
Laukiama Skandinavijos bloko
Stockholmas (Dena/Reuteris). Iš artimų 

Švedijos vyriausybės sluogsnių pranešama, 
kad Švedija Norvegijai pasiūlė sudaryti 
karinę sąjungų.

Švedijos užsienio reikalų ministerijos in
formatorius pareiškė, kad typ klausimu jis 
nieko negalįs pasakyti.

Olandijos socialistų organas „Het Vrije 
Volk” tuo klausimu rašo: nepaisant daugelį 
kartų pareikšto neutralumo, Norvegijos, 
Švedijos ir Danijos nutarimas sudaryti ka
rinę sąjungą nieko nenustebino. Ta krypti
mi žengti Skandinavijos kraštai buvo pastū
mėti, nors jie ir delsė. Sekantis dalykas tu
ri būti tokio Skandinavijos pakto koordina
vimas su Vakarų Europos priemonėmis ka
rinio bendradarbiavimo dvasioje.

išbandė atominius ginklus
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV vy

riausybė pirmadienį paskelbė, kad neseniai 
Pacifike buvo išbandyti trys atominiai gink
lai. Bandymai davę gerų rezultatų ir pa
rodę toje srityje padarytą žymią pažangą. 
Tas pareiškimas padarytas kartu su pa
skelbtu Amerikos atominės energijos komi
sijos pranešimu apie atominius bandymus 
Eniwetoko atole, Pacifike.

Prezidentas Trumanas pritarė komisijos 
planui dėl tolimesnio atomų skaldymo vys
tymo, remiantis įgytais naujais patyrimais.

Atominių ginklų bandymo techniniai re
zultatai tuo tarpu viešai nebus skelbiami. 
Bandymuose dalyvavo per 10.000 asmenų, 
kurie atstovavo kariuomenei, laivynui, avia
cijai ir civilinėms tyrinėjimų įstaigoms.

JT atominės energijos komisija 
nebeegzistuoja

New Yorkas (Dena/Reuteris). JT atomi
nės energijos komisija pirmadienį nutarė 9 
balsais prieš 2 — sovietų ir ukrainiečių — 
balsus savo veiklą sustabdyti. Ta komisija 
beveik dvejus rpetus bergždžiai stengėsi su
daryti tarptautinę sutartį dėl tarptautinės 
atominių ginklų kontrolės.

Sovietų delegatas Oromyka dėl komisijos 
nepasišėkinio metė atsakomybę JAV. Jis 
siūlė, kad komisija veiktų toliau. Jo nuo
mone galima susitarti, jeigu bus- pagrindan 
imamas ne amerikiečių siūlymas.

Pabaltijiečiai tarptautiniame kongrese
Kochemas (Dena). Jaunimo tarptautinė or

ganizacija per Sekmines padarė „pirmą 
tarptautinį Europos unijos jaunuomenės su
važiavimą”. Tame suvažiavime dalyvavo 
Olandijos, Danijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Austrijos atstovai bei svečiai iš 
Italijos ir Prancūzijos.

Nužudė komunistu jsakymu
Atėnai (Dena). Graikijos viešosios tvar

kos ministeris K. Rendis, pasak Reuter}, 
pareiškė, kad prieš kelias savaites įvykęs 
disingutno mimsterio Ladaso nužudymas 
buvo padarytas komunistų partijos .liepimu.

JAV atmeta visas aliuzijas
Washingtonas (Dena/INS). Po Stalino 

atsakymo į H. Wallaces laišką, Amerikos 
vyriausybės sluogsniuose vyrauja pažiūra, 
kad JAV visas Sovietų Sąjungos pastangas 
dėl tiesioginių tarp abiejų valstybių pa
sitarimų nuomonių skirtumams pašalinti 
ignoruos. Tokių santykių išsiaiškinimą ir 
sureguliavimą Amerika nori išspręsti 
Jungtinėse Tautose.

JAV užsienio reikalų ministėrija antra
dienį paskelbė pareiškimą, kuris, kaip čia 
aiškinama, buvo formuluotas užsienio rei
kalų ministerio Marshallio, pasitarus su 
Trumanu. Tas pareiškimas Stalino pasisa
kymus dėl taikingo abiejų valstybių nuo
monių skirtumų išlyginimo, kuris yra rei
kalingas pasaulinei taikai, laikoma padrą
sinančiu.

Atškiri klausimai, kuriuos Stalinas pa
lietė savo laiške, liečia ne vien JAV ir So
vietų Sąjungą. Jie' turi tiesioginę reikšmę 
daugeliui kitų kraštų, ir tie klausimai jau 
buvo svarstomi per paskutinius dvejus ar
ba daugiau metų organizacijose, kuriose 
buvo atstovaujami ir kiti kraštai, pvz., 
Jungtinėse Tautose ir užsienių reikalų mis 
nisterių taryboje.

Užsienio 'eikalų ministerijos pareiškimas 
nurodo į tai, kad dar pirmadienį JT ato
minės energijos komisija, turėjusi per 200 
posėdžių, saw darbą turėjo nutraukti, ka
dangi dši dviejų jos narių, Sovietų Sąjun
gos ir Ukrainos, užkietėjusios opozicijas 
viskas buvo atmesta, kas kitų 9 tos komisi
jos narių buvo priimu. Maždaug tas pats 
yra ir su kitais maršalo Stalino iškeltais 
klausimais.
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' ‘ NAUJA IZRAELIO VALSTYBĖ
Telavivas (Dena). Penktadienį po pietų 

žydų tautinės tarybos iškilmingame posė
dyje Telavive buvo proklamuota Izraelio 
valstybė.

Proklamacijoje sakoma: Mes, tautinės 
tarybos nariai, kurie atstovaujame ''žydų 
tautai Palestinoje ir pasaulyje, remdąmiesi 
žydų tautos natūraliomis ir istorinėmis tei
sėmis ir JT pilnaties nutarimu įkurti žydų 
valstybę Palestinoje, skelbiame įsteigimą 
žydų valstybės, kuri vadinsis Izraelio var
du. s

Toliau proklamacijoje sakoma, kad tauti
nė taryba laikinai eis vyriausybės pareigas. 
Steigiamasis seimas iki š. m', spalių mėn 1 
d. turės priimti valstybės konstituciją.

Izraelis priims visus žydų išeivius. Kraš
to vystymasis bus pagrįstas žydų pranašų 
skelbtomis mintimis, reikalaujančiomis lais
vės, teisėtumo ir taikos.

Proklamacijoje pažadama saugoti visų re
ligijų šventas vietoves. Arabams žadama 
lygios teisės su žydais, ir jie kviečiami 
bendradarbiauti. /

Izraelį pripažino
Pagal šeštadienio informaciją, Izraelio 

valstybę pripažino JAV.
Pasak Reuterį, prezidentas Trumanas pa

reiškė, kad JAV vyriausybei buvo pranešta, 
jog Palestinoje yra proklamuota žydų vals
tybė ir kad laikinė tos valstybės vyriausy*- 
bė stengiasi gauti pripažinimą. JAV tą 
laikinę vyriausybę pripažino kaip naujai 
įsikūrusios Izraelio faktinės valstybės au
toritetą.

Britai nėra pasiruošę svarstyti žydų vals
tybės pripažinimą. Bet D. Britanija taip pat 
nepripažintų visą ar dalį Palestinos api
mančią ir naujai sudarytą arabų valstybę. 
Dėl greito Izraelio pripažinimo iš JAV 

pusės britų diplomatiniai sluogsitiai reiš
kia nuomonę, kad JAV tokiam greitam 
sprendimui paskatino viltis, jog tuo pačiu 
JAV Įgys didesnę įtaką ir sėkmingiau ga
lės imtis taikomo tarpininkavimo, nelei
džiant konfliktui išeiti iš to krašto ribų. O 
gali būti' ir ta priežastis; jog norėta už
bėgti už akių sovietams, kad šie neįgytų 
per didelės įtakos žydų valstybėje.

Ir sovietai pripažino
Pagal Maskvos radijo pranešimą pirma

dienį, Sovietų Sąjunga pripažino įjaują žy
dų Izraelio valstybę.. Savo rašte Izraelio 
užsienio reikalų ministeriui M. Shertokui 
Molotovas reiškia viltį, kad nauja žydų 
valstybė patarnaus Artimųjų Rytų įtaikai ir 
saugumui. Sovietų Sąjunga taip pat tikisi 
draugiškų santykių išsiplėtojimo tarp abie
jų valstybių. / i

Švedija ir Naujoji Zelandija taip pat pri
pažino Izraelio valstybę.

Laukiama, kad netrukus Izraelį pripažins 
Jugoslavija.

Paskutiniomis žiniomis Izraelio valstybę 
pripažino Lenkija, Čekoslovakija ir Urug
vajus. Pripažinimo klausimą svarsto ir D. 
Britanijos vyriausybė.

Saugumo Taryboje
New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikie

čių atstovas Saugumo Taryboje W. Austi- 
tinas pirmadienį įteikė Tarybai rezoliuciją, 
kurioje Palestinos būklę atvaizduoja kaip 
„grėsmę taikai” ir reikalauja visų valsty
bių karinius veiksmus tuoj sustabdyti. Tai 
turi įvykti per 36 vai.' '

Egipto atstovas atsikirto: „Egipto kaimi- 
nystėje dega namas, ir Egiptas turi7 teisę 
jį gesinti”.

Tarpininkas Palestinai
JT politinė komisija 37 balsais, 15 balsų 

susilaikius, nutarė pasiųsti į Palestiną JT 
tarpininką.

JT pilnatis atmetė Saugumo Tarybos siū
lymą sudaryti Jeruzalei ST administracijų.

Balsavimo metu buvo sužinota, kad pre
zidentas Trumanas pripažino Izraelį, ir tai 
padarė sprogusios bojV.-os įspūdį. Ta žinia 
labiausiai pritrenkė atabų delegatus.

Penkių didžiųjų valstybių atstovai pirma
dienį neviešame posėdyje niekaip negalėjo 
susitarti dėl JT tarpininko Palestinai. Mi
nimos yra Švedijos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininko Bernadotės ir buv. Belgijos 
ministerio pirmininko, pavardės.

Arabų proklamacija
Transjordanijos karalius Abdulla penkta

dienio vakare paskelbė proklamatiją, ku
rioje sakoma, kad su britų mandato pabai
ga nustojo savo veiksmingumo ir Balfouro 
deklaracija.

Arabai atmetė.ir Palestinos padalijimo ir 
patikėrtnio valdymo projektus, taip pat jie 
taria, kad žydų pretvnzijos turėti nepri
klausomą valstybę yra nepagrįstos.

Proklamacijas gale . sakoma, kad Pales
tinos arabai savo likimui spręsti patys turi 
teisę.

Jėgų santykis
Egipto vyriausybės laikraštis „Al Asas” 

paduoda abiejų pusių jėgų santykį: Žydų 
dalinių, kartu su Sternb grupe, yra 20.000. 
Iš kitos pusės 50.000 Egipto kariuomenės, 
50.000 Irako, 12.000 Transjordanijos ir 
10.000 Sirijos ir Libanono kariuomenės.

Prifų kariuomenė su visais savo ginklais 
iš Palestinos traukiasi.

< Egipto kariuomenė (žengė. į Palestiną
Kairas. (Dena/Reute: is). Egipto ministe

ris pirmininkas Nokra .i Paša penktadienį 
prieš vidurnaktį vienoji radijo kalboje pra
nešė, jog Egipto kariuomenė gavo įsakymą 
įžengti į Palestiną, kad tame krašte įvestų 
tirarką ir saugumą ir padarytų galą žydų 
sionistų teroristų gaujoms.

Kaire buvo išleistos penkios proklamaci
jos, kuriose pranešama apie 5 karinių gu
bernatorių paskyrimą. Nokraši Paša pa- |

Sovietu ekspansija turėtų liūdnų padarinių
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

vyriausybės slųogsnių nuomone, Amerikos 
diplomatijos tikslas vis tebėra Sovietų 
S-gą įtikinti, kad esama tam tikrų ribų, 
kurių nevalia peržengti sovietų ekspansi
jai. O jei ne, ji susidurtų su tragiškomis 
kbnsekvencijomis, kaip pažymėjo užsienio 
reikalų ministeris Marshallis.

Reuterio korespondentas praneša iš Wa- 
shingtono, kad Amerikos užsienio reikalų 
ministerija bandanti sugraibstyti Amerikos 
Sovietų S-gos normalių santykių siūlus, 
kuriuos buvo nutraukęs Molotovas, paskelb
damas konfidencialų pasikalbėjimą.

Valdininkai pareišk/, kad JAV tam tikras 
sritis, kaip antai: Graikiją, Persiją tir Nor
vegiją, laiko esant labai svarbias strategiš
kai. Todėl JAV esančios .pasiryžusios da
ryti viską, kad tos sritys nepatektų*} ko
munistų valdžią. Ryšium su tuo Amerikos 
diplomatai pažymėjo, kad Vokietija ir Ja
ponija būtų nustojusios varyti ekspansijos 
politiką, kol dar "nevėlu, jei būtų žinoju
sios, jog tos priemonės įvels jas į karą su 
JAV. 

skirtas viso Egipto kariniu gubernatoriu
mi. Uostų įstaigoms yra pavesta patikrinti 
kiekvieną į Egipto uostą įplaukiantį laivą, 
įvesta spaudos cenzūra.

Nuo penktadienio karaliaus dekretu visa
me Irake įvesta karo teisė.

Libanone įvesta apsiausties būklė.

Egipto kariuomenė žengia tolyn
Egipto kariuomenė užėmė pietų Palesti

noje, Izraelio valstybėje esančią Beeršebos 
vietovę.

Taip pat užimtas Gazos miestas, esąs 
arabų Palestinos dalyje.

Nuo žydų valstybės proklamavimo pra
džios, Jeruzalė buvo pulta 12 kartų iš oro. 
4 antpuoliai (vyko pirmadienį. Manoma, 
kad antpuolius vykdo Egipto aviacija.

Palestinos pakrantės pavojingos
Palestinos vyriausybė pranešė JAV, kad 

Palestinos teritoriniai „vandenys” visų rū
šių laivams yra „pavojingi”. Esančios įspė
tos visos didžiosio valstybės, kad visi gink
lų transportai žydų valstybei, neprieštarau
jant tarptautinei teisei, bus konfiskuoti.

Lenkija Egipto vyriausybei pareiškė pro
testą* dėl tariamo vieno Lenkijos laivo 
bombardavimo Telavivo uoste". Laivą bom
bardavę Egipto lėktuvai.

Pagal įsigaliojusį naują valstybės sau
gumo. įstatymą Egiptas internavo per 1000 
asmenų: žyfių sionistų ir komunistų.

Bėgą į Egiptą Palestinos pabėgėliai ara
bai yra stropiai *tikririami.

Bombardavo Telavivą
Telavins (Dena/Reuteris). Arabų lėktu

vai šeštaaienį puolė įvairias žydų gyvena
mąsias vietas Jordano slėnyje. Telavivo 
sritis tuo būdu išgyveno ’ ketvirtą orinį 
antpuolį.

Irako aviacija puolė iš oro žydų naujo
kynus. ' •

Pirmadienį Jeruzalėje, ypatingai pieti
niame ir šiaurės rytiniame priemiesčiuose, 
vyko smarkios kautynės. Arabai ivis laiko 
užblokuotą Jeruzalės Telavivo kelią.

Žydai puola arabų miestą Ramleką.
Iš šiaurės rytų fronto iš .siriečių šaltinių 

pranešama, kad į pietryčius nuo Galilėjos 
įsiveržę Sirijos daliniai užmezgė ryšį su 
Irako daliniais.

Amerikiečių nuomone, vadovaują sovietų 
asmenys klysta manydami, kad respubliki- 
ninkų laimėjimas prezidento rinkimuose 
lapkričio mėnesį pakeistų JAV užsienio 
politiką arba kad respublikininkų vyriau
sybė nesutiktų V. Europos remti karinio 
skolinimo paktu.

Stalino laiškas Wallace!
Maskva (Dena/Reuteris). Generalisimas 

Stalinas pasiuntė H. Wallacei laišką, kuria
me pabrėžia, kad Wallacės atviras laiškas 
esąs reikšmingiausias iš visų dabarties po
litinių dokumentų, kurių tikslas konsoli
duoti taiką ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Amerikos pareiškimo ir sovietų atsaky
mo notos trūkumas esąs tas, kad juose 
teiškeliamas reikalas suderinti nuomonių 
skirtumus tarp JAV jr Sovietų S-gos. O 
Wallaces laiške siūloma konkreti progra
ma. Ją esą galima priimti arba atmesti, 
be( i°ks valstybininkas negali praleisti jos 
negirdomis.

Stalinas nežinąs, ar JAV vyriausybė su
tiksianti Wal!acės. programą imti susitari
mo pagrindu. Sovietų vyriausybė mananti, 
kad kalbamoji programa galėtų eiti tokio 
susitarimo ir tarptautinio bendradarbiavi
mo raidos baze. Sovietų vyriausybė tikinti, 
kad nuomonių skirtumus tarp šių dviejų 
kraštų galima pašalinti, nors ir yra skir
tingos ūkio sistemos bei ideologijos, tačiau 
jos gali tverti šalia viena antros.

Stalino laiškas datuotas gegužės 17. d. 
Makvoje.

Soviet’; spaudos' reakcija 
dėl Wallacds laiško

*Sovietų spauda sekmadienio komentaruo
se palankiai sutiko Wallacės laišką. Nesu
tikdama dėl vist} punktų, ji pritaria šiems 
Wallaces siūlymams: sumažinti ginklavimą
si, uždrausti masinio naikinimo ginklus, už
drausti ginklus gabenti iš bet kurio į bet

Leido įžengti ( kraštą. JT Balkanų komi
sijos pakomisė praneša, kad pirmą kartą 
jai buvo leista įžengti į bulgarų pasienio 
sritį tyrinėjimo tikslais. (D/IN5)..

Užmezgė ryšius. Pakistanas Ir Jugoska- 
, , . _ ■, .... . . ■„ , . i vija nutarė pasikeisti < panitintinių Jarpetiiokurt ūesįĮaSti i kitų kristų vidaus I diplomatiniais atstovais. (TVR)

I
Viename Transjordanijos pranešime sa« 

koma, kad arabų daliniai susigrąžino Lyd- 
dos aerodromą prie Jeruzalės.

Gazos mieste įsikūrė besiveržiančios 
pirmyn ^Egipto kariuomenės vyr. būstinė.

Ne prieš žydus, bet prieš padalijimą
Karachi. (Dena/Reuteris). Pakistano už

sienio reikalų ministeris Khanas antradienį 
parlamente pareiškė, kad arabų priemonės 
Palestinoje yra taikomos ne prieš žydus, 
bet prieš’ to krašto padalijimą. Pakistano 
simpatijos arabams yra aiškios.

Prasiveržusios i šiaurę egiptiečių ka-< 
riuomenės dalys prie Ramleho, apie 20 km 
į rytus nuo Telavivo, į pietus nuo Lyddos 
aerodromo, suėjo į sąlytį su arabų legio
nu. Ramlehas yra užimtas. Libanono dali
niai, apėję žydų vietovę Naharią, pasiekė 
Acros uosto pirmąsias gyvenanAs vieto
ves.

Arabų legiono daliniai, okupavę da
lis vidurio Palestinos, kaip informuoja Reu- 
terio korespondentas, yra tiek prisiartinę 
prie Telavivo, žydų sostinės, kad yra ma
tomi miesto kontūrai.
■ Žydų kolonijos, kurios arabų kariuome
nės buvo apeitos ir apsuptos, saugomos 
arabų „vadavimo armijos”.

Žydų kariuomenė, ginkluota artilerija ir 
šarvuočiais, priskaitanti maždaug 50.000 
vyrų, yra koncentruojama pajūrio lygumose 
sprendžiamam mūšiui.

Arabų legionas įsiveržė į Jeruzalės se
namiestį ir užėmė gyvenamus kvartalus.

Paleis'žydus
Baltuosiuose rūmuose trečiadienį įvyko 

pasitarimai Palestinos klausimais tarpTru- 
mano ir Marshallio. Apie nutarimus nieko 
neskelbiama.

Kaip trečiadienį painformavo valdinės 
įstaigos, D. Britanija paleis visus žydus, 
kurie buvo sulaikyti nelegaliai vykstant į 
Palestiną ir kurie yra laikomi Kipro sa
loje. Žydai bus perduoti Jewish A gene/, kai 
tik ji galės juos išgabenti į Palestiną. Taip 
pat atiduos ir konfiskuotuosius laivus.

Į Haifą atvyko ir buvo miesto valdybos 
pasveikinti pirmieji žydų imigrantai, kurie 
buvo internuoti Kipro saloje.

.................................

reikalus, panaikinti karines bazes sveti
muose kraštuose, atitraukti užsienio ka
riuomenę iš Korėjos, nesikišti j Korėjos 
vidaus reikalus, kelti prekybą — tik ne 
prekybą ginklais — ir vystyti kultūrinius 
santykius.

Komentaruose sakoma,, kad Wallacė pa
reikalavęs ameriįriečius grįžti prie Roose- 
velto politikos, kada nuomonių skirtumai 
sekąsi sklandžiai spręsti. Be to, Wallacės 
siūlymai neprieštaraują nei oficialiems 
Amerikos nei Sovietų S-gos pareiškimams.

■ '' > \ . ■
Patenkintas tarpininko vaidmeniu
San Fraijciskas (Dena/INS). Amerikos 

.trečiosios partijos” kandidatas į prezi
dentus H. Wallacė antrądienio rytą pa
reiškė, jog jis esąs nusižeminęs ir dėkin
gas”, kad galėjęs patarpininkauti šioje kri
zėje, paskatindamas diskusijas ir nuomo
nių išryškinimą tarp JAV ir Sovietų S-gos.

Wallacės nuomone, Stalino atsakymas 
esąs taikomas ne jam, bet Amerikos vy
riausybei.

Svarsto KP likimą JAV
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV at

stovų rūmai pradėjo svarstyti įstatymo 
projektą dėl komunistų partijos, kaip slap
tos sąmokslininku organizacijos, uždraudi
mo Amerikoje.

Prezidentas Trumanas, kuris tą priemo
nę pavadino priešingą amerikiniams prin
cipams, priėmus tą įstatymą tikriausiai jį 
vetuotų. * <

Neamerikinei veiklai tirti komisijos pir
mininkas Thomas pareiškė, kad, priėmus 
įstatymą, būtų padarytas galas Stalinu ln- 
šimuisi į Amerikos vidaus reikalus.

f
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AUSTRIJA

Nori palengvinti. Austrijos vyriausybė yra 
numačiusi t austrėms, kurios susituokia su 
užsieniečiais, palikti Austrijos pilietybę.

Atlyžta. Sovietų vyriausioji būstinė Aus
trijoje pranešė, kad amerikiečių okupaci
nėms įstaigoms vėl leidžiama laisvai 
pataikyti tranzitą per sovietų zoną^D/INS)

Liks tas pats. Belgijos socialistų‘‘sluogs- 
niuose tikima, kad Spaakas sutiks ir toliau 
pasilikti Belgijos ministeriu pirmininku.

Rado kompromisą. Belgų socialistų par
tija 145 balsais prieš 72 priėmė kompro
misą tarp socialistų ir krikščionių demo- 

. kratų dėl valdžios paramos katalikų mo
kykloms. (D/R). <

BULGARIJA

Gina komunistus. Bulgarijos profesinės 
sąjungos JT generaliniam sekretoriui iš
siuntė protesto notą dėl „masinių pasmer
kimų Graikijoje”. Kartu pasiųstas raštas ir 
pasaulio profesinėms sąjungoms. Reikalau
jama tuo reikalu daryti intervenciją J. Tau
tose. (D).

CEKDSLOVAKIJA
Irgi naujovė. Pagal Čekoslovakijos tei

singumo ministerio potvarkį- ir koordinaci
jos ministerijos sutikimą ištekėjusios mote
rys Čekoslovakijoje gali vadintis mergauti
nėmis pavardėmis, o vedę vyrai gali pri
imti savo žmonas pavardę. (D/R).

Svarbus išdavikas. Vyriausias teismas nu
teisė mirti majorą Kosiką, kuris iš Če
koslovakijos norėjo pabėgti Į Vokietiją ir 
svetimai valstybei išduoti karines paslaptis. 
Kadangi Čekoslovakijoje mirties bausmė 
panaikmĮa, jis gavo 18 metų kalėjimo.

Laukiama pakto. Laukiama, kad birželio 
mėnesį Čekoslovakijos ministeris pirminin- 

. kas Gotfwaldas su delegacija atvyks Į Ru
muniją ir čia pasirašys savitarpio pagal
bos paktą. (D/R).

; C. BRITANIJA

Didelis deficitas. Balandžio mėnesį Pran
cūzija imfiortavo už 57.939 milijardus fran
kų, o eksportavo už 37.356 milijardus fran
kų. (D/INS).

Didelis plėšimas. Paryžiaus Neuillio prie
miestyje ginkluoti plėšikai pasigrobė au
tomobilį, kuriame buvo maždaug 27 mil. 
frankų, ir pabėgo. (D/R).

Atsilankė Prancūzijoje. Britų princesė 
Elžbieta su vyru atvyko į Prancūziją. Pre» 
zidentas Auriolis įteikė jau anksčiau pa
skirtus ordenus. Būsimąją karalienę su vy
ru labai džiaugsmingai sveikino visas Pa
ryžius. (D/R).

Orjžta j Švediją. Po poilsio atostogų 
Prancūzijos7 Rivieroje karalius Gustavas 
grįžta į Švediją. (D/R).

SOVIETŲ,S-GA
Neatsilieka. Maskvos radijas informuoja, 

kad Kijeve pastatytas pirmas Ukrainos pe
nicilino fabrikas, kuris pradės veikti dar 
šiais metais (D).

Įsikiša darbdavys. Tassas praneša, jog 
sovietų vyriausybė oficialiai kreipėsi į 
graikų vyriausybę, kad tuojau būtų su
stabdytas „Graikijos patriotams” mirties 
bausmės vykdymas. (D/R).

Pamatė krislą. Apie 60 sovietų meninin
kų, jų tarpe žymūs muzikai, per Maslfros 
radiją paskelbė pareiškimą, kuriame rei
kalaujama paleisti iš „nelaisvėj Graikijos 
rojalistinio fašistinio režimo belaisvius.”

Trumpai paminėjo. Maskvos radijas ket
virtadieni davė trumpą santrauką Marshal- 
lio kalbos apie sovietų JAV santykius. Ko
mentarų nebuvo. (D/R). . ,

TOL. RYTAI
Krizė tęsiasi. Amerikiečių ir sovietų 

ginčas dėl Korėjos energijos šaltinių penk
tadienį pasiekė kulminacijos tašką, kai bu
vo sustabdytas energijos davimas iš šiau
rės Korėjos Į pietus. (D/INS).

VOKIETIJA

Admirolas, ne vilkė jes uniforma
Agentė H-21 1917 m. atliko savo įprasti

nę kelionę‘per Olandiją į Koelną. Ten ji 
turėjo iš anksto paruoštą pasimatymą ope
ros ložėje su vienu iš Vokietijos generali
nio štabo aukštųjų karininkų. Ji atvyko pa
informuoti jo apie svarbų kariuomenės kė- 
limąsi iš Anglijos į Prancūziją ir pranešti 
smulkmenų apie sąjungininkų gynybos li
nijas. Tačiau prancūzų žvalgybas agentai 
atsitiktinai pastebėjo ją kalbantis su 
kiečiu.

Uždavinį atlikusi Mata Hari iškilo 
mo. Be menkiausios baimės ji sėdo į

plaukė Į Prancūziją pro Daniją 
Prieš jai išlipant priėjo britų 
ir pašnibždėjo: „Nekelk kojos į 
žemę. Verčiau lik laive. Jis

buvo toks reikšmingas, jog labai pa- 
Ji turėjo grįžti į Paryžių, „mag es 
was es will” (bet kuria kaina).
Hari širdį draskomai atsisveikino

vo-

na- 
gar-

Gavo naują titulą. Churchillis, lankyda
masis Norvegijoje, gavo Oslo universiteto 
garbės daktaro laipsnĮ. (D/R).

Nori konferencijos. Bevinas per britų am
basadorių Washingtone painformavo Ame
rikos užsienio reikalų ministeriją, kad jis 
taria esant svarbu ko greičiau sušaukti 
konferenciją Jajoonijos klausimais. (D/R).

Atitrauks dalinius. D. Britanija nutarė 
atitraukti savo dalinius iš Abisinijos, Oga- 
d' iio provincijos, buvo pareikšta užsienio 
reikalų ministerijos atstovo žemuosiuose rū
muose. (D/R).

Didžiausi manevrai. Britų jurų' ir oro 
pajėgos ketvirtadienį pradėjo didžiausius 
nuo 1939 m. kombinuotus manevrus, ku
riuose dalyvauja sunkieji jūrų junginiai ir 
joovandeninis laivynas bei bombonešių jun
giniai ir pakrančių apsaugos daliniai. (D/R)

Žuvo. Anglijoje, nukritus lėktuvui, žuvo 
16 asmenų. Penktadienį pranešama apie 
lėktuvų nelaimes ir iš daugelio kitų kraš
tų. (D/R).

Reikalauja sustabdyti. Gbttingene deši
nioji partija viename susirinkime nutarė 
reikalauti sustabdyti tebevykdomą „ffunaci- 
nimą”. (D).s

Gaus amerikinių cigarečių. Amerikiečių 
generolas Haysas pareiškė pasitenkinimą 
vokiečių įstaigų paskirstymo planu. Nu
matoma netrukus kiekvienam dirbančiam 
vokiečiui, šalia vokiškos normos, paskirti 
po 10 amerikinių cigarečių. (D).

Potvyniai. Audra su kruša ir potvyniai 
Moravijoje ir Elbos linija padarė didelių 
nuostolių. P’ 
žinkeliais. Sunaikinta daug

laivį, kuris 
ir Angliją, 
muitininkas 
Prancūzijos 
plaukia į Ispaniją”.^

Mata Hari skubinai pagalvojo. Ji tuojau 
sumojo, kad kas r3rs ją susekė. Ji buvo 
laiminga, būdama neutraliame laive, ir' ry
žosi likti jame ir bėgti į Ispaniją.

Jos dažnos ir, kaip jjtrodė, betikslės ke
lionės į Olandiją sukėlė Britanijos ir Pran
cūzijoj žvalgybų įtarimą. Ją sekė keletą 
mėnesių. Nelaiminga proga, kuris teko 
Prancūzijos žvalgybai pamatyti ją kalban
tis su vokiečių karininku Koelno operoje, 
buvo pakankamas pagrindas bylai kelti jai. 
Bet vokiečių kontržvalgyba taip pat su
bruzdo, ir britų muitinės valdininkas, įspė
jęs ją negrįžti į Prancūziją, iš tikrųjų bu
vo voi^ečių agentas.

Pasiekusi Ispaniją ji nuėjo į Vokietijos 
ambasadą. Ten paklausė Walterio W. Ca- 
nario, vyro, kurį dar tebemylėjo. 'ją išvy
dęs jos mylimasis buvo nepatenkintas. Jai 
čia nebuvo kas veikti. Jos vieta buvo Pa
ryžiuje. Ji bandė papasakoti jam, kas at
sitiko, bet jis nutraukė ją ir padarė baisią 
sceną dėl jos affaires d’amour Paryžiuje.

Pagaliau jie susitaikė ir praleido savai
tę drauge. Tai buvo tikra palaima, o sa
vaitei baigiantis Canaris atidengė savo nau-

Nutrauktas'” Mekimas“ geleži iie"as' Atėį "a^ isak>mai‘ Reikėi° aP’ 
inaikinta daug tiltų. (D). (gailestauti, bet išvengti nebuvo galima. Jos

darbas 
sigesta. 
kosten,

Mata
su Canariu, nes žinojo, kad nebepasimatys
su juo. Ji nujautė savo likimą, bet nebuvo 
kaip išvengti jo. Vokiečių ^nipas negali de
zertyruoti.

Įvyko, kas buvo neišvengiama. Mata Ha
ri buvo prancūzų areštuota, karo lauko 
teismo nuteista ir 1917 m. rudenį sušau
dyta. Bet iš tikrųjų ne prancūzai1 pasmerkė 
ją myriop. Tai padarė pais Canaris. Siųs
damas ją atgal į Paryžių su uždaviniu, ku
ris turėjo būti- jos paskutinis, jis pranešė 
vokiečių žvalgybai Olandijoje jos adresą. 
Žirgai pasiųsti tyčia parinko šifrą, kurį bu
vo draudžiama naudoti svarbiems praneši
mams. Prancūzijos žvalgyba buvo jį dešif
ravusi. Jo išdavimas buvo sėkmingas. 
Prancūzai perėmė žinią — o tai buvo Ma
tas Hari galas.

Kilo Vokietijos revoliucija. Kaizeris pa
sitraukė; gene?olai liko. Tačiau daug sąži
ningų karių neteko darbo. Jų eilėse buvo ir 
Canaris.

Per kelerius metus jie pasirodydavo ir 
dingdavo. Sunku pasakyti, ką jis veikė tais 
sunkiais laikais. Žinoma, kad Canaris savo 
iniciatyva itin veikliai organizavo kontr- 
revoliuciją prieš .Weimaro respubliką. Jis 
padėjo slėpti ginklus, kuriuos medžiojo 
tarpsąjungininkų kontrolės komisija. Jis 
padėjo organizuoti /Įvairius vokiečių lais

vuosius korpusus, kurie buvo įvairių pučų 
priekyje, drebinę Vokietijos respubliką. Iš 
tikrųjų, jis suplanavo jų ne vieną.'Jis buvo 
vienas iš Hitlerio bendradarbių garsiajame 
1923 m. Bierkellerio puče, ir, jei būtų pa
vykęs, Canaris būtų perėmęs šiaurinį Vo
kietijos pajūrį.

1926 m. Canariš dingo iš publikos akių. 
Pasirodė prisiglaudęs kuklioje karo minis
terijos Įstaigoje. Įrašas prie ję durų skelbė: 
„Laivų transporto skyrius”, kuris iš tikrų
jų nieko nesakė. Įnamiškai įsikūręs Cana-

ris lipdė laivyno žvalgybą, ruošdamasis le. 
miamai „dienai”.

1927 m. staiga buvo į jį atsisukę prožek
toriai. Tuo metu bankrotavo viena iš di. 
džiųjų Vokietijos kino filmų bendrovių - 
Phoebus. Bendrovė buvo išleidusi eilę fi. 
mų, kurios garbino neegzistuojančio Vo. 
kietijos laivyno šaunumą. Šios filmos te
buvo tik paprasta karo ir prekybos latvy, 
no propaganda. Bankroto byla iškėlė aikš
tėn, kad filmas finansavo Canaris.

Vokiečių publika domėjosi, iš kur Caiu. 
ris gavo pinigų, nes filmų išlaidos sudarė 
arti 7 mil, markių. Canaris atsakė: Ji 
slaptų fondų”. Ir pasakė teismui daugiu 
nė pusės žoJzio neprasitarsiąs. Pagrindas! 
Platesnis aiškinimas būtų, gridi, valšty. 
bės paslapčių išdavimas. Daugiau jo ir ne
beklausinėje.

Nors ir nepaaiškėjo viskas, bet skaudė
tas vis vien buvo. Tad laivyno vadovybė 
perkėlė jį į Ispaniją, kur vyko didelė slap
to Vokietijos atsiginklavimo dalis. Jis pri
žiūrėjo povandeninių laivų statybą Echeve- 
rijos laivų statykloje.

Ispanijoje jis buvo dažnas Juano Marcho, j 
Ispanijos amunicijos karaliaus, svečias, jie 
išdiskutavo ginklų pardavimą Vokietijai it 
jų sukrovimą Ispanijos sandėliuose. Cana- 
rio saitai su J. Marchu pasirodė didžiai 
naudingi Ispanijos pilietiniame kare.

Canario pranešimai iš Ispanijos buvo Iii 
bai naudingi laivyno žvalgybai. Jis suorga
nizavo šnipinėjimo sistemą, nukreiptą prie! 
britų ir italų laivininkystę, kuri turėjo pa
sirodyti labai naudiųga.

F. von Papenas, kuris buvo buvęs jo vir
šininkas dirbant Amerikoje, 1929 m. supa
žindino jĮ su Goeringu.

Canaris ir Goeringas turėjo daug būdo 
panašumo ir iš pat pradžių patiko viena 
antram.
Canaris, 
kratinės 
Hitlerio
naris buvo 
čios nacių 
dovauti. 1. 
geriausias 
vokiečių žvalgybos viršininko, mokinys. Jia
taip pat turėjo puikius saitus su laivyba. 
Be to, informacija, kurią jis galėjo patrikti, 
turėjo gerą paklausą; fašistinė Italija, k 
abejo, sutiktų atpirkti ją, e tai padėtą p. 
pildyti partijos finansus.

Pirmas Canario darbas Hitlerio gaujai 
buvo paprastas personalinis raportas. Hit
leris paprašė žinių apie visus Vokietija 
karininkus, kur būtų 
pakraipa, jų finansinė 
niai polinkiai.

Gerai žinoma, kad 
buvo Įrankiai, pašalinimas Įvyko dėl to,kad 
Canaris sugebėjo išvogti įdomų dokumtiĮ 
iš Schleicherio privataus stalčiaus.

Schleicheris slaptai pasvarstydavo miitį 
kad reikėtų nutraukti subsidijas junkeriams 
ir didelius Prūsų dvarus padalyti Į nuiž 
ūkius. Ši priemonė, be abejo, šiek tiek būt; 
palengvinusi nedarbo problemą Vokietijoje. 
Bet Schleicheris žinojo gerai, kad ląjkasdar 
nebuvo pribrendęs tokiam klausimui spręs
ti. Reakcinės jėgos krašte tebebuvo per di
delės. Pats Schleicheris nebuvo perdaug 
suinteresuotas tokį įstatymą išleisti, bet Iii 
daryti vertė ekonominės sąlygos.

Pavykus pavogti to slapto dokumento 
nuorašą, Canaris tuojau perdavė jį Hitle
riui. Dokumento foto nuotrauką pristatė 
prezidentui, Hindenburgui. Prie jos hm 
Hitlerio lydraštis su beveik ultimatumu 
Hitleris kaltino Hindenburgą vyriausybėje 
taikant bolševikus. Jis grasė sukelsiąs pra
monę ir žemės savininkus. Svyruojąs Hm- 
denburgas pasijuto nesmagiai ir išsigando. 
Visų pirma jis norėjo išvengti skandalo k 
apginti savo draugus junkerius.

Rezultatas buvo tas, kad Schleichcerį iš
stūmė iš kabineto. Vokietija gavo Hittail 
naujuoju 
gavo 2. 
Canaris, 
tovį. Jis

GRAIKIJA
Prašo neišleisti. Graikijos vyriausybė 

kriipėsi į Italijos vyriausybę, prašydama 31 
graikų komunisto niekur neišleisti, kadan
gi jie įsijungtų į sukilėlių eiles. (D/R).

IS VISUR

Rimtas grasinimas. Paragvajaus kariuo
menė įteikė partijų vadams 48 valandų ter
mino ultimatum. Jame reikalaujama susi
tarti dėl buvusio slaptos policijos vado 
Gonzaleso išrinkimo krašto prezidentu. Jei 
ne, grasoma jėga perimti valdžią. (D/R).
• Vėl tariasi. Popiežius Pijus XII penkta
dienį privačioje audiencijoje priėmė nepa
prastą Trumano ambasadorių Taylorą.

Paplis šilkas. Brangstant geros rūšies 
Egipto medvilnei, susidaro vis palankesnės 
sąlygas dar labiau plėstis dirbtinio šilko 
pramonei. (D/R).

, Jau uaug lllluilillivja, . nav.

nuo praeitų metų iiejxis 1 d. iki šių metų 
kovo 31 d. repatriavo arba buvo įkurdinta 
?19.000 DP. Dar 625.000 DP yra IRO sto
vyklose Eurofioje, Viduriniuose ir Tolimuo
siuose Rytuose. (D/OANS).

Už Įstatymo ribų. Čilės atstovų rūmai 
ketvirtadienį priėmė įstatymo projektą, ku
riuo komunistų partija paskelbiama nele
galia. (D/INS).

JUGOSLAVIJA

Proga lietuvių pulkams steigti Amerikos kariuomenėje
Sumanymas steigti Amerikos svetimšalių legionų •

S. m. pradžioje patyriau apie senatoriaus 
Lodge (Ladž) sumanymą bei siūlymą pri
imti pavienius svetimšalius , ir ypač karo 
tremtinius bevalstybinius (DP) į Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuomenę. Su dideliu 
susidomėjimu sekiau tų pastafigų pasekmes. 
Pagaliau balandžio mėn. vidury sužinojau, 
kad šis senalorius siūlo steigti iš tokių as
menų Amerikos svetimšalių legijoną,- kai
po priemonę JAV kariuomenės taikos meto 
dydžiui išlaikyti, ir, karo vadovybei susi
domėjus ir net jau svarstant šį sumanymą, 
stengiasi tokio legijono steigimą legalizuo
ti įstatymo keliu. Lietuvių spaudoje nieko 
nebuvo girdėti apie tai. Tad, matydamas 
tinkamą progą tam tikram lietuvių tremti
nių skaičiui patekti į JAV kariuomenę ir 
kartu iš dalies lengvinant jų emigravimo 

t man

Rašo Kap. Petras Jurgėla

amonei. (D/K). . nariu u> iciagvruaui jų ciiugio
Jau daug išvyko. IRO informuoja, /kad ^problemą, ryžausi skubiai veikti, kiek

Neapsigina šnipų. Karinis teismas Skop- 
lėje, joasmerkė mirti 4 asmenis už šnipi
nėjimą ir priklausymą ,„slaptam generali
niam štabui”. Kiti 7 nuteisti nuo 10 iki 
20 metų kalėti. (D/R).

„Paruošta provokacija”. Ryšium su ba- 
- landžio mėnesyje įvykusiu pasienio inci

dentu Jugoslavija apkaitino Italiją, kad, esą, 
tas incidentas buvo „rūpestingai paruošta 
provokacija”. (D/R).

J. A. VALSTYBES

„Parazitas”. Amerikiečių aviacijos įstai
gos praneša, kad yra išrastas naujas 
sprausminis naikintuvas „parazitu” pava
dintas. Jis bus įmontuotas Į milžinus bom
bonešius, ir kelionės metu galės nuo mil
žino pakilti ir atgal nutūpti.v Jis bus 4,50 
m. ilgio, o sparnų plotis apie 6,30 m. Grei
tis, pier 880 val./km. (D/R).

Pasveikino. J/V prezidentas Trumanas 
naujai išrinktajam Italijos prezidentui Ei- 
naudžiui pasiuntė sveikinimo telegramą.

Didins aviaciją. JAV atstovų rūmai pri
tarė Įstatymo projektui, kuriuo Amerikos 
karinei aviacijai skiriama pinigų sudaryti 
70 oro grupių.' Projektą patvirtinus sena
tui, _bus pasiųsta pasirašyti: prezidentui.

Parduos lėktuvų. JAV l^-ašto apsaugas 
ministerijos aviacijos skyrius nutarė par
duoti 325 transfiortinius lėktuvus. (D/R).

Dementuoja. JAV užsienio reikalų minis
terijos informatorius dementavo pasklidu
sias žinias, kuriose buvo teigiama, kad 
Amerikos ambasadorius Maskvoje* W. B. 
Smithas ketina pasitraukti. Jis užbaigęs 
atostogas Normandijoje grįš į Maskvą.

. OLANDIJA

Amerikos piliečio teisės leidžia.
Bal. 20 d. kreipiaus į sen. Lodgę, 

damas jo projektą įvairiais pagrindais, 
protavimais ir pfftga praplėsti /jį kitokiais 
galimumais demokratijos, pačios Amerikos 
ir tremtinių naudai. 11 metų karininko tar
nybos Lietuvos kariuomenėje ir tremtinių 
būklės pažinimas iš plataus susirašinėjimo 
gelbėjo man teikti konkrečių siūlymų, api
būdinimų ir faktų, susijusių su tais v:sais 
reikalais. . ‘

Po kelių dienų tais pat reikalais kreipiaus 
Į kelis kitus kongreso ir atstovų rūmų bei 
senato ginkluotų jėgų komitetus, raginda
mas vispusiškai apsvarsčius pritarti sena
toriaus Lodgės projektui, steigiant svetim
šalių legionus su atskirų tautų daliniais.

Kongresmenų atsakymai 
kinimą iškeltais klausimais 
laidą su pritarimu patiekti 
ministerijai, kuriai atskirai 
čiau tuos visus reikalus. Tuo tarpu dar ne
paaiškėjo, kaip galutinai nuspręs JAV vy
riausybė ir kongresas, kuris yra šiuo me
tu labai atsidėjęs bendriems krašto apsau
gos reikalams ir milžiniškų biudžetų svar
stymui!.

rem- 
sam-

reiškė pasiten- 
bei siūlymais ir 
krašto apsaugos 
taip pat išdės-

Tėvynės motina. Olandijos karalienė Wil
helmina, kaip informuoja Hilversumo radi
jas, paskutinę savo valdymo dieną gaus 
„Tėvynės Motinos” titulą. (D/R).

Projektas imti svetimšalius ir bevalstybius 
| JAV karo tarnybą

Aukščiau minėti sumanymai tebėra dar 
svarstomi. Galutiniai sprendimai ligi šios 
dienos dar nežinomi. Bet senatorius Lodgė 
atsiuntė man savo kalbų bei pareiškimų 
nuorašą. Čia patiekiami tremtiniams Įdo
mesni išrašai.

Pr. pavasarį pasiūlęs senato ginkluotų 
jėgų komitetui svarstyti jo įteiktą įstatymo 
projektą (vadinamą Bill S. 2016), Įgalip- 
jant kariuomenės minister; priimti svetim
šalius į reguliarią kariuomenę tarnybai už 
JAV žemyno,, senatorius H. Cabotas Lodgė, 
Jr. tarp kitko pareiškė:

Canaris pasakė Ooeringui, kad* jis, 
gali suteikti duomenų apie derno- 
Vokietijos armiją, kurie padėtų 
sąjūdžiui. Goeringas sutiko. C*.

pats tikrasis vyras vis didėjat 
partijos žvalgybos aparatui vi- 
D. kare paaiškėjo, kad jis bw, 
pik. Walt. Nicolaio, anometiuio

tikri rinktiniai asmenys po patenkina-

Nors kariuomenės ministeris šiandien 
techninę galią priimti svetimšalius, esu

„Tarp būdų kariuomenei padidinti yra 
dar vienas būdas — svetimšalių priėmimas 
okupacinei tarnybai. Ryšium su šiuo siū
lymu tenka pasakyti:

1. Tas užpildytų esamus plyšius, kurių 
dabartinis savanorių ėmimas neįstengia už
pildyti.

2. Yra daug jaunų vyrų, lenkų, čekų, ne- 
nacių vokiečių, rusų, gudų ir kitokios kil- 
?hės europiečių, kurie mielai tarnautų. Nė
ra abejonės, kad tokių vyrų galima gauti 
ir kacb jie būtų ištikimi ir tinkami karei
viai.

3. Jų skaičius turėtų būti apribotas — 
sakysim 50.000 pradžiai, ir jokiu būdu ne 
daugiau kaip 15% visos mūsų kariuomenės.

4. Po 5 metų tarnybos (jx> sėkmingiausio 
tikrinimo laikotarpio) svetimšalis turėtų 
teisę Amerikos pilietybei gauti. To pasek
mėje mes gautume gerų ir naudingų pilie
čių.

5. Tas taip pat iš dalies išsprendžia pro
blemą, kurią sukelia bevalstybiai (DP), nes 
tam
mos karo tarnybos galėtų atvykti Į JAV.

6.
turi
įsitikinęs, kad toks svarbus žingsnis neturėtų
būti daromas remiantis vien techniniu pa
grindu, bet su tam tikru kongreso patvirti
nimu.

7. Sakyta, kad tas gal nepatiktų Rusijos 
vyriausybei. Dėl to argumento, rodos, ne
reikia priminti, kad mūsų pastangSh rusams 
patenkinti nebuvo apvainikuotos pasisekimu 
ir kad sovietai tikrai paniekins mus, vis 
tiek ką mes darome. Sulyginus mūsų Pre
zidentą su Hitleriu, jiems vargu beliko kas 
daugiau sakyti. Jie nekritikavę prancūzų 
svetimšalių legiono irsilgainiui negalėtų 
kritikuoti mus dėl svetimšalių priėmmo. 
Daugeliu atvejų jie tai darė tai pat, ir karo 
metu Rusijos kariuomenėje buvo daug vy
rų, kurie nemokėjo rusų kalbos. *

8. Nors tai nėra visai lygiagrttti būklė, 
įdomu pažymėti, kad britai savo zonoje 
Vokietijoje palengvino savo vyrų ištekliaus 
problemą, vartodami danų, norvegų ir bel
gų vienetus.

Q. Pažymėtina J<ad šiuo metu mes patys 
naudojame ne Amerikos piliečius tiekimų 
(sandėlių) apsaugai ir pan., Vokietijoje; tai
gi, joks griežtas naujas principas nebūtų 
taikomas.

10. Iškeliant šiuo visus argumentus, ta
čiau yra faktas, kad visam pasauly yra mi
lijonai žmonių, kurie žiūri į JAV kaip į 
demokratijos gynėją. Būtų vien tik teisinga, 
jeigu jauni ir tinkami vyrai iš tokios vi-

sumos turėtų teisę pagelbėti mums tokį 
būrį laikyti. Dėl daugelio priežasčių jie 
gali savo kariuomenių išstatyti lauke, 
jaunieji jų vyrai gali pagelbėti, ir jiems 
rėtų būti leista tai daryti. Atsiminkime 
galbą, kurią Lafajetas, Kosciuška, Steube- 
nas ir Pulaskis suteikė Revoliucijos Kare 
ir kurią jų ainiai davė Pilietiniame Kare.

11. Mano siūlomas įstatymo projektas 
sustiprins mūsų apsaugą — ne kaipo sam
dinių ėmimu, bet kaipo daug žadančių „pi
liečių kandidatų” patarnavimo naudojimli.

Šiuo baigiu apibūdinti priežastis šios rū
šies įstatymo išleidimui. Po mano pirmo 
viešo pareiškimo kai kurie užsienių laik- 
raščai, ypač Prancūzijoje, išgarsino šį siū
lymą. Iš viso plataus pasaulio gavau laiškų 
iš jauSų vyrų, kurie trokšta įstoti į JAV 
kariuomenę. Kreipiu jūsų dėmesį į šiuos 
laiškus patirti entuziazmui, su kuriuo ši 
idėja buvo jaunimo sutikta užsieny. Dau
giausia tokių laiškų atėjo iš Prancūzijos; 
bet, be abejonės, jei tai būtų pagarsinta ir 
kituose kraštuose, atsiliepimas būtų tiek 
pat entuziastiškas. Esu tikras, mes galėtu
me gauti Europos jaunimo „grietinėlę”.

Svarstymų pirmą dieną girdėjote užsienio 
reikalų ministerį Marshall} pareiškiant sa
vo įsitikinimą, kad šis planas yra „vertas 
labai rimto svarstymo kaipo vienos iš prie
monių apriboti reikalą kareivių šaukimo 
naudojimui”. Jis taip pat pridūrė, kad šis 
siūlymas sudaro pagrindą veikimui, į kurį 
atsargiai atsižvelgta šiuo metu. Buvau žo
džiu patikrintas, kad kariuomenės ministe
rija taip pat tam pritars.

Vasario mėn. pradžioje užsienio reikalų 
ministerijoje buvo kai kurių neaiškumų dėl 
šios idėjos ir kilo pasipriešinimų. Tie pa
sipriešinimai kilo dėl nesupratimo, kuris 
pę> to buvo išaiškintas. Bet tai buvo vienin
teliai pasipriešinimai, kuriuos aš sutikau po 
plataus garsinimo. Dėl to, kadzbūtų tikras 
vaizdas, norėčiau atsakyti į tuos argumen
tus — vienintelius, kurie buvo sukelti prieš 
šią idėją. ‘
Pareikšta ginčytinas punktas: „tokiam sto

jimui (į JAV kariuomenę) gali priešintis 
vyriausybės tų kraštų, iš kurių jaunimas 
eitų, nebent iš anksto būtų gautas tų vy
riausybių sutikimas”. Punktas gerai pažy
mėtas. Liečiamų vyriausybių, kur tai įma
noma, sutikimas turėtų būti gautas iš anks
to. Be abejonės, yra savo valstybės netu
rinčių vyrų, už kuriuos jokia užsienio vy
riausybė negali kalbėti. Mano supratimu, 
kariuomenė imtų tarnybon daugiausia kaip 
tik tokių asmenų. Aš mielai sutikčiau pa
taisyti šį įstatymo projektą su tokia min
timi, jei komitetas manytų, kad įstatymo 
leidimo veiksmas būtų reikalingas.

(Nukelta į 4 pusi.) ,

ži- 
ne- 
Bet 
tu- 
pa-

nurodyta jų politini 
būklė ir jų motili-

Canaris ir Papeni

kancleriu ir luehreriu, pasaulis 
D. karą, o Walteris Wilhelmaa 

gudrusis vagis, gavo aukštą po®- 
greitai kopė aukštyn. (B. d.)

Didžiausias pavojus žmonijos atelėlil
Johannisburgas (Dena/INS). Pietų Afri

kos Unijos ministeris pirmininkas SnrafeB 
vieno priėmimo proga pabrėžė reikalą or
ganizuoti tautų grupę, kuri jungtų Europos 
Uniją su britų šeimos tautomis (common- 
wealthu).

Galimas dalykas, kad ta valstybių gmpt 
pralenktų savo dydžiu dabar daniuwjat 
čias valstybes — Sovietų Sąjungą ir JAV.

Dabartinė pasaulio būklė, kurioje ii 
abiejų pusių nualintos ir beveik tyrais pa
verstos Europos stovi dvi priešingos vals
tybės, slepia didžiausią pavojų žmonija 
ateičiai. *

Reikės tarnauti. Senato karinė kwJJ11 
antradienį 7 balsais prieš 2 priėmė Įšali
mo projektą, kuriuo numatoma 18 rami 
jaunuoliams įvesti, vienerių motų 
ir pašaukti visus jaunuolius nuo 19®^ 
metų amžiaus dvejų metų karinė® unijas.
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Stovykla, mokytojai, tėvai ir vaikai Po lietuviška vėliava
Mūsų spauda daug vietos yra skyrusi 

įvairiems klausimams gvildenti, tačiau ap
gailestaujant reikia tvirtinti, kad tremties 
gyvenimo patsai judriausias momentas, mo
kyklos ir jaunuomenės auklėjimas, būdavo 
gan retai paliečiamas. Tiesa, čia reikia 
daugiau rimties ir susikaupimo, daugiau 
šaltos nuotaikos ir blaivaus protavimo, nes 
jeigu iš mokyklų ir visų kitų auklėjamųjų 
veiksnių reikalaujama rimto ir atidaus dar
bo, joms duodami nurodymai, kaltinimai ar 
kritika lygiagrečiai turi būti grindžiama 
giliu svarstymu Ir blaiviu protu.

Džiugu, kad A. Kelmutis (Mintis, 
Nr. 29) savo straipsnyje 1 „Stovyklinio 
gyvenimo įtaka” panagrinėjo sąlygas, šiuo 
metu liečiančias ir giliai įtaiguojančias jau
nimo psichiką ir mokyklų dvasią. Kadangi 
iš autoriaus minčių galima spręsti jį esant 
auklėtinio tėvą, lai būna čia pat leista tuo 
pačiu klausimu pasisakyti ir mokytojui^ 

giuo metu, kai mokyklas yra labai arti 
gyvenimo, kai jas gali, kiekvienu momentu 
stebėti visuomenė ir tėvai, galima galvoti, 
kad jų,darbas.turi būti itin sėkmingas, nes 
auklėtojo ir, auklėtinio, mokytojo ir tėvo, 
taip pat pačios1 mokyklos ir visuomenės 
dvasinis santykiavimas ir .bendradarbiavi
mas gali būti' itin artimas ir glaudus. Ta
čiau faktiškai taip nėra, nesakai kurios spe
cifinės aplinkybės, akiai Būdamos beveik 
neryškios, labai sunkiai veikia mokyklų 
darbą. Jeigu mūsų mokyklos gerai atlieka 
mokomąjį uždavinį, tai auklėjimo srityje 
joms dar nepavyko pro šias savotiškas 
aplinkybes prasimušti Kelio, nors pastangos 
didelės. Tai ne mokyklų kaltė, tai ne auklė
tojų apdairumo stoka, bet per kieta uola, 
kuriai pralaužti mokyklos iki šio laiko pa
ramos nesulaukė nei iš tėvų, nei iš visuo
menės. Priešingai, daugeliu atvejų buvo 
trukdomos ir kenkiamos.

P. A. Kelmutis minėtame straipsnyje mi
ni pasitaikianęius nesklandumus ir nesu
tarimus tarp tėvų ir mokytojų. Taip, tokių 
atvejų, nors negausiai,' yra. Dažnai susi
laukiama iš tėvų pusės daug rimtų ir mie
lai laukiamų patarimų, tačiau nereti ir gan 
keisti, tiesiog neprotingi, tėvų poelgiai.

Išdėstęs tėvus supančią atmosferą, A. 
Kelmutis pamiršo paminėti, kad mokytojai 
šiuo metu yra lygiai tokiose pit sąlygose, 
kaip ir tėvai, kad jie taip pat „auklėjami” 
blokų vedėjų, komitetų ir — dar prie ta
pačių tėvų; pamiršo pasakyti, kadį jie šian
dien priklauso prie paties „žemiausio vi
suomenės sluagsnio”, 4nes jų padėtis nelei
džia imtis vaizbos, kad galėtų turėti tin
kamą drabužį, kuriuo bent prilygtų, savo 
mokiniui. O kas gi elgetos žodžio klauso?

Jei A. Kelmutis skundžiasi, kad tėvo nu
baudimas už neatvykimą paskirtų darbų

Liudas Dovydėnas •

tiek mokytojai

mokyklų dar- 
nesutiks keisti 
ir tinkamais 

kaip A. Kel- 
kitų tėvų, pa

žemina jį vaiko akyse, ir tuo pačiu pats 
yra kaltas, kad nevykdo visuomeninės pa
reigos, kaip nesiskųs mokytojas, jei jis yra 
niekinamas to paties tėvo, kuris savam vai
kui rodo savąjį nepareigingujną? Mokykla 
stengiasi mokiniuose įsodinti išauklėto ir 
padoraus asmens daigą, o taip artimai jį 
supančioji visuomenė, padorumo neleisti
nose ribose girtuokliaudama, apgaudinė
dama ir sukčiaudama, teikia mokiniui visai 
kitokį praktiškojo gyvenimo veidą. Negana 
to, šie jokiais dorovės varžtais nenormuo
to gyvenimo atstovai, — kaip taisyklė, sti
prių balso stygų žmonės -y nesidrovėdami 
visa gerkle griauna bet kokią jų poelgius 
varžančią blaivaus gyvenimo normą, terš
dami kiekvieną prieštaraujantį jų užgai
doms. Štai- tos sunkiai pastebimos sąlygos, 
kurios mokyklos auklėjimo vežimui, riedan
čiam žmoniškumo ir kultūros tikslan, sten
giasi duoti priešingą kryptį.

Tačiau šį kartą noriu daugiau paliesti tą 
nelemtąjį mokytojų ir tėvų nesutarimo mo
mentą, kaip patį ryškiausią (žinoma, ne 
svambiausią), nes tiek tėvai, 
dėl to daug sielojasi.

Nors ir labai nenormalios 
bo sąlygos, tačiau niekas 
pagrindinių, nusistovėjusių 
rastų pedagoginių principų, 
mutis, gal būt, ir daugumas
geidauja. Tas tik rodo, kad tikrai stinga 
pedagoginių principų pažinimo, nors ten 
pat norima visus tėvus laikyti gerais peda
gogikos specialistais. Net gi skundžiamasi, 
kad kažkur tėvų susirinkime buvo duota 
auklėjimo paskaitų, ^palyginamai stažu 'ir 
amžiumi jaunų mokytojų”. Manau neklystu 
sakydamas, kad amžius iy išmintis yra la
bai lengvai atidalinami veiksniai, antra gi, 
būtų sunku surasti už visus tėvus amžiumi 
vyresnį mokytoją, nes, kas autoriui, kuris 
tokius klausimus svarsto, turėtų būti žino
ma, jau po 20 metų pedagoginio darbo mo
kytojai yra laikomi išsisėmusiais. Tačiau 
kad tokių paskaitų tėvams reikia, patsai gy
venimas diena iš dienos taj pabrėžia. Čia 
ir yra pati svarbioji tėvų ir mokyklų nesu
tarimo priežastis, nes tėvų per mažai pa
žįstami mokyklų ir pedagogikos principai, 
o galvojama daugiau žinant už visus kitus. 
Daugumas tėvų būtų labai patenkinti, jei 
mokyklos savo auklėtiniams duotų visišką 
laisvę, leistų jiems rūkyti, nevaržytų jų el
gesio; kartais atrodo, jog neprieštarautų, 
jei mokyklos be mokymo tuojau pat išduotų 
brandos atestatus. Kadangi panašūs pagei
davimai vis dėlto negali būti 'vykdomi, iš 
mokyklų reikalaujama, neatsižvelgiant į 
mokinio išsilavinimą žiniomis ir išsiauk
lėjimu, jĮ atestuoti gerais pažymiais. Jeigu 
kieno nors vaikui, nepakankamai dirbus ir 
tėvams jo neprižiūrėjus, tenka antraisiais

metais tą patį kursą kartoti, paleidžiami 
mokyklos ar mokytojų adresu baisūs ir ne- 
jiagrįsti šmeižtai, kaltinant vienašališkumu, 
sąmoningu sukirtimu ir visokiais kitais iš
galvotais nesąmoningais dalykais. Keista 
jog tai ne pavieniai atsitikimai, bet tiesiog 
taisyklė, nes šion akcijon neapgalvotai jun
giasi beveik visi „nukentėjusieji”. Štai kur 
pasirodo mokyklų darbo nesupratimas, štai 
kaip vertinamas ir atlyginamas sunkiausias 
mokytojo darbas. Ir kai 
dinti geru nusimanymu 
giai'tas pats vyksta po 
kalingų elgesio pažymio 
dėsnių pastabų ir pan( Kai mokiniui ryš
kiai turėtų būti užakcentuojamas darbo, ži
nių ir gero išsiauklėjimo reikalingumas, 
stengiamasi pateisinti jo tinginiavimą, ap
sileidimą, neapdairumą ir prasilenkimus su 
mokyklos drausme. Aišku, kad šios „nelai
mingosios nuskriaustos” mamytės susilau
kia savo draugių ir pažįstamų užuojautos, o 
vargšui mokytojui tenka tik, susigūžti ir 
laukti, kol ši audra praūš.

Kodėl tačiau taip keistai tėvų galvojama? 
Svarbiausioji priežastis — nepakankamas 
savo vaikų pažinimas ir' per didelis tūpčio- 
jimas aplink juos. Tėvai esti tikri savo 
vaikų šventumu, gerumu, darbštumu, ga
bumais ir pan., o faktiškai visa tai esti tik 
tuščias įsikalbėjimas. Jeigu mokykla savo 
sprendimais šiam tėvų įsitikinimui priešta
rauja, tuojau pat kyla 
Mokiniai, 
visuomet 
už tėvus 
mulavime 
čiau prisiųiinti, kad per daug 
vaizdas dažnai klaidina, o tėvai šios savo 
klaidos pastebėti nenori ir mokyklų spren
dimų objektyvumu sunkiai patiki, nors mo
kykloje mokinys esti stebimas ištiso būrio' 
mokytojų, subrendusių žmonių, ir jau pati 
logika tvirtina, kad vienam žymiai leng
viau suklysti, kaip dvidešimčiai, 
dar pridėsime įvairius ambicijų 
mus, kartais pet sprogstamojo 
bus lengva suprasti tą nelemtą 
kuri šiuo metu tarp tėvų ir mokytojų eg
zistuoja.

Šiais žodžiais nenorėjau duoti šiuo klau
simu nieko išsamaus, o tik trumpai papil
dyti A. Kelmučio straipsnį. Norint giliau 
pasisakyti, reikėtų išnagrinėti visus atve
jus ir sąlygas, taip pat nepamirštant ir mo
kyklose pasitaikančių slystelėjimų į šalį. 
Tačiau tas( gal geriau tiktų pedagoginėje 
spaudoje. Taip pat noriu pabrėžti, kad jau 
ir pradžioje minėjau, jog primesti kaltini
mai nėra taikomi visiems tėvams, o tik jų 
daliai, gaila tik, kad vis dėlto didokai da
liai. ,

kas nori tai pava- 
pedagogikoje! Ly- 
neišvengiamai rei- 
operacijų, po di-

nepasitenkinimas, 
būdami, jaunos ir imlios sielos, 

savo padėtyje geriau orientuojasi 
ir pajėgia juo/r nuomonės sufor- 
apie save suklaidinti. Reikia ta- 

artimas

O jeigu 
pasireiški- 
pobūdžio, 

bed ugnelę,

Vytautas Volertas

MOŠŲ SPORTO BENDRADARBIO

s Aš norėčiau būti Hiroshlmoje
Gal kada paskaitysi, tai savotiški 

mūsų žmogaus užrašai, — paaiškino 
bičiulis E. Bukantą, padėdamas ant 
stalo dūdon susuktus, suvalkiotus po-, 
piergalius. — Kaip sakiau, juos mart 
perdavė geležinkelio policija, radusi 
lagamine, kuriame buvo keliolika 
knygų, — tarp jų labai senas sapni
ninkas, — dantų miltelių ir keli 
metrai parašiuto šilko. Lagamine 
buvo man rašytas laiškas, kuriame 
Ignas Vaivada klausia adreso Šiau
lių odų fabriko darbininko ^K. Vin
gelio. Buvo man rašytame laiške įdė
tas Igno Vaivados adresas, Bremene. 
Parašiau du laiškus į Bremeną, bet 
jau pora metų. — jokio atsakymo. 
Teiravausi pažįstamųjų, klausinėjau 

I laiškais, kur yra šių užrašų auto
rius,, mano mokslo draugas Ignas 
Vaivada? Jokios žinios. Tiesa, stu
dentas Barkulis rašė, matęs danų 
pasienyje, netoli Flensburgo Igną 

’ Vaivadą su ūkininko poriniu vežimu 
vežantį cukrinius runkelius, bet aš 
pats ten išsibaladojęs, neradau.

Nenorėjau priimti svetimo žmogaus 
užrašų, — tremtinio krepšyje nedaug 
vietos žodynams ir kojinėms. Edvar
das tarp durų šyptelėjo: — Gal už
keikti šie užpšai, nes eidamas iš po
licijos su lagiminu ant apšalusių 
laiptų paslydau — koją išsinarinau.

Igno Vaivados užrašų pradžioje,' 
kamputyje pieštuku pabraukta: „Lai
mės pavydas artimui kartais būna 
sunkesnis už sunkiausią savą nelai
mę”.

nelaimės išvaka-

auksinis laikrodis 
žvaigždės ir mė-

Ji

„Aš gyvenu WUrzburge. Reikia, rašyti, 
gyvenau Wiirzburge, — dabar miesto ne
bėra. Buvo pavasaris, atvykus į šį bažny
čią, saulės ir vyno miestą. Nors buvo ka
las, žmonių veidai kelintuose' beprotysčių 
metuose pikti ir susirūpinę, bet miestas 
juokėsi statybos linijomis, sodais ir vaikų 
veidais. Popietėje, prieš pat ugnies audrą, 
ant upės kranto mačiau būrį vaikų. Jų

linksmos šnekos ir be intereso juokas at
simušė į upę, kartu su vienplaukėmis gal
vomis. Ėjau stotyje anglis krovęs, aš trem
tinys. Gal būt, vispusiškas tremtinys, o 
vaikai — juokiasi, saulė tjnška į langą, kai 
stiebiasi rausvo žiedo gėlė ir senukas, bal
tagalvis, šluostosi akinius. Aš tada pama
niau: „Šitas juokas — 
rėš...”

Raudonų plytų bokšto 
išmušė tris. Visa naktis,
nulis sudegė kartu su miestu.

Kitos dienos aštuntą aš ėjau Į stotį. Iš 
priemiesčio ėjau sparčiai, tvirtai, nes, tur 
būt, nebėra mano vagonų ir anglių sandė
lio. Gal būt, verkia sargas Giesleris, kuris 
rūko porcelano ilgą pypkę ir tikisi, kad 
Dievas išrinko Vokietiją, pergalės ir val
džios knipelio laikymui. Ką jis dabar?

Aš einu tuo pačiu upės krantu. Kaip vis
kas pasikeitę. Prie apdegusio, sodan nu
kritusio .balkono tupia apsvilusi katė,
išgąstingai purkščia, kaip atkimštas sel
terio sifonas-. Jos nugara žvilga nudegimu, 
matyt, ji nepajuda, bet baimė, baimė žals
vose akyse... Namo langas, kur buvo gė
lė ir senukas šluostėsi akinius, ligi žemės 
išplitęs riogso. Tai panašu Į arką, nes na
mo nebėra, tik ši sienos skylė. Pro ją ro
dos, visi kažkur išėjo.

Raudonas bokštas stovi, kaip ir jo auk
sinis laikrodis rodąs dvylika minučių po 
vienuolikos. Aš paseku — laikrodis stovi.

■ Aš einu krantu, gulį penki vaikai ir dvi 
moterys. Eilėjeitvarkingai suguldyti,kniūps
ti. SakyfUm, laukia švilpuko žąsele keliau
ti. „Tai baisu”, aš instinktyviai pasakau, 
bet jaučiuosi pramatančiai teisus, — argi 
nesakiau: „Šitas juokas — nelaimės ’ išvaka
rės. ..”

Grįžtant iš stoties ’ graži geltonplaukė 
sulaikė už rankovės ir skundėsi: „Trys la
gaminai, trys... viskas sudegė stotyje”. Aš 
atsakiau: „Man ir stotis ir viskas sudegė...” 
Ar ji suprato mane, ji moteris?... ■

Nuo tos dienos aš turiu laiko, — stotyje 
nebėra Oieslerio, jis guli' ligoninėje nete
kęs pypkės ir dantų. Bombos sprogimas jį

parmetė ant asfalto, kuris buvo karštas, bet 
dar kietas. Bet juk tai tik mažmožis, jeigu 
palyginti. As. tiesiog pamėgau vaikščioti 
griuvėsiuose ir lydinti nelaimę su 
Tai ramina.

Aš imuosi rašyti šiuos užrašus; 
kia ką nors veikti, — mušti laiką, 
kas neužmuštų.

Kaip aptarsim atsiminimus? Ar tai dova
na grįžti į nesugrąžinamą praeities laiką, 
— progJ dar kartą praeiti vestuvių puotą 
ir kančių kalvarijas? Ir vis tik aš nerandu 
nieko tikresnio, pastovesnio, kaip atsimini
mas.

Tai buvo prieš dvidešimt dvejus metus. 
Uni.versitete. Rudenio pabaigoje, kai, nau
jieji užkemša koridorius žinojimo alkiu pa
sruvusiomis akimis. Paskaitos metu, pri
kimęs istorikas aiškino prancūzų atsiskyri
mą nuo germanų, tarp kitko paminėjo, kad 
žodis „franc” reiškia laisvas. Tai buvo jau 
antri mano metai universitete, bet aš jau
čiausi laisvas, — vis tiek mesiu universi
tetą.

Ji £ėdi priešais mane, per petį matau jos 
baltą ir gražią ranką, greta plaukuotos, bet 
ilgapirštės irgi gražios rankos. Jos plaukai 
kaštano spalvos ir tokie gyvybės pilni, pil
nį auksinės šilumos. GaL tai persuktai pa
sakyta, — banguojančios šilumos. Jo plau
kai juodi, tankūs, sprandas baltas, bet tvir
tas ir pasitikinčių pečių laikomas. Jos vie
na ausis raudona, jo abi baltas ir jautriai 
išspaustos. Su meile, su rūpesčiu padary
tos ausys; tebus taip pasakyta, bet man 
nepatiko ir plaukai ir sprandas ir ausys. 
Žinoma, jo, ne josios.

Tai dar vienas josios gerbėjas, kurių aš 
jau keletą regiu nuo tų dienų, kai pradė
jau ją sekti — domėtis.

Abiejų rankos per arti. Jos ligi alkūnės 
nuoga, sultinga ir graži. Ir pamaniau, kaip 
būtų savaip gera ją paspausti. Tuo pačiu 
metu jo ranka palietė josios. Tegu ir gra
ži, bet plaukuota ranka, palietė ir vienas 
į kitą nepažvelgė, neatsiprašė — priprasta, 
taip reikia...

(Bus daugiau)

nelaime.

juk rei- 
kad lai—

Ne paslaptis, kad užsienio spaudoje ži
nių apie lietuvių sportinius pasiekimus nie
kad nebuvo gausu. Tam buvo ne viena 
priežastis. Nepriklausomybės laikais, kai 
mūsų sportinis pajėgumas kažkuriose ša
kose jau | buvo gerokai išbridęs iš vaikys
tės amžiaus, daugiausia tenkintasi išvyko
mis į kaimyninius kraštus. Ne be to, kad 
kartkartėmis išsprūsta ir į tolesnius pas
viečius. Čia bene šauniausiai pasireiškė 
šachmatininkai ir stalo tenisininkai, kurie, 
dalyvaudami pasaulio pirmenybėse, išvaži
nėjo ne tik Europą, bet pasiekė Afriką bei 
Pietų Ameriką. Krepšininkai tebuvo nuki
lę į Paryžių, užtat energingesnės pasirodė 
moterys, du kartu pasiekusios Italiją ir 
pirmu vizitu parsivežusios Europos vięe- 
meisįerio titulą. Futbolininkai, prisiglaudę 
po klubo etikete, buvo pajudėję iki Olan
dijos, bet rinktinė dar nebuvo prasikirtusi 
platesnio lango. Pavienių švystelėjimų pa
rodė ir kitos šakos — prisiminkim ledo ri
tulininkus (Praha), šaudytojus (Šveicarija) 
ir kt. Pagaliau vis daugiau įsisąmoninta, 
jog intensyvus rungtyniavimas su užsieniu 
galėjo būti visapūsiškaj naudingas ir ta 
prasme, gal ne tiek aukštoji sporto vadovy
bė, kiek atskiri sporto klubai rodė pagir
tinos iniciatyvos. Galima užtikrinti, kad jei 
ne prasidėję politiniai nesusipratimai, tai 
mūsų sportinis jaunimas jau būtų nuolati
nis svečias visuose Europos kampuose ir 
didesniu mastu nei pirmiau, kai, prisipąžin- 
kim, matėsi nemažai užkiętėjusio nerangu
mo. Kaimynai latviai ir estai šia prasme 
buvo toliau pažengę, o ir mes turėjom ne
maža pajėgų, kurios svetur galėjo ne tik 
pasimokyti, bet ir stipriai užsirekomenduoti.

Visos tas sportininkų išvykos į platesnį 
, pasaulį užsienio spaudai davė dėkingos pro

gos pakalbėti apie lietuvius, ir reprezen
tantai savo lagaminėliuose parsiveždavo 
pluoštą iškarpų. Betgi ir iš kitas pusės 
mes rodėme nepakankamai ryžtumo. Gal
voju apie lietuvius sporto žurnalistus, kurie 
savo rašiniais būtų galėję bendradarbiauti 
užsienio spaudoje pasisakydami apie mūsų 
sportinį judėjimą. Visa bėda, kad prityru
sių ir svetimas kalbas raštu laisvai varto
jančių sporto žurnalistų kaip ir nebuvo. 
Jei pasirodydavo vienas kitas rašinys, tai 
daugiausia latvių periodikoj, ko, deja, ne
buvo galima pasakyti apie Vakarų Europos 
sporto spaudą. Be to, užsienio sporto laik
raščiai labai stigo informacijų ir jų ben
dradarbiai, prie progos užsimindami apie 
lietuvius, įveldavo klaidų, linksmų ar liūd
nų klaidų. Tą patį galima pasakyti ne tik 
apie sportą — apskritai mūsų kultūrinė in
formacija svetur turėjo daug plyšių. SĮ

Dabar, iššvaistyti po visus kontinehtus, 
galime daug ko prisižiūrėti, pasimokyti, 
kad grįžę ir apsitvarkę galėtumėm išnau
doti visas progas tinkamai reprezentuoti 
lietuvių sportinį judėjimą ir jam suteikti 
platesnes apybraižas.

Šiuo metu, kad ir tremtyje, sportininkai 
daug nuveikia lietuvių labui, nors toje re
prezentacijoje prieš svetimuosius, pastebi
ma padrikumo. Dėl to su pasitenkinimu 
tenka priimti Vyr. FASK-to nutarimą ko
reguoti sportininkų rungtyniavimą su kita
taučiais, apibrėžiant kas gali prisidengti 
rinktinių vardu. Kol kas į tą reprezentaci
ją buvo pasinešę ir tokie vienetai, kuriems 
visiškąi pakakdavo sužaisti draugiškas 
rungtynes su artimiausios stovyklos tokio 

•pat lygio vienetu, bet ne garsiai triūbyti 
apie rungtynes su kitataučių pajėgesniais 
klubais lietuvių rinktinės sąskaitom

Reikalingam kuklumui nusižengia ir iš- 
vykusieji į kitus kraštus. Skaitėme spaudo
je apie jaunų entuziastų krepšinio komandą, 
kuri nugalėjusį kokį tai priemiesčio brazi
lų penketuką, rašo, kad lietuviai krepšinin
kai varo siaubą brazilams... Arba žinia iš 
Kanados, kad lietuviai krepšininkai kelių 
šimtų mylių apylinkėje neturi priešininkų... 
Labai gali būti, kad toje kelių Šimtų my
lių apylinkėje miestų, miestelių nėra daug. 
Jokiu atveju kur nors Kanados miškuose 
susikūręs krepšininkų vienetas galės skelb
ti neturįs priešininkų ne tik kelių šimtų, 
bet ir kelių tūkstančių mylių apylinkėje. La
bai abejotina, ar tokie posakiai charakte
rizuoja tų tremties ateivių sportinį pajėgu
mą. Vertinant ir iš teigiamos pusės trem
ties ateivių džiugias sportines pastangas, 
vis dėlto ar nebūtų geriau spaudoje nesi
švaistyti perdaug pigiais posakiais. Kas bus, 
kai tokia daugiau mėgėjiška komanda už
šoks ant tikrai pajėgaus varžovo, kurių tiek 
Kanadoj, tiek Brazilijoj nestinga. Labai 
puiku, kaj kuriasi įvairaus pajėgumo ko
mandos ir lokaliniu mastu gražiai pasireiš
kia, bet nereikia visiems lipti į adatos smai
galį. Šia prasme mūsų krepšinio rinktinės 
žaidikai, kurių keletas yra atsidūrę Kana
doj, yra santūresni. Ir toliau bus miela 
skaityti apie Kanadoj, Brazilijoj ar kitur 
susikūrusių komandų pasisekimus, bet be 
patoso, kuris nereikalingas.

Be abejo, prievartinis lietuvių išsisklai
dymas po pasaulį turi ir turės reikšmės ir 
sportiniu atžvilgiu. Sklaidant užsienio spau
dą,nereta užtikti kad ir kuklių žinių apie

tautiečių pasiekimus, atliekamus po tau
tine vėliava. Ruzgys, Varkala, Andriulis III 
ir kiti daug prisideda prie lietuvių išgar
sinimo prancūzų sporto spaudoj. Žiniomis 
iš Stockholmo, tenisininkas B. Purvėnaa 
laisvalaikiu rašo knygą apie tenisą, kurią 
išleis švedų kalba. Koks kurjozas — lietu
vių kalba apie baltąjį sportą rimtesnio vei
kalo, berods, neturėjom ir neturim, o mū
siškė teniso atžala sugeba tai atlikti švedų 
kalba. Reiškia, prisiauginom pajėgų, kurie 
gali praturtinti sportinės literatūros lobyną. 
Turim vilties, jog grįžę į namus turėsim 
ryžtingumo ir noro pajudėti ir lietuviškos 
sportinės lektūros srityje. Kalbama, kad ir 
Ruzgys prancūzų kalba numato išleisti 
krepšinio vadovą. Tai vis gražūs darbai, 
raginą neužmiršti sporto knygų ir lietuvių 
kalba. ‘

O kaip su paviepių sportininkų pasirody
mais, tų sfx>rtininkų, kurie-įsikibę trispal
vės? Vaitonis sėkmingai reiškiasi Švedijos 
šachmatų pasaulyje, o šiemet Mar del Pla
ta (Argentinoj) įvyko aštuoniolikos meiste
rių žaidynės. Be daugelio P. Amerikos 
valstybių meisterių, dalyvavo eilė šach
matininkų, atstovavusių k‘tus kontinentus. 
Kasdien The New York Times skelbė tų 
didžiųjų žaidynių pasekmes. Ir kaip buvo 
malcnu tarp kitų meisterių skaityti mūsų 
Luckio pavardę. Ir tai dar ne viskas — 
kiekvieną kartą prie% pavardės buvo pa
žymėtas mūsų krašto vardas — Li/huan'a. 
Daug metų atitrūkęs nuo Lietuvos, Luckis 
vis dar tebežaidžia po mūsų etikete — tai 
nėra smulkus faktas! Paskutinėje žaidynių 
partijoje Luckis po 45 ėjimų nugalėjo šve
dą Stahlberg ir įsitvirtino lentelės vidury, 
daugį partijų sužaidęs lygiomis. Žaidynes 
laimėjo austras Eliskases, surinkęs 13 tšk. 
(iš 17-kos galimų). Antroj- vietoj Stahlberg 
su 11 tšk., Luckis surinko 8 tšk., palikęs 
užpakaly buv. JAV meisterį Denker ir kitas 
įžymybes.
"jAV lietuvių jaunimo žurnale Vytis ra
šoma, kad pasaulio pussunka'us sv. bokso 
meisteris Gus Lesnevich, kurį šią vasarą 
oponentu dėl sunkaus sv. meisterio vardo 
pageidavo turėti Joe Louis, esąs lietuvis. 
Gaila, kad to žurnalo "sporto bendardarbis 
pasitenkina tik prabėgtiniais žodžiais apie 
Gus Lesnevich lietuvišką kilmę r to nepa- 
grindžia argumentais. Gali būti taip, gal ir 
ne, bet bent kol kas, kiek teko skaityti apie 
Gus Lesnevich amerikinėj spaudoj, niekad 
neteko užtikti kokių žinių apie 
višką kilmę. Nejučiomis pinasi 
tai nebus žaidimas pavardės 
skambėsiu, bet tai pavojingas 
Teks palaukti ir patyrinėti, o tąsyk bus ga- ' 
Įima konkrečiai pasisakyti.

Paraštėje galima tik tiek pridėti, kad JAV 
sporto pasaulyje nestinga lietuvių kilmės 
jaunuolių (ir- žymiuose postuose). Tik tai 
tėra menkutis tautinių jausmų pakutenimas 
— labai didelė daugybė tų sportininkų lie
tuvybei yra negrįžtamai dingę, nemoka lie
tuviškai ir dažnai tik landūs reporteriai 
kur nors ištraukia, kad jie lietuviškos kil- • 
mės. Aišku, sunku dabartinėmis sąlygomis 
net neįmanoma, pageidauti, kad tos sporto 
^garsenybės bent truputį jaustųsi lietuviais... 
Jie amerikiečiai, ir viskas. Dėl to būtų na
tūralu perdaug nedžiūgauti, kad toks ir 
toks yra Amerikos lietuvis... Užtenka, jei 
norime pasidžiaugti mūsų kraujo žmonių 
pagarsėjimu sporte, paminėti, kad tai lie
tuvių kilmės sportininkas. Daugelyje atve
ju juos vadinti Amerikos lietuviais, atrodo, 
bėra tikslu.

Ir dėl to Luckis, tebežaidžiąs už Lietu
vą, bent man asmeniškai daugiau sako. Ne
galima to norėti, aišku, iš JAV gyvenančių 
tautiečių — bet ir Amerikos lietuviai tikrą
ja to žodžio prasme, jie nėra — jie lietu
vių kilmės, ir tai deja viskas.
New Yorkas, 1948.5.7. Kęstutis Cerkeliūnas

jo lietu- 
mintis, ar 
lietuvišku 
žaidimas.

Atsiųsta paminėti
Dr. K. Grinius, Atsiminimai ir Mintys, 
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AMERIKA GAL JAU GREIT ĮSILEIS TREMTINIUS AKIMIRKSNIU KRONIKA
SPECIALUS PRANEŠIMAS IS AMERIKOS

Praslinko 3 metai po karo paliaubų, o 
Vakarinėje Europoje tebėra apie 630 tūk
stančių bevalstybių (DP), kuriuos, 
tus į stovyklas, globoja Tarptautinė 
nizacija Tremtiniams šelpti (IRO).

Daugiau kaip prieš 1 metus JAV 
dentas Trumanas prašė Kongresą laikinai 
panaikinti ateivybės kvotų suvaržymus 
tremtiniams įsileisti. Kongresmenas W. 
Strattonas 1947 m. bal.,mėn. pasiūlė At
stovų Rūmams įstatymo sumanymą apie 
400.000 bevalstybių įsileidimą per 4 metų 
laikotarpį. Šio įstatymo projektas užtruko 
Kongreso ateivybės komisijose. Gal dau
giausia dėl to, kad Prezidento ir Strattono 
siūlymams ,ėmė priešintis kai kurios orga
nizacijos, ypač Amerikos Legionas (buv. 
karių sąjunga su keliais mil. narių) ir ga
na šovinistinė dr-ja Amerikos Revoliucijos 
Dukterys. Girdi, Amerikoje ir be to yra 
keli milijonai . bedarbių, trūksta namų ir 
butų, iš karo grįžusių vyrų daugybė neturi 
darbo ir pastogės, tarp tremtinių gali at
sirasti ' komunistiškų ir naciškų karšta
galvių ir tt. Tai buvo labai perdėti prasi
manymai, be pagrindo, ir kartu tai buvo 
nerimtas priekaištas vyriausybei, kurį juk 
gerai žino ką daro, geriausiai pažįsta būklę 
savo valdomam krašte ir turi net labai 
tankų „koštuvą” ateiviams sijoti. Tuo tarpu

sutelk- 
Orga-

prezi-

| katalikų, protestantų ir žydų centrai trem
tiniams šelpti ir daugybė kt. org-jų, veikė
jų, politikų ir daug kongresmonų uoliai 
pritarė beyalstybių priglaudimui. Be to, 
kai kurių valstybių (steitų) ir net Aliaskos 
valdžia jau senai nusiskundžia savo kraštų 
tuštumu, dideliu darbininkų trūkumų ūkiams 
ir miškams . ir labai pageidavo naudingų 
darbo jėgų iš tremties.

Todėl visiems /bevalstybiams, įurie prašė 
leidimo įvažiuoti į Ameriką, buvo sakyta, 
kad jie turi prisitaikinti prie esamos kvotų 
sistemos. Šiuo keliu 1947 m. per antrą pus
metį įsileista apie 9.000.

Balandžio mėn. pabaigoj Kongresas ry
žosi pagaliau ką nors daryti šiuo senu 
klausimu. Būtent, bal. 29 d. Atstovų Rūmų 
teisminė komisija patvirtino ateivybės pa- 
komisijos pirmininko kongr. F. Fellowso 
siūlymą sušvelninti kvotų suvaržymus 
leidžiant 200.000 tremtinių dvejų metų 
kotarpy. Tuo būdu, Strattono siūlymas 
atmestas.

Tad šiuo naujai priimtu įstatymo projek
tu numatyta „duoti vizas kiekvienos tautos 
grupei propbrcingai, 
tremtinių skaičių, ir 
ateities kvotas pagal 
tremtinys yra kilęs.
kvota įsileidžiant • 236 ateivius kasmet bus

|si- 
lai- 
liko

atsižvelgiant į bendrą 
tuo būdu panaudojant 
savo kraštą, iš kurio 
Pav,, metinė Latvijos

Proga lietuvių pulkams
(Atkelta iš 2 pusi.)

Pareikšta: „jei svetimšalių savanoriai po 
savo tarnybos užsieny būtų karinės val
džios atvežti 1 JAV, atrodo, jie galėtų at
vykti į šj kraštą neištyrus jų praeities ir 
politinių pažiūrų... Kyla klausimas, ar tuo 
būdu pilietybės įgijimas nebūtų perdaug 
lengvas”. Tam nuginčyti, atrodo, pakaks 
nurodyti, kad JAV kariuomenė tikrai ne
priims vyrų, neatsižvelgus į jų proto Tr 
būdo savybes. Iš tikro, penkių minutų pa
sikalbėjimas konsulo Įstaigoje nėra geres
nis ištyrimas svetimšalio tinkamumo atvy
kimui | šį kraštą, kaip 5 metai tarnybos JAV 
kariuomenėje, kuridje veikia nuosekliausia 
ir artimiausia žmogaus prievaizdos sistema; 
už kurią tobulesnės nėra.

Buvo priekaištas: „(svetimšaliai savano
riai) gali kartais būti labai kerštingi ir 
gali sukelti krašto gyventojų dalies pasi
piktinimą”. Tokia išvada paneigia pareikš
tą kariuomenės nusistatymą naudoti (laiky
ti) šiuos savanorius ■ Tolimuose Rytuose, 
Karibų srity ir Aliaskoje. Tad 
blemos neiškils. »

Išvadoje noriu .atkartoti tai, 
kiau. Reikalas išleisti kareivių
tatymą gali labai medžiagiškai sumažėti, 
naudojant kiek galint daugiau civilinių 
nautojų ginkluotose jėgose ir priimant 
tinkamą svetimšalių skaičių”.

šie senatoriaus Lodgės pareiškimai
pasklebti Senato leidiniuose, kuriuos sena
torius teikėsi man atsiųsti. Tad jie viešai 
skelbtini. Mano pabraukta tremtiniams įsi
dėmėtini pareiškimai.

Taigi, ligi šios dienos tik tiek yiešai 
žinoma apie galimumą svetimšaliams ir be- 
valstybiams (DP) stoti i JAV kariuomenę. 
Susidomėjusieji kviečiami gerai įsidėmėti 
aukščiau išdėstytus senatoriaus Lodgės ar
gumentus ir bendrą pareiškimą jo pasiūly
to įstatymo projekto reikalais. Toks įstaty
mas dar nėra išleistas, ir JAV kariuomenės 
vadovybė dar nėra paskelbus nuostatų apie 
svetimšalių priėmimą Į karo tarnybą. Ga
lutiniai' sprendimai

(Pabaltijo tautų) 
ir estų pulkų.
pasakyti ir apie

tokios pro-

ką pirma sa- 
šaukimo įs-

tar- 
ati-

yra

gione ne tik vieną atskirą lietuvių pulką, 
bet brigadą ar diviziją. Jei divizija ar bri
gada būtų per didelė proporcija lietuviams 
ir kadangi jie tiek tremty, tiek bendrose ko
vose dėl savo laisvės, tiek gražioje praei
tyje niekuomet nesiskiria nuo artimų kaimy-" 
nų — latvių ir eątų, tad būtų pageidauja
ma nudaryti atskirą Baltų 
diviziją iš lietuvių, latvių

Beveik tas pat galima 
eilę kitų tautų tremtinių.

P/iminiau, kad pr. karo metu JAV, su
darydamos išimt} vienai tautybei, sudarė 
atskirus dalinius iš. Arfierikos japonų, kurie 
labai pasižymėjo kautynėse ir kurių dali
niai pelnė iš Dėdės Šamo palyginti gaųa 
aukštą garbės ženklų ir viešų pagyrimų 
nuošimtį. Ir dabar amerikiečių zonoje Vo
kietijoje veikia lietuvių ir kt. sargybų kuo
pos. Todėl atskirų (pagal-tautybes) dalinių 
steigimas Am. svet. legione nesudarytų vi
sai naują problemą. Tokių tautų daliniai 
šiaųi legione, arba keliuose legionuose, su
daužiu simbolišką jungtinę pavergtųjų tautų 
armiją ____
džiAmųjų ir 
šelpėjos —

Pabaigoje 
lių legionai 
mažintų šaukiamųjų Amerikos 
skaičių ir, kilus karui, pareikštų žymiai di
desni narsumą, patvarą ir ryžtingumą,^ne
gu pašauktieji kariai, kurių tėvynė nėra ar 
nebuvo priešo pavergta ir naikinama. Pa-

utų simbolišką
miją didžiausios visų pavergtųjų, skriau- 

vargšų užtarėjos, globėjos ir 
Amerikos globoje ir 
pabrėžiau, kad Am. 
sutaupytų Amerikai

valdžioje, 
svetimša- 
lėšų, su- 

kareivių

bus paskelbti vėliau.

Kokiais sumetimais 
ir kitų

siūlyta sudaryti lietuvių, 
tautų dalinius

Pirmam skirsny minėtuose rąštuose kong
resui iškėliau aikštėn šiuos metmenis, ku
riuos £ia trumpai paminėsiu.

Tremty po plačiąją Europą yra daug lie
tuvių, buv. karių. Tarp jų nemažas skai
čius jaunų ir vyr. karininkų; daugelis jų 
išėję žymiausias karo mokyklas ir karo 
akademijas Europoje. Jie visi dabar yra be 
turto, be tėvynės, be valstybės ir net be 
civilinių žmogaus teisių, karo laimėtojos 
demokratijos pamiršti jau 3 metai. Kvotų 

' labai griežtai apribota emigracija svetur 
suvaržyta. Daugelis ieško atsitiktinio dar- 
boar tarnybos, be aiškaus rytojaus. Niekas 
nedori grįžti į pavergtą ir sugriautą tėviš
kę — į komunizmo terorą. Prievarta grą
žinami atkakliai priešinosi ir net žudėsi. 
Daugelis (stojo 1 svetimšalių legionus Af
rikoje. Daugelis bandė siūlytis karo tar
nybai kitiems kraštams, kur kova prieš 
Maskvos jėgas verda, bet tarptautinio biu
rokratizmo kliūtys pastoja kelią. Taip be 
reikalo eikvojasi gyvosios jėgos, karo pa
tyrimai, gabumai, kilni ir ryžtinga dvasia. 
Tad savo valstybės netekusių lietuvių trem
tinių džiaugsmas būtų neapsakomas, atsi-1 
ra^na n>atirr„,„,„i r„ rrtnLIli ra nbnio left lima i Iradus galimumui su ginklu rankoje ištikimai 
ir garbingai tarnauti Amerikai, kuri yra 
antroji lietuvių tėvynė, nes čia iš seno gy- 
neva ištisas milijonas lietuvių. Šių visų fak
tų akivaizdoje * lietuviai tremtiniai galėtų 
lengvai sudary ti Amerikos sveti (įšaliu lė

tam 
to, 

ap-

„paskolinta įkaitu” 50 metų ateities sąskai- 
ton, jei JAV priims 18.000 iš visų 84.000 
Latvijos bevalstybių”. Taip aiškina spauda.

Šiuo projektu tremtiniai numatoma su
skirstyti pagal grupes su pirmenybe šia 
tvarka: 1) žemės ūkio darbininkai, medici
nos ir dantų gydytojai, slaugės (gail sese
rys), tarnaitės, statybos darbininkai ir siu
vėjai; 2) asmenys, pasižymėję mokymo, 
mokslų ir technologijos srityse; 3) svetim
šaliai, kurie turi JAV-se giminių su „krau
jo giminyste”.

Dažnų „skryningų” jau užgrūdinti trem
tiniai turės būti dar kartą „iškošti”, atme
tant Įtariamus dėl kilnumo, kriminalinių 
nusikaltimų ir sveiko proto trūkumų.

Tremtinių įsileidimui bus paskirtas 
tikras prievaizda (koordinatorius)1. Be 
kiekvienas ateivis turės gauti leidimą
sigyventi iš gubernatoriaus to valstybės 
(steito), kurioje tremtinys mano gyventi. 
Gubernatoriai turės patiekti ateivybės prie
vaizdai „affidavitufi”, išreikšdami savo 
valstybės sutikimą įsileisti tam tikrą trem
tinių skaičių pagal kiekvieną kategoriją. 
Tad „laimingieji dipukai’ su affidavitais”, 
išlindę dar kartą pro koštuvą ir gavę šių 
gubernatorių leidimą, jau galės linksmesni 
slinkti ilgais kryžiaus keliais į galutinę 
stotį.

Negana to viso, atskiri asmenys (ameri
kiečiai) ir organizacijos, remiančios be
valstybių (sileidimą, turės patiekti piniginį 
įkaitą (užstatą) kaipo laidą, kad tremtiniai- 
ateiviai nebus našta Amerikos visuomenei.

įstatymo projektas numato .leisti visai 
pasilikti čia 
yra atvykę.

Numatoma 
konų, anglų 
iš Austrijos

Jei minėta 
tvirtino nors 
ir Atstovų Rūmai priims jį gal dar ir ge
gužės mėn. Bet kyla dar vienas klausimas: 
ką su juo darys jį gavęs Senatas, kuris 
svarsto savo sumanymą Įsileisti' tik 100.000 
per 2 metus? Ne tik patys tremtiniai, bet 
fr jų problema Amerikoje slenka kryžiaus 
keliais.

Šiaip ar taip, bet jau yra stiprios vilties, 
kad Kongresas galų gale išleis bet kokĮ 
Įstatymą tuo reikalu prieš išsiskirstant va
saros atostogų. P. Jurgėla.

tiems 15.000 asmenų, kurie jau

įsileisti tremtinius iš ameri- 
ir prancūzų zonų Vokietijoje, 
ir iš Italijos.
At. R. komisija pagaliau pa
ir ši projektą, tai greičiausiai

vergtųjų tautų sūnūs ne tik žinotų, bet vi
sais savo jausmais ir visa siela justų dėl ko 
jie kariauja ir ryžtftigai aukojasi švenčiau
siam tikslui. Dėl to viso, tokie ir taip suda
ryti Am. svetimšalių legionai pareikštų 
tokią dvasią, drausmę, ryžtumą, atkaklumą 
ir narsumą, kokius parodė Amerikos mary- 
nai (karo laivyno kovotojai žemyne), pasi- 
aukojėlių būriai, legendariniai pasimetę 
svetimšalių batalionai, japonų savižudos* 
lakūnai, vokiečių mirties batalijoriai ir pan.

Gerai žinodamas praeitį ir dabartĮ Euro
poje, rodos, nei kiek čia neperdėjau.

Ar Amerikos Lietuva panaudos progą?

Lietuvių 
svarbiam 
imtis va- 

sudaryti

Balandžio m. pabaigoje per spaudą atsi
šaukiau 1 Ąm. lietuvių visuomenę. Nušvie- 
čiau būklę ir geriausią progą sudaryti lie
tuvių dalinius JAV kariuomenėje.* Todėl 
raginau org-jas, politinius klubus ir pa
vienius piliečius kreiptis į savo kongres
menus ir į Kongresą bei vyriausybę, pra
šant remti bei priimti įstatymą apie Am. 
svet. legionų steigimą ir reikalauti lietu
vių dalinių sudarymo juose.

Kartu kreipiaus į Amerikos 
Tarybą, kviesdamas pritarti šiam 
reikalui ir, jį tinkamai Įvertinus, 
dovaujamo vaidmens pastangose
tokius lietuvių dalinius. Stovėdama Am. 
liet, visuomenės priešaky kaipo vadovauja
moji atstovybė ir populiari Vašingtone, 
ALT galėtų stipriausiai paremti tas pradė
tas pastangas ir išreikalauti tokios teisės 
lietuviams arba ir visoms trims Pabaltijo 
tautoms, nes Am. lietuviai tiek savo skai
čium, tiek savo veikla ir politiniu svoriu 
žymiai nustelbia latvius ir estus Kolumbo 
žemėje. ALT apsiėmė tą reikalą svarstyti 
ir, pritarus ar numačius tikrą galimumą, 
atitinkamai veikti ta kryptimi.

Lietuviai turi moralinę jėgą ir konstitu
cinę teisę tinkamiausiai pasinaudoti tokia 
proga ir vieningai iškovoti tokią garbę. 
Arti milijono lietuvių kilmės JAV piliečių 
tikrai turi reikšmingo politinio svorio ir 
jtakos. Yra keli šimtai politinių, demokratų 
ir respublikinidkų klubų, kurie kai kuriose 
valstybėse (steituose) sudaro sąjungas. 
Daugelis teisininkų, daktarų ir kt. veikė
jų turi glaudžių santykių ir talkinin
kauja demokratų ir respublikininkų parti
joms. Yra eilė teisėjų ir kitokių aukštų pa- 

j reigūnų bei valdininkų miestų ir valstybių 
valdžios Įstaigose ir net Vašingtone. Prieš 
rinkimus politiniuose lietuvių mitinguose 
dalyvauja šimtai ir tūkstančiai, kurie savo 
balsais kartais nulemia atskirų kandidatų 
išrinkimą kai kuriuose miestuose ir net

valstybėse. Abi partijos dažnai skaitosi su 
lietuvių jėga, kai ji vieningai pasireiškia. 
Tai visa gerai patyriau 1936 ir 1940 m., 
eidamas Am. Demokratų Partijos Centro 
lietuvių sk. reikalų vedėjo pareigas ir 
veikdamas prieš rinkimus 9-se valstybėse.

Tad, jei rimtai įvertins čia iškeltą, rei
kalą, tinkamai naudosis proga ir pareikš 
vienybę bendrose pastangose, Amerikos 
Lietuva galėtų iškovoti teisę steigti bent 
vienam lietuvių pulkui, kurio etatas lauktų 
suplaukiančių savanorių. Šių tai jau tikrai 
netrūktų.

Jei toks dalinys ir nebūtų įsteigtas, vis- 
tiek daugelis lietuvių iš Europos ir iš kitų 
žemynų stotų į Am. kariuomenę, kur jie 
ištirptų išblaškyti pavieniui. Tad nėra abe
jonės, kad būtų naudingiausia ir jiems pa
tiems pageidautina susitelkti lietuviškam 
daliny.

Ne svajonės, bet galimumai
Daug kas šį rašinį perskaitęs su džiaugs

mu atsidus ir manys, kad tai tik 
idealisto 
svajonės, 
ligi šiol 
tinkamas 
gražioms
gražaus idealo įvykdymas pareis vien tik 
nuo Amerikos Lietuvos ir jos vadų prita
rimo, tinkamo įvertinimo, vieningų pastan
gų ir energingos veiklos! Šiemet, prieš rin
kimus lapkričio mėn., kongresmenai ir kiti 
renkamieji pareigūnai yra labiau sukalba
mi negu bet kada. Jiems pageidaujant lie
tuviškų balsų, pastarieji turėtų statyti ir 
savo vieningąfpageidavimą — reikalavimą.

Be to, kaip tik dabar Kongresas ir vy
riausybė pasiryžus padidinti ginkluotas sa
vo jėgas beveik vienu milijonu vyrų, ku
rių, be karo reikalo, nenorėtų šaukti — 
dargi prieš pat rinkimus. O čia senatorius 
Lodgė pasiūlė ir uoliai ragina sudaryti Am. 
svetimšalių legijoną, ir šis projektas rimtai

gražios 
gražios 
niekad
proga,

svajonės. Aišku, tai yra 
Bet pabrėžiu: kaip dar 

nebuvo, atsirado geriausia 
momentas ir tikri galimumai toms
svajonėms (vykdyti! Tai visa, to

Nukankinto ir pakarto žurnalisto akivaizdoj
Vakarus pasiekė šiurpi žinia:
— žurnalistas 'Vincas Kemežys nebegyvas!
Vienu įprastiniu „amžino atminimo” čia nebegalima apsieiti. Būtina giliau ir 

toliau įžvelgti. ’ »
Mes rimti ir susikaupę gedime tautiečio, kuris iš visų savo sugebėjimą ir 

jėgų dirbo Lietuvai ir mirė dėl Lietuvos, atseit, savo įsitikinimus ir ryžtą paliu
dijo visų didžiuoju žmogaus gyvenime argumentu — gyvybės kaina.

Ak, tu man, širdį suspaudžia toks skausmas, jog net žodžiai grumba ir lūžta. 
Ga| kita proga bus įmanu šis tas daugiau parašyti apie profesijos kolegą a. a. V. 
Kemežį. Šią valandą tėvynės kančia ir vargas verčia tesvarstyti kovos taktiką ir 
strategiją.

Raudonojo, rudojo ir vėl raudonojo fašizmo vergija ir kovė prieš šią vergiją 
praretino visas profesijas, bet labų labiausiai žurnalistų gretas. Vien 1941 m. bir
želio 14—15 d. d. lietuvių Spauda neteko vieno trečdalio^ savo darbuotojų. Nacių 
konclageriai neapsiėjo be „įnamių” iš mūsų žurnalistų šeimos. 1944 metais dau- 
gumas žurnalistų pasitraukė į Vakarus. Kai laisvieji žurnalistai 1946 m. suvažiavo 
visuotinio pasitarimo, ak, daugelio buvo pasigesta! Gauta žinių, kad tuo pačia 
nelemtu kėliu į TSRS gelmes išvežti šie kolegos: J. Keliuotis, J. V. Narbutas, Z. 
Blynas, Ir. Oškinaitė ir kt.

Kiekviena mirtis, ypač tautiečių, pasilikusiųjų anapus geležinės uždangos, yra 
gyvuosius įpareigojanti. Gal kas nors pasakys, kad čia ne vieta ir ne laikas, bet, 
mano šventu įsitikinimu, ir vieta, ir laikas, ir pareiga atvirai jiažvelgli į būklę, 
kurioje yra politinės emigrącijos spauda ir žurnalistas. Šit keletas faktų: j

1. Jau 1946 m. žurnalistai sudarė planą Informacijos Biurui steigti. „Olimpas” 
deja, buvo kurčias bet kuriems mūsų argumentams. Tuo pat reikalu sielotasi per 
antrąjį suvažiavimą 1947 m. /

2. Organizuojama modisčių, melžėjų ir kt. kursai. Duodama stipendijų įvairių 
sričių specialistams prisiauklėti. Visokių reikia. Betgi, rodos, turi, būti propor
cingai paremti ir jaunieji žurnalistai. Kaip sakoma, žurnalistu gimstama, tačiau be 
specialaus pasitobulinimo vienas pats’prigimimas neduos tiek, kiek reikia, naudos,

3. Vakarai ruošiasi žygiui prieš raudonai! fašizmą. Lietuvos kančia ir kova 
domina Vakarų opiniją. Po Vakarus išsisklaidę DP nuolat klausinėjami apie Lie
tuvą. Kitų tautų emigracijai vadovaują veiksniai pajėgjp savo spaudos atstovus 
Įkurdinti visuose didesniuose politikos centruose. O pas mus? Kaip „LTB VK 
informacijose” skaitome, kultūrininkų sąvoką (eina veiklesni švietimo, meno ir 
mokslo darbuotojai bei ištisi kolektyvai”, vadinasi, žurnalistas net už bet kurią 
kultūros ir kultūrininkų sąvokos ribų.

Po (garsėjusio Eltos pareiškimo, mažiau besiorientuojančiam tremtiniui galėjo 
kilti neaiškumų: negi mūsų spauda iškrypo iš tėvynės gairių?

Anaiptol. Nepriklausoma politinės emigracijos spauda gairių nekeičia.
Nepriklausomoji mūsų spauda kaip vadovavosi, taip ir tebesivadovauja to

kiomis gairėmis:
Tėvynė tėra vienatinė galiojančių (statymų ir Įsakymų leidėja, ir 

mes, politiniai emigrant!, be pastabų turime pripažinti tėvynėje kovojan
čios tautos primatą.

Kiekvienas tremtinys privalo visus savo išteklius, iniciatyvą ir su
gebėjimus aukoti kovai dėl Lietuvos laisvės.
Čia primintinos šios 3 pastabos: — ,
1. Svetimšalis klausia anglą: — Kodėl jūs tokie tolerantingi?
Anglas atsako: — Tolerancija — šitai sąžinės balsas, kad ir antroji pusė gali 

turėti raciją!
2. Londone prie Įėjimo į vieną senovinę salę kabo antrašas: 
„Klausyk, ką sako opozicija”.
3. Bolševikų tremtyje esąs J. Keliuotis syk( rašė:

’ „Spaudos laisvė yra kiekvienos visuomenės pažangos būtina sąlyga”.
Nepriklausomas žurnalistas gryna sąžine gali parafrazuoti mūsų žurnalizmo 

pirmtako dr. V. Kudirkos žodžius:
Man tautiečių kraujas brangesnis yra už bendruomenės opinijos nekontroliuo

jamų veiksnių srovinę diplomatiją. Nė koks autoriteias nenubaidys manęs nuo U- 
reiškimo atvirų nuomonių vardan to, tėvynėje besiliejančio, kraujo ir neprivtn 
būt apsimetėliu. Jeigu veiksnių diplomatijos šalininkai ir išpažintojai pasipiktintą 
argumentais, kurių aš, būdapias priverstas gint savo nuomones, peršokt negalėjau, 
jeigu užsirūstintų ant manęs, kad išdrįsau papeiki,Riš nenusiminsiu:

geriau šu teisybe laimėt priešininką,ne kaip su melu — draugą!
Kaip pranešama, nukankintojo V. Kemežio kūnas kartuvėse kabojo 7 dienas. 

O, kaip man dedas, jis tebekabo ir šiandie”. Tai, broliai, jau mums, politiniams 
emigrantams žurnalistams, vieningon kovon kviečianti krivūlė, sakyk profesijos 
herbas; ir kiekvienas žurnalistas tremtinys, kame jis būtų ir ką darytų, privalo vi- 
sa sąmone ir pasąmone, sąžine ir instiktu iš visa ko išskirti ir girdėti, kaip ten, 
tėvynėje, kartuvių permėtės girgžda rūsčią raudą, o palaidas vėjas ne nežinomojo 
kovotojo kūną, bet ugningą kovos vėliavą plazdina ir šaukia:

„...tęskit pradėtąjį žygi!”
Pro tremties politinių komivajažerių ir kitokių menkystų bejėgiškumą, pykt] 

apmaudą, graižymąsi ir ambicijas, klausykime, skardaus dr. V. Kudirkos Įspėjimo:
„Nepražus mūsų darbas, tiktai, pradėję, išturėkime! Kad lengviau būt išta

rėt ir greičiau laimėt, nesiblaškykime Į visas puses, stokime visi drauge, stenki
mės laikytis išvien, idant mūsų-darbų ir aukų būtų vienoks siekis — ta pati 
Lietuva”. ,

J. CICĖNAS

svarstomas jau kelis mėnesius. Tad Ame
rikos lietuvių visuomenė ir kitos tautinės 
mažumos bendromis, sutelktomis pastango
mis gali ši reikšmingą sumanymą stipriai 
paremti ir išrūpinti bent atskiros ištisos 
svetimšalių armijos (ar nors korpo, pra
džiai) sudarymą iš tautinių vienetų. Tarp 
jų lietuviams teisėtai ir proporcingai pri
dera pirmenybė turėti savo atskirą divizi
ją ar brigadą, arba mažiausiai nors vieną 
pulką Baltų divizijoje.

Labai svarbus ir tas faktas, kad Ameri
kos svetimšalių legioną pasiūlė ir tokj 
klausimą Vašingtone iškėlė ne kuris nors 
svetimšalis, bet iš senos garbingos ameri
kiečių šeimos kilęs ir rimtas Įtakingas se
natorius Henrys Cabotas Lodgė.

Tad viskas dabar pareis nuo Amerikos 
lietuvių veiklos ir nuo jų talkos su kitų 
tautų grupei

Tremty veikiančios lietuvių organizaci
jos, veikėjai bei atskiri asmenys, ypač trok- 
štantieji stoti j minėtą legioną, turėtų 
nuoširdžiai pakurstyti Am. lietuvių veikė
jus ir savo gimines bei pažįstamus, kad 
uoliai kovotų ir paruoštų išskleistus lietu
vių pulkų sparnus belaukiant savanorių.

Tokios progos ligšiol dar nebuvo. Būtų 
tikrai nuodėmė tautai ir demokratijos idea
lui pražiopsoti tukią nepaprastą progą tu
rėti lietuvių pulkus užsieny ir kartu bent 
keliems tūkstančiams- tremtinių patekti j 
Ameriką, nors ir 5 metų ilgumo keliu.

Tad visi lietuviai, ištikimi lietuvybės ir 
demokratinės laisvės idealams, . .eningai 
stokime į šfos srjties darbą, kuris gali būti 
apvainikuotas net tų visų, aukščiau išreikš
tų, svajonių Įvykdymu!

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Prašau neatsisakyti, didž. gerb. Ponu 

Redaktoriau, Jūsų vedamam laikraštyje pi- 
skelbti čia pridedamą mano viešą pareiš
kimą. —

Turiu garbę pranešti visuomenės ir 
dailininkų žiniai, kad š. m. gegužės 
mėn. 8 dieną esu išstojęs iš neseniai 
įsistejgusio Lietuvių Dailės Institufo it 
daugiau nesiskaitau šios dailininką or
ganizacijos nariu.

Malonėkite priimti, Ponas Redaktoriau* 
mano nuoširdžią pagarbą.

Jūsų V. K. Jonynas
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