų. (D)

TURKIJA
Oriento ekspresą, nes 

negarantuoja saugaus
Turkija sustabdė

Graikijos valdžia , ......
pravažiavimo per sukilėlių siaučiamą rytų
Trakiją. (D).

VOKIETIJA
Protestuoja. Amerikiečių,. britų ir pran

cūzų karinėms valdžioms uždraudus ruošti 
„liaudies kongresus”, nuolatinės „vokiečių 
liaudies kongreso” komisijos pirmininkai 
Pr. W. Kuelząs, W. Pieckas ir O. Nuschkė 
kontrolinei tarybai Įteikė raštu skundą. (D).

Bizonos charta pasirašyta Berlyne vasa
rio 5 d. Iš amerikiečių pusės pasirašė gen. 
L. D. Clayus, o iš anglų pusės — gen. sir 
Brianas Robertschas.

Išdavė sovietams. Amerikiečių i karinės 
vyriausybės įsakymu suimtas Vachos miesto 
(Thiiringijoje) burmistras E. Haefneris ir 

(perduotas sovietų zonos įstaigoms. Buvęs 
pabėgęs dėl politinių motyvų, bet turėjęs 

I prisiglemžęs daug prekių. (D)

Sovietų Rusijoje žemės ūkis jau kuris lai- 
. kas išgyvena labai aštrius sunkumus. Juos 
. tiksliai nusakyti sunku, nes Maskva skelbia 
> vien propagandinius, iškreiptus davinius.

Tačiau ir juos kritiškai vertinant galima su- 
. sidaryti nuovoką apie tikrąją būklę. Juoba, 

kai gaunama žinių ir iš neoficialių šaltinių.
Maskvos spauda džiaugiasi, kad 1947 m. 

derlius Sovietuose buvęs liet 58% geresnis 
už 1946 m. Tačiau 1946 m. sausra buvo 

1 viena iš didžiausių per pastaruosius 50 m., 
katastrofiškesnė nei 1921 m. ir beveik pri
lygstanti 1891 m. sausrai. Ji palietė pačias 
derlingąsias sritis — Moldaviją, Pietų Uk
rainą, ištisą centrinę juodžemio sritį ir de
šinįjį Volgos krantą” — rašo „Bolševik” 
(1947 m. 3 nr.). Todėl 1947 m. derlius esąs 
tik pakankamai geras, kad išlaikius seniau 
nustatytas maisto normas.

Tačiau Sovietai grūdus eksportuoja. Ži
noma, tai daro vien politiniais sumetimais. 
Juk jie grūdus eksportavo net 1928 ir 1932 
m., kai krašte buvo didžiausias badas ir iš 
bado išmirė 3 mil. žmonių. Sovietai pasiža
dėjo šįmet pristatyti grūdų Vengrijai, Suo
mijai ir Čekoslovakijai, kad tik tos vals
tybės neremtų Marshallio plano. Dabar So
vietai sudarė sutartį grūdų duoti Anglijai 
ir vilioja Švediją.

Sovietinė spauda mirga1 įvairiais potvar
kiais, kurie leidžia spręsti apie tikrąją būk
lę. Iš jų matyti, kad bolševikams tenka ko
voti su dviem kliūtimis: darbo jėgos sto® 
ka ir karo žaizdų gydymo sunkumais.

1946 m. lapkr. 9 d. Sovietai 
kooperatyvų prekybai tvarkyti 
sudaryti. Tų įsakymų analizė 
Rusijos gyventojai karo metu 
kolchozų santvarkos. Karas privertė val
džią padaryti nuolaidų ir kolchozų bau
džiauninkams bei mažažemiams ūkininkams 
leisti kiek laisviau gamintis produktų ir 
augintis gyvulių. O dabar spaudoje pasiro
dė šimtai straipsnių apie „reakcinius ele
mentus” žemės ūkyje, kurie karo metu nu
krypę į kapitalizmo kelią. Kaltinami ne tik 
paprasti kolchozų baudžiauninkai, bet ir 
aukšti K. Partijos pareigūnai ir valdininkai. 
„Bolševik” ištisą laidą (17—18, 1946 m.) pa
skyrė „kaukėms nuplėšti”. Partijos parei
gūnai ir kolchoziuinkai pasisavinę žemių, 
įsigiję karvių, kiaulių, vištų ir kitokių ka
pitalistinių išperų. Kolchozų turtas buvęs 
pasisavintas evakuacijos priedangoje. Daug 
kolchozų tapę privačiais ūkiais net su par
tijos pareigūnų, kurių pareigą buvo’ saugo
ti valstybės turtą, žinia. Tie išsiardę kol
chozai tik formaliai atlikę kolektyvines prie
voles valstybei. O iš tikrųjų kiekvienas kol
chozo baudžiauninkas dirbęs savo sklypą 
nepriklausomai nuo kitų ir gaminiais 
kuliavęs į savo kišenę.

Kaip plačiai kolchozų irimas buvo 
plėtęs, galima išskaityti iš „Izviestijų” 
m. lapkr. 19 d. (Nr. 221). Jos teigia, kad 
vien Aktašansko apygardoje kolchozai 
atgavo 60.000 ha žemės, per 20 milijonų 
rublių pinigais, 1500 arklių, per 600 kar
vių, 240 pastatų, 350 žemės ūkio mašinų 
ir daug kitokio turto, kuris neteisėtai iš
vogtas iš Sovietinės tautos”. Ir kartu ap

išleido ukazą 
ir atsargoms 
parodo, kad 
„išslydo” iš

spe-

i'šsi-
1947
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ERLE STANLEYS GARD NĖR IS

STAUGIĄS ŠUO
’ IŠVERTĖ T. V.

Klaudijus Drumas, kuris jau buvo beno- Į — Puiku, prašau.
r|s apleisti teismo salę, staiga sustojo. ’ — Norėjau sužinoti, — pradėjo Klaudi-
' — Gal malonėtume kartu į teisėjo Mark- jus Drumas, — ar ji buvo papirkta suvai- 
hamo kabinetą? — paklausė Perris Meiso- dint kaltinamąją. Noriu taip pat ištirti ar 
nas. | su ja buvo susitarta, kad ji nueitų pas tą

Drumas truput) svyravo, vėliau sutiko. | šoferį ir pasakytų jam, jog ji yra ta pati 
Abu advokatai kartu įėjo j kabinetą, nloteris, kuri buvo nusisamdžiusi taksi ir

Paskui juos įsakė du valdininkai ir Maja 
Sibley,

Teisėjo kabinetas buvo užverstas teisės 
knygomis. Didžiulis stalas apkrautas popie
riais ir atskleistomis knygomis. Teisėjas 
Markhamas pasižiūrėjo į juos.

— Teisėjau, — tarė Perris Meisonas, — 
šita jauna moteris yfa mano liudininkė. Ji 
pakviesta gynimui. Aš pastebėjau,, kad pro
kuroro pavaduotojui davus ženklą, du val
dininkai prisiartino prie jos. Ar negalėčiau 
paprašyti, kad. teismas perspėtų liudininkę, 
su niekuo nekalbėti, kol bus pakviesta liu
dyti, ir įsakytų valdininkams nelįsti prie 
mano liudininkės?

Klaudijus Drumas paraudo ir įėjęs piktai 
užtrenkę duris.

— Gerai, — tarė jis, — kadangi jūs pats 
iškėlėt tą klausimą, o dabar teismas ne
posėdžiauja, tad išspręsime tą klausimą 
tuoj čia pat.

Perriš Meisonas pervėrė ji karinėm 
žvilgsniu. L

šeiminin- 
dalis dar

.valymo”

gailestaujama, kad tik maža dalelė pasisa
vinto turto sugrįžo „teisėtiems 
kams” — kolchozams. Didžioji 
pasilikusi privačiose rankose.

Rusijoje todėl prasidėjo nauja
banga, kuri siekia net iki pačių valdžios 
viršūnių žemės ūkio srityje. Techninių kul
tūrų ir karvių auginimo ministerijos likvi
duotos ir įjungtos į žemės ūkio ministeriją, 
„kad padidintų kolektyvinę drausmę ir lai
duotų partijos instrukcijų vykdymą” Gdz- 
viestija”, 1946 m. lapkr. 17 d.).

Valdžia turi daug sunkumų dėl „žemės 
ūkio kadrų” stokos. Kare žuvo daug trak
torių vairuotojų ir patyrusių darbininkų. 
Dabar net 82% traktorių ir mašinų stočių 
vedėjų neturį jokio techninio parengimo ir 
esą įtariami „politine neištikimybe”. Parti
jos įtakai laiduoti prie kiekvieno MTS ve
dėjo dabar priskirta po „politinį padėjėją”. 
Šie politiniai komisarai įpareigoti prižiū
rėti vargšus „vedėjus”, kad tie nepaslystų 
„į kapitalizmą” ir vykdytų partijos instruk
cijas, kad ūkininkų „egoizmas” vėl nepra
dėtų tarpti.

Karas taip sugriovė ūkį, jog dar toli gra
žu ligi prieškarinių gamybos normų. „Bol
ševik” (1946 m. Nr. 17—18) aimanuoja: 
„Fašistiniai banditai apiplėšė ir sunaikino 
98,000 kolchozų, 1876 sovchozus, 2890 ma
šinų ir traktorių stočių. Jie sunaikino arba 
išsigabeno 7 milijonus arklių, 17 mil. stam
bių raguočių, 20 milijonų kiaulių, 27 mil. 
avių ir 110 mih vištų.

1947 m. vasario mėn. Komunistų Partijos 
CK paskelbė žemės ūkio reorganizacijos 
programą. Grūdų gamyba privalanti pasiek
ti prieškarines normas tarp 1947 ir 1949 
m. ir jas prašokti, pabaigus penkmečio pla
ną 1950 m. Pagal penkmečio planą 1950 
metais grūdų gamyba turinti pakilti ligi 
127 mil. tonų; 1940 m. ji sudarė 120 mil. 
tonų. Tuos skaitmenis sugretinus paaiškėjo, 
kad dabartinė produkciją yra nusmukusi 
daug žemiau 120 mil. normos. Šias išvadas 
patvirtina ir ariamos žemės statistika. Aria
mos žemės plotas suplanuota pakelti 1950 
metais iki 105.8 mil. ha. Kadangi 1937 m. 
apsėta, žemė siekė 104.4 mil. ha, lengvai ga-

įima suprasti, kiek daug žemės nedirbama. 
O kur dar karo metu pavergtų kraštų plo
tai? Juk jie irgi įtraukti į dirbamos že
mės statistiką.

Žymiai sumažėjo, palyginus su prieškari, 
niais kiekiais, ir technikinių kultūrų gamy
ba. Štai oficialieji duomenys:

zė

Technikinių kultūrų plotai (milijonais
hektarų)

Apsėtas plotas Numatoma

1940 1946
pagal 5 pL
1947 1948

Medvilnė 2.1 1.3 1.47 1.53
Cukriniai runkeliai 1.36 0.94 1.06 132
Saulėgrąžos 3.54 2.95 3.1 3.4

Dar skaudesni nuostoliai ir aštresnė kri-
gyvulių ūkyje:

Gyvulių skaičiai
Gyvulių buvo

(milijonais)
Numatoma pagal 
penkmečio planą

1938 1945 1947 1948 1949 1950
Karvių 63.2 46.9 46.8 52.0 56.1 653
Avių 102.5 69.4 69.1 84.7 97.8 121.5
Kiaulių 30.6 10.4 8.6 13.4 20.3 31.2
Arklių 17.5 10.5 10.8 11.9 12.9 153

Visos viltys sudėtos į penkmečio planą.
Tačiau jo vykdymas eina anaiptol nepatenki
namai. Plano Komisijos leidžiamas „Plano- 
voje Choziaistvo” (Nr. 1, 1947 m.) nusi
skundžia, kad 1946 metais tik 77% žemės 
ūkio mašinų gamybos plano ir 63,3% trak
torių gamybos plano pavyko tesėti. Turint 
galvoje, kad Maskvos propaganda visad la
bai perdeda „sovietinius laimėjimus”, reikia 
manyti, kad praktikoj tie rezultatai buvo 
žymiai menkesni.

Remiantis žiniomis iš Pabaltijo kraštų, 
jau 1947 m. rudeni visoje Rusijoje stigo 
maisto. Valdžia griežtai vykdė darbo jėgų 
mobilizaciją derliui nuimti ir tučtuojau iš
reikalavo pyliavas valstybei, visai neboda
ma, kiek grūdų paliks pas ūkininkus ir kol
chozų baudžiauninkus. Apiplėšia iki kaulo 
vargšus žemdirbius, kad tik išlaikius bolše
vikinę tvarką. Sovietiniam rojuje gali kero- 
tis skurdas ir badas. Svarbu tik išlaikyti jo 
pamatus: milijoninę biurokratiją, policiją, 
kariuomenę ir partiją. (LAIC).

BuchenwaMas tebeveikia
Kadaise nacių įsteigtoji Buchenwaldo 

koncentracijos stovykla ties Weimaru tebe
turi tą pačią paskirtį ir sovietams valdant. 
Prieš kiek laiko tos stovyklos pasižiūrėti 
norėjo amerikiečių laikraštininkai, lankęsi 
sovietų okupacinėje zonoje, bet raudonieji 
šeimininkai neįleido. Girdi, buvusioje kon
centracijos stovykloje įsikūrusi kariuomenė

Buchenwalde jau nuo 1945 m. vasaros vi
dutiniškai laikoma apie 12.000 asmenų. Ka
liniai yra nuo pasaulio griežtai izoliuoti. 
Jei ligi šiol yra pasisekę sugaudyti kokių 
žinių, tai tik įvairių laiškelių dėka, 
riuos už stovyklos dirbti vežiojamiems 
niams pavyksta išgabenti ir pasiųsti 
artimiesiems.

Prasisunkiančios žibios rodo, kad 
m. Buchenwalde tvarka yra piktesnė,
kaip nacių metu. Garsusis krematoriumo

ku- 
kali-
savo

dūmtraukis tolydžio spiaudo tirštus dūmų 
debesis.

Nakties priedangoje kaliniai partijomis 
išgabenami iš stovyklos. Niekas nešino kur, 
bet visi spėja, kad į Sibirą. Į jų vietą at
gabenama naujų, ir kalinamųjų skaičius lai
kosi vienodas. Iš stovyklos niekas dar ne
buvo paleistas.

Weimaro apylinkėse laįkomos 3 divizijos 
raudonarmiečių, tarp jų NKVD .ir šarvuo
čių dalinių. Sunku pasakyti, ar tai tik 
dingstė kariuomenei koncentruoti, ar tai 
„bolševikinio budrumo” diktuojama atsar
gos priemonė stovyklos neprieinamumui 
laiduoti.

19431 Norvegija atšaukė iš Maskvos karo 
ne_’ aiiachė pulk. E. O. Hjallę. Aiškinama, kad 

l tai padaryta ryšium su personalo mažini- 
1 mu dėl lėšų stokos. (D)
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, pamiršusi ten savo pirštinę.
I — Gerai, tarė Perris Meisonas, — ką 
jūs tada darytumėte, jei ji duotų teigiamą 
atsakymą į visus tuos klausimus?

I — Noriu sužinoti, kas jai užmokėjo už 
| tą klaidingą liudijimą. Prašau, kad tas as- 
j niuo būtų areštuotas, — šaukė Klaudijus 
Drumas. *

Į — Gerai, — atkirto Perris Meisonas 
1 garsiai nutęsdamas, — aš esu tas asmuo. 
'Ką manot daryti?

— Ponai, — įsikišo teisėjas Markinamas, 
I — ginčas, atrodo, truputį krypsta nuo te
mos.

| — Nė kiek, — atšovė Perris Meisonas. 
— Aš iš anksto žinojau, kad šis ginčas 

įkils ir pageidauju, kad jis būtų neatidėlio- 
• tinai išspręstas. įstatymai nedraudžia vie
nai moteriai vaizduoti kitą. Ne nusikalti
mas reikalauti pamesto daikto, jei tuo ne- 

| siekiama įsigyti tą daiktą kaip nuosavybę.
■ — Tai kaip tik ir buvo tos apgavystės 
tikslas, — sušuko Klaudijus Drumas.*

Perris Meisonas nusišypsojo.
— Prisiminkite, Drumai, kad ją gavęs aš 

tuoj pat paskambinau atatinkamoms ištai
goms ir grąžinau, o Miss Sibley atidavė ją 
man tučtuojau kai paėmė, iš šoferio. Man 
rūpėjo išbandyti tik šoferio atmintis. Vel
niškai gerai žinojau, kad po jūsų pamokų 
jis taip nedvejodamas tvirtins kaltinamo
sios tapatybę, kad joks kryžminis apklausi
nėjimas jo nesukrės. Apklausinėjau jį ne 
klausimais, bet veiksmu. Tai ir viskas. Tam 
aš turiu pilną teisę.

Teisėjas Markhamas pasižiūrėjo į Perrį 
Mcisoną. Jo akys pritariančiai mirktelėjo.

— Taip, — tarė jis, — teismas nėra su
šauktas spręsti etinės klausimo pusės, bei 
nagrinėti,var pirštinė buvo pavogta. Teis
mas sušauktas jūsų reikalavimu, advokate. 
Liudininkams turi būti leista liudyti teisme, 
ir valdininkai neturi teisės daryti į juos 
spaudimo.

— Tik to ir tenoriu, — tarė Perris Mei
sonas, tačiau jo akys ir toliau liko įsmeig
tos Į Klaudijų Drumą. — Aš žinau, ką 
darau, ir atsakau už savo veiksmus. Aš ne
noriu, kad mano liudininkė būtų priekabių 
ieškotojų terorizuojama.

— Už tuos savo darbelius turėsite stoti 
prieš Advokatų Tarybos skundų komitetą* 
— atšovė Klaudijus Drumas.

— Puiku, — tarė Perris Meisonas. — 
Būsiu labai laimingas, galėdamas ten pa
diskutuoti su jumis tuo klausimu. Bet da
bar šalin savo rankas nuo mano liudinin
kės.

— Ponai, ponai, — sušuko teisėjas 
Markhamas atsistodamas. — Prašau tvar
kos. Advokatas Meisonas pareikalavo bylos 
svarstymo. Mr. Drumai, turėtumėt žinoti, 
kad Perris Mesonas turi pilną teisę to rei
kalauti. Jei tas asmuo pakviestas gynėjo

kaip liudininkas, jus negalite jo intimi- 
duoti.

Klaudijus Drumas nutilo ir paraudo kaip 
vėžys.

— Labai g'erai, iškošė pro dantis.
— Prašau čia, — baigė Perris Meisonas 

šypsodamasis ir išsivedė Mają Sibley už 
parankės iš kabineto. Pradarius duris į 
teismo salę, staiga tvykstelėjo fosforinė 
šviesa.

Mergina sušuko ir užsidengė veidą.
— Nebijokit, suramino ją Perris Mei

sonas. — Tai tik laikraščio fotografai, jie 
nori jūsų foto.

Klaudijus Drumas prasiveržė' pro Mei- 
sono šoną. Jo veidas buvo išbalęs,, akys 
piktai žaibavo.

— Tyčia viską surežisavot, kad tik su- 
darytumėt dramatinę sceną pirmam laik
raščių puslapiui, — iškošė jią pro dantis.

Perris-Meisonas nusišypsojo.
— Aš asmeniškai nieko prieš. v
— O aš labai daug ką prieš! — atšovė 

Klaudijus Drumas.
— Puiku, v— tarė Perris Meisonas pa

mažu ir reikšmingai skiemenuodamas, — 
galit nors ir iš kailio nertis.

Kurį laiką abu spoksojo vienas į kitą. 
Klaudijus Drumas buvo pabalęs iš pykčio, 
bet nieko negalėjo padaryti milžiniško stuo
mens kriminalinių bylų advokatui. Jis tik 
spoksojo į Meisono ramias akis ir supra
to, kad jis supliektas. Degdamas pykčiu, jis 
greit apsisuko ir smuko pro duris.

Perris Meisonas kreipėsi Į Mają Sibley.
— Nenorėjau, kad šnekėtumėt su valdi

ninkais, tačiau galit drąsiai pasikalbėti su 
laikraščių rejoorteriais.

— Ką aš galiu jiems pasakyti?
— Pasakyk jiems viską, ką žinai. — 

Meisonas kilstelėjo skrybėlę ir dingo. Pa-1

siekęs teismo duris, atsigręžė ir pasižiūrėjo 
atgal.

Pustuzinis laikraštininkų linksmai apsupo 
Mają Sibley ir apipylė ją keisčiausiais 
klausimais.

Su linksmu šypsniu lūpose Perris Mei
sonas prasiveržė pro suveriamas duris į 
koridorių.

XVIII Skyrius
Įėjęs į savo įstaigą, Perris Meisonas pa

sižiūrėjo į laikrodį. Lauke buvo šalta, au
dringa naktis. Is radijatoriaus ėjo maloni 
šiluma. Buvo lygiai aštuonios valandos ke
turiasdešimt penkios minutės.

Perris Meisonas įžiebė šviesą ir nusvie
dė portfelį ant Dellos Streetaitės stalo. 
Kiek pagalvojęs, pagriebė nedidelę dėžutę, 
atidarė ją ir ištraukė kelioninę rašomąją 
mašinėlę. Iš apsiausto kišenės išsitraukė 
pirštines ir užsimovė. Iš kitos dėželės pa
ėmė keletą lapų popiečio ir štampuotą voką. 
Vos spėjus jam viską padėti ant stalo, įėjo 
Della Streetaitė

— Ar matėt laikraščius? — paklausė ji 
uždarydama duris ir numesdama kailinius.

— Taip, — tarė Perris Meisonas ir sma
giai nusijuokė.

— Sakykit, ar visa tai tyčia surežisavot, 
kad bylos pabaigoj būtų suduotas drama
tiškas smūgis?

— Aišku. Kodėl ne?
— Ar' nebuvo pavojaus pažeisti įstaty

mus? Nebus iškeltas skundas Advokatą 
Taryboje?

— Abejoju. Tai buvo legalus kryžminis 
apklausinėjimas.

— Ką Reiškia šiuo atveju kryžminis ap
klausinėjimas?

(Bus daugiau)
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JAV lietuvių spaudoje kaskart tenka skai
tyti, palyginti, labai atsargius nugąstavi
mus, dėl ten nuvykusių tremtinių neįsijun- 
gimo į bendrąjį tenykščių lietuvių visuo
meninį politinį darbą. Toji gaida pastebima 
ir privačiuose laiškuose ... Arba. Nekuris 
nuvykusių tremtinių savo laiškuose į čia 
aprašo, kad amer. lietuviai toki ar kitokį, 
o pati Amerika taip pat netokia, kokios 
norime ir pati. Nepaslaptis, kad kiekvieną 
laišką iš anapus paprastai skaito ne tik 
gavėjas, bet ir jo artimieji. Vadinas, kiek
vieno laiško mintys greit ir plačiai sklin
da ... Atrodo, tremtinių laiškuose keliami 
klausimai dar plačiau plinta amer. lietuvių 
tarpe, nemaža tokių laiškų net spaudoje 
telpa ... Tokiu būdu neretai vienas kitas 
bereikalingas neapgalvotas žodelis, paleis
tas žvirbliu, klajoja jaučiu ...
'O jei iš kokio laiško šį tą jiems tinkamo 

pasigauna komunistuojantieji, tai ištriūby
dami per visas vilnis ir laisves tiesiog 
kalnus supila arba supiltus bando sugriauti.

Ir kur yra to viso priežastis, kas kalti
ninkas?'

Esminio pažiūrų skirtumo bendrais lie
tuviškaisiais klausimais tarp Amerikos ir 
Europos lietuvių neabejotinai nėra. Trem
tiniai (Europos lietuviai) sielojasi, dirba ir 
kovoja Lietuvai išlaisvinti. Bet ar mažiau 
šioj srity pastangų deda amer. lietuviai? 
O kiek jie darba, aukojasi ir moka tremti
nių paramos ir šalpos reikalui, kiek aukoja 
laisvės bylai? Tremtiniai rūpinasi įsikur- 
dinimu, įsijungimu į pozityvų darbą, bet ar 
mažiau tuo pačiu sielojasi (nors jų tiesio
giniai neliečia!) amer. lietuviai, jų organi
zacijos? Dažnam mūsų, manau, teko gir
dėti atsidūsėjimą mūsų likimo draugų 
(latvių ir estų) — O kad mes turėtume to
kią išeiviją! — Tikrai, mūsų išeivija — 
mūsų broliai ir mūsų pasididžiavimas.

Ir vistik tarp senęsnės išeivijos ir trem
tinių nūdieniame bendravime pasitaiko ne
lygumų, vieni kitiems pakaltinimų ... Ar 
yra tam rimto pagrindo?

Visi tie nelygumai kyla iš skirtingų gy
venimo sąlygų, skirtingų pasaulių, kuriuo
se tremtiniai gyveno tėvynėje ir nūdien 
gyvena Europoje iš vienos pusės ir ameri
kiečiai lietuviai, kurių didelė dalis laisvos 
Lietuvos visai nėra matę, galvoja ir daug 
ką apsprendžia amerikinėmis kategori
jomis, iš kitos pdsės. Visiškai teisingai 
amer. lietuvių savaitraščio „Vienybė” ko
respondentas iš Kanados apie tenykščius 
lietuvius sako: „Naujoji ateivių banga žy-

Nusikaltimai ar nesusipratimai?H

suprasti ir pa-

daugiau Janks- 
turėtų parodyti 

tačiau ir brolių amerikiečių 
bū- 
nu- 
nu- 
ta-

miai skiriasi ne tik nuo seniau apsigyvenu
sių, bet ir nuo 1924 —1928 metais atvy
kusių”.

Taip suprantant tuos nelygumus ir ma
tant nedidelius nesklandumus, atsirandan
čius pasaulio lietuvių bendradarbiavime ir 
darbe, reikėtų'statytis klausimą, kaip grei
čiau tą pašalinti ar, gal tiksliau, kaip tą 
nelygumą abejiems pajusti, 
mažu jį išlyginti?

Šia prasme neabejotinai 
tumo ir padėties supratimo 
tremtiniai,
geri norai geriau suprasti tremtinius 
tini. Bet daugiausia šioje srityje gali 
veikti buvusieji tremtiniai, dabar jau 
kilę į JAV. Jei1, B. K. Balučio žodžiais
riant, kiekvienas tremtinys yra Lietuvos, 
lietuvių tautos ^ambasadorius, tai kiekvie
nas jų nuvykęs į JAV yra neabejotinas 
tremtyje pasilikusių tautiečių tipingas at
stovas, reprezentantas ir iš dalies gali būti 
jų ateities lėmėjas. Tą didelę misiją ir/at
sakomybę, gal būt, nevisi nuvykusieji gerai 
supranta, tačiau didelė dalis tikrai tą mato 
ir tuo gyvena. Kad 'šitokią nuomonę susi
darytum, užtenka pasklaidyti amer. lietuvių 
spaudą. Sėkmingesniam darbui nuvykusieji 
buriasi į vadinamas tremtinių draugijas. 
Teko girdėti ir iš atsakingų asmenų nei
giamai pasisakant dėl tokių draugijų eg
zistencijos prasmės. Tačiau giliau įsižiū
rėjus, atrodo, ši nuomonė klaidinga. JAV 
tremtinių draugijos pagrindiniu savo -už
daviniu turi — supažindinti naujai at
vykstančius tokius pat tremtinius su vietos 
gyvenimo sąlygomis, nuotaikomis bei arti
miausiais siekiais. Kitaip esant, naujai at
vykusieji neretai pasijunta, kaip iš dangaus 
iškritę ir nesusigaudydami aplinkumoje, vi
sai be blogų užmačių, pridaro netaktų ir 
žalingų sau, o tfcip pat( ir kitiems tremti
niams, ėjimų ... Taigi minimos tremtinių 
draugijos neturi jokių planų, pagal kuriuos 
jos savo narius skirtų nuo senesnių vietos 
lietuvių organizacijų ar pan. Priešingai jų 
didžiausios pastangos dedamos į tai, kad 
naujai atvykusieji trumpiausiu laiku noriai 
ir entuziastingai galėtų įsijungti į vietinį gy
venimą, o taip pat į kultūrines, labdaros 
ir politines organizacijas, žodžiu, J gyvą 
amer. lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą.

Antrasis šių draugijų uždavinys. Parody
ti amer. lietuviams tremties gyvenimą, su
pažindinti su tremtinio likimu, darbais ir 
potroškiais. To viso siekiama įvairiom for
mom: paskaitomis, filmomis, per spaudą, 
susirinkimus, vaidinimus ir kt. Štai Chica- 
gos BALE vakaras. Čia gyvenantieji buv. 
tremtiniai, jų draugija, statosi sau uždavi
niu, parodyti čikagiečiams realų lietuvių 
tremtinių gyvenimą „kempėse” (stovyklose). 
Tremtinys Šimaitis parašė scenos vaizdelį 
„Tremties
tremtinio šeimos gyvenimą, rūpesčius ir 
džiaugsmą, gavus siuntinį iš Amerikos ... 
Tremtinys Br. Budginas paruošė sceno
vaizdį. Vaidina eilė buvusių tremtinių. Pa-

keliu”, kuriame pavaizdavo

sisekimas milžiniškas. Susirinkusieji aky- 
vaizdžiai išgyveno tremtinio dalią, o ją po 
vaidinimo dar daugiau paryškino savo žo
dyje Br. Budginas. To viso pasėkoje eilė 
BALE skyrių kitose kolonijose kvetė Chi- 
cagos vaidintojus su minėtu veikalu pas 
save ...

Šia prasme mūsų tremtinių organizavi
masis JAV yra girtinas ir jų darbams lin
kėtina sėkmės. v

Grįžtant prie tremtinių su amer. lietu
viais korespondavimo, reikėtų pastebėti, 
kad rašantieji laiškus turėtų daugiau jausti 
atsakomybės už savo mintis ir nenešti į 
užjūrius stovykliį dumblo. Sakysim, ką 
duoda X stovyklos gyventojui, jei jis pa-

/
rašo amer. lietuviui, skųsdamąsis neteisin
gu, jo mąhymu, BALF siuntų dalinimu ..< 
ir iškoneveikdamas eilę’asmenų! Arba, ką 
duoda laiško autoriui aprašymas, jo supra
timu, labai neteisingų stovyklos komiteto 
rinkimų! Tokios „problemos” (amer. lietu-, 
viams visai svetimos ir nerimtos, o laiškuo
se daromos toli einančios išvados' ir kalti
nimai labai blogai nuteika amerikietį 
lamai apie visus tremtinius.

Todėl darant išvadą tenka pasikliauti 
dėsniu vieni kitų supratimu, artesnių
žinimu ir tie visi gana smulkūs kaltinimai 
pasirodys tik paprasti nesusipratimai besą. 
O išsivysčius santykiams ir glaudžiam ben
dradarbiavimui, kaip amer. lietuvis J. V« 
Valickas sako, atsiras „ir siuntinių ir pini
gų ir affidavitų ir visko, nes to viso amer. 
lietuviams netrūksta” ... M.Daugailis.
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Liūdnos sypsenos

Kalvis Kavaljevas ir Aleksiejus Tolstojus milijonieriai
Praeitą rudenį, Berlyne, rašytojų suvažia

vime, tūlas keistuolis vokiečių žurnalistas, 
žinomam Sovietų Sąjungos rašytojui Gar- 
batovvui pastatė dar keistesnį klausimą:

— Ar Sovietų Sąjungoje yra turtingų 
žmonių?

— Manau, kad aš neblogai gyvenu, — 
atsakė Garbatowas. — Aš turiu didelį bu
tą Maskvoje ir savaime suprantama-kuror- 
tinę vietą ...

Tačiau kokią „kurortinę” vietą, manau, 
aišku!

Ta pačia proga, vienas rusų zonos vokie
čių laikraštis rašydamas apie Sovietų Są
jungos „kapitalistus”, rašo:

„Yra ir turtingų žmonių. Taip tariant, 
milijonierių. Pav., miręs rašytojas Aleksie
jus Tolstojus buvo vienas iš jų... Arba Ni- 
kalojus Lavrentjevičius Kovaljevas, Ordžoni- 
kidžio mašinų fabr. darbininkas. Jis iki rug
sėjo vidurio išpildė penkias (!) metines 
normas ir 10 mėnesių bėgyje uždirbo 
30.000 Rb. (apie 60.000 RM.) ir šiais me
tais pastatė nuosavą namą...

„Todėl nieko nuostabaus, jeigu apmoky
tas darbininkas, kaip Kowaljew priklauso 
prie savojoxkrašto turtingųjų žmonių ...*

Tuo tarpu, kuomet .Karaliaučiuje siaučia 
badas, kada rusų okupacinėje zonoje gy
ventojai maitinami SĖD vadeivų milijoni
niais atsišaukimais, manifestais, o ne duo
na, kur maitinimo padėtis~yra katastrofiš
ka, tai toje pačioje zonoje tūkstančiai tonų

kas netelpa i 
iškeliauja į

savaičių bū-

javų sudeginami degtinei. O 
spirito varyklos katilus, tai 
rytus ...

Prieš kiek laiko, tik dviejų
vyje, pro Karaliaučių į Lietuvos Brastą at- 
yyko 171 vagonas javų, 41 vagonas galvi
jų ir kitų gėrybių. O iš čia toliau į rytus...

Ir iš tikrųjų, patiems valdovams reikia 
būti geriems artistams (dviveidžiams).

Manau, kad Britų-Sovietų naujosios pre
kybinės sutarties paraštėje, kada pradės 
duoniniai javai keliauti Britų 
link, ant vagonų margės, šūkiai: 
jautiems anglams”.

Tikslas, pateisina

Tass teigia, kad „Krassnaja 
korespondentas kalbėjosi su eile

Vienas jų, ūkininkas Paul 
iš Miincheno pareiškė, kad jis

priemones.

min.

Imperijos 
„Badau-

dr. Paul,pirm, 
pasakė, kad so- 
įkūnyta kaip 17

Žinoma,

Buv. Thūringijos 
savo pareiškime spaudai 
vietų okupacinė zona bus 
sovietinė, socialistinė respublika,
tokiu pareiškimu rusų pareigūnai labai už
sigavo, pavadindami dr. Paul provokato
rium.

Žinoma, revanšui Sovietų žinių agentū
ra Tass paskelbė tūlo „Krasnaja Zviezdą" 
korešpondento sensaciją:

„Iš anglo-amerikiečių zonų, dieną naktį, 
nepaliaujama srove plaukia pabėgėliai, ku
rie tenai neturi jokios duonos, darbo ir po-

litinės laisvės ... Vien tik Thūringijos so
vietų komendantūroje per vieną naktį užre
gistravo per 150 vokiečių pabėgėlių iš US- 
zonos, kitoje komendantūroje buvo užregis
truota 425 pabėgėliai iš anglų zonos ...

Toliau 
Zviezda” 
pabėgėlių. 
Schroder,
atvyko į rusų zoną savo brolio Hanso kvie
čiamas, kuris rašė:

„Apie tavo nelaimingą padėtį girdėjau. 
Nutariau tave iškviesti pas mus atvykti ir 
čia pasilikti. Aš turiu 12 ha žemės, kurios 
pakaks mūsų abejoms šeimoms. Tavo sri
tyje žemės reforma, tur būt, niekad nebus 
įgyvendinta ir kas žino ar Bavarija neatsigrįš 
nuo Vokietijos, tuomet mudu niekad nepa
simatysime ...”

Ir taip neaišku darosi, kas pirmas nusi- 
grįš: ar 17 SS Respublika nuo Bavarijos, 
ar Bavarija nuo 17 SS Respublikos ...

Tačiau viena aišku, kad anapus ... kaž 
kas ... vyksta ir gan paslaptingai ...

Ir veltui viena vokietė viename laikraš
tyje klaikiai šaukia:

— Kodėl tie vargšai belaisviai neparašo 
nė kelių eilučių?
. Klausimas be atsakymo! Al. Kėdainis.
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Federalistinis bendradarbiavimas
Musų federalismo konspektas
VMWWWMU*'

1945 metų rudenį vienas Amerikos lietu
vių savaitraštis įdėjo korespondenciją iš 
provincijos, kur buvo aprašyta labai šauni 
ir nusisekusi manifestacija viename iš USA 
miestų, karo pergalės proga. Tarpe kitų 
iškilmingiausių atrakcijų, parado metu per 
didžiąsias miesto gatves važiavo dailiai iš
puoštas vežimas, vaizduojąs baltiškos kil
mės amerikiečių džiaugsmo simbolį. Veži
me stovėjo, susikibusios rankomis, tautiš
kais kostiumais pasipuošusios, trys gražios 

.merginos, vaizduodamos Lietuvą, Latviją ir 
> Estiją, iškėlusios amerikonišką ir tris mūsų 

tautines vėliavas. Laikraštis pridėjo, kad 
tame mieste labai negausiai tesant latviškos 
ir estiškos kilmės ateivių, Latviją ir Estiją 
atstovavusios mergaitės buvo lietuvaitės (iš 
anksto bendru susitarimu) ...

į Štai mažytis, bet toks iškalbingas pavyz
dys iš daugelio, kaip'bet kur ir visokiomis 
formomis gali pasireikšti baltiškasis soli
darumas. Jo pasireiškimas išeivių, tremti
nių ir politinių pabėgėlių tarpe, savaime 
aišku, yra ir gali būti kitoks negu namie, 
negu respektyviose tėviškėse. T e n yra ki
taip, ir pasireiškimo formos žymiai kitokios. 
Šiuo metu ir šioje vietoje dar stinga tin
kamų sąlygų tam konkrečiau nagrinėti.

Bet tiems, kurie yra atsidūrę į platesnį 
pasaulį, šiapus plieninės uždangos, nors su 
ribota ir reliatyvia laisve, tiems baltų fede- 
ralistinio bendradarbiavimo turinys ir for
mos gali ir privalo visai konkrečiai rūpėti.

Mūsų tautų bendradarbiavimas ir artmi- 
mosi procesas, iš tikrųjų, jau yra atgimęs 
ir ne vienur kur jau reiškiasi matomomis 
formomis, rodydamas tradiciniai žinomas 
savo gerąsias ir blogąsias puses. Daug kur, 
ypač Vokietijoje stovyklinė bėdos sistema ir 
šiaipjau mūsų žmonių subloškimas ne tik į 
bendro likimo, bet ir bendros pastogės 
kauges, dėka fizinio „suartėjimo” yra 
sveikai paskatinęs ir kitokį suartėjimą, 
bendradarbiavimo supratimą ir įpratimą.

Stebime, kaip kai kuriose vietose, ypač 
kur likimas daugiau subloškė bendros nuo
taikos aktyvesnių ir entuziastiškesnių as
menybių, baltų bendradarbiavimo akcija 
greitai, nors ir sunkiausiom sąlygom, geba 
išbujoti ir duoti kvapniausių žiedų. Tokiu 
pavyzdžiu buvo ir visuomet liks, sak., Pin- 
nebergo Baltų Universitetas, kuris viename 
mūsų dvasinės veiklos sektoriuje štai galėjo 
duoti ne tik idėjos konkretizavimą, bet ir

jos įkūnijimą visiškai sveikomis, pasaky
tume, federalinėmis formomis. Ypatinga pa
garba už tai tenka visų mūsų profesūros ir 
kitoms intelektualinėms pajėgoms, kaip ly
giai' ir tam giliai idealistiniam akademi
niam jaunimui. Vieną tarpą visi, jie pasi
rodė, — o, kad tik ta sužėrėjusi kaitri 
liepsna niekados nebeišblėstų! — tikrai 
verti mūsų likiminio uždavinio pionieriai. 
Kaip ir dera mokslo, kūrybos, dvasios, in
tuicijos vyrams -*■ auklėtojams dabarties 
geineracijų ateičiai, mūsų elitų sėklos Nešė
jams, tiems, kurių misija nuolat žvelgti į 
priekį, būti mūsų tautų vadovais, naujo ti
kėjimo užvaisintojais, pranašais ir įkvėpė
jais. Ar tiek sąmonėje ir įpročiuose yra pa
žengę mūsų visų politikai, kurie juk taip 
pat mojasi Vadovauti mūsų tautoms ir ro
dyti joms kelių į skaidresnę ateitį? ...

Konstatuojame taip pat, kaip atgimsta 
maždaug senojo stiliaus Vienybės draugi
jos, pvz., Lietuvių-Latvių Vienybė Lubecke 
etc. Auklėjimuisi ir opinijos zondavimui 
visos šios baltiškos Vienybės draugijos yra 
atlikusios naudingą įnašą, o ir šiandien 
savo uždavinių dar toli gražu neišbaigu
sios. Tokių 'ar apipanašių būriavimųsi 
daug kur yra pasaulyje, kur tik mūsų visų 
kraujo ir dvasios brolių gyvenama. Visiems 
tiems tauriems idealistams, dviejų dešimt
mečių rusenusios idėjos pionieriams, betgi 
jau tektų, gal būt, pasvarstyti, ar senoji 
draugijinių „vienybių” forma ir visas idė
jinis kokis beatninka dabarties ir ateities 
imperatyvams. Kaip praeityje jos nepra
mušė mūsų valstybių suvereninio uždarumo 
luobų (jos dažniausia to nė nesiekdavo...), 
taip to nepramuštų ir ateityje, nes šitokios 
privatinės geros valios žmonių draugijos 
daugiau ko ir negali, kaip tik praktiškai 
reikštis vien kilniomis deklaracijomis.

Reikia pereiti ant federalinių pagrindų 
— su federalinėm idėjom ir federalinių or
ganizacijų formomis! Žingsnis ligi to, ro
dos, būtų siauras ir artimas, bet tai labai 
gilus ir revoliucinis aktas, — mintyse, prak
tikoj ir organizacijoj. Daug kur kitais 
tikslais tremtyje veikiančios konsultatyvinės 
Baltų Tarybos šiuo atžvilgiu jau yra žings
nis į tą artimą priekį, beveik jau ligi pa
skutinės ribos. Laipsniškai išeliminavusios 
veto principą (dabartinės JTO Saugumo 
Tarybos paralyžiaus vėžį ...), priimdamos

sprendimus demokratiškai, įprasdamos be 
rezervų pasiduoti Vieno bendrinio organo' 
ar rinkto asmens vadovybei, šios Baltų 
Tarybos jau greitai galėtų būti ir tikro, 
mums reikalingo federalizmo formų pavyz
džiais. .

Bendradarbiavimas federalinių pagrindu 
prasidėti visur, kur tik tai galima ir 
yra mūsų žmonių. Nesvarbu, kur ku- 
tautybės žmonių būtų daugiausia. Vi- 
telkimės, kaip lygūs partneriai, o jei 
katro stigtų, solidariai pavaduokime, 
tai atliko anos amerikiečių lietuvai-

politiniai asmenys ypač 
dėmesį ir kohsekven- 
mūsų tautų federa- 
Ne išeiviai ar pa

turi 
kur 
rios 
sur 
kur 
kaip
tės. Visos mūsų tautiečių profesinės orga
nizacijos, draugijos, socialiniai klodai, of- 
ganizmai ir veiksniai, jaunimas, moksleivi
ja, moterys, kaip ir pavieniai asmenys pri
vačiame gyvenimo bendravime, — visos 
mūsų tautų gyvosios pajėgos turi apsi
spręsti, ieškoti ir rasti federalinio bendra
darbiavimo, sugyvenimo ir organizavimosi 
formas. Politiniai organizmai, mūsų diplo
matiniai postai ir 
į tai turi atkreipti 
tiškai išsirikiuoti 
lizmo pakopomis.
bėgėliai nulems mūsų tėvynių likimą ir 
ateitį, bet visgi jų Įnašas gali ir privalo 
būti didelis. Kas geba ausį prie žemės 
pridėjęs išgirsti Tėvynių atodūsius už ana
pus plieninės uždangos, tas suvoks, jog 
federalizmas ne tuščia. chimera, ir nebus 
apviltas, naujai laisvės aušrai prašvitus.

Taip organiškai ir spontaniškai išsiri
kiuos visur ir iš visų giminių Baltijos fe
deralist „partija”, jei jau nemokėtume ki
taip šito pavadinti'. Jos kadrai — visa mū
sų visuomenė, visi klodai, visos1 pasaulėžiū
rinės srovės, visos politinės kryptys — 
partijos... Visiems savo akiratyje pareiga 
pajusti ir įdėti savo asmenišką įnašą. Esa
me neturtingi, be, sąlygų, be priemonių, — 
bet kaip tik tada gyva širdis ir kitai dva
sia pasireiškia skaidriausiu savo idealizmu.

Palyginus su senove ir devynioliktuoju 
šimtmečiu, Baltijos federalizmo idėjų rai
doje yra įvykusi stačiai vos beįsivaizduo- 
jama pažanga. Kada mūsų tėviškes smau
giančios replės vis tebėra tos pačios, tik 
dar nuodingesnės, ruoškimės ir ryžkimės 
užbaigti vieną epochą — ir pradėti kitą.

Bronys Raila.

ch-^pasaulM
— Šveicarijos Olimpinis komitetas jau 

dabar skaičiuoja turėsiąs 50.000 šveic. 
frankų nuostolio. Bendros išlaidos siekia 
600.000 šv. fr. Pajamos 200.000 iš įėjimo 
bilietų, 175.000 olimpinių pašto ženklų par
davimas, 100.000 gauta iš šveicarų vy
riausybės ir 75.000 iš St. Moritzo miestelio 
aukų.

— JAV slidininkai į St. Moritzą atsivežė 
240 porų slidžių! ...

— Penktuose olimpiniuose žaidimuose 
dalyvių (kartu su atsarginiais) užregistruo
ta 2.290 iš 31 valstybės. Tai rekordinis 
skaičius! Be to, St. Moritze yra suvažiavę 
450 žurnalistų, 80 fotografų ir 58 kino ope
ratoriai. 52 radijo spikeriai ir 69 radijo 
technikai eterio bangomis perduos olimpi
nes varžybas per 500 JAV, 200 Europos ir 
100 kitų kontinentų siųstuvų!

— Atsižvelgiant į sunkią ekonominę pa
dėtį pasaulyje ir ypatingai Šveicarijoje, 
laimėtojai gaus ne gryno aukso medalius, 
bet sidabrinius su aukso juostelėmis.

— Iki šio laiko Žiemos Olimpinuose 
Žaidimuose daugiausia pergalių — auksi
nių medalių yra gavę norvegai — 20, to
liau JAV 10, Švedija su Suomija po 9, Ka
nada, Austrija ir Vokietija po 4, Prancū
zija, Anglija ir Šveicarija po 2.

EUROPOS DAILAUS ČIUOŽIMO 
PIRMENYBĖS

Prie 10.000 sužavėtų žiūrovų ir smarkaus 
idaus Prahojo įvyko Europos dailiojo 

čiuožimo pirmenybės, kuriose europiečiams 
nekaip sekasi. Vyrų grupėje laimėjo jaunas, 
bet visus maloniai nustebinęs, aštuoniolikme
tis amerikietis Dick Button su 187,9 tšk., 
antroje vietoje liko pasaulio meisteris Oer- 
schwiller (Šveic.) su 184,42 tšk., trečioje — 
Rado (Austr.) 181,14 tšk. Moterų gruj>ėje, 
kaip r laukta, pirmą vietą gavo grak-

Zinios is St. Moritzo
ščioji pasaulio meisterė kanadietė Barbara 
Anna Scott su 181,66 tšk. Sekančią dieną 
Kanados ministeris pirmininkas Makenzie, 
King atsiuntė sveikinimo telegramą su ge
riausiais laikėjimais tolimesnėse kovose. 
Antroje vietoje liko Pavlik (Austr.) 177,03 
tšk., trečioje — jaunoji čekė Vrzanova 
174,43 tšk. Poriniam čiuožime favoritai 
austrai' brolis su seseria Ratzenhofer buvo 
tik tretieji su 10,66 tšk. Pirmą vietą iško
vojo Kekessy (Kiraly, Vengr.) 11,2 tšk. 
antrieji — Kittelave (Vosatka, Cek.) 10,69 
tšk. Šokiuose ant ledo pirmą vietą užėmė 
Branowitzer (Blaschke, Austr.) ir antrą — 
Schilling (Staniek,Austr.).

— Tarptautinės ledo ritulio rungtynės: 
Čekoslovakija — JAV 6:5, Šveicarija — 
Vengrija 13:2, EHC Milan - Wiener EG 
12:6, ZUricher EK — EK den Haag. 11:1, 
Streatham London — Kanados olimpinė 
komanda 5:5, Racing Paris — Greyhounds 
9:6, HC Montana - HC Brūssel 2:2, SC 
Zurich — EH Haag 11:1, Montschoisi Lau
sanne — EH den Haag 3:1, Čekoslovaki
ja — JAV 4:1, Prag TG — JAV 8:1, Ra
cing Paris — Kanados olimp. kom. 5:3, 
Švedija — Šveicarija 5:4, JAV — HC Bra
tislava 3:3.

— Po paskutinių rungtynių, atskirų 
kraštų futbolo pirmenybėse pirmauja: Ang
lijoje — Arsenai 40 tšk., Burnley 35 tšk„ 
Preston NE 33 i® Derby County 32 tšk. 
Prancūzijoje — Reims 31 tšk. Lille 30, 
Marseille 28, St. Etienne 25, Roubaiz 24 
tšk. Italijoje — FC Milan su FC Toriu po 
27 tšk., Internationale Milan 22, Juventus 
Torin 21 tšk. Šveicarijoje — Chaux - de - 
Fonds su 19 tšk., Belli'ncona 18, Biel su 
Lausanne po 17 ir Servette su Grasshoppers 
po 15 tšk. Belgijoje — Mecheln 28 tšk., ' 
Anderlecht 26 tšk., Boom 25 tšk. Ispanijoje 
— Venecia 23 tšk., Sevilla 20 tšk., Bilbao 
18 ir Barcelona 17 tšk. km.

Kolorijų kiekis šiandieną . yra vienas iš 
opiausių klausimų sportininkams.

Vokiečių laikraštis „Der Spiegei” rašo, 
kad 1948 metų Olimpiniai žaidimai Lon
done praeis kolorijų deficito ženkle. Pavyz
džiui1, Prancūzijos vyriausybė savo Olim
piados dalyviams negalės pakelti kolorijų 
kiekio. Tokią pat liūdnu žinią paskelbė 
britų maitinimo ministeris, kad .Olimpia
dos dalyviai nesitikėtų ypatingo davinio. 
Tačiau, britų valdžia nieko prieš, jei užsie
nio svečiai-dalyviai su savimi atsigabens 
po 25 svarus maisto. Žodžiu, kiekvienas 
Olimpiados dalyvis turės asmeniška^ pa
rodyti daug energijos, kad ką nors suorga
nizavus” ...

Aišku, kad su šutintų bulvių daviniu lai
mėjimų ueatsieksi.

Sporto ’valrenjbes
Žinoma, rusai nebūtų rusais, jeigu jų 

sportininkai nebūtų „geriausiai” maitinamu 
Vienas prancūzų rejjorteris nustatė rusų 
„Dynama” maitinimo lentelę. Jie visad 
sviestainius su kumpiu, kiaušiniais, viščiu
kais užkanda. Na, žinoma, pupelių kava ..« 
Tačiau pusryčiai prieš žaidimą yra gan 
lengvai virškinami: mineralinis vanduo, 
agurkų ir pamidorų salota, varškė, bulvių 
košė ir dųi riekės mėsos

Be to, „Dynama” kabinoje, po savo 
gastrolinių žaidimų Norkūpping’e, buvo 
rastos paslaptingos tabletės, kurias švedų 
chemikai turės ištirti! ir nustatyti jų sudėti 
ir kaloringumą. (O gal tai buvo imunitetas 
prieš kapitalizmo bei fašizmo epidemija. 
AL G.)
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III-ji DP spaudos konferencija Heidelberge Q AKIMIRKSNIU KRONIKA^

Vasario 4 d. vyr. amerikiečių zonos IRO 
būstinėje įvyko III-ji DP spaudos konfe
rencija, kurią sušaukė ir vedė informacijos 
skyriaus vedėjas p. Denlingeris.

DP spaudos sąjungos vardu buvo pasta
tyti toki klausimai:

— Ką numato IRO daryti kad užkirsti 
kelią emigracijos komisijoms, kurios „šu
kuoja” stovyklas, rinkdamos tik viengun
gius, tinkančius darbui ir geros sveikatos, 
netiesioginiai skaldo šeimas, kuriomis ne
bus kam rūpintis?

— Kokia yra šeimų ateitis?
— Kas bus daroma su našlėmis su ma

žais vaikais, su seniais, su paliegusiais ir 
“ invalidais?

Į šiuos tris giminingus klausimus buvo 
įduotas bendras atsakymas:

— Šie klausimai dabar yra svarstomi 
PCIRO centro įstaigoje Ženevoje. Konkre
čių rezultatų dar neprieita. Anglų atstovo 
pasiūlymas buvo IRO nariams pasidalinti 
'iarp.savęs nepajėgiuosius. Tačiau dauguma 
tjio reikalu sudarytų sutarčių nenumato 
įsileisti nedarbingų asmenų. Tas sutartis 
sudarė ne IRO, o UNRRA. Tačiau jos da
bar yra privalomos ir IRO-ui. Tuo tarpu 
tai sudaro didelę problemą. IRO nenumato 
šio klausimo išspręsti kitaip, kaip tik įti
kinti. tuos asmenis, kad geriausia išeitis 
jiems yra grįžti į savo kilmės kraštus- 
repatrijuoti. Kitu atveju — jie turės įsi
jungti į vokiečių ūkį. Tačiau IRO mano, 
kad tai bus blogesnis atvejis, negu repatri
jacija.

— Kaip galėjo įvykti tai, kad tarpte pir- 
tnųjų, kurie išvyko į emigracijos kraštus, 
randasi bolševikų agentai, kurie stengiasi 
užkirsti kelią kitiems emigrantams. Kaip 
IRO žiūri į „Die Neue Zeitung” pranešimą 
išiuo reikalu?

.— Kas emigracijai priimtinas sprendžia 
Ine IRO, bet emigracijos kraštų komisijos. 
Dėl to dalyko yra kaltos vyriausybės, ku- ' 
Irios tuos asmenis įsileido. „Die Neue Zei- 
lung” pranešimas IRO buvo nepastebėtas. ) 
(Tačiau yra žinoma, kad Brazilijos vyriau
sybė yra antikomunistinė.

— Kodėl tarnautojams tokių organizaci
jų, kaip tautiniai Raudonieji’ Kryžiai, 
iYMCA, YWCA nėra pripažįstamos dirban
čiųjų maisto normos, nors jos atlieka nepa
prastai svarbų globos ir šelpimo darbą? ’ j

— Tai yra netiesa. Tie tarnautojai gauna , 
lokį pat maisto davinį, kaip ir visi kiti dir- 

reikalu yra .
įstaigoms

lokį pat maisto davinį, kaip ir 
bantieji. Nesklandumai šiuo 
prateeštini kompetentingoms 
spręsti.

— Kas numatoma daryti su 
telis, kurie buvo mobilizuoti J 
1941 m. ir po to, dabar vedamos registra
cijos atveju?

— Bendrų potvarkių nėra ir šie klausi
mai bus Sprendžiami vietose individualiai.

— Latvių laikraštis „Latvija” gavo 
laiškų apie pasibaisėtiną padėtį emigraci
jos centre Butzbache. Išvykstantieji turi 
gyventi pataljiose su išmuštais langais, be 
apšildymo, ir blakėmis užkrėstose lovose 
gulėti po du. Ar šie faktai atatinka tikre
nybę?

— Patalptoms sutvarkyti reikia labai 
daug lėšų..Yra daroma viskas, kas tik įma
noma, padėčiai pagerinti. Tačiau lėšos 
šiems reikalams yra labai ribotos.

— Nors pirmosios spaudos konferencijos 
metu ir buvo pažadėta, kad išvykstantieji 
bus laiku painformuoti dėl pasiruošimo ke
lionei, tačiau šioje srityje iki šiol dar nie
kas nepasikeitė. Kaip praneša iš Wūrz- 
burgo, Stuttgarto ir Darmštato paskutiniųjų 
transportų į Australiją emigrantai gavo 
pranešimus tik 6 valandas prieš nustatytą 
išvykimo terminą. Kas čia kaltas?

— IRO čia negali prisiimti jokios kaltės. 
Sitoki reiškiniai pareina grynai nuo —: 
gracijos misijų darbo.

— Ar atitinka tikrenybę faktai, kad 
tu su išvykimu kiekvieno transpx>rto į 
traliją arba į Kanadą IRO emigracijos

tais asmeni- 
kariuomenę

emi-

kar- 
Aus-

_ , . , cen
trai ‘palieka be personalo, nes jis paskutiniu 
momentu išnaudoja likusias laisvas vietas 
ir išvyksta kariu su transportu?

— Tai yra tiesa. IRO neturi priemonių 
kovoti su šiuo reiškiniu. Tie tarnautojai, 

' mokėdami anglų kalbą, susitaria su misi
jomis ir išvyksta, o naujus parinkti nėra 
taip lengva.

— Išvykstantieji nusiskundžia, kad emi
gracijos centruose paskutiniu momentu, 
prieš išvykstant jiems yra atimama be jo
kio pakvitavimo ne tik IRO duotieįj daik
tai, bet ir. jų jau senai įsigyta privati nuo
savybė. Ar tai tiesa?

— Privati nuosavybė neafiminėjama. Ta- 
. fciau IRO priklausantieji daiktai, arba ka

riuomenės nuosavybė privalo būti atimta. 
Yra žinomas faktas, kai; vienas emigrantas 
teorėjo išsivežti net 10 kariuomenei priklau
sančių antklodžių. IRO numato ateityje 
duoti kiekvienam emigrantui po 2 antklo
des. Imigracijos kraštuose reikalingais 
daiktais juos privalo aprūpinti tų kraštų 
įstaigos. Dėl sauvalės veiksmų reikia pa
duoti skundus.

— Ką IRO gali pasakyti dėl Stockholme 
leidžiamų biuletenių „Baltic Review” ir 
„Behind The IRON Curtain” straijjsnių, 
Mečiančių IRO? Ką IRO gali pasakyti dėl 
duomenų, paskelbtų straipsnyje „The 
Strangį Story of IRO”?

— Al negaliu čia pareikšti oficialios 
IRO nuomonės, bet pareikštų savo asmeniš
ką, kaip Denlingeris. Aš suprantu 
baltų siekimų politiką. Tik aš labai apgai
lestauju, kad tiesa yra iškraipoma, arba 
pasakoma tik pusiau tiesa. Paskelbtieji 
straipsniai ir juose patiekti1 duomenys yra 
Simerangas, kuris atsimuš j pačius DP.

š esu įsitikinęs, kad tie, kurie dalyvauja 
IRO spaudos konferencijose, tokių straips
nių nerašo. Dabar detaliau: straipsnis pra
dedamas spaudos anties būdų ir žaidžiama 
melagingais skaičiais. Kad britų zonoje 
yra katastrofiškas maisto racionas, tai nėra 
IRO kaltė. IRO zonų nesukūrė ir negali 
nieko tame pakeisti. Kad ten ne DP yra 
geresnėje būklėje, begu DP dėl to, kad 
pirmieji gali patys apsirūpinti, IRO nėra 
kalta; ne IRO galioje yra aprūpinti ten esan
čius DP darbu. Dėl sveikatos reikalų pra

nešima. padarys Medicinos Skyriaus vedė-1

i jas. Dr. Hennessey: bendra DP svei- 
■ katos būklė yra gera. Straipsnio duomenys 
; yra iškraipyti, o mano nuomonė yra pa

remta tiksliais skaičiais. DP mirtingumas 
yra tik 6,4 promilės, ir tai yra geras skai
čius palyginti su kitais kraštais. Tuberku
liozės atžvilgiu padėtis yra geresnė negu 
pačioje Anglijoje. Gimimų skaičius yra 
labai didelis, didesnis kaip kitų Europos 
kraštų.. Dėl maitinimo nusilpusių ligonių 
nepastebėta. Kraujo tyrimai rodo, kad tie 
žmonės nors ir ligoninėse randasi, bet da
viniai yra geri. To nebūtų, jeigu maitini
mas būtų permažas.

P. Carter: Kas spausdina tokius 
straipsnius, tas veikią prieš savo interesus. 
DP furi rašyti, kad jų sveikatos būklė yra 
gera,' nes tai yra jų interesuose. P. D e n - 
1 i n g e r i s : Aš džiaugiuosi, kad iš ką tik 
padaryto p. daktaro pranešimo aiškėja, jog 
DP sveikatos būklė yra gera, ir apgailes
tauju, kad politiniai Baltic Review tikslai 
neteisingai paliečia IRO. Dėl matamų kalti
nimų repatrijacijos atžvilgiu, būtent, kad 
IRO yra vadinama kominformo sekcija, yra 
piktas prasimanymas. Stovykloms yra per
siunčiama tik ta literatūra, kurią karo 
valdžia leidžia. Repatrijacijos skyriaus 
valdininkas: aš 'turiu pakartoti, kad su re- 
patrijacija reikalas dar bėra užbaigtas. Re- 
patrijacija — tai vienas iš pagrindinių IRO 
tikslų. Juk tik tos trys galimybės ir yra: 
emigracija, repatrijacija ir įkurdinimas vo
kiečių ūkyje. Mes neverčiam nei repatri
juoti, nei klausyti ryšių karininkų praneši
mų, nei skaityti jų literatūros.

Tačiau niekas neturi teisės trukdyti mū
sų darbo ir\daryti tokias scenas, kokios 
įvyko Mūnchenę, Repatriacijos skyrius rū
pinsis įsteigti repatrijacinės literatūros 
knygynėlius. Pabrėžiu, kad mes dar per- 
mažai tos literatūros gaunam. Kas intere
suojasi, gali tos literatūros gauti iš centri
nio knygyno. Jeigu mes nėsirūpinsim re
patrijacija, tai neatliksim savo uždavinių, 
kuriuos IRO mums pastatė. P. D e n lin
ger is : straipsnis baigiamas keliant skry
ningo baimę. Aš turiu vėl pakartoti, kad 
registracijos duomenys bus panaudoti tik 
emigracijos reikalams. P. Grigg :_aš tu
riu pažymėti, kad registracija jau eina 
tvarkingai ir ramiai ir jos duomenys bus 
panaudoti tik statistikos reikalams.

— Ar DP spauda yra rūpinama tik In
formacijos Skyriaus, ar ir kiti skyriai turi 
sprendžiamąjį balsą rūpinimo reikaluose. 
Mūsų spaudai buvo didelė staigmena, kai 
po oficialaus p. Denlingerio ir p. Edwąrds 
pareiškimo, kad visi darbantieji spaudos 
darbą asmenys gaus dirbančiojo priedus, 
staiga tas priedas buvo atimtas 50% 
spaudos darbuotojų?

Apie tą sumažinimą man nieko nėra ži
noma, pareiškė p. Denlingeris. Kas paža
dėta, turi būti duodama. P. Wheeler turi 
susidomėti šiuo reikalu. Kas negavo dir
bančiojo priedo, turi apie tai pranešti p. 
Wheeler. Sis davinys bus išduotas ir už 
neteisėtai sutrukdytą tiekimą praeityje, — 
iš rezervų.

— Paskutinėmis savaitėmis vokiečių 
spauda vėl pradėjo karą prieš DP. „Schwa- 
bische Landeszeitung” puolimo pasėkoje 
Augsburgo gyventojų nuotaikos taip buvo 
įkaitintos, kad DP buvo mėtomi iš tram
vajų ir policija turėjo imtis sausio 22 die
nos rytą preventyvinių priemonių dėl vo
kiečių demonstracijos — Hochfeido sto
vykla buvo apsupta ir saugoma policijos. 
Ar IRO ėmėsi kokių nors priemonių to
kiems pasikėsinimams užgniaužti?

— Dėl šio fakto mes reagavome Eucom’e, 
pareiškė p. Denlingeris. Prašau ateityje 
man atsiųsti pastebėtus vokiečių spaudoje 
blogos valios straipsnius ir pranešti apie 
panašios rūšies įvykius.

— Tautinių Komitetų atstovai kreipėsi į 
mus, prašydami leisti juos dalyvauti IRO 
spaudos konferencijose ir statyti klausimus. 
Ar būtų galima nuo kiekvienos tautybės 
prileisti nors po 1 atstovą?

— Ne, pareiškė p. Denlingeris. Jeigu aš 
tai padarysiu, tai mūsų konferencijos ne
bus spaudos konferencijos, jos įgaus visai

bet da-

kitą pobūdį. Komitetai gali sekti mūsų 
konferencijas iš laikraščių aprašymų. Jų 
klausimus galite patiekti jūs, spaudos atsto
vai.

Be šių raštu pateiktų klausimų buvo dar 
paklausimų iš vietos:

— Ar yra numatyta grąžinti DP statusą 
tiems asmenims, kurie buvo išskryninguoti 

i dėl priežasčių, kurios dabar nebeegzistuoja, 
i pa v. per vėlai atvykęs iš kitos zonos ir 
■ 4. t.? Kodėl Kontrolės Centras Mūnchene 

neduoda raštiškų pažymėjimų apie tai, kad 
jiems yra grąžinamas DP statusas; emigra
cijos įstaigos reikalauja iš jų raštiškų pa
žymėjimų?

— Tokiems asmenims IRO grąžina DP 
statusą ir aprūpina juos reikalingais doku
mentais, pareiškė p. Denlingeris. Man nėra 
žinomi faktai, kad tokio pažymėjimo nebū
tų kam nors duota, ir pagrindo neduoti to
kio pažymėjimo nėra.

— Kas numatoma daryti su kriminaliniu 
elementu DP stovyklose? Yra asmenų, ku
rie už kriminalinius nusikaltimus jau po 
keletą kartų yra kariuomenės teismų bausti. 
Ar negalėtų IRO juos iš stovyklų eliminuo
ti, kad jie neterštų mūsų gero vardo?

— Kriminalinius nusikaltėlius tvarkyti 
yra karo, valdžios reikalas, ne IRO, pareiškė 
p. Carter. Kai karo valdžia įsakys jų į 
stovyklas nebeįleisti, mes tai padarysime. 
P. Grigg: stengsimės, kad atlikę kalėjimo 
bausmes nebūtų siunčiami į tą patį lagerį.

— Kas moka už pagrindines -886 kalori
jas, kurias gauna DP lygiai kaip ir vokie
čiai?

— P. Wheeler: moka vokiečiai. Tai’ nėra 
didelis apsunkinimas vokiečių ūkiui, nes 
DP sudaro tik apie 3% visų gyventojų. Be 
to, vokiečiai yra kalti, kad DP čia atsi
rado. IRO moka tik už skirtumą tarp da
bar DP gaunamos normos ir tų 886 kalo
rijų-

— Ar turėjo teisę registracijos komisijos 
narys Gautinge grąsinti areštu, jeigu balt- 
gudis nesirašys lenku, o savo tikrąją tau
tybe?

— Tai atskiras specialus kazusas, pa
reiškė p. Denlinger, — praneškite apie tai 
raštu p. Grigg.

— Ar p. Edwards žino, kad IRO tarnau
tojų tarpe yra komunistų partijos narių, 
kurie dirba ne JAV interesams, o Maskvos 
naudai ir pagal Maskvos Instrukcijas?

’ — Ne, tokių tarnautojų IRO neturi, pa
reiškė p. Denlingeris. IRO tarnautojai dir
ba tik D P naudai ir pagal IRO statutą bei 
instrukcijas. IRO tarnautojai yra labai ge
rai parinkti ir organizacija gali jais pilnai 
Pasitikėti. Sis klausimas yra lengvabūdiškas 
r mūsų laiką būtų galima geriau sunau

doti, negu aiškinantis tokius klausimus.
— Kokios reikšmės turės dabar naujai 

išduodami DP asmens liudijimai?
— P. Grigg: jokios ypatingos reikšmės. 

Tai tik pakaitalas iki šiol'turėtai DP kor
telei.

— Kas numatoma daryti sn tais, kurie 
dabar pabėga iš Jugoslavijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos? Vokiečiai jiems neduoda 
maisto kortelių, o IRO irgi atsisako juos 
globoti?

— Naujų pabėgėlių klausimą dabar 
svarsto IRO Centras1 Ženevoje. Į stovyklas 
jie negali būti priimti einant karo valdžios 
1947. IV. 28 parėdymu. Tuo tarpu jie turi 
būti vokiečių išlaikomi. Jeigu vokiečiai at
sisako, tegul jie kreipiasi į artimiausią ka
ro valdžios įstaigą, pareiškė p. Carter.

— Ar numatoma sudaryti DP tautinių 
grupių reprezentaciją prie IRO Ženevoje?

— Tuo klausimu Ženevoje nuomonės 
skiriasi, pareiškė p. Carter. Reikėtų suda
ryti tautinių grupių statutus ir juos su
derinti su IRO statutu. Tai būtų nelengvas 
darbas, ypač turint galvoje, kad atskiros 
DP tautybės dar yra susiskaldę srovėmis ir 
nežinia būtų iš kurios srovės reikia pa
rinkti atstovus.

Baigdamas konferenciją, p. Denlingeris 
prašė laikytis spaudos darbe priimtos eti
kos, vengti asmeniškumo in neanalizuoti 
klausimų, kurie turi grynai asmeninį po
būdį. J. V.

į Apie nesvarius skalbinius
Malonu pastebėti, kad Amerikos lietuviškosios spaudos puslapiuose gyvai susi- 

d rūpinta mūsų tremtinių padėtimi ir ateitimi.
Aiškiai juntama, kad tenykščiai lietuviai, (aišku, kad be komunistų), nežiūrin 

savo srovinių bei partinių minčių, vis daugiau pradeda susiprasti ir susicementuo- 
ti, kuomet keliamas šūkis už Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą bei efektinges
nės paramos suteikimą tremtiniams. t

Antra. Toje kilnioje akcijoje, per Amerikos letuviškąją spaudą, dalyvauja dido
kas būrys ir mūsų DP iš Vokietijos bei kitų pasviečių, kurie savo straipsniais, re
portažais dar labiau išryškina mūsų gyvenimo skaudulius ir tuo pačiu trumpina 
kelią prie tikslo.

Tačiau tenka konstatuoti liūdną faktą, kad kai kurie broliai lietuviai DP, kar
tas nuo karto, Amerikos lietuviškoje spaudoje, pradėjo kultivuoti, taip sakant ir 
(atsiprašant) nešvarų mėsinėjimą: sukeldami dulkes, kurios nusėdo prieš dvidešimts 
ar daugiau metų.

Norėdamas išvengti galimos „atvirų laiškų” akcijos, čia nenoriu minėti nei 
autorių, nei Amerikos lietuviškųjų laikraščių vardų. Vadovaujuos mintimi, kad ne
pakenkus Amerikos lietuvių (ir mūsų) pradėtam susicementavimui bei tos vedamos 
kovos vaisiams, kurių mes visi taip laukiame.

Esu nuomonės, kad leistis į polemiką, su Amerikos lietuviškąja spauda, (aišku 
ir su lietuviais) ginant srovines spalvas; ieškant, mėsinėjant ir įrodant, kad Tal- 
lat-Kelpšos buvo totoriai, o Ilgovskis — žydelis, tuo nieko perdaug nenustebinsi.

Antra. Mes visi pukiai atsimename ir žinome savo Nepriklausomybės laikų (ir 
visų laikų) buvusius valdymo aparatus, jų vadovaujančias figūras ir jų netobu
lumus, paklydimus bei klaidas. Tačiau tokias praeities sąskaitas paprašykime ap
mokėti ateityje, kada po savo kojomis pajusime tikrą, savosios žemės pėdą, o ne 
būdami praperšoje; kuomef mes patys skaitomi numeriais, daiktais, o ne žmonėmis.

-šiuo metu reikėtų atsiminti vieną: didžiausias ir sunkiausias kerštas savo sro
viniam priešui, tai išmintis ir susivaldymas.

Juk ir amžinasis deimančiukų ieškotojas Tumas-Vaižgantas apie sroves yra iš
sireiškęs:

- Pasišlapinti po savimi, tai dar nereiškia srovės. Tikroji srovė teka ir neša.
(Cituoju iš atminties Al. K.)

Tai ar nebūtų gražiau, (aišku ir naudingiau), 
galint nieko geresnio nuveikti mūsų ir Tėvynės 
ir patylėti. ’

Aš tokį receptą pieščiau visiems be išimties: nežiūrint dešinės, kairės ar vi- 
urio. ' '

Tūlas Amerikos lietuvis yra pasakęs, kad visokias sąskaitas suvesti, nesklan
dumus išsiaiškinti galimi ir savųjų tarpe, nesiunčiant savo purvinų skalbinių — 
plauti į Ameriką! AL. KEDAINIS

kad vietoj varymo pleišto, (ne- 
išvadavimui) geriau susivaldyti

Trumpos žinios is anapus

Lietuva ir toliau* kolonizuojama
— Trėmimai iš Lietuvos Rusijos gilumon 

vykdomi nauju metodu: įsakymais su šeima 
ir daiktais persikelti į naują darbo vietą 
„broliškoje respublikoje”. Iškeltojo lietuvio 
vieton, paprastai, atkeliami Lietuvon rusai- 
kolonistai.

— Partizaninis veikimas Lietuvoje ma
siniai apstojo; veikiama pavieniai.

■ — Ddžioąios Lietuvos - Klaipėdos krašto 
siena tebesaugoma sovietinių sargybinių.

— Atstatoma sugriautoji Kauno geležin
kelio stotis, Panevėžio depo dirbtuvės ir 
keletas tiltų. Kursuoja vagonai su nume
ruotomis vietomis. Dėl šios priežasties 
daugumas gyventojų negali važinėti gele
žinkeliais — vis būna užimtos numeruoto
sios vietos.

— Klaipėdoje ir Vilniuje veikia rusų 
teatrai.

— Benediktas' Grėbliūnas gyvas ir dirba 
sanitarijos darbą viename Rusijos mieste.

— Ukmergėje mirė Vincas Meilus, bu
vęs Kooperacijos Sąjungos „Lietūkis” val
dytojas ir žymus visuomeninkas.

— Nepatikrintomis žiniomis, bevežant, j 
Sibirą, kelionėje mirę diplomuoti teisinin
kai Jurgis Byla ir Valiėenka.

— Žinomojo Justo Paleckio vyriausias 
sūnus Vilnius žuvo kare. Paleckienės sesuo 
M. Jurgaitytė gyvena tremtyje — Vak. Eu
ropoje. Čia gyvena ir A. Sniečkaus du bro
liai ir sesuo; (kartu gyvenusi motina šio
mis dienomis mirė). A. Venclovos — bro
lis. Niekas Lietuvon nesirengia grįžti.

— Prof. Vabalas-Gudaitis įstojo j kom
partiją nariu ir išrinktas į Vilniaus miesto 
sovietą.

Britai pradėjo labiau užjausti atvykusius tremtinius
LEIDŽIAMA ŠEIMOMS GYVENTI KARTU. PERORGANIZUOJAMOS STOVYKLOS

Korespondentas iš D. Britanijos „Dirvai” 
praneša, kad paskutiniuoju laiku britai pra
dėjo labiau užjausti pas juos atvykusius 
tremtinius. Jau pradedama labiau atsižvelgti 
į tremtinių šeimų reikalus ir stengiamasi su
daryti jaukesnę darbo nuotaiką. Kai kurio
se tremtinių stovyklose buvo 
Britanijos Darbo Ministeris 
lankymo metu į Childs Ercall 
rusią tremtinių stovyklą 
baltai ir ukrainiečai suruošė 
rodymą. Savo kalboje ministeris žadėjo’ dė
ti pastangas, kad kai kurių tremtinių pa
likusios šeimos Vokietijoje būtų kaip ga
lima greičiau atgabentos į D. Britaniją. Mi- 
nisterio atsilankymas pakėlė tremtinių nuo
taikas.

Šiuo metu nelauktai tremtinius pradžiu
gino nauji patvarkymai. Darbo Ministerija 
leido susijungti šeimoms, kurios perkėlimo 
metu 
bar 1 
nius 
riai 
mos 
persikėlimo atveju duodamas leidimas pa
keisti darbovietę. Atjautimas įgavo tokias 
formas, kad net leidžiama keltis ir pas ar
timus giminaičius.

Ir pačios stovyklos yra pertvarkomos. 
Anksčiau stovyklos buvo mišrios tautybių 
atžvilgiu. Šiuo metu vyksta perkilnojimai. 
Bus stengiamasi, kad kiekvienoje stovyklo
je gyventų tik vienos tautybės žmonės. Pa
vyzdžiui, nedidelėje .Clent stovykloje iki šiol

atsilankęs D.
Isacs. Atsi- 

kaime įsikū- 
ten gyveną 
menini pasi-

i į D. Britaniją buvo išskirstytos. Da- 
Darbo Ministerija skirstydama Jremti- 
darbams stengiasi, kad visi šeimos na- 
būtų vienoje vietoje. Tokiu būdu sei
neriai gali gyventi vienoje vietoje ir

gyveno ukrainiečiai, latviai ir lietuviai. 
Prieš kiek laiko visus latvius iškėlė į Al- 
church stovyklą, o į Clent stovyklą atkėlė 
iš Peopton stovyklos ukrainiečius, Ties 
Clent stovykloje daugumą sudarė ukrainie
čiai. Lietuviai taip pat bus perkelti į tą 
stovyklą, kur lietuviai sudaro daugumą.

Pagaliau, D. Britanija suskato išspręsti 
tremtiniams šiuos opius klausimus. Tokiu 
būdu, reikia manyti, kad jau didesnis trem
tinių skaičius sutiks persikelti į D. Brita
niją. Ypatingai iki šiol tremtinius labai nei
giamai veikė, kai tekdavo gyventi viename 
kambaryje su keliais kitų tautybių tremti
niais. O ypač šeimų išskirstymas ir atsisa
kymas leisti gyventi vienoje vietoje dauge
lį tremtinių atbaidė važiuoti į D. Britaniją.

(vj)

Oldenburgo lietuviai
Šiuo metu, Oldenburgo apylinkėje iš bu

vusių trijų lietuvių stovyklų, paliko tik dvi: 
Unterm Berg ir Wehnen. Tuo tarpu tre
čioji stovykla — „Lituanica” buvo likvi
duota praeitų metų rudenį, paskirstant žmo
nes į pirmąsias dvi stovyklas.

Anksčiau, veik prieš metus laiko, visose 
stovyklose gyvai reiškėsi meninė saviveik
la. Tuo atžvilgiu pirmavo Wehnen stovykla. 
Tačiau šiandieną meninis veidas visiškai) 
nublukęs. Teisybė, nemažai meninių pajė
gų, vadovų bei organizatorių jau yra atsi
dūrę anapus Atlanto, tačiau tenka prisipa
žinti,, kad kas nors įūtjj įmanpjną suorgą-

nizuoti ir iš esamų stovyklose galimų pa
jėgų, tiktai reikia šiek tiek parodyti dau
giau sumanumo.

Antra. Oldenburgiečiai yra labai pasige
dę menininkų ansamblių bei vokalinių gru
pių artistų, kurie su savo programomis jau 
labai seniai buvo apsilankę. Taigi norisi 
balsiai pasakyti, kad Oldenburgo lietuviai 
dar tebėra gyvi ir laukia meninių vienetų 
pasirodant pas save.

Kalbant apie emigracinį mėsinėjimą, (nes 
tikros emigracijos dar neturime) Oldenbur
go lietuviai žiūri gan šaltokai. Praktika pa
rodė, kad daugpma emigrantų toliau perei
namųjų emigracinių stovyklų nenuplaukė, o 
grįžo bei grįžta atgal į savo stovyklas ir 
pradeda kurti gyvenimą iš naujo ir iš 
ko...

Žodžiu, šiandieną alkanam DP daug 
kesnės sąlygos taikomos, norint patekti
nadon, Australijon, negu kad Hoolywudo 
žvaigždei., Nors skaudu, bet tikra.

Al. Kėd.

BUV. LIETUVOS STEIGIAMOJO, I-JO, 
II-JO IR III-JO SEIMO NARIAMS 

Gyvenamojo meto reikalams aptarti arti
miausioje ateityje numatoma sukviesti buv. 
Lietuvos Steigiamojo, I-jo, II-jo ir III-jo 
Seimo narius pasitarimui.

Visi buv. seimų nariai prašomi nedel
siant pranešti savo adresus Organizacinei 
Komisijai b. seimų narių suvažiavimui šauk
ti: (14b) Reutlingen, Lederstr. 94, Litaui- 
sches Rotes Kreuz (Seimo atstovų suv. org. 
komisija).

Ponams b. seimų nariams bus išsiuntinėti 
asmeniški kvietimai, paaiškiną visa, kas ži
notina.

Organizacinė Komisija
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