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Byrnes tariasi su Molotovu
Paryžius. Byrnes jau trečią kartą pasku- 

tiniomis dienomis tarėsi su Molotovu priva- 
tiškai. Konferencijoje dar neprieita susita
rimo dėl Italijos reparacijų, dėl laivyno pa
dalinimo, dėl Prancūzijos-Italijos sienos ir 
dėl laivininkystės Dunojumi.

naudotis vokiečių kalba, kaip Ir italų, 
kyklose, teisme ir įstaigose.

mo-

PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE KAI 
KAS KLIŪNA

Paryžius. Užsienių reikalų ministerial už
vakar turėjo du posėdžius, kuriuose maža 
teturėta pasisekimo. Austrijos pretenzijos į 
Tirolį liko atmestos. Prancūzijos-Italijos 
sienos klausimu susitarimo nepasiekta. Ap
tariant taikos sutartį su Rumunija nebuvo 
susitarta dėl Dunojaus laivininkystės kliau- 
zulės ir Molotovas protestavo prieš šio klau
simo svarstymą, liečiant talkos sutartį su 
Rumunija. Anglosaksų ministerių projektai 
sutarptautinti laivininkystė Dunojumi ne
rado Molotovo pritarimo. Triesto klausimu 
Molotovas laukia instrukcijų iš Maskvos.

Anglijoje nurodoma, kad austrai, gyve
nantieji Tiroly, turėtų gauti iteisę lygiai

EISENHOVERIO RAPORTAS
Naujorkas. Gen. Eisenhoveris, buvęs 

tarvininkų vyriausias karinių pajėgų vadas 
Europoje, paskelbė platų galutinį raportą 
apie karines operacijas Vakaruose.. Jis nu
rodo, kad išlaipinimas Bretanijoje buvo ne
paprasto masto žygis, neturįs sau lygaus ir 
pažymi, kad vokiečiai laukė išlipant Ca
lais rajone. Be to, apibūdina žymų feldmar
šalo Montgomery vaidmenį.

san-

DAR VIENA REZOLIUCIJA JAV - 
KONGRESE LIETUVOS REIKALU

Be jau anksčiau JAV kongrese ir Senate 
pasiūlytų Kelly ir Willis rezoliucijų Lietu
vos nepriklausomybės reikalu kovo mėn. 
pabaigoje kongreso atstovas Fre. E. Hartley 
pateikė Atstovų Rūmas dar vieną rezoliuci
ją, kurios numeris 431. Jos turinys panašus 
j Kelly ir Willis rezoliucijas.

Tikrai džiuginantis reiškinys, kad vis dau
giu JAV kongreso atstovų susidomi Lietu
vos laisvės klausimu ir atvirai pasisako už 
Lietuvos nepriklausomybę. Tai daugiausia 
mūsų tautiečių Amerikoj nuopelnas. Pav., ir 
ši Hartley patiektoji rezoliucija atsirado 
New Jersey Lietuvių Tarybos pastangomis.

Kova Saugumo Taryboje
Naujorkas. Saugumo Taryba Lenkijos ats

tovo pasiūlymą greitai nutrakti santykius su 
Franco Ispanija atmetė. Prieš pasiūlymą pa
sisakė 7, už 4 atstovai — Prancūzija, Lenki
ja, Sovietų Sąjunga ir Meksika.

Sudaryta1 pakomisė parengti bendrai rezo
liucijai tuo klausimu. Tikimasi, kad tokiu

būdu ispanų tauta turės laiko apsispręsti, 
nes prieš balsavusieji siūlė šį klausimą per
duoti JT pilnaties suvažiavimui svarstyti.

Australija kasmet įsileis 70000 emigrantu
Šveicarų laikraštis „Neue Zūricher Zei- 

tung“ balandžio 17 d. per du numeriu iš
spausdino platų straipsnį apie Australiją, 
kaip emigracijos kraštą’. Straipsnio auto
rius rašo iš Sidnėjaus, Australijoj, tad jis 
matyt pažįsta tenykštes sąlygas. Nurodo
ma, kad australiečių visuomenė esanti 
priešinga emigracijai. Vyriausybė bei dalis 
spaudos varanti propogandą už emigrantų 
įsileidimą, tačiau, pav., vienas laikraštis, 
palankiai pasisakęs emigracijos klausimu, 
susilaukęs iš skaitytojų daug laiškų, bet 
nei vieno pritariančio. Vyriausybė mananti 
kasmet įsileisti apytikriai 70.000 emigrantų. 
Tačiau kol nebūsią demobilizuoti kariai 
(o tai užtruks apie 2 metus) emigracija bū
sianti varžoma. Emigracinei vizai gauti 
esą svarbu: tautybė, profesija ir kapitalas. 
Pirmoje .eilėje esą pageidaujami anglai, 
šveicarai, olandai, skandinavai. Pirkliai, 
gydytojai ir advokatai vargu ar būsią įsi
leidžiami. Žemės ūkis ir gyvulinikystė šiuo 
tarpu prie proteguojamų profesijų. Visuo
menei esant aiškiai nusistačius prieš sve
timšalius, įsikurti emigrantui esą sunku. 
Po 5 metų emigrantas be ypatingų sunku
mų ' galiįs natūralizuotis, bet ir po to jis 
pasiliekąs nepilnavertis pilietis. Net įstaty
muose esą numatyta kai kurie suvaržymai 
„svetimšaliams ir natūralizavusiems’asme
nims“. Autorius baigia savo pranšimą, kad 
antroji emigrantų karta jokių sunkumų 
nebeturinti.

negauta jokių paaiškinimų ir nenurodyta, 
kur jie yra. Berlyno protestantų archivys- 
kupas pareiškė, kad jis kreipsis tuo reikalu 
į pasaulio bažnyčią.

PASIŪLĖ
Berlynas. Sovietai pasiūlė Danijos vyriau

sybei priimti į savo zoną pusę pabėgėlių 
esančių Danijoje, o anglosaksai kitą pusę 
turėtų priimti į savo zonas. Danijos vyriau
sybė apie tai painformavo Britanijos ir 
JAV vyriausybės".

KAJECKO STRAIPSNIS '
JAV socialinių mokslų žurnalas „Sociale 

Science“ išspausdino platų ir ganą išsamų 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtono attache 
J. Kajeckio straipsnį „Some Misconceptions 
About the Baltic States“. Autorius jame nu
rodo, kad esama daug klaidingų koncepcijų 
apie Baltijos valstybės. Jos atsirandančios 
dėl nežinojimo arba dėl šališkos specialios 
propogandos. Pav., nemaža žmonių mano, 
kad lietuvia, latviai ir estai esą slaviškos 
tautos, kiti gi maną, kad jos giminingos 
germanams. Autorius nurodo tokių nuomo
nių klaidingumą ir patiekia daug įvairios ir 
gerai Lietuvos padėtį nusviečiančjos medžia
gos.. Straipsnyje daug žinių iš Neprikl. Lie
tuvos. gyvenimo, Vilniaus ir Klaipėdos klau
simai; o taip pat ir okupacijų laikotarpiais.

Gina mazuju tautu laisve
Brooklyno laikraštis „The Tablet“ yra 

vienas uoliausių mažųjų tautų teisių į lais
vę gynėjų. Dažnai jame yra labai gražių 
ir teisingų straipsnių apie mažasias ypač 
apie Pabaltijo tautas. Štai kaip aiškiai 
„The Tablet“ pasisako tuo reikalu:

„Teisingumas yra pagrindinė žmonių 
valdžių dorybė, bet, deja, — taip pat 
meškerė nuvilioti yra teisingi žmonės 
kritai, amerikiečiai yra teisingi žmonės 
jie nori, kad teisingumas būtų- suteiktas
visiems kitiems pasauly. Tačiau žmonės 
yra linkę ir užimiršti ir amerikiečiai 
išimtis. Girtinas buvo susirūpinimas 
nu; bet dar būtų girtinesnis, jeigu 
buvę susirūpinta Lenkijos, Suomijos,
tuvos, Latvijos ir Estijos valstybėmis. Jei
gu ieškoma teisingumo Iranui, tai 
singumas tautoms, patekusioms į 
diktatūrą? ... Kai tautos, kurias 
tone atstovauja Lietuvos, Latvijos
jos pasiuntiniai, bus ištikrųjų laisvos, tuo-

pagyrimą mūsų, amerikiečių, diplomatams 
už jų pargalę, prieš neteisingumo jėgas“.

ir
ir
ir
ir
ir

nėra
Ira- 

būtų 
Lie-

LATVIJOJ ESĄ APGYVENDINTAS 
MILIJONAS RUSŲ

„Draugas“ Nr. 107 atspausdino iš Lon- i 
dono gautą žinią, kurioje sakoma, kad iki 
šioliai į sovietų okupuotą Latviją esą at
kelta arti vieno milijono rusų, kurie užėmė 
latvių ūkius, krautuves ir įmones. Visi šie 
rusai, kaip ir Latvijoj esą raud. armijos 
Kariai, dalyvavo vasario 10 d. „rinkimuo
se“ į Aukšč. SSSR Tarybą, tuo būdu žy? 
miai padidindami balsavusių skaičių. La
trai maža Latvijoj besą jaunų žmonių, ypač 
vyrų.

kur tei- 
Sovietų 
Vašing- 
ir <Esti-

AREŠTUOJA VAIKUS
Berlynas. Iš Berlyno pranešama, kad jau 

kuris laikas sovietų zonoj Berlyne ir sovietų 
zonoj areštuojami vaikai ir apie jų likirnąmet, ir tik tuomet mes tarsime pilną savo

GRĄŽINA VERTYBES
Paryžius. Ministeris Byrnes pareiškė, kad 

JAV nutarė grąžinti amerikiečių zonoje 
esančias' nuosavybes ir vertybes, kurios 
priklausė anksčiau šiems kraštams: Vengri
jai, Italijai ir Austrijai.
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Gediminas Galvanauskas "g—k “gBado grėsme
I 

Apokalipsio raitelis
Antrasis visuotinis karas, per šešeris me

tus, palaidojo 30 mil. žmonių ir sukūrė pa
saulyje neregėtą bado grėsmę. Badas šian
dien siaučia pasaulyje tarytum atkaklusis 
apokalipsio raitelis. Trečdalis žemės rutulio 
gyventojų — arti 800 milijonų žmonių yra jo 
auka. Toji auka nėra vien šiandienykštės 
buities apraiška. Dar ji yra prieš akis porai 
metų, kurie daug ko gero nežada. Pasaulinė 
mintinimo padėtis negalės pagerėti, kaip 
tikėjosi, karui siaubiant, šiandienykščiai 
laimėtojai ir pralaimėtojai. Pasaulinio ma
sto maitinimo problema šiandienykštiems 
valdovams atneša didelį rūpestį, kuris tampi 
dar žymesniu, kąi politinės problemos, tai
kos įgyvendinimas ant žemės rutulio, atide
damos nežiniai. Praktiškasis - žmogaus bui
ties klausimas - išsimaitinti ir sukiužusios
taikos būsena yra tais dviem mazgais, kurie 
gali būti vienu metu perkirsti virš mūsų 
galvos kybančio kardo. Taikos nepatikrinus 
neįmanoma pasaulinė sutelktinė veikla nu
galėti visoms grėsmėms, kurių viena baisiau
sių yra badas. O Stalinas į Trumano kvie
timą bendrauti atsako: per vėlai klausimas 
iškeltas, nes dabar Sovietai negali dispo
nuoti tomis gėrybėmis, kurias anksčiau 
būtų galėję skirti badaujančiam pasauliui 
gelbėti. Stalinas, tarytum pabudęs, tik dabar 
sužino apie JAV organizaciją kovoti prieš 
bado negerovę, nors jos tuo klausimu 
pradėjo rūpintis prieš keletą metų. JAV 
šiai didžiausiai misijai ėmęsi vadovauti, nes 
senas pradas: ne vien meilė, bet ir tautų 
pyktis pareina nuo ' nelabojo skrandžio, jai 
yra žinomas. Amerikiečiai pasišokę pasau
liui vadovauti, turi ir šį klausimą išspręsti. 
Alkanas žmogus negali būti paliktas už
marštyje, nes jis imsis priemonių savimi pa
sirūpinti. Tos priemonės yra gausios, bet vi
sos veda į vieną revoliucinį kelią. Kai šian
dienykštis pasaulis gyvena įtemptyje, aplin
koje sklinda revoliuciniai šūkiai, neretai iš 
šalies skatinami, tuo metu ypač būtina 
lygsvara. O jai išlaikyti pagrindinė sąlyga: 
sotus žmogus.

Dabartinės UNRRA vyriausias direktorius 
La Guardia sako: „Kviečiai neturi politinio 
kvapsnio“. Šis tvirtinimas neatitinka tikrovę. 
Kviečiai ir kiti maisto gaminiai tampa poli
tiniu ginklu. JAV visomis priemonėmis sten
giasi sovietams šį ginklą išmušti iš rankų. 
Jie visur, kur tik gali tikslą atsiekti, siun
čia maistą. „L’Humanitė“ komunistų parti
jos organas Prancūzijoje, didelio trimito 
balsu stengėsi prancūzų tautą įtikinti, kad 
sovietinių kviečių 0,5 mil. to gali nuo bado- 
išgelbėti. Tokių pavyzdžių rasime eilėje 
kraštų už „geležinės uždangos“ nesiekdami 
Artimųjų ar Tolimųjų Rytų. O čia JAV 
atsistoja skersai kelio su sava maitinimo po
litika, kurios gairės nustatytos jau 1943 m. 
vadinamoje Hot Spring maitinimo konferen
cijoje.

, Karo siaubas

Dabarties badmetis yra pasaulinio karo 
išdava. Kariuomenės' manevrai, bombarda
vimas ne vien nuniokojo milžiniškus derlin
giausius plotus, bet sunaikino susisiekimo 
priemones, tiltus, kasyklas ir pramonės 
įmones, kurios būtinos žemės ūkiui. Žemės 

ūkis trūksta įrankių, trąšų. Daug kur dir
bamos žemės plotai nusėti sprogstamais 
šaudmenimis, bombomis, o patys ūkiai api
plėšti ar paversti pelenais.

Bet čia tik nelaimių pradžia. Praėjusiais 
metais siautė milžiniška audra nuo Rumu
nijos ligi Portugalijos. Ji taipgi pakenkė ne
mažai Australijos derliui. Karo metu kąi 
kuriose srityse pradeda siausti badas. 1943 
m. žymūs kviečių ištekliai siunčiami į Ben
galiją. Argentina, neturėdama susisiekimo 
priemonių, kviečius, kukurūzus ir linų sė
menis naudoja lokomotyvams kūrenti, nes 
dėl karo negalėjo pasirūpinti anglimis.

Karo metu žemės ūkis turėjo didelę 
naštą pakelti. Jis ne vien turėjo tiek įvai
riausius maisto gaminius, bet gaminti pra
moninės žaliavas. Maisto gaminiai nemaža 
dalimi panaudoti pirminėmis žaliavomis, 
pav., kviečiai gaminti alkoholiui, o pastara

Angliška knyga apie sovietu politika
Firma „Laurence and Withard“ išleido 

Anglijoje knygą „Sovietų Sąjungos taikin
ga politika“. Knygai įžangą parašė D. N. 
Pritt Šioje knygoje įdėtos svarbiausios 
Molotovo kalbos, kurių ištraukos pateikia
mos žemiau be jokių komentarų.

1939 m. rugpjūčio mėn 31 d. Molotovas 
kalbėjo: „...Sovietų Sąjungos ir Vokieti
jos nepuolimo pakto pasirašymas turi ko- 
losalinę reikšmę, kadangi pašalina karo 
pavojų tarp Sovietų Sąjungos ir Vokieti- 
jps“ (pusi. 11).

Yra žmonių, kurie nekalta veido išraiš
ka klausia, kaip galėjo Sovietų Sąjunga 
apsispręsti su fašistinio pobūdžio valstybe 
įeiti ų gerus politinius santykius... Čia 
nesvarbu mūsų nuomonė . apie kitos val
stybės vidaus santykius, bet svarbu santy
kiai tarp dviejų valstybių“ (pusi. 17).

„Faktas, kad mūsų (Sovietų ir vokiečių) 
pažiūros ir politines sistemos yra skirtin
gos, negali būti priežastims' gerų politinių 
santykių nustatyme“ (pusi. 19).

1939 m. spalio men. 31 d. Molotovas pa
reiškė: ^Šiandien... Vokietija yra val
stybė, siekianti kuo greičiausiai užbaigti 
karą ir eiti prie taikos, kai Didž. Britanija 
ir Prancūzija, kurios dar vakar deklama
vo prieš agresiją pasisako už tolimesnį 
karo vedimą ir priešinasi taikos sudary
mui“ (pusi. 28).

„Britai, o drauge su jais ir prancūzų ka
ro pagelbininkai paskelbė Vokietijai kaž
ką panašaus į „ideologinį“ karą, prime
nantį senų laikų religinius karus!... Ar 
Didž. Britanijoje įr Prancūzijoje valdan
tieji sluoksniai nori vėl grąžinti mus į vi
duramžius, į prietarų ir kultūrinio nykimo 
gadynę?... Ideologijos negalima sunai
kinti jėga, ... negalima jos likviduoti karo 
pagalba. Todėl tolimesnis karas , „demo
kratijos“ skraiste „hitlerizmo sunaikini
mui“ yra ne tik be prasmės, bet netgi su
daro nusikaltimą“ (pusi. 29).

„Valdančioms Didž. Britanijoje ir Pran
cūzijoje klasėms politiką vesti karą su Vo
kietija diktuoja baimė nustoti pirmavimo 
pasaulyje... Šio karo imperialistinis po

sis skirtas žaliava sintetiniam kaučukui.
Karui pasibaigus ir atviromis akimis nega

lėjom įžiūrėti tos milžiniškos bado grėsmės, 
kurią dabar pergyvename. Nepagrįstas opti
mizmas visur vyravo. Maistą normos, įves
tos karo metu, panaikintos. Tik ką karui 
pasibaigus laimėtojai norėjo pradėti norma
lų gyvenimą, nors visas ūkiškas ir socialinis 
gyvenimas sukiužęs. Čia ir įvyko didysis 
optimizmo dūžis. Jį pakeičia pesimizmas, 
kuris vis labiau įsigali pasaulyje. Streikai 
JAV tiesiog paliečia skurdžia maitinimo 
problemą. Anglies trūkumas stabdo daugelį 
ūkio sričių. Laivai negali išplaukti su 
maistu į Europą, nes nėra jų kas pakrauna. 
JAV maitinimo reikalams skirto įgaliotinio 
H. Hoover, buvusio prezidento, kelionė po 
badaujančius kraštus galop perbloškė opti
mistines nuotaikas. Gegužės mėn. antroje 
pusėje Naujorke prasidėjusi ir dar tebe
vykstanti maitinimo konferencija, kurioje 
nedalyvauja sovietai ir kai kurie jų sateli
tai, numato dar ilgą kelią, kos bus pasiektas 
visuotinis gerbūvis maitinimo srityje.

būdis aiškus kiekvienam, kuris supranta 
tikrenybę ir neužmerkia akių prieš faktus. 
Tame galima įžiūrėti, kas yra suinte
resuotas vesti karą dėl pirmavimo 
pasaulyje. Tikriausiai ne darbo klasė“ 
(pusi. 30).

„Čia (Sovietų Sąjungoje) įvykių raida 
nuėjo ta kryptimi, kuri stiprina mūsų 
draugiškus santykius, praktiškai praplečia 
mūsų bendradarbiavimą ir teikia Vokieti
jai politinę paramą jos pastangose dėl tai
kos.“ (pusi. 31).

„Visuomet tvirtinome, kad stipri Vokie
tija sudaro būtinąją sąlygą patvarios tai
kos Europoje. Būtų juokinga galvoti, kad 
Vokietija tiesiog gali būti“ išstumta iš 
žaidimo“ . . . Didž. valstybės, kurios sap
nuoja tokias pasiutusias ir pavojingas sva
jones, užmiršta apverktiną Versaill’o pa
tyrimą Šiandien mūšų santykiai su Vokie
tija grindžiami draugiškumu ir mūsų pa
siruošimu padėti vokiečių pastangoms įve
sti taiką“ (pusi. 33).

„Ypač britų ir anglofilų spauda dažnai 
spekuliuoja nesusipratimų galimybėmis 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos. Į šias 
pastangas atkreipėme nekartą dėmesį tiek 
mes, tiek Vokietija, atmesdami jas, kaip 
tuščias. Galjme dar kartą pakartoti, kady 
mūsų nuomone Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos geri, kaimyniniai, draugiški santykiai 
paremti ne atsitikinomis ir beskeičiančio 
pobūdžio aplinkybėmis, bet pagrindiniais 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos reikalais“ 
(pusi. 73).

Taip kalbėjo Molotovas, kai jis buvo So
vietų Sąjungos užsienio reikalų komisaru. 
Šiandien, kai jis yra ne komisaru, bet mi
nistru, jo kalba:yra kitokia. —

Petrulis.

„SULYSO“ AMERIKIEČIŲ STALAS
Vašingtonas. Daugelyje Amerikos vietų 

arba dingo arba greitai baigiasi iš krau
tuvių lentynų pagrindiniai Amerikos gami
niai — mėsa ir duona. Po jų eina muilas 
sviestas ir virtuviniai riebalai. Prieš pa
gerėsiant būvis galis dar pablogėti.

„N. Y. Herald Tribūne“ Nr. 19 707.
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Amerikiečiu slaptoji tarnyba(Pagal Washington Post)Pereitame kare mūsų slaptoji tarnyba ne vien laimėjiniais džiaugdavosi, bet labai dažnai, ypatingai pradžioje, patirdavo daug nepasisekimų. Ateityje mes galėsime pasimokyti ir iš savo laimėjimų ir iš savo klaidų. IGerą slaptąją tarnybą galima laikyti valstybės vadovaujančių vyrų ir kariuomenės ausimis bei akimis. Ir dėlto atrodo tiesiog neįtikėtina, kiek silpnai buvo išplėsta mūsų slaptoji tarnyba, kai japonai užpuolė Perl- harbur. Net karo viceministeris išsitarė, kad tuo metu mūsų slaptoji tarnyba buvo tiek pat neišplėsta, kaip amerikiečių revoliucijos karo metu. Nė viena slaptosios tarnybos įstaigų, nežiūrint į tai, kieno pavedimu: valdžios, kariuomenės ar laivyno ji dirbo, nefunkcionavo sėkmingai. Be to šios įstaigos neturėjo tarp savęs ryšio, ir viena įstaiga nieko nežinojo apie kitos įstaigos darbą.Po Perlharbur užpuolimo tarnautojų stalčiuose būvo rastos Vašingtono duotos ir- strukcijos — pagerinti slaptąją tarnybą. Niekas nepasirūpino savo laiku tas instrukcijas persiųsti toliau.Vienas labai taikingai nusiteikęs diplomatas net išsitarė: — Kam reikia keisti šifrą? Tai nieko gera neduos. Aš per tuos 20 metų taip pripratau prie šito šifro.Net jokio žinių centro nebuvo. Slaptosios tarnybos įstaiga, kuri buvo suorganizuotą tris mėnesius dar prieš Perlharbur užpuolimą, savo darbą pradėjo tik trečią dieną po sėkmingo japonų puolimo. Tada buvo iššifruotos prieš šešias dienas perimtos japonų radiogramos. Jei jos bfitų laiku iššifruotos, tai japonų užpuolimas nebūtų nusisekęs. Nors jau gerokai anksčiau prieš tai teko skaitytis su galimumais karo grėsmės iš japonų pusės, o apie buvusias jų žinioje salas mes težinojome tik tiek, kuriame geo- grafino platumo bei ilgumo laipsnyje jos yra.Pirmą smūgį Afrikoje mes patyrėme svarbiausia dėl to, kad į mūsų žvalgų rankas patekusio dokumento, kuriuo Rommel įsakė pradėti priešpuolimą, štabe negalėjo išversti. Mūsų šiam reikalui parengtieji specialistai vertėjai buvo per daug toli užnugaryje. Tai buvo skaudi, bet naudinga pamoka.Mes beveik nieko nežinojome apie priešo svarbiausius karo pramonės centrus tiek Europoje, tiek Azijoje. 70% japonų lėktuvų statė du fabrikai, kurių nematė nė vienas amerikietis. Mūsų oro žvalgyba sakė, kad bombarduojant jėgaines, negalima sunaikinti vokiečių elektros tinklo, dėlto mes ir nebandėme. Dabar mes žinome, kad tai buvo galima ir reikėjo padaryti.Mūsų buvęs taupumas žinių rinkimo įstaigų žvilgsniu dabar atrodo tiesiog neįtikėtinas. Tolimų vakarų žinių rinkimo skyriuje, kuris apėmė Kiniją, Japoniją, Pietryčių Aziją ir Sibirą, dirbo tiktai vienas karininkas ir viena tarnautoja. Amerikos Jungtinių Valstybių karo atašė Berlyne pats apmokėjo telegramą, kuria pranešė apie Hitlerio ketinimą įžengti Pragon.Valstybės ir karo departamentai reikalingas žinias bandė gauti galimai pigiausiu būdu iš akredituotų diplomatų ir atstovy

bių tarnautojų. Tačiau mūsų atašė matė ir girdėjo daugiau, nei jiems buvo leista. Ryšium su tuo kai kurie mūsų pasiuntiniai uždraudė karo atąše’ms važinėtis bei rinkti reikalingą medžiagą bibliotekose, kad pasta- rujų niekas neįtartų, šnipinėjant. Mūsų diplomatų korespondencija bei slapti pranešimai patekdavo į vokiečių ir japonų rankas.Atsitiktiniai agentai suteikdavo neteisingų ir nereikšmingų žinių.Pamažu mes vis dėlto išplėtėme kontržvalgybos darbą. Sunkiam uždaviniui atlikti specialistai ir agentai turėjo įtempti visas savo protines pajėgas. Vokiečių laikraščių ir žurnalų sekimas davė daug medžiagos.Pirmą spėjimą apie japonų lakūnus — ka- mikatze — mes išgavome iš vieno visai nereikšmingo radijo pranešimo. Vėliau vienas paimtas nelaisvėn japonas papasakojo apie 2 japonų kovos laivus — plaukiojančius aerodromus. Mūsų oro žvalgai atvežė nuotraukas. Tačiau žinovai kraipė galvas. — Negali būti. Šitų laivų priešlėktuvinė artilerija kliudo sugrįžusiems lėktuvams nutūpti. Vėliau tai paaiškėjo — lėktuvai negrįždavo atgal. Lakūnas — savižudys žūdavo kartu su savo lėktuvu. Mes stebėjome^.Vienas vokiečių karo belaisvis" padėjo išaiškinti vokiečių povandeninių laivų, labai gudrų ištrūkimo būdą. Povandeninio laivo gale buvo įrengtas specialus aparatas — lašų svaidytojas, kuris, reguliariai išstumdamas ypatingos cheminės sudėties lašus, sukeldavo vandenyje burblus. Tuo būdu kilę garsai klaidindavo mūsų laivų pasiklausymo įrengimus, suteikdami galimumą priešo povandeniniams laivams pabėgti. 
tTaip mus mulkino iki 1942 metų. Kartą vieno povandenio laivo sprogimas gilumoje išmetė vandens paviršiun mirgančius burbulus. Mųsū kontržvalgybos karininkai pagrindinai ištyrė burbulų sudėtį. Vienam paimtam į nelaisvę vokiečių povandeninio laivo vadui jie pasakė: — Lašų svaidytojas šį kartą nebeveikia .... Vokietis sumišo. Amerikiečiai, ’ vadovaudamiesi atliktais tyrimais, taip vaizdžiai nupasakojo spėjamo lašų svaidytojo veikimą, kad vokietis patikėjo ir išpasakojo visas smulkmenas. Tolimesni tyrimai parodė skirtumą tarp burbulų ir povandeninio laivo sukeliamų garsų, ir mes mokėme povandeninių laivų medžiotojus tuos garsus išskirti.Apklausinėjant vieną paimtą į nelaisvę Tunise 1943 metais vokiečių generolą, pavyko užtikti V ginklų pėdsakus^ Aiškinant padarytas lėktuvines nuotraukas, anglų-amerikiečių kontržvalgybos karininko pastabi akis įžiūrėjo nuotraukoje paslaptingus įrengimus ir didelius žemės darbus vienoje vokiečių pajūrio dalje. Netrukus ten atskrido bombonešiai su savo kroviniu, ir šimtai vokiečių pajūrio dalyje. Netrukus ten atskrido rengimas užtruko per 6 mėnesius. Yra manoma, kad šita šešių mėnesių lemtingoji gaištis išgelbėjo D. Britaniją ir nulėmė karo pabaigą.Invazijos metu pirmuosius dalinius nuolat lydėjo kontržvalgybos karininkai, kurie 

priešo paliktuose štabuose rasdavo vertingų žinių bei nurodymų.Kontržvalgybos darbui kas kart vis daugiau ėjo į pagalbą mokslas. Ypatingai labai daug padėjo radijo ir radaro panaudojimas, meteorologinės ^žinios ir priešo pranešimų dešifravimas. Patobulinus foto aparatus, buvo atsiekti tikslesni pataikymai į bombardavimui pažymėtus taikinius ir pilnesnis priešo teritorijos pažinimas.■ Pastebėjus milžinišką naudą, kurią teikė priešo užnugaryje su parašiutais nuleistieji agentai, buvo suorganizuotas OSS (Office of Stragic Services) — Strateginės Tarnybos Skyrius. OSS organizavo pogrindžio sąjūdį 16 valstybių, aprūpindamas jas 27.000 tonų ginklų ir maisto ir tūkstančiais agentų, kurie ne tik rinko ir trumpų bangų siųstuvais perdavinėjo žinias, bet ir organizavo rimtą sabotažą. OSS agentai priešo užnugaryje išlaisvino ir išgelbėjo 5.000 amerikiečių lakūnų.Kruopščiu ir sėkmingu darbu mes išplėtėme žinių rinkimo tarnybą. Tai padėjo laimėti karą ir tai padės išsaugoti taiką, nes mes nemanome ilsėtis ant laurų.Mes esame susirišę su UNO tikslu išsaugoti pasaulyje laiką. Tačiau mūsų diplomatai neprivalo būti mažiau informuoti, nei kitų valstybių diplomatai ir mūsų generolus bei admirolus neturi netikėtai užklupti puolimas kitų tautų, kurių sumanymų bei jėgų mes nežinotumėm.• Dabartiniu metu, kai atominiai ginklai per kelias yiinutes gali perskristi žemynus ir vandenynus, nesirūpinimas sekimu būtų tolygus savižudybei. Mes negalime sau leisti nežinoti. Mes privalome žinoti visa apie naujausius išradimus atominės energijos pa" naudojimo srityje, raketinius ir radijo bangomis valdomus sviedinius ir apie kiekvienos valstybės aviacijos pajėgas. Mes, pavyzdžiui, turime žinoti, kas darosi Sovietų Sąjungoje ir jai ištikimose bei draugiškose valstybėse. Nesenai Amerikos Jungtinėse Valstybėse 2.000 stebėtojų, įskaitant daugelį užsienio „inspektorių“, žiūrėjo ginklavimą, kurį mes paskolos būdu davėme Sovietų Sąjungai. Visi jie žymiai daugiau susipažino su mūsų pramone, nei Sovietų Sąjungoje gyveną 236 amerikiečiai, kurie be oficialaus leidimo neturi teisės net gyvenamosios vietos pakeisti. Jei bolševikai laiko save paslaptingumo skraiste apgaubę, tai kitos tautos savo saugumui turi mėginti įžvelgti pro tą skraistę.Mūsų žinių rinkimo tarnyboje turi būti sutelkti rinktiniai mokslininkai, kad mes visada žinotumėm, ką galvoja ir daro kitos valstybės mokslininkai ir kokią įtaką tas jų darbas gali turėti ateities saugumui. UNO tarpininkaujant mes turime ir toliau daryti viršum Vokietijos ir Japonijos lėktuvines nuotraukas, kad kiekvienas užmaskuotas mėginimas atnaujinti • karo pramonę būtų pačioje užuomazgoje sunaikintas. Reikia išrinkti žymius aukštos moralės asmenis, pajėgiančius visame pasaulyje atlikti jautrius uždavinius.Ir tegul nė viena tauta mums nedaro užmetimų dėl mūsų padoraus tvarkymosi, nes visos panašiai tvarkosi, tačiau dažnai tik nepadoriai. J G. B. K.
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MIEGAS LAURUOSE
Iš pradžių, kai mūsų vietinės jėgos pra

dėjo rodytis scenoje, mes tuos pirmuosius 
žingsnius nuplojome: gerai, tegu dirba to
liau, tegu tik dirba! Praėjo mėnuo, antras, 
trečias, o mes vis plojome, nors visiems 
pasirodymams pradėta ruoštis tik po porą 
dienų. Iš mūsų plojimų šių scenos paruo
šimų vadovai susidarė sau nuomonę, kad 
taip ir reikia. Pagaliau jie pradėjo eiti į 
sceną visiškai nesiruošę, o mes vis dar plo
jome iš seno įpratimo. Kartą jie nesiruošę 
suėjo į sceną ir kviestiems svečiams pra
dėjo rodyti niekus, ir tada mes nustojome 
ploti.

— Pasitempkite, — pasakėme mes — 
nedarykite juokų iš rimtų dalykų.

Pasirodo, kad mes jau iš pradžių pada
rėme klaidą: kiekvieną kartą kėlėme į 
padanges, gyrėme tuos savo .vadovus be jo
kių nuopelnų. Jie skaniai užmigo lauruose, 
o kai pradėjome žadinti, tai dabar pyksta.

(s. balt.)

SPAUDOS LAISVE
Kaip pirmojo pasaulinio karo istorikai 

įrodo, Anglijos laimėjimą nulėmė spaudos 
laisvė. Kai mes savo stovykloje sukūrėme 
laikraštį, tada net nepagalvojome, kad kas 
nors galėtų tą laisvę varžyti. Mes kėlėme, 
lyg ant šakių, gražiuosius kultūrinius dar
bus, bet. neaplenkėme nei neteisybių, nei 
ydų. Kol rašėme, kad viskas gražu, .visi 
džiaugėsi, o kai iškėlėme gydytojo, nerū
pestingumą ir girtuoklių sąjungos šėlimą, 
mūsų tam spaudos kūdikiui buvo uždėta 
cenzūra.

O kai svetur kur nors užsimenama apie 
stovyklinę spaudą ir jos hepriklausomybę, 
mūsų vadovai neraudonuodami tvirtina:

Jau mes tai tikrą laisvę savo spaudai 
duodame.

Ir tai teisybė. Kur yra cenzūra, ten ji 
išdrįsta ir pasirašyti, o mūsų spaudoje jo
kia cenzūra nepasirašinėja: parašai tėra tik 
redaktorių, kurie atsako už savo pareigų 
supratimą. (k. plč.)

ŽUVIAI I AMERIKIEČIŲ VĖLIAVĄ
Viena. (AP.) JAV ginkluotų jėgų virši

ninkas Austrojoje M. .W. Clarkas du kar
tus protestavo raudonarmiečių viršininkui, 
kad raud. kovos lėktuvai šaudymo praty
bas vykdo virš amerikiečių aerodromo 
Tullne.

Per vienas pratybas raudonieji paleido 
eilę šūvių į raudoną vėliavą ant amerikie
čių radijo bokšto.

Birželio 26 d. 18 v. 30 min. Kavinės 
„Baltica“ salėje ’

LITERATŪROS VAKARAS
Dalyvauja: Pulgis Andriušis, Antanas 

Gustaitis, Stasys Santvaras ir Stepas py
kintas.

Programoje: poezija, dail. proza, humo
ristiniai eilėraščiai, feljetonai.

Bilietai parduodami Teatro kasoje 10—12 
vai., 14—16 vai. ir,vakare prie įėjimo.

Petr. Dypsas

Tegyvuoja gyvulininkyste' (Feljetonas)Kurios hemisferos kultūrinėj įtakoj besi- rastume, vistiek mes liksime žemės ūkio šalimi. Tai aiškiai' rodo mūsų palinkimas į gyvulius. Mūsų stovykloje, pavyzdžiui, gyvulininkystė klestėte klesti: Tiesa, pradžioje ji turėjo pereiti kruvinus ■ ir erškėčiuotus kėlius, kol buvo atitikta mūsų aplinkybėms tinkamiausia ir naudingiausia naminio gyvulio rūšis.Apmirusią gyvulininkystės idėją pas mus atkasė visai ne žemės ūkio žmogus, o šiaip jau paprasta medicinos mokslo vargo pelė — buvusi poliklininkos slaugė Mazgotienė- Esą ponai, galime gyventi be ansamblių, literatūrų, proferanso ir kitų kultūrinių .pramogų, bet negalime išlaikyti sveiko kūno be vitaminų. O per ką gi patiekia mums motina gamta vitaminus? Gi per cibulius, įvairias žoleles, bet ypatingai per skilandį, kumpį, sūrį ir Smetoną. Taisykimės, ponai, nedelsdami karvę ar kitą, pieną bei lašinius gaminanti gyvulį, jei norime gyvi išvysti žavingąsias Neries pakrantes ir išgirsti krūmuose čiulbančias lakštutes.Mazgotienės idėja atsimušė 1 stovyklos vadovybės ir tauresniųjų žemės ūkio mylėtojų ausį. Ilgai nėtūpčiojant vietoje, agronomui Avinavfčiui buvo pavesta sušaukti masinį susirinkimą vitaminų ir gyvulių klausimui aptarti.— Kaip žinote, — pradėjo susirinkimą agr. Avinavičius.— Kas liečia vitaminus ir skanumynus,arba trumpai tariant jautieną ir veršieną, tai šiam klausimui mes nedavėme progos per daug apželti., Kaip žinote, mums jau rimtai -reikia kvalifikuoto specialisto kailiams gerbuoti, nes atėjus vasarai negalima net priartėti prie mūsų pašiūrės. Dvokia, kaip žinote, neapdirbti kailiai. Taigi, kaili- ninkystės ir, eventualiai, skrandų srityje mes esame išvarę gilią vagą, bet kaili- ninkystė, mediciniškai žiūrint, vitaminų problemą išriša, tik dalinai ir aš tokių faktų šviesoje, kaipo ilgą laiką Lietuvoje nešęs žemės ūkio ir gyvulininkystės vėliavą, siūlyčiau j mūsų pilką stovyklos gyvenimą įjungti ir vitaminų gamintojų — gyvulių pasaulį. Be mediciniškos naudos, tie gyvuliai •mums primintų nuolatos ten toli po svetimu bizūnu vergijos naštą nešančius jų protėvius ... . 'Agr. Avinavičiaus ekonomiški, ir poetiški išvedžiojimai suvirpino ir kiečiausią, nuo žemės ūkio atšalusią širdį.— Vargšės mūsų karvutės ten Lietuvoje..' Ar tebebraido jos po žydinčius ramunių laukus? . . .— Pienocentras . . . Grietinėlės bųnkutė, ką po 30 centų kaštavo. Kaip ją mėgdavo, būdavo, mano Algutėlis ... - — graudinosi ponios, poniutės. Kartu girdėjosi ir konstruktyviu šukių.•— Atgal prie gyvulių!— Atgal prie karvių ir kiaulių, kurios išgelbėjo Lietuvą nuo krizių prarajos . . .Žūstam toj prakeiktoj Svabijoj be gyvulininkystės! P' tSusirinlnkimas' žadėjo išsigimti į sunkiai suvaldomą mitingą ir tik primininko ener

gingu kumščio daužymu J stalą ir šūkiu:— Vienybės, broliai lietuviai! Susiklausymo, — nuotaika buvo apraminta.— Eisime prie konkrečių nutarimų, — vėl . ėmė žodį žemės ūkio Vėliavos nešikas Avinavičius.— Kas už tai, kad stovykla įsitaiso karvę ir, gal .būt, viena kitą paršą, kuriuo būtų galima 'papuošti stalą kurių nors iškilmių, duokim sau, tautos šventės proga?Visų dalyvių* rankos 100% šaute šovė į aukštį ir, tuo būdų, tapo užantspauduotas - nutarimas į stovyklos gyvenimą įjungti karvę ir paršiukus. Tuo pačiu žygiu buvo sudaryta gyvulių užpirkimo, tvartų, pašarų, girdymo, melžimo, sviesto mušimo, skerstuvių ir kitos su gyvulininkyste susietos komisijos.Gyvulių sveikatos ir higienos sargyboje sutiko stovėti vienas veterinarijos specialistas, buvęs trečio semestro studentas, bet Hanovery nesenai apgynęs doktoratą.Tačiau ne visada lengva mintį paversti kūnu. Gražiai pasėtai karvininkystės ir kiaulininkystės idėjai nebuvo lemta prinokti. Visų pitma kilo konfliktas užpirkimo komisijoj. Kai dviejų komisijos narių pas vieną švabą buvo nužiūrėta riebi žalmargė Tr jos tikslus aprašymas buvo patiektas komisijos plenumo posėdžiui, • prieš tokią karvininkystės atstovę griežtai užprotestavo ponia Pliuškelevičienė, kooptuota iš meno komisijos, kaipo grožio ir dailės reikalų budėtoja.— Žalmargę įvesti į lagerį, tfu! — spiovėPliuškelevičienė ant viso projekto. — Ne-' galiu pakęsti žalmargės karvės jau vien dėl to fakto, kad pripš užeinant ąlijantams tris mėnesius turėjau sekioti paskui švabiškos žalmargės uodegą. Įsipriklino man toji spalva iki gyvo kaulo. Jeigu jau karvė — tai tik tautinių spalvų: balta, su juodais lopais ant kaktos ir uodegos. 'Užpirkimo komisijos plenumo posėdis pakraipė galvą:— O velnias žino, gal ir teisybę sako ponia ^Pliuškelevičienė. Atvirai kalbant, rudą spalvą apgyvendinti stovyklos tvarte net politiškai lyg Tr neišeina. Ką gi, užeis politinis peršvietimas, ims ir pasakys kas nors:— Tai, vadinasi, jei ne kitur, tai bent gyvulininkystėje rudą spalvą propaguojate.Ir užkliuvo komisija už spalvos. Gi lietuviškų spalvų karvę gauti šisis laikais, brolyti, nejuokas: transportuok kur nors nuo Hamburgo per zonas ir kontroles . . . Taip ir užgęso karvininkystės idėja sutikusi kely nenugalimas kliūtis.(Bus daugiau) r
Thought * Lithuanian Daily Newspaper * 
Permitted by UNRRA Team 155 * Atsakin
gasis redaktorius J. Vasaitis * Eina kasdien 
be šventadienių * Memmingenas, Airport, 
Baltic Camp * Prenumerata m&n 10 RM * 
Atskiras numeris 40 pf. ♦ 07:91:92 MINTIS“

4


	C1BLNB1F85FC41-1946-Birz.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Birz.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1946-Birz.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1946-Birz.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

