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Vakarti atstovai vėl Kremliuje
Toliau aiškina snlpij tinklu

Washingtonas (Delia). Buvusi JAV užsie
nio reikalų .ministerijos bendradarbė A. 
Hissė, kaltinama, kad dar prieš karą pri
klausė komunistų grupei, kuri šnipinėjo 
valstybės tarnautojus, pareiškė, jog ji nėra 
komunistų partijos narys ir niekad juo ne
buvo.

Pjieš amerikinei veiklai tirti kongreso 
komisijos (pirmininkas Mundtas pareiškė,' 
jog yra pagrindo manyti, kad šiuo metu 
.Washingtone veikia dar vienas komunistų 
špionažo tinklas.

Kinijos komunistai ieško talkininku
Hongkongas (Dena/Ins). Kinijos komu- 

. nistai kartu su Ciangkaišeko vyriausybei 
esančios opozicijos atstovais britų Hong- 
konge tariasi dėl sušaukimo su komunis
tais bendros konferencijos, kurioje būtų 
nutarta sudaryti Kinijai naują laikinę vy
riausybę. Ta konferencija įvyktų kur nors 
komunistų užimtoje Kinijos dalyje šių me
tų gale ar kitų metų pradžioje.

Atmetė (
New Yorkas (Dena/Reuteris). Jungtinių 

Tautų patikėtiųių taryba atmetė sovietų, 
siūlymą, pagal kurį vokiečių pietvakarių 
Afrika būtų perduota J. Tautoms patikėti
nio teisėmis. Prieš tą sovietų siūlymą bal
savo JAV, D. Britanija, Prancūzija, Belgi
ja, Australija ir Naujoji Zelandija; už so
vietų siūlymą balsavo Costarika, Kinija, 
Filipinai ir Irakas.

Organizuoja pagalba pabėgėliams
Grafas Bernadottė nutarė kreiptis į visą 

pasauli, kad padėtų 300.000 arabų pabė
gėlių iš Palestinos. Politiniai sluogsniai 
nurodo, kad arabų vyriausybės tol atsisa
kinės svarstyti bendrą Palestinos būklę, kol 
pabėgėlių problema nebus išspręsta pa
tekinamu būdu.

Bernadottė iki rugpjūčio mėn. galo nori 
padaryti to klausimo sprendimą, o jei tat 
bus neįmanoma, tai'kreipsis į Saugumo Ta
rybą.

Izraelio vyriausybė prašė Saugumo Ta
rybą ištirti 11.000 žydų klausimą, kuriuos 
Kipro saloje internavo D. Britanija. Inter
nuotieji šiuo metu laukia progos imigruoti 
I Izraelį.

Berlynas. Aukštas sovietų politinis kari
ninkas Berlyne pareiškė, kad diskusijos 
Maskvoje dėl Berlyno krizės sąjungininkus 
priartino prie kompromiso.

Jis prasitarė, kad 4 užsienio reikalų mi
nisteriu konferencija galinti Įvykti Maskvo
je maždaug per 3 savaites, jei vakariečių 
pasitarimai su Maskva seksis sklandžiai.

Maskvos pasitarimuose buvusios liečia
mos šios pagrindinės 4 problemos: Berly
no krizė, Vakarų Vokietija, reparacijos ir 
būsimasis Vokietijos statusas. (Dena).

*
Pasitarimus gaubia

Maskva (Dena/Reuteris). 
valstybių ambasadoriai ir 
įėjo neoficialius pasitarimus.

17 valandą Maskvos laiku Kremliuje pra- 
sidėjusieji pasitarimai su ministeriu Molo
tovu, pasak Reuterį, pasibaigė maždaug po 
trijų valandų. Tučtuojau ambasadoriai 
pradėjo ruošti savo vyriausybėms praneši
mus.

Vakarų ambasadoriai konferavo taip pat 
ir su užsienio reikalų ministerio pavaduo
toju A. Smirnovu.

Visi Vakarų diplomatai iš Kremliaus 
tuojau nuskubėjo j JAV ambasadą. Nė 
nas jų nepadarė jokio korpentaro apie 
sitarimus.

Dėl pasikalbėjimų turinio Kremliuje 
matoma, kad suderintas pranešimas tuo 
čiu metu bus paskelbtas Maskvoje, 
shingtone, Londone ir Paryžiuje.

Užsienio stebėtojams atrodo, kad sovietų 
vyriausybė nori pateikti raštą, kuris būtų 
pagrindu tolimesniems pasitarimams. Tas 
raštas dar neparuoštas, o' ypač dar nepa
ruoštos tos vietos, kur turi būti nusakytas 
keturių valstybių atstovų konferencijos lai
kas, vieta ir pačios konferencijos darbų 
tvąčka,___

Tas pasitarimas Kremliuje buvo vienas iš

paslaptis
Trijų Vakarų 

penktadienį tu-

vie-
pa-

nu-
i pa- 
Wa-

ilgiausiai trukusių, kuriuos Molotovas yra 
kada turėjęs su užsienio atstovais.

Gerai informuoti stebėtojai mano, kad 
Vakarų ambasadoriai davę bendrą atsaky
mą j pirmadienį generalissimo Stalino 
klausimus ir padarytus siūlymus.

Jeigu pasitarimas Kremliuje būtų trum
pai tetrukęs, tada galėtų tarti, kad j>asise- 
kę rasti bendrą susitarimą. Iš sugaišto 
pasitarimui Kremliuje laiko diplomatiniai 
stebėtojai daro išvadą, kad*yra dideli nuo
monių skirtumai dėl keturių konferencijos 
darbų tvarkos ir kilusių kliūčių ryšium su 
Vakarų ' valstybių reikalavimu panaikinti 
Berlyno blokadą.

Baido prisiminimų šešėliai
„Times” savo skiltyse prisimena pasku

tinės keturių konferencijos Londone nepasi
sekimus ir bijo, kad ir dabar planuojama 
konferencija baigsis tais pačiais rezultatais. 
Sovietų pažiūros negalėjusios žymiai pasi
keisti.

Galvosūkis vis dar sprendžiamas
Nakt| iš penktadienio į šeštadieni Vaka

rų sostinės gavo savo ambasadorių prane
šimus apie pasikalbėjimus Kremliuje ir da
bar juos studijuoja. JAV ambasadorius 
Douglas ir prancūzų ambasadorius Mas- 
siglis šeštadienio rytą konferavo su britų 
užsienio reikalų ministerijos Vokietijos sky
riaus vedėju Slrangu.

Nors apie pasikalbėjimų turinį Kremliu
je ir tylima, tačiau diplomatiniai stebėto
jai gavo (spūdį, kad penktadienio vakare 
įvykusieji Kremliuje pasitarimai nebuvo vi
su šimtu procentų sėkmingi ir kad 

mažiausia reikės dar vieno pasitarimo, 
kol bus paruoštas kelias susitikti ketu
rių valstybių užsienio reikalų minis- 

teriams.
Vakarai stengiasi rasti bazę keturių pasi
tarimams.

Kas pasiriipintina, 
norint patekti i Ameriką

Kai šis pranešimas pasieks Jūsų spaudą, iš Amerikos gal jau bus atvykę nauji 
pareigūnai, kuriems bus pavesta parinkti iš tremtinių pirmuosius imigrantus, vykdant 
naująjį DP

Pagal 
iš Pabaltijo 
ūkininkams 
bus taikoma Amerikoje gyvenančių giminėms.

Visiems privalu žinoti, kad nė vienas tremtinys negalės patekti Į Ameriką, jei 
jis neturės darbo ir buto užtikrinimo pažymėjimo. Todėl visi, norintieji atvykti | 
Ameriką, turėtų tuojau kreiptis Į savo gimines ir pažĮsfamus, Į organizacijas, pra
šydami sau tokių pažymėjitųų, kurie privalo būti prirašyti BALF blankuose ir per
siųsti BALF centrui. ■ .

Taip pat privalu žinoti, kad Įstatymo vykdymo pasisekimas stambia dalimi pri
klausys nuo pačių naujų imigrantų, (statymo leidėjai tikisi, kad naujai atvykusieji 
DP bus pavyzdingi, darbštūs ir pastovūs žmonės, kad jie laikysis tos gyvenamos vie
tos, kuri jiems bus paskirta, kaip nurodyta darbo užtikrinimo pažymėjime.

Yra visa eilė ūkių ir dirbtuvių, kurių vedėjai pasižadėjo užtikrinti butą ir dar
bą. Aišku, būtų didžiausias meškos patarnavimas tremtinių imigracijos veiklai, jei 
tokių darboviečių kvietimu atvykę tremtiniai tuojau iš jų pasišalintų, nepadirbę jose 
dvejų, ar nors vienerių metų.

Pačių pirmųjų atvykusių 
Žinokite, netruks provokatorių, 
svarbu neduoti jiems progos 
nuo pirmųjų imigrantų pasirodymo priklausys DP Įsileidimo Įstatymo vykdymas. Jei 
visuomenėje kiltų naujai atvykusiais nepasitenkinimų audra, aišku, DP Įstatymo vyk
dymas galėtų būti sulaikytas.

Amerikoje nė vienam nebus pradžioje lengva. Bet ištesėkite, nes tik taip pa- 
gelbėsite likusiems atvykti Į Amerikąl

Be to, mes stengiamės, kad Įstatymas būtų praplėstas fa prasme, kad vietoj 
205.000 tremtinių būtų Įsileista bent 400.000 asmenų.

Įsileidimo įstatymą.
naujojo įstatymo nuostatus, 40% vizų turės atitekti tremtiniams, kilusiems 
valstybių ir rytinės Lenkijos už Curzono linijos. Pirmenybė taikoma '

(30% vizų), Įvairių amatų ir specialybių žmonėms. Be to, pirmenybė

Tai reikia gerai įsidėmėti.
elgsena ir darbas bus didžiausio stebėjimo akiratyje, 
norinčių tremtinių gerų vardą suteriti, apjuodinti, tad 
pasireikšti. Vykdami Į Ameriką turėkite galvoje, kad

Kun. Dr. J. B. KONČIUS 
1 BALF Pirmininkas

Mano nereikėsiant panaudoti atominė bomba

M. Kingas: komunizmas yra didžiausia grėsmė

Susirinko Kanados liberalai
Frankfurtas (Dena). Ottawos mieste 3 

dienas posėdžiauti susirinko Kanados libe
ralų partijas tautinis konventas, kurį ati
darė ministeris pirmininkas Kingas. Kon
vento tikslas nustatyti partijai naujas vei
kimo gaires ir išsirinkti naują partijos pir
mininką.

Į partijos pirmininkus numatomi trys 
kandidatai: užsienio reikalų ministeris 
Laurentas, žemės ūkio ministeris Gardneris 
ir buvęs orinio susisiekimo ministeris Po- 
weris. Iki šiol partijos pirmininku buvo 
ministeris pirmininkas Kingas.

Komunistas buria komunistus
Budapeštas (Dena). Vengrijos ministeris 

pirmininkas pranešė naujajam prezidentui, 
kad pasitraukė iš savo pareigų užsienio 
reikalų ministeris Molnarsas. Jo vieton 
prezidentas paskyrė vidaus reikalų minis
ter} I. Rajką. Vidaus reikalų ministerijos 
vadovavimas pavestas J. Kadarui.

Molnarsas yra paskirtas Vengrijos am
basadoriumi Maskvoje.

Atvykusieji informacijos tikslais į Vokie
tiją JAV kongreso atstovai Bardenas, kon
greso komisijos narys darbo klausimais, ir 
Cooleys, užsienio pagalbos komiteto narys, 
atvyko į Berlyną ir turėjo pasikalbėjimą su 
generolu Clayuin. (D/Ins).

Ottawa (Dena/Reuteris). Mackenzie Kin
gas, kuris nuo 1935 metų buvo Kanados 
ministeriu pirmininku, penktadienį partijos 
tautiniame konvente pareiškė pasitraukiąs 
iš liberalų partijos pirmininko pareigų. Se
kančioje parlamento sesijoje jis atsistaty
dinsiąs ir iš ministerio pirmininko pareigų.

Kanados parlamentas susirinks kitų metų 
sausio m. Kingas š. m. rugsėjo mėn. su
lauks 75 metų amžiaus.

M. Kingas konvente palietė ir komunizmo 
klausimą. Jis pareiškė; „Komunizmas yra 
mūsų laikų didžiausia grėsmė, kadangi vi
sų labiausiai jis pavergia laisvę — indivi
do ir taptų laisvę. Komunizmo tikslas yra 
pilnutinė valstybės vykdoma individo kon
trolė ir pagaliau pasaulio valdymas”. Kin
gas teigė: ' „Tautos dabar turi nuspręsti, 
kas turi įsiviešpatauti: kraujo ir mirties įs
tatymas ar taikingo darbo ir visuotinės ge
rovės įstatymas.”

tą karininką, Stalinas prašė arnba- 
susižinoti su savo vyriausybėmis 
atsakymus i jo klausinius. Iki ke-

Stalino klausiniai Vakarams
Berlynas (Dena). Pasak Reuterį, vienas 

aukštas sovietų karininkas vokiečių poli
tikams Berlyne pareiškė, kad maršalas Sta
linas Vakarų valstybių trims ambasadoriams 
.pirmadienį Kremliuje pateikė sąrašą kon
krečių klausimų dėl Vokietijos ir dėl Ber
lyno.

Pasak 
sadorius 
ir duoti
tvirtadienio Kremliuje nebuvo gauti atsa
kymai. Politiniai Maskvos sluogsniai dėl to 
delsimo yra nustebę. Galima, esą, tarti, kad 
trys Vakarų valstybės aęie savo planus iki 
smulkmenų buvo vieningos, kol jos bendrai 
siekė pasimatymo su Stalinu.

Sovietų zonos SMV viršininkas maršalas 
Sokolovskis, kuris praėjusią savaitę iš Ber
lyno nuvyko Į Maskvą, dar nėra grįžęs, 
timi SMV sluogsniai teigia, kad nėra 
nios, kada Sokolovskis tikrai grįš.

Ar- 
ži-

Žodžiu karas tarp Maskvos ir Belgrado

Washingtonas (Dena). Per trejų metų 
sukaktuves nuo atominių bombų ant Hi- 
roshimos numetimo prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad jis tiki, jog jau niekada jam 
neteks duoti tokio įsakymo. Tada jo įsa
kymu buvo numesta bomba ant japonų 
miesto.

Dėl pasitarimų Maskvoje Trumanas 
nieko nepareiškė. Jis tik išreiškė viltį, kad 
tie pasitarimai bus sėkmingi. Prezidentas 
dar turėsiąs pasitarimą su ministeriu 
Marshalliu dėl pasitarimų Maskvoje. ,

Toliau Trumanas smarkiai puolė respu- 
blikininkų kongresą, kadangi labai garsiai 
kalbėdamas apie komunistinio sąmokslo 
atidengimą nori nukreipti visuomenės dė-

mesį nuo antiinfliacinės problemos.
Trumanas kategoriškai dementavo žinias, 

kurias paskelbė sovietų zonos laikraščiai, 
Kad netrukus gener. Clayus būsiąs pa
keistas vienu valdininku, kuris tiesiog pri
klausysiąs JAV užsienio reikalų ministeri
jai.

Uždarė Šveicarijos konsulatus
Bernas (Dena/Reuteris). Šveicarijos už

sienio reikalų ministerija pranešė, kad Ru
munijos vyriausybė Įsakė visoje Rumuni
joje tuojau uždaryti visus Šveicarijos kon
sulatus ir vieną Šveicarijos pilietį paže
minamų būdu ištrėmė iš savo krašto.

Žydai nori taikos
Haifa (Dena/Reuteris). JT tarpininkas 

Palestinoje grafas Bernadottė įspėjo ara
bų ir žydų ginkluotas pajėgas Palestinoje, 
kad vienąšališkas vienos , pusės paliaubų 
sulaužymas neatpalaiduoja kitą pusę nuo 
jos įsipareigojimų. Tas įspėjimas paskelb
tas įsakymo forma.

Tam įsakymui davė pagrindą daugybė 
susidūrimų, kurie įvyko daugiausia Pietų 
Palestinoje.

Izraelio vyriausybė oficialiai pasiūlė ara
bų vyriausybei pradėti taikos derybas.

Bernadottė su Izraelio užsienio reikalų 
ministeriu Shertoku svarstė pabėgėlių 
problemą. Iš Bernadottes štabo pareiškia
ma, kad pagalba pabėgėliams jau prade
dama teikti.

i Jeruzalei demilitarizuoti dar nėra suda
ryta plano.' Grafas Bernadottė kaip 

, stengiasi per pasitarimus šiuo metu su 
daig ir arabais sudaryti tokį planą.

Egipto politiniai sluogsniai pareiškia 
nustebę dėl Izraelio siūlymo tartis su ara
bų vyriausybėmis dėl taikos. Arabų Lygos 
generalinis sekretorius Azzam Paša, paty-. 
ręs apie Izraelio siūlymą, pareiškia, kad 
šiuo metu tuo reikalu jis dar nenori nieko 
pasakyti. Oficialaus Egipto atsakymo rei
kia lauktis ateinančiomis dienonfls. Daugu
mas stebėtojų yra įsitikinę, kad arabų vals
tybės nuodugniai svarstys tą Izraelio siūly
mą. Jie mano, kad bus sušaukta Arabų Ly
gos politinė komisija arba padarytas arabu 
vadų pasitarimas.

tik
žy-

Paskutinę valanda:
Maskva. Trečias vakariečių pasikalbėji

mu su Molotovu gali, pasak Reuter], įvyk
ti pirmadien) popiet arba vakare. (D).

New Yorkas. Sovietų ambasados tarnau
tojų vaikų mokytojas M. I. Samarinas, ku
ris netrukus turėjo grĮžti | Sovietų S-gą, 
prisistatė Amerikos kriminalines policijos 
apsaugai. (D/R).

Atėnai. Sekmadienio vakare paskelbtame 
įsakyme sukilėlių vadas Markosas praneša 
savo daliniams, kad „mes pasitraukėme vi- 
aiškai tvarkingai ir planingai”. (D/R).

Londonas. Maskva dementavo nesiunčian- 
ti Izraeliui ginklų ir municijos. (D/R).

Belgradas (Dena/Ins). Dėl skilimo tarp 
Jugoslavijos ir kominformo reikia turėti 
galvoje ir tai, kad sovietų vyriausybė ne
norėjo rizikuoti karu, dėl Tito reikalavimo 
Triesto. Tai aiškėja iš brošiūros, kaip in
formuoja ypatingasis INS korespondentas 
Dunojaus konferencijoje K. Smithas, kuri 
išleista Sovietų Sąjungoje ir kurią pasi
sekė įsigyti Vakarų valstybių delegačių 
nariams Dunojaus konferencijoje.

Toje brošiūroje paskelbti trys sovietų 
KP laiškai, rašyti Jugoslavijos KP. Iš jos 
galima spręsti, kaip gilūs yra nuomonių 
skirtumai tarp Tito ir Sovietų Sąjungos.

Vakarų valstybių diplomatai dėl tų 
laiškų autentiškumo yra tikri, nes sovietų 
ambasados narys Belgrade privačiai pa
reiškė, kad ta brošiūra yra padalyta vi
siems suinteresuotiems sluogsniams Rytų 
Europoje.

Sovietų laiškai sudaro dalį susirašinėji
mo su Jugoslavijos KP. Nors Jugoslavijos 
laiškai ir nepaskelbti brošiūroje, bet iš so
vietų laiškų galima spręsti ir apie jų tu
rinį. Zdanovo laiške sakoma, kad, išsėmus 
visas priemoes dėl Triesto grąžinimo Ju
goslavijai, buvo likusi tik viena galimybė- 
pradėti su anglosaksais karą ir Triestą in
korporuoti į Jugoslaviją jėga. Sovietų Są
junga negalėjo eiti į tokį karą, ir tai ne
patiko Jugoslavijos vadams.

Laiške kaltinami jugoslavai, kad jie so

vietams prikaišiojo „didžiosios valstybės 
šovinizmą". Maršalas Titas esąs pasakęs: 
„mes reikalaujame, kad kiekvienas būtų 
ponas savo name“.

Toliau laiške paminėta ir sovietų karinė 
misija Jugoslavijoje. Ji buvo pasiųsta žy
miai mažesnė, negu jos buvo pradžioje 
reikalavęs Titas. Vėliau Jugoslavijos vy
riausybė paprašė ją sumažinti 60%, nes 
ji per brangiai kainuojanti, nes Jugoslavi
jos armijai nepritaikomas sovietų armijos 
patyrimas, nes 
yra stereotipinė 
nepanaudotina.

Kitame laiške 
ambasadorius Belgrade Cannonas išdidžiai 
elgėsi, nes jo špionažo agentai turėjo vi
sišką judėjimo laisvę. O sovietų diplomatai 
Belgrade buvo saugojami saugumo poli
cijos, kaip ir buržuazinėse valstybėse.

Titas esąs pareiškęs: „Mes esame nuo
monės, kad sovietų ambasadorius neturi 
teisės apie mūsų partijos darbą reikalauti 
informacijų“. Dėl to Sovietų Sąjungą at
šaukė iš Jugoslavijos savo civilius specia
listus.

Brošiūroje sakoma, kad Jugoslavija yra 
vienintelė iš liaudies demokratijų, kuri 
skundėsi kariniais ir civiliniais sovietų ta
rėjais. Tai galima paaiškinti tik tai tuo, kad 
tame krašte vyriausybė sąmoningai buvo 
nusiteikusi prieš Sovietų Sąjungą.

sovietų armijos taktjka 
ir Jugoslavijos armijos

skundžiamasi, kad JAV

Didelė krata žydų DP stovykloje

prie

vo-
vo-

Frankfurfas (Dena). Šeštadieni, anksti TY~ 
tą, amerikiečių karo policija, vadovauja
ma Frankfurto karo policijos vado pulk. 
Woodo, pradėjo didelio masto kratą išvie- 
tintųjų asmenų Zeilsheimo stovykloje, 
Frankfurto.

Karo policijai padėjo amerikiečių ir 
kiečių kriminalinė policija, o taip pat 
kiečių uniformuota viešoji policija.

Devizų savininkams reikėjo (rengti ekstra 
vietą. Amerikiečių devizų specialistai kon
fiskavo tūkstančius amerikinių skriptų, ame
rikinių dolerio notų, kanadinių, prancūzi- 
nių ir kitų devizų.

Autovežimiai, vežusieji išvietintuosius, 
buvo sulaikomi, ir autai bei keleiviai buvo 
smulkiai iškratomi. Autovežimiuose, be de
vizų, buvo rasta įvairios rūšies kitų verty
bių. Viename sunkvežimyje buvo rasta 110 
maišų miltų.

Daugumas vietoje apklaustųjų pareiškė, 
kad jie nieko nežinojo apie pas juos rastą
sias devizas ir prekes.

Kfttai prasidedant, amerikiečių ir vokie
čių mašinos su garsintuvais važinėjo po I

stovyklą ir reikalavo likti patalpose. Krata 
vyko tvarkingai. Mažesni išsišokimai ame
rikiečių tuojau buvo likviduojami.

Konfiskuotų devizų suma bus nustatyta 
vėliau, nes šeštadieni dar, vyko konfiskatos 
ir suėmimai.

Vokiečių policijos kratytose vietose už 
stovyklos ribų buvo rasta du automobiliai, 
per 12 raš. mašinėlių ir keliolika motocik
lų. Ir čia paliestieji asmenys tvirtino, kad 
apie tų daiktų buvimą jie nieko nešinėję.

Dėl kratos Zeilsheimo žydų DP stovyk
loje išleistas valdinis komutrikatas. Jdme sa
koma, kad krata buvo daryta, norint pa
ieškoti klastotų pinigų, pavogtų rašomųjų 
mašinėlių ir šaudmenų. Konfiskuota 10 au- 
tovežimių, apie 8.000 dolerių ir skriptų, 46 
raš. mašinėlės, daug cigarečiųir kavos, vie
na degtinės varykla, dar neišaiškinta suma 
suklastotų dolerio notų, spaustuvėlė Ir apie 
20 deimantų, o taip pat vienas sunkvežimis 
su 110 maišų amerikinių miltų.

Kai kurie žydų DP kratai priešinosi. 
Tais atvejais kambariai ir spintos turėjo 
būti iiga atidaromos. 11 asmenų suimta
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K. Stngeris r 2. D. karo šnipai ir išdavikai,

Šnipai kiekviename uoste
Vienas iš evangelistų lankydavo smukles 

ir ragindavo nusikaltėlius atgailauti. Ri
chardas Warnecke galėjo turėti kitų pa
vardžių, bet šita pavarde kreipdavosi Į 
belgus, olandus, norvegus, prancūzus, ju
goslavus ir graikus jūrininkus. Jis domė
josi tik sielomis jūrininkų, „nusių iš nacių 
okupuotų kraštų.

Jiems duodavo paprastą siūlymą. Pa
klausdavo, ar jie nori pamatyti savo myli
mąsias, tėvus arba brolius. „Kodėl ne
grįžti į Norvegiją?” klausdavo Warnecke. 
„Kodėl negrįžti į Atėnus?” klausdavo kitą 
jūrininką, „Kodė] rizikuoti gyvybe jūroje, 
jei gaili gauti civilį darbą savo krašte? Tie
sa, jis yra užimtas, bet sugrįžus karas tau 
baigias. O 'kada karas baigsis visiškai, ta
vo kraštas Uis laisvas, ir būsi gyvas, kad 
galėtum tuo džiaugtis”.

Siūlymai buvo jautrūs ir patrauklūs. 
Evangelistas žinojo net kelią, kaip iš Lo
tynų Amerikos nuplaukti į Ispaniją ar Por
tugaliją. Be to, jis sutikdavo apmokėti net 
kelionės išlaidas. „Svarbiausia”, sakydavo 
jis, „mes, vokiečių misininkai trokštame 
jums gero. Todėl sutinkame apmokėti jūsų 
grįžimą namo”.

Warneckė paaiškindavo kad tai buvo vi
siškai legalu. Kadangi jūrininkai ne Ameri
kos piliečiai, niekas negali jų priversti lik
ti J. A. Valstybėse. O jei jie bandytų iš- 
stoti iš prekybos laivyno ir likti Ameriko
je, juos mobilizuotų.

Warnecke iš tikrųjų telkė vyrus nacinės 
Europos prekybos laivynui papildyti. Vilio
jo kaip įmanydamas. Koi parvykdavo na
mo, jūrininkams mokėjo po tris- dolerius 
dienoje. Miegoti galėdavo misijoje.

Tarp uosto valkatų buvo ir pabėgėlių iš 
sąjungininkų laivyno. Warnecke ėmė žve
joti ir jų sielas. Bet viena galima tikrai 
pasakyti: nė vienas iš tų lengvatikių nepa
teko į namus. Juos areštuodavo Ispanijoje 
arba Italijoje ir priversdavo dirbti Vokieti
jos arba Italijos prekybos laivyne. O dau
gumą šių laivų, paskandino sąjungininkų 
povandeniniai laivai. Jūrininkus negailes
tingai vertė užpildyti ašies valstybių laivy
no personalo stoką.

Vykdydamas admirolo Canario instrukci- i 
ją — kiek galint daugiau jūrininkų su-

. laikyti nuo vykimo į Angliją — Warneckė 
pradėjo „neutralumo” propagandą. Jis iš
naudojo faktą, kad komunistai buvo nusis
tatę prieš karą; prieš Hitleriui puolant so
vietus, raudonieji padėtį vadino „imperia
listiniu karu”. Warneckės planas buvo pa
prastas. Jis pasiuntė savo patikėtinius į 
komunistinę jūrininkų sąjungą 
Maritime Union of America), 
muose tik ir kaldavo; „Tai yra 
tinis karas”. Tolydžio įtikinėjo, 
nėra geresni už vokiečius, kad abu kraštai | lėtas buvo krovikai arba sargai „Lafayet-

(National 
Susirinki- 

imperialis- 
kad britai

s yra kapitalistiniai. Jūrininkus ragino nestoti
• nei į vokiečių, nei į britų laivų tarnybas.

Žinoma, joks laivas neplaukė į Vokietiją, 
Į b propaganda buvo nukreipta prieš Ang- 
■ liją. Neutralumas reiškė priešbritinę akci-
• ją. Pamokslininkų tikslas buvo sabotuoti 
l laivų plaukiojimą į D. Britaniją, ir tai iš

dalies sekėsi. Nacių agentai labai gudriai 
rėmė komunistų neutralumą ir priešimpe- 
rialistinę politiką. Mitinguose jie šaukdavo: 
„Mes norime taikos. Salin karas — mes 
nenorime kovoti už Britaniją, nestokite tar
nauti į anglų laivus”. Ir komunistai^ pasi
duodami partijos linijai, plodavo.

Federacinis te'smas Brooklyne 1942 m. 
sprendė vieną iš žymiųjų Amerikos šni
pinėjimo bylų. Buvo įpainiota visa nac’ų 
uostų špionažo sistema J. A. Valstybėse. 
Tarp svarbiųjų kaltinamųjų buvo dešimtis 
jūrininkų, iš kurių septyni buvo stambios 
darbo organizavimo figūros ir jūrininkų 
sąjungos (komunistinės) ftariai. Šešis iš- jų 
nuteisė kalėti nuo 5 lig 16 metų. .

Admirolo Canario uostų špionažo tinklas 
funkcionavo šauniai. Teisme tat įrodė liu
dininkai. Šnipai jūrininkai informavo priešą 
apie naujus ginklus ir siuntų paskyrimo 
vietas. Canario įstaiga buvo gavusi pilnus 
frachtų ir keleivių sąrašus. Jūrininkams pa
dėjo platus šnipų tinklas New Yorko uoste. 
FBI, truko bevėlk daugiau kaip metus, kol 
susekė šnipų grandį, ir reikėjo nepaprastų 
pastangų, kol išaiškino daugumą šnipų. 
Bet pagaliau teismas turėjo pakankamai 
duomenų, kad galėtų skirti didžiausią 18 m. 
bausmę šiems uostų šnipams. Šnipų tinkle 
iš viso buvo 10 jūrininkų, 23 kiti asmenys 
ir 2 moterys.

Šnipai dirbo kariuomenės transporto ir 
nuomojimo skolinimo laivuose. Jų tikrasis 
darbdavys vyresnis, nekaip pamokslininkas 
Warnecke. Jų vyriausiasis viršininkas bu
vo admirolas Canaris. O Amerikos uostų j 
špionažo kapitonas buvo F. J. Duųuesnė, 
kuris bpvo gerai žinomas FBI. Duųuesnė 
buvo vienas iš slaptų bendradarbių, reko
menduotų Billio Seboldo, kada Seboldas 
dirbo radijo siuntėju naciams. Kaip tik šis Į 
Duųuesnė ir gavo 18 m. bausmę.

j Vokietijos jūrininkų misiją uždarė po 
Perl' Harboro užpuolimo, bet Warneckė 
paspruko saugiai. Tačiau admirolas Cana
ris pralaimėjo mūšį dėl Amerikos uostų.

Canario talkininkai dangstėsi įvairiai ir 
naudojo gausybę būdų. Ne visada buvo 
lengva juos pagauti. Jo žmonių kai kada 
būdavo galima sutikti mažuose žvejų lai
veliuose Kalifornijos pajūryje. Kai kada 
jie buvo Magelano sąsiaurio jūrininkai. 
Vienas buvo žuvų prekybos laikraščio re
daktorius; vienas buvo laivo savininkas; 
vienas buvo saugomo bokšto sargas. Ke-

tęs” laive, pirmiau buvusiame ištaigingame 
linijiniame „Normandie” laive.

„Normandie” sudegė prie krantinės ties 
49. gatve Manhattane. Nemaža miesto dalis 
buvo paskendusi dūmuose. Kiekvienas 
newyorkietis priėjo tą pačią išvadą; sabo
tažas. Bet valdžios Įstaigos, norėdamos at
šaldyti karo psichozę, aiškino, kad tai bu
vo paslaptingos kilmės paprastas nelaimin
gas atsitikimas.

Daugumas laivų gaisrų, bent karo metu, 
kyla dėl to, kad paslaptinga ranka nume
ta dinamito pripiltą cigaretę ir pieštuką. 
Kiekvienam krovikui yra proga patekti į 
tokį laivą, kaip „Normandie”. Anuo metu 
tokius laivus kaip „Normandie” saugojo ne 
armija, laivynas arba pajūrių sargyba, bet 
privačios firmos ir privatūs sargai.

Kongreso tardymai parodė, kad vienos iš 
tų bendrovių tarnyboje buvo sargu anos 
jūrininkų sąjungos narių ir gudų. Kongre
sas surinko duomenų, rodančių, kad vienos 
firmos pirmininkas buvo buvęs „Hapag” 
(vokiečių laivininkystės bendrovės) vyres
nysis inspektorius. Už areštuotus nacius 
vokiečių agentus šis asmuo davė užstato 
125.000 dol. Be abejo, jis nebuvo antinacis.

Pats jis neturėjo nieko bendro su „Nor
mandie” gaisru. Yra nepaprastai sunku 
nustatyti laivo gaisro priežastį. Jokia poli
cija nesiryžta prisipažinti, kad „tai sabo
tažas, nuo kurio mes nepajėgėme apsau-

kaime- 
kalibro.

narys, 
į Ame-

goti”. Gal būt, kaip tik dėl to „Norman
die” laivo gaisras buvo perkeltas į neiš
sprendžiamų paslapčių sferą.

*
Karo metu daug laivų sudegė Amerikos 

rytų ir vakarų pakrantėse. Nė vieno gais
ro priežastis buvo ne paprastas nelaimin
gas atsitikimas, kuriuos pasisekė išaiškinti. 
New Yorkas neteko daugiau laivų, nekaip 
kuris kitas uostamiestis.

Aplamai imant agentų amžius tėra trum
pas. Canariui teko jų pasirūpinti 
nėmis. Ne visi iš jų tėra plataus 
Heinrichas Roedelis, hitlerjugendo 
1936 m. slaptai iš laivelio išsikėlė
riką. Šešeris metus jis dirbo neįkliudamas. 
Tačiau 1942 m., 
malkas ; laivų statyklos kieme, nors ir ne
buvo suimtas, pabėgo, buvo pastebėtos jo 
žymės. Vėliau suėmimo neišvengė. Jį nu
teisė kalėti 30 metų. Bylos metu prisipa
žino, kad buvęs nacių partijos tautinio sky
riaus narys.

Taip pat griežtai buvo nubaustas E. F. 
Lehmitzas. Jis buvo 57 m. amžiaus ir nau
dojo pasenusius metodus. Jis manė, kad jo 
laiškai praeis pro pašto cenzoriaus infra 
raudonus spindulius nepastebėti, ir susira
šinėjimui suE agentais Šveicarijoje ir Por
tugalijoje naudojo neregimąjį rašalą. Vie
name iš tokių pranešimu rašė:

„11 laivų išplaukia į Rusiją, 1 su lėktu
vų motorais ir 28 su toli nešančiomis patran
komis. Viename garlaivyje lėktuvai sukrauti 
denyje, o po deniu lėktuvų motorai ...” 
ir tt.

bebandydamas padegti

Apskritai imant jis buvo nežymiausias iš 
vokiečių agentų. Jis nesimaskavo baro sa
vininku, kaip Belizės karalius, ar grožio 
salono savininku, kaip Rutha Kuehnaitė 
Pearl Harbore, nei laikraštininku, kaip 
Pflugk-Hartungas. Bet šiaipjau jis tarėsi 
pasirinkęs gerą pozą: būtent, jis buvo ori
nio susisiekimo linijos prižiūrėtojas ir tu
rėdavo progą matyti išplaukiant konvojus. 
Jis dirbo ir kitus įvairius kuklius darbus 
prieplaukose ir maišydavosi prieplaukų 
smuklėse.

Jo žmona uždirbdavo pinigų papildomai, 
išnuomodama kambarius. Gyventi priimti ji 
labiausiai mėgdavo jūrininkus, kuriuos ji 
motiniškai globodavo ir sužinodavo įvai
rių duomenų apie laivus.

Uostų špionažas visada kelia tuos pa
čius reikalavimus: „Praneškite, kokie lai
vai išplaukia ir kokį krovinį' veža. Kiek 
asmenų plaukia kariuomenės transporti
niais laivais?” Rezultatus siunčia kitiems 
agentams oro paštu ar šifruota komercine 
telegrama arba verslo reikalais skambina į 
kurią užsienio valstybę. Bet Lehmitzo ne
laimė buvč, kad jis naudojo naujai išrastą 
neregimą rašalą, kuriuo rašydavo papras
tame laiške tarp eilučių.

Savo subagentu Lehmitzas turėjo vienos 
karo reikmenų įmonės inžinierių. Nė ka
tras nekvaršino sau galvos dėl išdavikiško ' 
darbo. Už savo darbą Lehmitzas gaudavo 
po 50 dol. savaitėje. Nenuostabu, kad jj 
suėmus jo žmona vengrė gailiai verkė. Ji 
verkė ne dėl to, kad vyras buvo išdavias 
ir gavo 30 metų bausmę. Ji negalėjo nu
rimti dėl skandalo, kad jos baidysis ir nie
kas nenorės eiti pas ją gyventi. (B. d.)

Žvilgsnis už geležinės uždangos
Sovietų karininko pranešimas apie būkip raudonojoje okupacinėje armijoje Vokietijoje

I

TRUMPOS ŽINIOS
AUSTRAL1JA

Australijos vyriausybės informatorius 
Canberroje pareiškė, kad Australijos vy
riausybė sutinka priimti didelį skaičių ita
lų imigrantų, jeigu tik jų pergabenimui 
bus laivų. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
Čekoslovakijos moterų taryba savo tele

gramoje Saugumo Tarybai reikalavo imtis 
priemonių visiškam Vokietijos nuginklavi
mui ir sudemokratinimui. Neseniai įvykęs 
Ludwigshafene sprogimas parodė, kad eg
zistuoja toks pavojus pasaulio taikai. (D/R)

Pasiruošimai suvalstybinti Čekoslovakijos 
pramonę turi būti baigti iki šių metų ga
lo. Tai palies 2.700 įmonių. (D/R)._.

D. BRITANIJA

jame dalyvaus 2.000 atstovų iš 40 valstybių.
Vienas prezidento Trumano sudarytosios 

komisijos valtybės tarnautojų lojalumui pa
tikrinti valdininkas pareiškė, kad komisija 
paprašė atleisti iš tarnybos 574 asmenis.

JAV komunistų partija, kaip paaiškėjo iš 
komunistų metinio kongreso, šiuo metu tu
ri 60.000 narių, iš kurių 7.000 priimti per 
paskutiniuosius trejus metus. (D/R).

PALESTINA
Izraelio vyriausybė oficialiai pasiūlė 

arabams pradėti taikos derybas. (D/R.)
VOKIETIJA

Vienas amerikiečių
Glasgowe iškrovė 12 „Shooting 
sprausminių lėktuvų. (D/Afp.).

transporto laivas
Star” tipo

IS VISUR

Tajus sukoncentravo MalakosTajus sukoncentravo Malakos pasienyje 
tankų dalinius, kad neprasiskverbtų į Ta- 
jų Malajų sukilėliai komunistai. Tajaus 
vyriausybė Bangkoke dementavo praneši
mus, pagal kuriuos Tajus esąs pasidaręs 
komunistų veiklos Azijoje pradmės tašku.

Burmos vyriausybė pasiuntė J Basseiną, 
150 lęm į Vakarus nuo Rangūno, vieną fre
gatą ir du artilerijos laivus tą uostą pra
valyti nuo komunistų. (D/Ins).

Britų komisaras Malajuose gener. McDo- 
naldas pareiškė, kad vyriausybei pasisekė 
gauti komunistų planus, pagal kuriuos š. 
m. rugpjūčio 3 d. Malajuose turėjo būti 
paskelbta komunistinė sovietų respublika 
Tik greitas vyriausybės reagavimas pri
vertė komunistų planus keisti. Britų dali
niai iš Hongkongo ir D. Britanijos yra pa
keliui, kad Malajus paremtų kovoje su ko
munizmu. (D). ,

JUGOSLAVIJA

Jugoslavijos ministeris pirmininkas Ti
tas savo vasaros rezidencijoje priėmė tris 
amerikiečių profesinių sąjungų vadus. Tų 
amerikiečių atvykimas buvo laikomas pa
slaptyje, jog net ir amerikiečiu ambasada 
Belgrade nežinojo apie tą susitikimą.

Buvusiam Jugoslavijos ambasadoriui Ru
munijoje Golubovičiui atimta Jugoslavijos 
pilietybė. (D).

J. A. VALSTYBĖS

Amerikos bažnyčių ’ šimtas vadovaujančių 
asmenybių „Ouen Elizabeth” laivu išvyko 
Amsterdaman į pasaulio bažnytinės tarybos 
kongresą. Jis nrasidės ruuoiūčio 22 d. ir

Amerikiečių karinės valdžios pulkininkas 
Holmeris pareiškė, kad amerikiečių okupa
cinės įstaigos nemano siųsti, taip kaip per
nai, į Leipcigo rudens mugę specialių trau
kinių, jeigu aplamai iki to laiko nebus ati
darytas susisiekimas su Berlynu. (D).

Hesseno profesinės sąjungos nutarė rug- 
piūčio 12 d. visoje provincijoje padaryti 
„visos dirbančios visuomenės protesto mi
tingus”, kuriuose bus išreikštas protestas 
prieš kainų augimą, algų mažinimą ir darb
davių nesilaikymą veikiančių nuostatų dar
bo santykiams reguliuoti. (D).

Amerikiečių karinė valdžia informuoja, 
kad Bavarijos pasienių su sovietų zona ir 
su Čekoslovakija apsauga pavedama vien 
vokiečių policijai. (D).

Heidelberge ir apylinkėje gyvenančios 
amerikiečių šeimos paprašytos Eucomo vy
riausios būstinės priimti iš PC IRO Ag- 
lesterhauseno stovyklos vasaros poilsio DP 
našlaičius. (D).

Iki SĖD įsisteigimo buvęs SPD Berlyno 
pirmininkas Harnischas išstojo vėl iš SĖD 
ir pareiškė norįs grįžti į SPD. (D).

Bizonos geležinkeliečiai per savo profe
sinę sąjungą reikalauja pakelti 15% -atly
ginimus. (D).

Bavarijos policijos sargybos ir motori
zuoti patruliai liepos mėn. grąžino 13.000 
asmenų, bandžiusių pereiti į Bavariją. Dau
giausia iš jų buvo sovietų zonos gyventoją.

IRO perėmė Čekoslovakijos pabėgėlių 
stovyklos administravimą ir atsakomybę už 
stovyklos gyventojų aprūpinimą. Iki šiol 
JAV zonoje 10 čekoslovakų stovyklų su 
4.500 pabėgėlių buvo administruojamos jų 
pačių rinktos administracijos ir priklausė 
vokiečių įstaigoms. (D).

Hesseno policija praneša, kad paskutinėje 
liepos mėn. savaitėje sovietų amerikiečių 
zonų pasienyje įvyko daug mažesniu susi
dūrimų. Liepos 25 d. buvo apšaudnas vie
nas Hesseno policininkas -ir sužeistas. 27 d. 
tarp sovietų ir Hesseno pasienio argybimų 
ivvko ilgiau trukęs susišaudymas. (D).

Vienas Sovietų armijos kapitonas, ku
riam pavyko pasprukti iš už geležinės už- 

į dangos, įdomiai atvaizduoja sąlygas so
vietų okupac. armijoj.

Pagal jo pranešimą, 
kimai prieš vokiečių 
paskutinėj karo fazėj

1 gandos paskatinti. Ta 
šūkiu: „Jeigu tu pamatysi vokietį, užmušk 
jį”. Daugelis miestų buvo sunaikinta ne 
per karo veiksmus, bet per plėšimus pa
degta Ir sunaikinta. Armija vis daugiau 
ir daugiau virto Į bandą, kurios vadovavi
mas iš kariuomenės vyriausybės rankų 
išslydo.

Pereinant į taikos meto gyvenimą, pra
sidėjo politinės administracijos kietos im
tynės su „buržuazine įtaka“, kurios svar
biausiu nešėju buvo laikomos vokiečių 
moterys. Kova prieš „konkubinatą“ su vo
kiečių moterimis pasidarė pagrindiniu 
uždaviniu politinio darbo. Bet nei gražūs 
„politrukų“ žodžiai, nei draudimai ir 
bausmės negelbėjo. Didžiuma okupacinės 
armijos' karininkų ir kareivių palaikė ir 
toliau „santykius“ su vokiečių moterimis. 
Seksualinis momentas čia nebuvo lemain- 
tis. Sovietų armijos kareiviai ir karinin
kai rado' kasdieninio gyvenimo sąlygas, 
palyginus su sąlygom jų tėvynėj, labai 
puikias, kurios jiems atrodė net liuksu
sinės. To liuksuso pagrindą sudarė vo
kiečių moterys su savo apsirengimu ir 
butais.

Draudimas vokiečių pasilinksminimo 
vietas lankyti privedė prie to, kad tas 
„blogumas“ perskėlė į privačius butus. 
Lytinės ligos nepaprastai išsiplėtė. Buvo 
imtasi griežčiausių priemonių - ligoniai 
baudžiami disciplinarinėmis bausmėmis, 
jų pavardės viešai skelbiamos ir apie tai 
painformuojamos žmonos ir šeimos. Gy
dytis pas vokiečių gydytojus buvo už
drausta, kas privesdavo prie ligos užsise- 
nėjimo. Dauguma tokių ligonių buvo 
priskiriami prie specialių dalinių, kurie 
pajuokai buvo vadinami „SS-pulkai“. Kai 
kuriuose tokiuse „pulkuose“ visi karei
viai ir karininkai iki pulkininko būdavo 
lytiniai ligoniai. Tuose daliniuose buvo 
griežta, labai griežta disciplina ir gydy
mas vykdavo kartu su politiniu ir karišku 
apmokymu. Tuo pat metu pradėta leng
vinti žmonų atgabenimas iš tėvynės į oku
puotas sritis, o vėliau net reikalauti. Vien
gungiai karininkai, kurie vykdavo į tė
vynę, būdavo įpareigojami „be žmonos 
negrįžti“.

Kita, nemažiau rimta, problema yra 
„organizavimas“. Tai liečia daugiausia ka
rininkus. Eilinis kareivis turi permažai 
priemonių, kad galėtų įsigyti daiktų, o 
dar sunkiau jiems įgytieji daiktai apsau
goti. Todėl pastarųjų pastangos daugiau
sia koncentruojamos į „Uhri“ (laikrodžius), 
Ant vienos rankos nešiojama nuo 5 iki 
6 laikrodžių, su kuriais savininkas niekad 
nesiskiria, net ir eidamas gulti. Tuos lai
krodžius jie pardavinėja ir keičia tarp sa
vęs. Kita padėtis yra karininkų, kurie gy
vena šeimose ir turi butus Jie įsigyja 
odinius paltus, kostiumus, foto aparatus, 
motociklus, automobilius ir t. t. Pavyz
džiui, armijos kapitonui asmeniškai pa
žįstamas komendantas turėjo 30 odinių 
paltų ir apie tiek pat porų batų.

Kito komendanto žmona tik pas vieną 
moterų rūbų siuvėją užsakė beveik 50 
suknelių. Atskiri karininkai ir grupėmis 
eidavo į vokiečių fabrikus ir keisdavo j 
degtinę ir cigaretes įvairiausius daiktus. 
Karininkai, kurie užimdavo vnač aukštas

rusų kareivių įsišo- 
civilius gyventojus 
buvo rusų propa- 

propaganda rėmėsi

vietas, siųsdavo namo sunkvežimius ir 
net vagonus, prikrautus įvairiausių pre
kių. Vienas generolas, žifiomas kaip labai 
kuklus žmogus, vykdamas atostogų, prisi
krovė mantos tris jam priklaususius auto
mobilius (tarp kitko, visi trys automobiliai 
buvo amerikinės „Dodgės” firmos).

Taip pat ir rusų moterys, kurios turėjo 
bent sumažinti vokiečių moterų „blogį“, 
politinei administracijai sudarė rūpesčio, 
nes buvo labai palankios „buržuazinei“ 
įtakai. Cenzūra sulaikydavo kalnus laiškų, 
siunčiamų į tėvynę draugėms, kuriuose 
buvo per viešai reiškiamas susižavėjimas 
vokiečių gyvenimu. Prieš tokius laiškus 
buvo vedama plati kampanija.

Visai kitokio charakterio buvo laiškai iš 
tėvynės, kurie nemažiau slegiamai veikė 
karių moralę. Vos karui pasibaigus, kariai 
pradėjo masiškai rašyti laiškus į tėvynę 
ir nekantriai laukdavo atsakymo. Tokius 
laiškus dažnai garsiai perskaitydavo susi
rinkusių draugų ratelyje, lygiai kaip ir 
demobilizuotų draugų laiškus. Dažnai 
juose būdavo blogų žinių. Iš kaimų dažnai 
pranešdavo apie skurdą ir badą, o tų laiškų 
būdavo taip gausu, jog cenzūra nebegalėjo 
sulaikyti, nes būtų tekę neišduoti visus 
laiškus. Laiškai iš kaimo sudarydavo di
delę daugumą. Pagal sovietų buvusio ka
rininko pareiškimą, jų turinys bevelk vis 
tas pat: tėvai prašo sūnų kiek galint grei
čiau grįžti namo, nes vieni nebegalį susi
doroti. Bet ir miestiečių laiškų turinys bū
davo neperlinksmiausias. Demobilizuotieji 
rašydavo apie kliūtis, kurias sutikdavo 
kiekviename žingsnyje. O pasiklausę 
atostogininkų pasakojimų, tiesiog apstulb- 
davo. Daugumas jų patvirtindavo, kad pa
važiavus už Bresto (Sovietų S-gos teritori
jos) prasideda tamsi „gosudarstva“, kur 
gyvenimas neapsakomai blogesnis ir sun
kesnis, negu nugalėtoje Vokietijoje ir net 
Lenkijoje.

Vienas astostogų grįžęs karininkas at
lankęs savo tėvą kažin kame prie Uralo. 
Rado jį tamsioje kamarėlėje, kurioje stovė
jo viena lova, apdengta maišais. Neturėjo 
ir gabaliuko duonos, kad pavaišintų bran
gų svečią. Tėvas teturėjo vieninteles, vi
siškai bebaigiančias suplyšti kelnes. Sūnus 
turėjo jam atiduoti atsivežtą civilinę eilutę. 
Karininkas dar pridūrė, kad visi žmonės 
ten, prie Uralo, taip gyvena.

Tas viskas taip paveikė 
jog „negrįžimo” reiškinys 
dažnas. Negrįžimas arba

sovietų karius, 
pasidarė labai 
dezertyravimas

vyko pirmiausia ne dėl sunkios tarnybos 
kariuomenėje, bet dėl baimės grįžti į tė
vynę. Viename miestelyje, sovietų zonoje, 
Vokietijoje, iš 3.000 demobilizuotų karei
vių ir paruoštų transportui J tėvynę naktį 
prieš išvažiavimą dingo apie 50% kareivių 
ir karininkų. Nuo karo pabaigos iki 1947 
rudens pagal patikimus duomenis dezer
tyrų skaičius sudarė apie 60.000 vyrų.

Prieš dezęrtyjus, žinoma, vedama aštri 
kova. Į miestą išeiti leidžiama tik Išimti
niais atsitikimais. Kareiviai į kinus ve
dami rikiuotėje. Laisvomis dienomis įpa
reigojami žiūrėti futbolo rungtynių, kur 22 
žaidžia, o kiti sudaro publiką. Karo teismų 
sprendimus visada perskaito kareiviams, 
kartais paskelbia visai okupacinei armijai. 
Ypatingai griežtai kovojama su perbėgi
mais į Vakarų zonas. Vieną kartą tokį de
zertyrą amerikiečiai grąžino. Karo teismas 
nuteisė mirties bausme, o jo šeimą iš
tremti į ęlarbo stovyklą. Šį įsakymą 
perskaitė visuose kariuomenės daliniuose, 
ypač akcentuodami šį posakį; „Perbėgo 
pas amerikiečius, kurie pagal tarptautinę 
teisę pastarąjį atidavė atgal”. Pagal mar
šalo Konevo 1946 m. vasaros įsakymą 
kiekvienas dezertyras baudžiamas sušau
dymu. Tokių sušaudymų per mėnesį bū
davo apie 1.000. Dėl to pabėgimas pasi
darė labai sunkus ir daugeliu atvejų reiš
kia savižudybę. Dažnai dezertyrai susi
mesdavo į būrius, ir tokios gaujos jėga 
skindavosi kelią j laisvę. ' ,

Be minėtų represijų sustiprintas politi
nis švietimas. Išspausdinta politiniam švie- - 
timui daug knygų tema: „Tėvynės išdavi
mas“, iš kurių mokoma per politines pa
mokas. Po „ideologinės“ įžangos einama 
prie pačios dalyko esmės, kur nuodugniai 
nušviečiima,, kokios bausmės laukia išda
viką arba pabėgėlį. Kalte kalamą J galvą, 
kad ne tik pats išdavikas baudžiamas, bet 
ir jo artimieji bei giminės, nors jie apie 
išdavimą nieko nežinotų.

Politinis korpusas, vadinamieji politru- 
kai, nedaug teturi draugų armijoje. Tarp 
jų ir karių yra didelių priešybių, ir už
kulisyje vyksta aštri kova. Apie „politru- 
kų“ ideologinį tvirtumą negali būti ir kal
bos. Jie patys duoda blogą pavyzdį, santy
kiuose su civiliais ir „beorganizuodami“ 
gėrybes. Nebus suklysta, jeigu pasakysim, 
kad dėl aukščiau minėtų priežasčių įvai
riose Rytų zonos dalyse rusų daliniai 
pastebimai keičiami mongolais.

(Rheinischer Merkur.)

Graikai keičia fronto vadą
■ Atėnai (AP). Graikijos ministeris pirmi

ninkas praneša, kad Grammoso kalnų ope
racijoms vadovauti perims generalinio 
štabo viršininko pavaduotojas gen. leite
nantas S. Kitrilakis, pakeisdamas dabartinį 
fronto vadą gen. leitenantą P. Kalo- 
geropoulį.

Pakeitimas bus padarytas, pageidaujant 
amerikiečiams. Grammoso kalnų operacija 
turėjo 
truko 
„vieną

būti baigta per dvi savaites, o už- 
šešias. Kalogeropoulis atleidžiamas 
mėnesį atostogų"

Iškyla Triesto klausimas
Yorkas (Dena). Jugoslavija Saugu-New

mo Taryboje apkaltino D. Britaniją ir JAV, 
kad pastarosios savo okupacinę zoną Tries
to mieste valdo taip, tartum ji būtų Itali
jos provincija. Jueoslavija prašo ST į tą 
reikalą Įsikišti.

JAV 'atstovas Dr. Jessupas pareiškė, kad 
Jugoslavijos kaltinimai neatitinka tiesos. 
Jugoslavija pati savo zonoje nevykdo tarp-, 
tautinių įsipareigojimų. Viskas, ką Trieste 
daro britų ir amerikiečių įstaigos, įvyksta 
prieš viso pasaulio akis, o jugoslavų zo
nos administraciją gaubia paslaptys.

Jugoslavijos kaltinimus taip pat griežtai 
atmetė ir D. Britanijos atstovas Cadoganas.

Prancūzijos atstovas Parodis paa'flfė Sau
gumo Tarybai pareikalauti iš Jugoslavijos 
pranešimo apie savo zonos valdymą sovie
tų ir Ukrainos atstovai Parcdžio siūlymui 
pasipriešino. Jugoslavijos atstovai pvialikė 
sutinkąs tokį pranešimą ST psirfati jeigu 
taryba to pareikalaus.

Britų siūlymą skirti 100.000 svarų pė
džiai iš Palestinos pabėgusiems «rabzms 
šelpti Saugumo Taryba dar nepriėmė. (J/R)
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Lietuvos Draugystes 60 m. sukakčiai (1) atleidžianti: O, tu paklydėli, kur ikšiol 
buvai?

Varpui s Ug audžiant Rašo A. Merkelis
tad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu,

* Tartum jisai žmogaus lūpas gavo; 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite ...

V. Kudirka.*
„Kaip saulei tekant, nyksta ant žemės 

nakties tamsybė, o kad taip iau prašvistų 
ir Lietuvos dvąsia”, toks buvo didžiausias 
aušrininkų noras 1 ir troškimas, pareikštas 
1883 m. pavasari Prahoje jos steigėjo Jono 
Basanavičiaus plunksna. Naktį, kai neper
regima nepermatoma tamsa sulieja visus 
žemėj esamus daiktus į vieną juodą neiš
skiriamą mas^ žmogaus žvilgsnis krypsta į 
danguj mirgančias žvaigždes. Gūdžią naktį 
paklydęs keleivis pagal žvaigždes ieško sa
vo tikrojo kelio krypties. Iš žvaigždžių no
rima atspėti ir žmogaus likimas, kai neri
mas griaužia širdį dėl nežinomos ateities.

Ir mūsų tauta gyveno ilgą gūdžią naktį, 
kai savojo likimo kryžkeliuos sukniubo po 
sunkia vergijos našta. Jono Basanavičiaus 
žodžiais tariant, visokie vargai ir sunki il
ga vergija išdildė iš lietuvių sąmonės lai-

' Aušrininkai Lietuvos praeitimi žavėjos, 
ją idealizavo. Jie buvo romantikai besigrožį 
žvaigždėtu dangumi. Betgi ėmė rastis jų 
tarpe ir realistų, kurie iš žvaigždžių sten
gės suvokti tą tamsią niūrią naktį mūsų 
tautos- kelią į ateitį. Jų žvilgsnis klaidžiojo 
nebe tik po padange, ieškodamas orienta
cinių žvaigždžitj, bet kas karts vis labiau 
krypo į žemę, čia nakties tamsoje steng
damos įžvelgti daiktų kontūrus, kurie pa
mažu ryškėjo. Ir nebe tik blankstančios 
danguje žvaigždės, bet ir iš tamsos atsi
plėštą žemės daiktai ramino brėkštančia 
išsiilgtąja diena.

Vos tik pirmiesiems „Aušros” spindu
liams paauksinus žaliosios girios viršūnes, 
galingais dūžiais sugaudė Varpas, kviečiąs 
kėlti ir iš nakties sapnų pakirdus stoti J 
sunkų ir rūstų darbą.

Kur tas Varpas suskambo, kas jį nuliejo 
ir kieno rankos jo vario širdį privertė taip 
galingai gausti ir savo gaudesiu lietuvių 
širdis pripildė džiaugsmo^ o jų priešų dar 
didesnės neapykantos ir keršto?

„Aušros” metu lietuvių tautinis atgijimas

jau buvo tiek gajus bei stiprus, jog gausė
jančiai lietuviškai šviesuomenei be savojo 
laikraščio \ gyventi atrodė nebeįmanoma. 
1886 m. daugiausia dėl lėšų stokos susto
jus „Aušrai”, aušrininkas Martynas Jan
kus 1887 m. vasario mėnesį pradėjo leisti 
„Garsą”, kuris po astuonių numerių nutilo, 
gal daugiausia dėl to, kad buvo be progra
mos. Tais pat metais rugpiūčio mėnesį pa
sirodė „Šviesa”, kiek savo raštais remiama 
Maskvos universiteto lietuvių studentų, bet 
ji taip pat buvo be aiškios programos ir 
blanki.

Minėtų laikraščių toks trumpas amžius 
buvo ne vien > dėl finansinių sunkumų, bet 
ir dėl to, kad nė vienas jų neturėjo kiek 
stipresnės visuomenėje atramos. „Aušroje” 
prasidėjęs ir netrukus išryškėjęs ideologi
nis visuomenės susiskaidymas būtinai to
kios atramos reikalavo. Anais laikais laik
raštį pradėti leisti galėjo ir vienas entu
ziastas, tačiau jam išlaikyt: jau būtinai rei
kėjo organizuotos visuomenės. Tai pui
kiai suprato Varšuvos universiteto studen
tas medikas Vincas Kudirka, 1886 m. „Auš

roje” išspausdinęs savo eiliuotą satyrą 
„Dėlko žydai nevalgo kiaulienos”.

Vincas Kudirka (1858. XII. 31—1899. XI. 
19), kilimo suvalkietis, Vitali, dinamiška ir 
nepaprastai talentinga asmenybė. Ligi 30 
metų amžiaus jis blaškosi savęs ieškoda
mas. Lanko kunigų seminariją, bet netampa 
kunigu. Palaiko ryšius su socialistais, už 
Markso „Kapitalo” perrašinėjimą patenka 
net kalėjiman, pašalinamas iš universiteto, 
bet socialistu nepasidaro. Dėl savo gražios 
išvaizdos, šaunaus būdo ir devynių talen
tų moterų mylimas ir tiesiog dievinamas, 
bet lieka nevedęs. Kilęs iš gryniausios lie
tuviškos šeimos kurį laiką pasiduoda 
stipriai lenkų kultūros įtakai, bet 25-iais 
savo amžiaus metais, pirmojo „Aušros” nu
merio paveiktas, vėl atvirsta lietuviu. Iš 
Sauliaus tampa Paulium.

„Ėmiau skubiai vartyti „Aušrą” ir ... 
neprimenu jau visko, kas su manim paskui 
darėsi ... pamenu, kad atsistojau, nuleidau 
galvą, nedrįsdamas pakelti akių ant sienų 
mano kambarėlio.... — rodos girdėjau 
Lietuvos balsą, sykiu apkaltipantį, sykiu ir

Paskui pasidarė man taip graudu, kad 
apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila 
man buvo tų valandų, kurios nesugrąžin- 
tinai išbrauktos tapo iš mano gyvenimo, 
kaipo Lietuvio, ir gėda, kad taip ilgai bu
vau apgailėtinu pagedėliu ... Potam pri
pildė mano krūtinę rami, smagi šiluma, ir, 
rodos, naujos pajėgos pradėjo rastis ... 
Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau 
man perangšta ... Pajutau save didžiu, 
galingu: pasijutau Lietuviu esąs...” — 
pasakoja pats V. Kudirka savo atsimini
muose 1893 m. „Tėvynės Varpuose”.

Joliau savo atsiminimuose jis pažymi, 
kad netrukus susižiedavęs su Lietuvos lite
ratūra ir savo Sužiedotinės iki šiai dienai 
neapleidžiąs. Lietuva jam tapo didžiąja 
idėja, kuriai jis viską aukojo.

Vincas Kudirka pasijautęs lietuviu esąs, 
pajutęs savy kūrybinės galios daug mąsto 
ir svarsto, kas daryti, kad Lietuva įstengtų 
sutraukyti vergijos pančius, pakilti iš 
skurdo ir vargo, išsivaduotį iš priespaudos. 
Po penkerių metų, būtent 1888 m., jis su
organizuoja Varšuvoje esančius lietuvius 
studentus ir šiaip jau šviesuolius, įkužda
mas „Lietuvos" Draugystę.

(Bus daugiau)
tningesnio ir nevergiško gyvenimo atmini
mą; jie užmiršo, kuo senovėj buvo, ir tik 
retoj dainoj ar pasakoj berandamas praei
ties paminklas.

Priešaušrio bei „Aušros” meto lietu
viams praeitis ir gimtoji kalba ir buvo tos 
žvaigždės, kurios jiems padėjo susivokti 
kas jie esą. „Mūsų tad didžiausias rūpes
tis bus duoti pažinti mūsų broliams seno
vės lietuvių įvykius ir mūsų garbingų sen
tėvių darbus, nes užmiršę jų tėviškės meilę 
— patys nesižinome, kurių tėvų sūnūs bei 
anūkai esame, — rašė J. Basanavičius 
„Aušros” prakalboje.

„Aušros” pasirodymas mūsų tautos gy
venime toks didelis ir tiek reikšmingas,/jog 
ji mūsų tautiniame atgijime laikoma pra
džia naujo laikotarpio. Tačiau ši pažiūra 
neteisinga. Mūsų tautiniame atgijime, mū
sų tautos sąmonės šviesėjime „Aušra” savo 
skelbiamomis idėjomis pradėjo ne naują 
laikotarpį, bet užbaigė tą, kuris prasidėjo 
19 amžiaus pradžioje, kurio užuomazgą jau 
matome Žemaičių bajorų patriotiniame są
jūdyje, kilusiame iš Vilniaus universiteto. 
„Aušroje” nerandame nieko to, ko nebūtų 
skelbęs Simanas Daukantas, vyskupas Mo
tiejus Valančius ir kiti žymesnieji ano meto 
mūsų veikėjai. Tik „Aušra” tas idėjas aiš
kiau formavo, stipriau jas pagrindė, pla
čiau paskleidė.

Garsi, šviesi, didžių žygių kepina Lie
tuvos praeitis ir skurdi, tamsi, ir nyki to 
meto jos dabartis perdaug jau buvo kon
trastingos, kad nekeltų lietuvio sieloje liū
desio ir skausmo. Ir Maironis, savo kūry
boje stipriausiai išreiškęs „Aušros” idea
lus, 1892 metų didingoje „Vilniaus prieš 
aušrą” vizijoje, prisiminęs Vilniaus garsią 
praeitį, pats savęs klausia:

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?

Ir Maironis, poetas stovįs ant slenksčio 
dviejų mūsų tautos atgijimo epochų, į tą 
klausimą nebeduoda atsakymo, nes jis sa
vaime aiškus: skurdžioje ir nykioje dabar
tyje garsios ir didingos praeities prisimini
mas tegali sukelti tik liūdesį ir skausmą< 
Ir Maironis, užuot atsakęs į šį klausimą, 
pranašo mostu rodb į Lietuvos ateitį:

Žiūrėk rytuose aušra jau teka: 
Pabodę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai juk mainos: slėgė pikti, — 
Nušvis kiti
Lietuvai mūsų tėvynei.

Pavergtoje Lietuvoje :

1947 m. neapdirbto žemės ploto buvo 4O°/o
Iš autentiškų šaltinių galėjome pati

krinti žinias, įvairiais keliais ateinan
čias iš Lietuvos. Tenka pripažinti, kad 
informacijos, kurias mūsų centrinės 
įstaigos skelbdavo apie padėtį Lietu
voje pasauliui, buvo teisingos. — Kraš
tas visu tempu bolševikinamas, siekiant 
per kelerius metus prilyginti Lietuvos 
gyvenimą prie tos padėties, kurią So
vietų Sąjunga „laimėjo” per 30 metų. 
Gyventojai, tebedeportuojami sistemin
gai ir intensyviai; krašto administra
vimas laipsniškai perduodamas rusam. 
Individualaus ūkio sistema griaunama, 
1*1 d ant jo griuvėsių galėtų organi
zuoti bolševikinį kolektyvinį ūkį. Sąži
nės laisvę intensyviai prievartaujama. 
Šitam prievartavimui visa tauta atkak
liai ir vieningai priešinasi. Pasiprieši
nimo priekyje yra judėjimas partizanų 
kuriem nieko kito neliko kaip tik savo 
gyvybėm sulaikyti ar bent pristabdyti, 
uždelsti bolševikinio prievartavimo ir 
naikinimo prosesą.

Tragiška Dovydo ir Galijoto kova 
Lietuvoje eina jau ketveri metai. Ter- 
rnopilų sąsiaurio gynėjų heroizmas 
buvo didelis; jų visas būrys žuvo tautai 
gelbėti. Jis pagarsėjo viso pasaulio 
istorijoj. Lietuvos partizanų heroizmas 
yra dar didesnis ir platesnis, nes čia 
pasiryžę žūti tūkstančiai; pasiryžę ne 
vienam momentui, bet ilgam neribotai 
nežinomam laikui. Tik pasaulis jau ne 
be toks, ir jame herojizmas nebepopu
liarus ..

Žemės ūkyje
Grįžę į Lietuvą, sovietai atgaivino že

mos reformą. Kurie nacionalizuotąsias že
mės reformą. Kurie nacionalizuotąsias že- 
likta dabar

tik 5 ha.
Tokia pat norma palikta tiem, kurie 

buvo gavę premijas už uolų pyliavų išpil
dymą vokiečių okupacijos metu. Gyvasis ir 
negyvasis inventorius jiem buvo atimtas. 
Tai vadinama

„nubuožinimu”
„Nubuožinamą inventorių perduodavo 

„naujakuriam” arba sovchozam. Partizanai 
leido dalyti „nubuožinamą” inventorių tik 
tų ūkių, kurie buvo didesni kaip 50 ha. 
Mažesnių ūkių inventorių, o taip pat imti 
iš jų derlių partizanai draudė.

„Nubuožinimo procedūra buvo ypačiai 
taikoma nuo 1946 m. apkaltinant ūkininkus 
fašistais, reakcionieriais.

Buvo dvarai apie 100 ha paversti so.v- 
chozais. Sovchozais arba kolchozais ver

tė taip pat deportuotųjų ar pabėgusių 
ūkius, įkurdindami juose rusus. Sovcho- 
zuose dažnai stovėdavo ir kariuomenės da
liniai. Inventorių sovchozam, kaip minėta, 
surinkdavo iš ūkininkų arba sugabendavo 
iš Rytprūsių. Kolchozų nėra daug. Dau
giausia jų Klaipėdos krašte, kur partizanų 
veikimas silpniausias. Mažiausia jų Suval
kijoj. Tebuvo vienas, bet ir tą patį parti
zanai sulikvidavo, kolchozo inventorių „nu
buožindami”, o paskui ir patiem kolcho- 
zininkam įsakydami išsikraustyti. Susikinkę 
arkliukus, jie taip ir padarė. ,

Tarp individualaus ūkio ir kolchozo yra 
pereinamasis laipsnis —

„grupinės sodybos”
Jose turtas dar nenusavinamas, bet tik pa
skirstomos funkcijos. Tai sistemingas pra
tinimas j kolchozus.

Šalia žemės reformos ir nubuožinimo, ki
ta sėkminga priemonė ūkininkų klasei lik
viduoti —

Pyliavos
Pyliavos skiriamos už dirbamą ir nedir

bamą žemę. Už nedirbamą, už žemę tų, ku
rie yra deportuoti, pyliavos išskirstomos 
valsčiaus ūkininkams. 1945 m. nuo pyliavų 
buvo'atleidžiami buvę raudonarmiečiai ir 
naujakuriai. Dabar tos lengvatos panai
kintos. Pyliavų kiekio išskaitinėjimas ne
duotų tikro supratimo, ar tos pyliavos di
delės ar mažos. Normaliais laikais jos 
būtų pakeliamos. Bet dabar jos nepakelia
mos dėl to, kad ūkis jau yra neprodukty
vus:. trąšos maža, darbo jėgos maža, gyvu
lių, raguočių — tik trečdalis ketvirtadalis 
tp, kas'būdavo. Taigi ir derlius menkas. 
Nepakeliamas dar ir -dėl to, kad sąmonin
gai jis skiriamas ne tik valstybei reikiamų 
maisto produktų sudaryti, bet ir pačiam 
ūkiui ūkininkų (kūlokų) klasei sunaikinti. 
Dėl to 1947 m. ,pyliavosxbuvo uždėtos po 
kelis kartus. »Iš anksto paskelbtus pyliavų 
atidavimo terminus staiga pakeisdavo ir 
reikalaudavo pyliavas supilti anksčiau. Lo
giška sistemos išvada, kad neišpylusieji ga
benami j Rusiją šėšeriem metam. Kas nes
tengia išpilti javų, gali duoti pakaitalą — 
gyvulį. Taip.dažnai ir esti. Bet tokiu bū
du naikinama pati ūkio substancija. Neiš
pylusieji pyliavos negali vežti nieko Į rinką 
parduoti. Už pyliavas mokama. Bet atlygi
nimas toks, kad vietom gautas atlyginimas 
tesudarydavo vos keturioliktą dalį reikia
mų valstybei mokėti mokesčių. — Supiltos 
pyliavos mesti racionaliai suvartojamos. 
Marijampolės sandėliuose supilti javai su
žaliavo. Kai apžiūrėjo, mėgino juos iškeisti 
su ūkininkajs J sveikus, už sveikų grūdų 
centnerį duodami 7 et. sužaliavusių.

Ūkis negali būti našus ir dėl to, kad 
nėra

darbo jėgos.
Daug vyrų yra išvežta, dalis buvo past, 

traukę į tokius darbus, kurie atpalaidavo 
nuo karo tarnybos; dalis bijodami išveži
mo pasitraukė iš namų. O samdytis iš ša
lies galima tik teoretiškai. Šalia samdinio 
algos reikėjo už jį mokėti dar ir valstybei 
iki 200 črv. (2000 rb.). Tokių mokesčių 
ūkis nepakelia ir nuo samdinių tenka atsi
sakyti.

Tokios ūkinės akcijos rezultatas ūkinių 
atžvilgiu yra žiaurus. — 1947 m. neap
dirbto žemės ploto buvo 40 “/•, gyventojų 
muitinimas net kaime sumenkėjęs. Idėjiškai 
tai yra bolševizmo doktrinai laimėjimas, 
nes ūkio suąaikinimas ir žmonių marinimas 
turi vesti į to ūkio naują pavidalą — ko
lektyvinį.

Praktiškai betgi to kolektyvinio ir sume
chaninto ūkio pažanga nedidelė. Dabar MT 
stočių tėra tik tiek kaip 1941 m. Arklių — 
maža traktorių — maža.

Kuliamos mašinos nacionalizuotos.
Ūkininkams skiriama dar ir kita viešoji 

prievolė: iškirsti ir parvežti turi 30 erd. 
miško, kas turi 2 arklius. Kas turi 3, — 
turi pargabenti iki 60 erdm. Pažymėtina, 
kad miško kirsti varo ne į artimiausią miš
ką, bet į tolimesnį, o į artimąjį mišką at
varo ūkininkus iš toliau. 1944—5 m. į miš
kus dirbti išvarydavo dviem mėnesiam.

Miškai kertami ir gabenami net J... 
Donbaso sritį. Kol partizanų miškuose bu
vo daugiau, miškų naikinimo planas buvo 
vykdomas silpniau. Miško gaisrų niekas 
negesina. Kazlų Rūdos miškuose tyčiom iš
degino didelį plotą, beieškodami partizanų 
bunkerių.

2. PRAMONĖJE
Durpių gamyba triskart mažesnė nei vo

kiečių okupacijos laikais. Anglies maža 
pristatoma. Dėl to ir elektros Kaune maža. 
Gyventojai mieste kuru rūpinasi, kas kaip 
išmano. Dėl to skaitom net laikraščiuose, 
kaip koks sovietinis pareigūnas vyksta Į 
kaimą, griauja ir gabena kurui tuščias 
trobas tų, kurie yra deportuoti. Įstaigos 
turi pačios pasirūpinti. 1945 m. universite
tas ir jo bendrabučiai visai nebuvo kūre
nami; radiatoriai susprogo. 1945 m. gauta 
šiek tiek anglių. Neretas atsitikimas, kad 
sovietiniai pareigūnai vyksta į kaimą, susi-, 
randa negyvenamus deportuotųjų namus, 
nusigriauna ir vežasi į miestą. Taip orga
nizuoja sau kuro.

Plytų gamyba sumažėjus dėl darbo jėgos 
trūkumo. Rokų plytinė gamina tik kariuo
menei. Palemonas šiek tiek dirba. Bet gy
ventojam neparduoda nei plytų nei čerpių. 
Maino paskutiniu laiku tik į ... arklius. Ce

mento fabrikų nėra. Akmenėj — tik fab
riko projektas. Taip pat ir Skirsnemunėj, 
nors ji Įtraukta Į penkmečio planą.

Tekstilės fabrikai Klaipėdoje nedirba. 
Kaune Drobė atstatinėjama. Litex dirba. 
Audiniai — taip pat. Linas veikia, bet gai
vintai linai išvežami į Sovietų Sąjungą.

Odos pramonė laikosi geriau.
Stiklas Radvilišky dirba, Aleksote — 

taip pat.
Pieninių dauguma veikia.
Maistas Kaune buvo Sudegintas, bet ban

doma atstatyti. Panevėžy Maistas dirba, 
bet produkcija silpna. Tauragėje — sunai
kintas.

Cukraus fabrikas Marijampolėj buvo dau
giausiai sunaikintas, bet jau veikla. Pane
vėžy — tai pat.

Popierio fabrikas buvo apnaikintas, bet 
jau veikia. Geležinkelių dirbtuves Kaune — 
praplėstos. Fabrikai apskritai daugiausia 
gamina karo reikmenis, ir jų produkcija ei
na į Sovietų Sąjungą.
Bendras ūkio pajėgumas, palyginti su 1939 

m., tėra mažesnis nei 50 %.

Geležinkelių
judėjimas didelis. Kariniai traukiniai eina 
kas kelios minutės. Keleivinių traukinių 
tarp Kauno ir Vilniaus — vienas per parą, 
tarp Kauno ir Šeštokų — kas antrą dieną. 
Plentai labai duobėti, niekas netaiso. Ne
mune laivų judėjimas mažas. Daugumas 
laivų buvo suspėju išplaukti. Klaipėdos 
uostas atstatomas ir plečiamas. Jame yra 
didelė povandeninių laivų bazė. Didžiausia 
Pabaltijy. Laivam įrengti cementiniai bun
keriai

Darbininkai ir uždarbiai
Amatininkai visi artelėse. Individualiai 

dirbdamas turi mokėti didelius mokesčius 
ir negali išsiversti.

Darbininkas specialistas uždirba iki 450 
rb. Už riebalų kg. 1947 m. Jis turėjo mo
kėti 12 červ. (120 rb.). Maskvoj dvigubai. 
(1945 m. į Maskvą sviestą lėktuvais gabe
no!). Iš uždarbio išskaitymai visokiem rei
kalam dideli. Išskaičius, gryno uždarbio lie
ka maždaug vienam klg. sviesto. Gimnazi
jos mokytojas gaudavo lig šiol 750 rb., 
pradžios 600 rb. Mokytojai, kaip ir darbi
ninkai, iš algos negali išgyventi. Mokyto
jus remia produktais vaikų tėvai. Darbinin
kai verčiasi ką nudžiaudami iš savo dirb
tuvės gaminių ir juoR pardavinėdami rin
koje. Paskutiniu laiku ėmėsi smarkiai baus
ti pasisavinimą iš Įmonės. Didesnieji pa
vyzdiniai ūkiai negalėdami išsilaikyti, Šau
kiasi pramonės žmonių globos. Geriausiai

• (Nukelta į 4 pusi.) '•

c4. "KatilhAkM

'patSivaikiSėioumad ratu
1 Kareivinės

Labai dideli ir slėgiančiai niūrūs griuvė
siai pasirodė keleiviui. Jis negalėjo tikėti, 
kad jam čia teks ilgiau sustoti kaip dvi 
savaites, kaip mėnesį. Jo arįdiai buvo 
pailsę, pamuštomis kojomis, vežimo teki
niai išklibę, o pati ir vaikai apnešti dulkė
mis Ir sukepusiomis lūpomis, balsu ir grau
džiai svajojo apie poilsį. Jie apleido Jenos 
miestą, puse dienos prieš įžygiuojant ru
sams, ir patraukė Mainofrankų tarpukal
nėmis vakaruosin. Ir šit, jie stovėjo prie 
geležinių vartų, kurių virbuose tankiais 
pinučiais išnarpliotas aras tiesė sparnus. 
Jie baiminosi stovyklos, kaip sunkies prie
vartos, su skaudžia patirtimi ir neatvėsu
siais prisiminimais tų šlykščių blakynų 
žemuose barakuose, teikusios vien skurdą 
Ir gaišinusios bet kokias viltis sulaukti 
karo pabaigos. Tačiau šeima gailiai ilgėjosi 
kokio nors kampo tuo labiau, regėdama 
daug tokių pat žmonių, ir net kalbančių 
lietuviškai. Tada žmogus timptelėjo va
deles ir pasuko vidun.

Tai buvo išlavintas vyras, su patyrimu 
gyvenime, gebąs orientuotis visose jo 
apraiškose, iš bėdos tapęs ūkininku. 
Aukštai praplikusi kaktą jo jaunam veidui 
telkė orumo ir pasitikėjimo. — tas buvo

itin žymu jo santykiuose su šeima. Jeigu 
galva sukosi iš pradžių, ir netikrumo jaus
mas knebeno paširdį — reikėjo aiškintis 
išgyvenimų ir įspūdžių gausumu. Vyko kaž- 
kas nekasdieniško. Bet jis greitai sumojo, 
kad yra toks laikas, ir vienaip ar kitaip 
tvarkantis, galima iš bėdos užsitikrinti tą 
neaiškią laikinybę.

Komitetas jau veikė, ir policija, parinkta 
iš žaliūkų bernų, su baltais raiščiais ir ne
betinkančiais naudojimui pirmojo karo 
šautuvais, stovėjo postuose. Milžiniškos 
kareivinės, bevelk miestas, su atskirais ra
jonais, nevieno amžiaus statyba, Įvairios 
paskirties trobesiais, kurių dalis išsprog
dinta, o kiti niūksojo juodomis angomis, 
nupūstais stogais ir gėdingai atvertomis 
vidaus sienomis. Tokiame veikimo plote 
reikėjo tik suktis ir smagiai pasidairyti į 
šonus. Kas buvo skirta kareiviams — ati
teko bėgliams.

Tautybių mišinys palengva skirstėsi pa
gal kalbą ir kraštą, Slavai ir pabaltiečiai 
vėl savo ruožtu kūrėsi kas kur, ir kam pa
rankiau, pasišnairuodami dėl sveikesnių 
sienų ir erdvės.

Žmonės plaukė. Arkliais, dviračiais, pėsti. 
Atsiradę naktį, čia pat guldavo gatvėje ir

išveža jaunus vyrus į tranzitinę stovyklą, 
iš kur po kokios dienos jie pradės kelionę, 
iš pradžių į pietus, per Italijos uostus, 
Kanadon.

Spragsi foto kameros, gėlės segamos prie 
krūtinių, puokštės skrenda ant jų. Trumpi 
paskutiniai apsiglėbimai, karštos ašaros, 
linkėjimai, pasižadėjimai. O kai ratai pra
deda suktis, rankos iš abiejų pusių ilgai 
mojuoja. Ir nulinguoja išvykstančių daina.

Stati birželio saulė žlega liepų lapuose. 
Rajono smėlis įkaitęs, o purūs debesėliai 
pasirodo virš stogų ir lėtai nuplaukia viena 
kryptimi. Ir su jais tartum, plaukia dar kai 
kas. Skrieja vaiskiu eteriu nesugniaužiama 
į geležinius delnus pabudinta mintis. Ji 
palydi išvykstančius, ji pasitinka juos, 
ji pasigviežia dar toliau. Tai lūkestys, per
sodrintas nerimu, tai maudžiančios širdies 
atodūsis, ir žvilgsnis iš sudrėkusių akių.

Žmonės jau seniai išsivaikščiojo, o jisai 
sėdi ant suoliuko ir lenkia galvą tarp kelių. 
Ne, jis neišvažiuos. Žmona ir trys vaikai. 
Ten reikia grynų, neapkrautų rankų, liūto 
krūtinės, metalinės širdies. Jie reikalauja 
jaunystės, tiršto kraujo, ir neišdalintos 
enęrgijos. Yra vieta kur toksai pašibaudė- 
lls turi atsiduoti J rankas dešimčiai dak
tarų, darbo žinovų, pirklių, valdininkų, 
atstovų ir konsulų. Dešimtys štampų, nuo
traukų, blankų. Dešimtys parašų. Narsuo
lis Iš ten išeina kvaitulio apimta galva, 
iškentęs ilgas jaudinimosi savaites, sutrau

kantriai sulaukę ryto, smelkėsi pro vartus 
vidun. Rinkosi merginos be tėvų ir su jais, 
vaikų pamesti seniai, nuplyšusių uniformų 
likučiais belaisviai, prašliaužę iš spygliuotų 
vielų, atleisti, "arba dirbę pas ūkininkus. 
Gandas svajinga mintimi, skriejo skersai 
ir išilgai. Kad yra duonos, kad yra pastogė, 
kad yra organizacijos ir komitetai, sutverti 
jų rūpinimuisi. Kad siūloma neramdoma 
laisvė. O paskui... Pirmiausia atsikvėpti 
ir atsiganyti, o paskui prasidės kelionės ir 
šen, ir ten.
2 Emigracija

Sitai dėjosi prieš tris metus. Pilietis bal
su pakartojo trumpą, nesudėtingą sakinį, 
įsiklausydamas žodžius, lyg turinčius kitą, 
užslėptą ir beveik nesuvokiamą reikšmę. 
Prieš tris — pirmaisiais talkos metais. 
Juose aidėjo trejų metų iš visur susibėgęs, 
ūžimu virtęs ir alinančios kasdienybės 
atskiestas maudulys. Juose atsiliepė silpnu
tis, bet grasia gaida anuomet pareikštas ir 
įtikėtas ilgesys. Jis puošėsi prastais, bet 
nuostabiai lengvais rūbais, jisai žibėjo ir 
kvėpė kaitra, kaip tų dienų saulė. Tik 
pailsėti, o viskas klosis savaime, nes bai
gėsi karas ir per žemę eina skaisčioji mer
gelė — taika, kurios šilkinių sparnų 
plunksnos švokščia liūliuojančiai ir paguo
džiančiai.

Taip žmogus mąstė eidamas prie mi
nios, susirinkusios aikštėje prieš komiteto 
raštinės. Trys atviri sunkvežimiai stovėjo 
ankštai apstoti verkiančių, nusiminusių, 
tylinčių ir svajingai besišypsančių. Mašinos 

kęs nervų mazgus, ir linksmas. Jis paga
liau perėjo neįtikėtinai ir neįmanomai 
sunkų ir dygų kelią, ir išvažiuoja. '

Tai baisios stovyklos, kurios dar Jo lau
kia ir kurių jis neišvengs. Bet vieną kartą 
jis vistiek pasiekia Manitobos neaprėpia
mus kviečių laukus, kasyklas ir kirtimų 
biržes taigoje, prie Lokių ežero, aprašytas 
Jack Londono ir Coorwudo. Australija, 
kurion ruošdamasis vienas studentas nusi
pirko žalios spalvos akinius — girdi nesą 
ten žalios spalvos. Ūkanotą Albiono šalį, 
belgų, šachtas. O dar kitus iš pietų uostų, 
laivai pavėžina į atogrąžas, Į ispaniškąją 
Ameriką. Uch, geltonasis drugys, ir tur būt, 
musė ce-ce, ir žuvis pirauja. Bet sako, kal
nuose nesą taip karšta.

Žmogus ant suolo varto laikraščius. Neri
mas jį trumpai tepaliečia. Jis žino, kad dar 
ilgai čia pasiliks. Pirmiausia nesurišti su 
niekuom. Jis apsidairo. Ar gi jau jis vie
nas? O, kaip tai negudru ir aiškiai sava-' 
naudiška? Andai, kokia kirbynė vaikų pa- <, 
sillejo iš mokyklos! Kiek anksčiau auklės 
iš darželio išvedžiojo dar mažesnių grupeles. 
O moterys, paaugliai ir karšantieji? Ė, ir 
vyrų dar, ir merginų jaunų sutiksi dar 
kiek reikiant.

Taigi, teks jfelaukti. O gal ką nors suma
nys galingos ir išmonės kupinos galvos. O 
gal per tą laiką įvyks dar kas nors, kas 
nors tikrai nepaprasto, ir jis galės pa
traukti atgal, tuo pačiu frankų keliu, ku
riuo riedėjo prieš tris metus iš Thūringijos. 
Tik jau priešinga kryptimi. Namo. (B.d.)
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Pavergtoje Lietuvoje

Nuo 1944 m. ligi 1947 m, pabaigos 
deportuota 120.000 lietuvių

AKIMIRKSNIU KRONIKA

rb.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
atlyginamas aukštųjų mokyklų personalas. 
Nuo 1936 m. jam algos pakeltos 1000— 
10.000 rb., u-to rektoriui 16.000.

Kainų svyravimas
nedidelis: 1945 m. sviestas buvo 150 rb., 
1947— 120 rb. Po pinigų reformos prekyba 
laisva. Bet faktiškai padėtis pablogėjo, nes 
pinigų nėra. Anksčiau, kai buvo prekyba 
radonuota pinigų buvo, bet prekių nebu- 

. vo, per ištisus metus negalima buvo gauti 
daugelio tų maisto produktų, kurie maisto 
kortelėse buvo Įrašyti.

Darbininku nuotaikos labai prislėgtos, 
nes darbininkų būvis pablogėjo kelis kar
tus. Panaikinta ir pirmos okupacijos meto 

darbininkų simpa- 
direktoriais darbi-

propagandinė priemonė 
tijai laimėti — Įmonių 
mnkai nebeskiriami.

bažnyčia. Švietimas ir
Švietimo srityje (statistika operuojant)— 

pažanga. Padidėjo gimnazijų ir progimna
zijų sKaičius. Progimnazijos yra net Gar
liavoj, Šilavote. Mokinių skaičius taip pat 
padidėjo. Per mokslo įstaigas turi būti 
perauklėtas jaunimas. Nuo 1946 m. vi/ la
biau

švietimas atribojamas nuo vakarų
Iš bibliotekų išimami vakariniai autoriai, 
programose jie striukinami, sovietinių tau
tų literatūros ir gyvenimas išplečiamas. 
Vadovėliai — daugiausia vertimai iš rusų 
kalbos. Mokyklas turi perauklėti Ir 

religijos atžvilgiu.
Neminint priemonių, pažįstamų iš pirmos 
okupacijos, pastebėtina, jei mokytojas nu
eina j bažnyčią, jis tardomas ir įspėjamas. 
Mokytojų didelė dalis jauni; gimnazijos 
mokytojui užtenka mokytojų seminarijos 
baigimo. Mokslo lygis dėl to kritęs. Di
desniuose miestuose (pav., Kaune) yra iš
likusios gimnazijos nekoedukacinės — 
skyrium berniukam, skyrium mergaitėm.

Abiejuose universitetuose studentų yra 
apie 5000. Kauno u-te rusų studentų ne
daug. Vilniuj (universitete ir meno akade
mijoj) daugiau. Kaune paskaitos lietuviš
kai, Vilniuj lietuvių ir rusų kalba. ' • 
l universitetą gali būti priimami tik tie, 

kurių tėvai neturi daugiau kaip 18 ha.
Kauno universitete reikalaujama taip pat, 
kad kandidatas i studentus pristatytų vietos 
kompartijos ištikimybės pažymėjimą. Uni
versitete forsuojami technologiniai moks
lai. Bet ir be forsavimo patys studentai ei
na Į tiksliuosius mokslus; humanistiniai fa
kultetai studentų turi visai mažai. Ten sun
kiai pakeliama marksistinė-bolševikinė 
mokslų dvasia. Koks studentijos veidas, ne
minant viso spaudimo, galima spręsti iš 
to, kad Kauno univeritete iš 2000 studentų 
komjaunuolių buvo 13.

Spaudos
Išleidžiama daug. Bet tai vis propagandinė 
literatūra, kuri neskaitbma. Kaimuose mo
kytojai įpareigoti išplatinti po keliasdešimt 
egzempliorių laikraščio. Jeigu neišplatina, 
turi savais pinigais sumokėti. Taip papras
tai ir esti, nes kaime mažiau sovietinę 
spaudą skaito. Tik tuo metu, kai sovieti
nėj spaudoj imta plūsti vakariečius, kai 
Višinskis kalbėjo apie DP, laikraščiai bu
vo perkami gyviau. Tokie laikraščiai kaip 
„Tėvynės Balsas” Lietuvoje neplatinami. 
Jie gabenami tik DP. Miesteliuose ir net 
kaimuose yra įtaisytos skaityklos, bet nie
kas jų nelanko... Šiom dienom šveicarų 
laikraščiai aprašo kuriozinį faktą Čekoslo
vakijoj. Esą iš Čekoslovakijos ėmę gausiai 
bėgti žmonės į Vakarus. Pasienyje Įtaisy
tas lageris, kuriame laiką sugautuosius. 
Vienas laikraštis pasiuntęs korespondentą 
padaryti su jais pasikalbėjimą, kodėl jie 
bėgą. Korespondentas nuvykęs, bet jam nu
rodytame lageryje neradęs nė vieno pabė- 
gėlio ir grįžęs. Po poros dienų jis nuste- 

ęs, kai rado savo laikraštyje išspausdintą 
pasikalbėjimą su tais bėgliais, pasirašytą 
jo inicialais... Lietuvoje tokie kuriozai nu
stojo kuriozų vardo. Tai kasdieninis įvykis.

—____Skaitytoju balsai
Pone Redaktoriau,

Prašau neatsisakyti paskelbti Jūsų laik
raštyje šį mano pareiškimą. Šių metų lie
pos mėnesio 30 d. „Mintis” ir liejpos 31 d. 
„Mūsų Kelias” paskelbė savo skaitytojams 
ypatingą ELTOS pranešimą apie nuomonių 
skirtumo išlyginimą ir vieningo kelio su
radimą mūsų vadovaujančių veiksnių vei
kloje. Ta proga „Mintis” visiškai teisingai 
pastebėjo, jog „Tuo būdu pasibaigė pirma
sis kovos etapas, kuriame buvo pasireiškę 
tam tikri, gal ir ne iš blogos valios kilę 
lygiagretumai ir prasidėjo naujasis kovos 
etapas, paženklintas visišku susitarimu ir 
vieningu vadovaujančių organų nusistaty
mu vesti laisvės kovą iki sėkmingo galo— 
Lietuvos laisvės”. Tatai yra nepaprastos 
svarbos pranešimas visai tremtinių ben
druomenei. Tuo tarpu laikraštis „Žiburiai", 
vieton ano ELTOS komunikato, liepos mėn.

# 31 d. savo puslapiuose įsidėjo pilną pa- 
- giežos, jokios kritikos neišlaikantį 

tą prieš „Mintį”.
Dėl tokio „Žiburių” redakcijos 

■ būdamas Įsitikinęs, kad jai ir jos
čiui nerūpi objektyvi ties* Ir vieningas už 
mūsų tautos laisvę kovos propagavimas pa
reiškiu, kad nuo šio laiko atsisakau būti 
„Žiburių” skaitytoja ir nuolatiniu prenu
meratoriumi, kuriuo buvau nuo to laikraš
čio pasirodymo viešumai, 
Jri.umiL.-in, 1948.VII 1.5 J. Įašinskas

pamilę-

elgesio, 
laifcraš-

Profesoriai ir rašytojai apie savo vardus 
po Įvairiais pareiškimais patiria post fąctum. 
šitai tenka turėti galvoje, iš šalies vertinant 
Lietuvoje likusių viešąjį pasireiškimą.

Bažnyčia
1945 m. buvo palyginti toleruojama, bet 
jau 1946 m. prasidėjo stiprus persekiojimas. 
Žinios apie vyskupų suėmimus, apie 80 ku
nigų deportaciją, apie bažnyčių apdėjimą 
mokesčiais — visiškai teisingos. Vidutinė 
parapijos bažnyčia turi mokėti apie 180.000 
rb. (senųjų, dabar 18.000). Prienuose, Bir
žuose evangelikų bažnyčios paverstos ar- 
klidėm. 1946 m. Kalėdas buvo uždrausta 
švęsti. Draudimas nepasisekė.

GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS
senuoju statistikos sudarinėtojų vardu ta
riant, yra labai gyvas. Deportacijas vyksta 
planingai, sistemingai. Seniau minėtas skai
čius 2000—3000 mėnesiui — gana teisingas.

Nuo 1944 ligi 1947 m. pabaigos deportuo
ta 120.000.

Deportuojami dabar daugumas prie Uralo 
į šiaurinę sritį. Deportavimo metodai — 
tie patys. Apie juos buvo jau rašyta. Va
dinamų masinių deportavimų ligi 1947 m. 
galo nebuvo. Gausiau vežė betgi iš Suval
kijos 1947 m. rugpiūčio — lapkričio mėn. 
Bet ir dabartinis vežimas iš esmės yra ma
sinis, nes išvežamo, masės žmonių. Tik jis 
dabar yra baisesnis, nes planingesnis, — 
galvotas, atrinktas.

Partizanų ir ryšium su partizanų veikla 
naikintų ir deportuotų civilių žmonių 

iki 25.000.
I Lenkijos sritis repatrijavo 140.000.

Į deportuotųjų, o ypač į repatrijavusių 
į Lenkiją vietas atgabenami rusai. Jiem kai
me įsigyventi sunku. Partizanų veiklos dė
ka jų procentas labai nežymus. Bet 'mies
tuose jų daugėja. Vilniuje viso gyventoj 
160.000; iš jų 27% rusų, Kaune 126.000 gy
ventojų, rusų tarp jų 35%. Tai vis medžia
ga valdančiojo aparato elitui ęudarytl.

ap-

su
yra

Kol tremtiniams didesniais skaičiais pa
vyks iš Europos į Ameriką išvykti, dar pra
eis keli mėnesiai, o kitiems truks iki 2 me
tų ir gal ilgiau. Tuo laiku jiems reikia gy
venti: kiekvieną dieną maitintis, apsireng
ti, gydytis ir ruoštis ne visai aiškiam ry
tojui, kad ir tai pačiai emigracijai. Be to, 
žymiai 'didesnė jų dalis negalės pas mus 
atvykti. Jie labiausiai reikalingi paramos.

Kaip tremtiniams gelbėti šiandien

BALF sutartis su IRO
1948 m. liepos 20 d. Ženevoje, 

Šveicarijoje BALF sudarė oficialią 
sutarti su International Refugee Or
ganization (IRO).

Pagal šią sutarti, BALF Įgalioti
niai bei tarnautojai Vokietijoje ir 
Austrijoje, visose karo zohose, (iš
skyrus Sovietų valdomąsias zonas), 
Įgyja juridines teises ir IRO bei karo 
valdžių globą. Oficialiųjų Įstaigų 
pripažintieji BALF pareigūnai gauna 
pilnas teises veikti šalpos, apšviėtos 
ir labdaros reikalais.

Antras svarbiausias sutarties punk
tag užtikrina BALF tarnautojams tei
sę oficialiai rūpintis lietuvių tremti
nių emigracija ir apgyvendinimo rei
kalais. Toje srityje BALF Įgaliotiniai 
gaus federalinės valdžios ir kitų Įstai
gų pagalbą ir kooperaciją.

Šią sutarti su IRO pasirašiusi 
BALF įgaliotinė Europoje p-lė Iza
belė Rovaitė ir toliau lieka darbuotis 
Vokietijoje. Darbui daugėjant, numa
toma | Europą siųsti dar keletą as
menų iš Amerikos.

Kun. Dr. J. B. KONČIUS 
BALF Pirmininkas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Tihamer Toth, Jaunuolio būdas, Vertė 

Antanas Maceina. Antrasis leidimas, išleis
tas Sv. Sosto Delegatūros lietuviams Kirch- 
heime. Viršelį paruošė dail. V. Ratas. Ver
timo kalbą patikslino V. Kulbokas. Kaina 
DM. 2,-.

Tai labai vertinga jaunimui knyga, ku-1 
rios autorius yra pagarsėjęs Budapešte pro
fesorius ir jo veikalai yra išversti Į daugelį 
pasaulio kalbų. Šiuo metu nesant jaunimui 
specialių knygų, reikia manyti, ši knyga 
susilauks tinkamo dėmesio.

Sv. Sosto Delegatūros spaudos skyrius 
yra numatęs greitu laiku išleisti ir daugiau 
jaunimui skirtų knygų: „Jaunuolio kovos”. 
„Jaunuolio mokslas’, „Jaunimo religija” 
ir specialiai mergaitėms M. Pečkauskaitės 
— Šatrijos Raganos „Rimties valandėlė”.

Vincas Krėvė, Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai. Penktoji laida, Išleido kny
gų leidykla „Tėviškė” Schweinfurte. Virše
lis dail. V. K. Jonyno, Kaina DM 2,50.

Tumas — Vaižgantas, Pragiedruliai, Pir
mas tomas, Godingos kraštas. Švietimo 
Valdybos knygų leidimo komisijai sutikus 
išleido „Astia” Kasselyje, Kaina DM 3.—-J

MINTIS

70% partijos ir administracinio aparato 
jau rusai

Vietom net apylinkės khftiitetam vadovau
ja rusai.

Žydų Lietuvoje daugumas atkeliavo iš 
Rusijos. įsikūrė Vilniuje, Kaune, Klaipėdoj, 
Šiauliuose. Jų yra apie 14.000. Daugumas 
dirba sovietų okupacinių įstaigų aparate.

Plusta iš Rusijos taip pat
„bezprizorninkai” ir „mieščioninkai”.

Antrieji prisielgetauja, prisiskabo varpų ir 
vėl leidžiasi atgal į Rusiją. Pirmieji yra di
desnis krašto gyventojams pavojus. Jie 
liekasi krašte ir sudaro daugiausia krimi
nalistinį elementą. Sovietinė sistema yra iš
mokusi bezprizornikus sunaudoti savo ga
lybės aparatui: juos verbuoja j enkavedis
tus. Tam darbui jie psichologiškai yra pa
rengti, nes jie neturi jokio sentimento tė
vam ar kitiem šeimos nariam; tas natūralu
sis šeimos ryšys jų psichikoj yra suardy
tas: jie jaučia pagiežą visai kitai visuome
nei, kuri juos kaip šunyčius buvo išmetusi 
į gatves ir šiukšlynus. Čia yra sovietiniam 
žmogui sukurti puikiausia medžiaga... Jis 
ir valdo sovietų įtakoj esančius kraštus.

Pasirodo Lietuvoj ir iš vakarų pusės el- 
getautojų

— iš Rytprūsių, net iš Karaliaučiaus.
Pasinaudodamos (nes daugumas tik mote
rys) tuo, kad siena tarp Lietuvos ir Ryt
prūsių nesaugojama, jos'keliauja į Lietuvą 
maisteliauti. Kartais pas ūkininkus lieka ir 
ilgesniam laikui padirbėti už maistą iki su
žino vietos valdžia. Tada skuba keliauti to
liau, kad nebūtų bėdos nei ateivėm, nei ūki
ninkam.

Fraternizacijos su atėjūnais okupantais 
kaime visai nežymu. Daugiau jos nei pir
mos okupacijos metu miestuose. Patys aukš
tieji pareigSnai čia duoda „pavyzdį” (Žiugž
da rusę vedęs). Bet masė lieka atspari ir 
gryna. Vedybų skaičius sumažėjęs, nes su
mažėjęs vyrų skaičius, netikra padėtis. Su
mažėjęs dėl to ir prieauglis.

Apskaitoma, kad 1946 m. prieauglis te
įstengė padengti nuostolius (išvežtuosius ar 
natūralia mirtimi mirusius). Gyventojų vi
soj Lietuvoj dabar apie 2.500.00Q. Tiesa, 
Pomeranijoj, Meklemburge ir kitose Vokie
tijos dalyse atkirsti tremtiniai Lietuvoj ne
pasirodė. (E). (Pabaiga sekančiame Nr.).

Dabar vyksta BALF vaj'ai: rūbams, mais
tui ir kitomis daiktinėmis dovanomis. Nuo 
rugsėjo 1 d. prasidės didysis piniginis va
jus, kuriam jau dabar reikia ruoštis: • išsi
rinkti vajui vesti komisijas, pasiskirstyti 
pareigomis, pasiruošti planus, kuriais ga
lėtumėte pasiekti ko didžiausią skaičių žmo
nių, įstaigų bei draugijų, galinčių tremti
niams pagelbėti.

Jūsų padovanotosios ar surinktosios daik
tinės dovanos tuoj BALF Centro pasiun
čiamos į Europą. Piniginiu vajum pagelbė- 
sime tremtiniams įgyti, ko daiktinėmis do
vanomis negauname ar nepakankamai gau
name.

Tremtiniams imigracija pagelbėti, imi
gruoti pagal naująjį Įstatymą, reikia išpil
dyti užtikrinimų butams ir darbams blan
kas. Giminės, draugai ir net visai tremti
nių nepažįstą, malonėkite BALF pasiųstą
sias blankas ko greičiausiai išpildyti ir 
BALF centrui sugrąžinti. Juo greičiau 
blankas grąžinsite, to greičiau tremtiniai 
gaus progą patekti j eilės pradžią.

Neturintieji BALF blankų, jų prašykite, 
tuoj pasiųsime.

Visais tremtinių šalpos ir imigracijos rei
kalais prašome kreiptis į BALF centrą. Ad
resuokite UNITED LITHUANIAN RELIEF 
FUND OF AMERICA, INC., 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

Tarptautinės Pabėgėlių

Bad. Kissingene š. m. rug- 
pakeičia Mr. Paulių B. Ed- 
atsistatydino š. m. rugpiū-

Mr. Ryanas buvo Amerikos

Naujasis IRO direktorius
Amerikos Raud. Kryžiaus 

reikalų direktorius Mr. Philipas E Ryanas 
dabar paskirtas 
Organizacijos amerikiečių zonos Vokieti
joje šefu. .

Mr. Williamas H. Tuckas, IRO egzeku- 
tyvo sekretorius, pranešė, kad Mr.- Ryanas 
pradės eiti savo pareigas IRO JAV zonos 
vyr. būstinėje 
sėjo 1 d. Jis 
wardsą, kuris 
čio 5 d.

Karo metu
Raud. Kryžiaus pagalbos užsieniui direk
torius ir nuo 1946 m. rugsėjo mėn. ėjo A. 
R. K. tarptautinių reikalų direktoriaus pa
reigas. 1931 m. jis baigė katalikišką Ford- 
hamo universitetą ir po to gilino studijas 
Notre Dame universitete sociologijos moks
lų srityje ir 1932 m. gavo „Master of Arts” 
mokslo laipsnį.

Savo karjerą Ryanas pradėjo 1932 m. In
dianoje ir nuo to laiko nuolat dirbo priva
tinėse ir valdinėse agentūrose, kurios rūpi
nosi benamiais ir pakeleivingais. Be to, 
jis yra keleto knygų ir daugelio straipsnių 
socialiniais klausimais autorius ir narys ke
leto organizacijų, besirūpinančių sociali
niais reikalais. Jis yra 38 metų amžiaus, 
vedęs ir turi du vaikus. Dabar gyvena 
pietų Arlingtone, Virginijoj.

(PC IRO. Public Information Division).

Sportas
IŠ PASAULINES OLIMPIADOS 

Lengvoji atletika
400 m bėgimas vyrams: 1. Wintas — Ja

maika — 46,2 sek. (pak. oi. rėk.), 2. Mac 
Kenley, Jamaika — 46,4 sek., 3. Whitle- 
field, JAV — 46,9 sek.

1500 m bėgimas vyrams: 1. Erikssonas, 
Švedija — 3:49,8 min., 2. Lennart, Švedija— 
3:50,4 min., 3. Slijkuiras, Olandija — 3:50,4.

3000 m. bėgimas su kliūtimis: Visas tr’s 
pirmas vietas laimėjo švedai; 1. Sjoestran- 
das — 9:04,6 min., 2. Elmsaeteris — 9:08,2 
min., 3. Haegstroemas — 9:11,8 min.

Dešimtkovė: 1. Mathias, JAV — 7139 
tšk., 2. Heinrikas, Prancūzija — 6974 t., 3. 
Simmonsas, JAV — 6950 t. Pažymėtina., 
kad pirmos v. laimėtojas yra jaunas 17 me
tų moksleivis iš Kalifornijos.

200 m bėgimas moterims: 1. Blankers- 
Koenė, Olandija — 24,4 sek.. 2. William
sone, D. Britanija — 25,1 sek., 3. Patter- 
sonė, JAV — 25,5 sek. Olandė Blankes-Koe- 
nė laimėjo trečiąjį aukso medalį.

Plaukimas
100 m nugara vyrams: 1. Stackas. JAV—- 

1:06,4 min., 2. Cowellis, JAV — 1:06,5 mm. 
3. Vallerey, Prancūzija — 1:07,8 min.

100 m nugara moterims: 1. Haruj?ė. Da
nija — 1:14,4 min. (n. oi. rėk.), 2. Zim- 
mermanė, JAV — 1:16,0 min., 3. Daviesė, 
Australija — 1:16,7 min. Senas olimpinis 
rekordas užplaukime prieš dvi dienas buvo 
pasiektas jos pačios — 1:15,5 min.

Figūrinis šokimas iš 10 metrų bokšto vy
rams: 1. Lee, JAV — 130,05 taškai, 2. Har- 
lanas, JAV — 122,30 t., 3. Capilla, Meksi
ka — 113,52 t.

Figūrinis šokimas iš 5 m bokšto mote
rims: 1. Dravesė, JAV — 68,87 t., 2. Else- 
nerė, JAV — 66,28 t., 3. Christoffersenė, 
Danija — 66,04 t.

4x100 m estafetė moterims: 1. JAV* — 
4:29,2 min.. (n. oi. rėk.), 2. Danija — 4:29 9 
min., 3. Olandija — 4:31,6 min. Senas 
olimp. rėk. priklausė Olandijai — 4:36,0 
min.

Krepšinis
Be prala-’mejimo eina JAV (r Meksika. 

Vengrija, paaiškėjus, kad nėra jokios gali
mybės laimėti geresnę vietą, savo komandą 
iš rungtynių atšaukė. Kai kurios pasekmės-*

tarptautinių

1948 VHI. ».

R. Mizara demonstruoja naują diversija
Neseniai teko pavartyti Amerikos lietuvių komunistų „Laisvę“ (1948. 5. 10) 

Iškart net širdis apsalo. Juk tik paskaitykite: „Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi.“ Tai žodžiai iš lietuvių tautos giesmės, iš lietuvių tautos himno, šiemet su 
kanka 50 metų kai Vincas Kudirka parašė „Lietuva, tėvyne mūsų.“ Toliau pa
brėžia: ......per visą tą laikotarpį lietuvių tauta nepamiršo savo himno, - tų
tikrųjų šviesių ir įkvepiančių žodžių, glūdinčių tautinėje giesmėje...“

Tiesiog sušuk, perskaitęs visą straipsnį: tas Mizara didesnis patriotas už pat 
dr. V., Kudirką. Deja, šaukti pasiruošęs balsas užspringsta galugerklyje, nes iš vi 
sų Mizaros gražbylystės „krislų“ kyšo paprastų paprasčiausia mizerija, kurią, 
Maskvai įsakant, kominformo agentai bando maskuoti tautine forma. Teisybi 
yra viena:

- mūsų Tautos Himną Maskva teatsiminė, tada, kai Hitlerio armijos tankai 
ėmė riedėti į TSRS gilumą.

VKP (b) įsakymu, pasigirdo metus slopinti mūsų Himno garsais Tai vis tais 
pat klaidinimo ir viliojimo sumetimais, kaip ir tariamosios religijos laisvės su
grąžinimas, kominterno panaikinimas ir t. t. Himno skraiste ėmė dangstytis vis 
birželio 14-15 d. d., be to, Rainių, Pravieniškių ir kitų skerdynių, bolševikų atlik
tų, sumanytojai ir vykdytojai. Šiuo gi metu bolševikai Himno garsais nori suklai
dinti mūsų politinę emigraciją ir, svarbiausia, Amerikos lietuviškąją visuomenę

Ištikimas Maskvos įsakymams Mizara šokasi šaukti Į bolševikų užinicljuotą 
Himno adoraciją. Tokia visų duobiakasių natūra... -.

Čia rašoma ne R. Mizarai ir jo sėbrams iš kominformo apšviesti, bet sava
jai bendruomenei Vakaruose dar kartą priminti, kad komunizmas, siekdamas 
įsigalėti visame pasaulyje, savo budeliškiems planams, be smurto ir teroro, pa
naudoja visokius melo ir klastos būdus. Tad mūsų kaip politinių emigrantų, už- 
davinys-visur ir visada demaskuoti, atseit-išaiškinti tikrąsias Kremliaus užma
čias ir tas užmačias bevykdančius kominformo agentus.

Toli nuo mūs R. Mizara, bet DP, nukilę j Ameriką, turėtų paklausti, „Lai
svės“ redaktorius:

- kodėl nutylima, kad mūsų Tautos Himnas 1940-1941 m. būvyje, vadinasi, 
pirmosios bolševikų okupacijos metu, buvo griežtai uždraustas giedoti (tą aplin
krašti mokykloms pasirašė dažnas „Laisvės“ ir „Vilnies“ bendradarbis A. Venc
lova);

- kodėl visi spaudiniai, kuriuose buvo Įdėtas Tautos Himnas, Glavlito 
(NKVD skyriaus spaudos reikalams) įsakymu, buvo išimti iš bibliotekų ir kny
gynų ir sunaikinti popieriaus fabrikuos;

- kodėl Zimanas (LKP (b) CK oficiozo „Tiesos" redaktorius) 1941 m. pava- 
sarĮ rašytojų susirinkime pareiškė, jog „Lietuva, tėvyne mūsų“ yra buožių, fa
šistų ir kitokių svoiačių pasisveikinimo ženklas ir turi būti išnaikintas iš Lietu
vos liaudies sąmonės;

- kodėl rašoma „Nūnai kiekvieną ankstąjį rytą iš Vilniaus radiofono išdi
džiai nuaidi per visą mūsų tėvų kraštą žodžiai „Lietuva tėvyne mūsų, tu didvy
rių žeme“, bet nepaaiškinama savo „Laisvės“ skaitytojams, kad tų Himno garsų 
kažkodėl negirdi nei vienas Vilnjaus radijo klausytojas pačioje Lietuvoje ar kur 
kitur anapus geležinės uždangos?

Be to, ar galėtų Mizara nurodyti spausdinius, išėjusius Lietuvoje (mokyk
loms) antrosios bolševikų okupacijos metu, kuriuose būtų Įdėtas:mūsų Himnas?

Užteks šitų kelių klausimų, nes vistiek komunistai, be melo, neturės Į juos 
jokio kito atsakymo, mat, Maskvos pavergtoje Lietuvoje už Himną areštuojama, 
tremiama ir žudoma. Komunistai (tur būt, pripažins tai už tiesą ir pats Mi
zara) yra konsekventiški:

ką seniau darė caro žandarai, tatai tęsia jų palikuonys - Įvairaus plauko 
agentai ir- pasamdos, pryšaky su Justu Paleckiu.

Andai žandarai pasinaudodami vidunakčio tamsa, iš dr. V. Kudirkos pa
minklo bandė iškalti Himno žodžius, o šiandie po 50 metų NKVD bando tą pat 
padaryti iš pavergto lietuvio sąmonės. Apsiriko baltasis caras, apsirinka ir rau
donieji fašistai, vadovaujami Kremliaus, ir Himno neišplėš iš lietuvio minčių 
bei darbų. Šiandie anapus geležinės uždangos lietuvis Himnb žodžius taria tyliai 
ir ryžtame susikaupime, kaip pačią šventąją maldą, bet ateis, ir jau netrukus, 
diena, kada „Lietuva, tėvynė mūsų“ skardės visoje mūsų šalyje, tačiau didžiam 
kominformo agentų liūdesiui tai nebebus NKVD režisuojamai propagandai per 
Vilniaus radiją ir komunistų spaudą Vakaruos, tai bus jau raudonosios diktatū
ros Rytų ir Vidurio Europoje laidotuvėms.

Bei reikalo R. Mizara „Laisvėje“ ir L. Prūseika „Vilnyje" sielojasi, kas Ir 
kaip pagerbs mūsų Tautos Himno 50-ties metų sukaktį, . tuomi jau, iš anksto 
žinokite, pasirūpins tikrieji lietuvių tautos sūnūs Vakaruos - tie patys, kurie 
ryžtai ruošiasi ir galutinėms raudonojo fašizmo laidotuvėms.

Vengrija — D. Britanija 60:23,. Belgija — 
Filipinai 37:35, Prancūzija — Italija 47:31, 
Kįnija — Irakas 125:25, Čekoslovakija — 
Šveicarija 54:28, JAV — Peru 61:33, Ar
gentina — Peru 42:34, Egiptas — Šveica
rija — 31:29, Meksika — Iranas 68:27,

Futbolas
Danijai išmušus Italiją 5:3 ir. Švedijai — 

Austriją 3:0, Į pusiaufinalą pateko Danija 
— Anglija ir Švedija — Jugoslavija. Nu
galėtojai rungsis dėl pirmos vietos.

Po 6 dienų rungtynių padėtis . tokia:, 1. 
JAV — 324 taškai, 2. Švedija — 126 t., 
3. Prancūzija —r 88 t. ir 4. Vengrija — 
71 t.
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