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Intensyvūs diplomatų pasitarimai New Yor
ke

Lake Successas (Dena/Reuteris). Iš patiki
mų sluogsnių patirta, kad Vakarų sąjungi
ninkai sovietams pasiūlė iki š. m. gegužės 
10 d. panaikinti Berlyno blokadą, o iki ge
gužės mėn. 23 d. sušaukti užsienio reikalų 
aunisterių konferenciją.

Tuo klausimu Jessupo, Cadogano irChau- 
velto pasitarime buvo nutarta sovietų dele
gatui JT Malikui įteikti bendrą notą. No
tos turinys neskelbiamas, tačiau kompeten
tinguose sluogsniuose teigiama, kad joje 
kalbama apie datos nustatymą prekybos ir 
transporto suvaržymų su Berlynu panaiki
nimui ir laiką užsienio reikalų ministerių 
konferencijai.

L Paskutine valandą J
♦ Vakar turėję prasidėti oficialūs ke

turių valstybių pasitarimai dėl blokados at
šaukimo neįvyko, nes Malikas dar negavo 
instrukcijų iš Maskvos. ,

♦ Nuo balandžio 30 d. sovietai oro ko
ridoriuose nebeskraido, nebedaro oro kau
tynių ir parašiutininkų nuleidimo pratimų.

♦ Žymug prancūzų žurnalistas Perti- 
naxas rašo, kad dėl Berlyno blokados pa
naikinimo buvo priimtas prancūzų projek
tas. Dabar ieškoma paprasčiausios formu
lės procedūrai.

♦ Clayug įspėjo Vakarų valstybes būti 
atsargioms susitariant su sovietais. Pa
grindinis komunizmo tikslas lieka „revoliu
cijos pagalba užviešpatauti pasaulį”.

♦ Prezidentas Trumanas antradienį pri
ėmė gen. Clayaus atsistatydinimą iš Vokie
tijos gubernatoriaus postovio.

♦ JAV generalinio štabo viršiiiinkas

ten. Brandleyus pareiškė senato užs. reik.
omisijos posėdyje, kad Amerikos gynimo 

sienos esančios Europos širdyje. Vien ame
rikiečių doleriai ir ginklai negalėsią ap
ginti Europos, tai priklausysią nuo pačių 
europiečių. Patikinus Europai pagalbą, ji 
atmuš kiekvieną antpuolį. JAV per Invaziją 
Normandijoje per pirmas 10 dienų neteko 
21.000 vyrų. Brandleyaus nuomone, reikia 
daryti viską, kad tokia situacija nebepasi
kartotų. Komisija svarsto Atlanto paktą.’

♦ Kinijos komunistai toliau veržiasi į 
pietus, kad sutriuškintų naujas tautinės ka
riuomenės gynimosi linijas, kurios yra už 
190 km į pietus nuo Jangcės.

♦ Ciangkaišekas atvyko į Formozą. Čia 
jis pradėjo pasitarimus su kuomintango ir 
vyriausybės atstovais.

♦ Sophoulio sudaryta Graikijos koali
cinė vyriausybė 224 balsais prieš 47 balsus 
gavo parlamento pasitikėjimą.

* Atsistatydirto Transjordanijos vyriau
sybė.

♦ .Berlyne amerikiečių ' kariuomenės 
teisme prasidėjo JAV karinės valdžios val
dininko Reboulliono byla. Jis kaltinamas 
slaptas žinias teikęs žurnalistams, kurie 
savo ruožtu jas perduodavę vienai užsienio 
valstybei.

♦ Britų užsienio reikalų ministeris Be- 
vinas Europos valstybių užsienio reikalų 
ministeriams, dalyvaujantiems Europos ta
rybos suvažiavime LondoneTriškėlė vaišes, 
kurie dalyvavo Churchillis ir Edenas.

Vakarų valstybių nuomone, reikalai yra 
tiek toli pasistūmėją tariantis Jessupui su 
Maliku, kad keturių atstovai gali bendrai 
parinkti datą ir pasiruošti sekančiai derybų 
fazei. Pasiūlytos gegužės 10 ir 23 d. datos 
nėra galutinės ir gali būti keičiamos.

Aplamai Berlyno blokados panaikinimo 
klausimu vyksta New Yorke ir Washingto
ne labai intensyvūs pasitarimai. Be trijų 
Vakarų valstybių JT delegatų pasitarimų, 
pasitarimai vyksta ir su JAV užsienio rei
kalų ministerių. Su Achesonu ilgą pasikal
bėjimą turėjo Jessupas ir britų ambasado
rius Washingtone Franksas. Pasitarimuose 
buvo svarstoma Berlyno klausimas ir Vo
kietijos problema. Visi pasitarimai laikomi 
paslaptyje.

Potsdamo sutartis negalioja
JAV delegatas JT Jessupas ir sovietų de

legatas Malikas šiud metu Berlyno blokados 
panaikinimo klausimu ruošia komunikatą. 
To komunikato tekstas bus įteiktas 
jos ir Prancūzijos vyriausybėms.

Kompetentinguose sluogsniuose 
kad sovietams atvykus į Paryžių
konferencijon, jie susidurs su glaudžiu Vaka
rų valstybių frontu. Manoma, kad konferen
cija įvyks gegužės 15 d., gi sovietai nori 
birželio 15 d.

Paryžiaus diplomatiniai sluogsniai teigia, 
kad dėl sovietų „taikos siūlymų” praėjusį 
mėnesį Achesonas kalbėjosi su Schumanu 
ir Bevinu, ir gavo abiejų visišką pritarimą, 
o tik tada Jessupas buvo įgaliotas pasitari
muose su Maliku leistis į Smulkmenas.

Prancūzijos diplomatiniai sluogsniai teigia 
kad pirmą kartą nuo Potsdamo sutarties 
sovietai atsidūrė defenzyvoje, 
valstybės 
ma, kad 
privertė 
derybų.

Manoma, kad sovietai būsimoje konferen
cijoje pasiūlysią dramatinį planą Vokietijos 
vienybei grąžinti ir atitraukti iš visų zonų 
okupacines kariuomenes. Į tą, reikia laukti, 
vakariečiai atsakys, kad okupacinės kariuo
menės gali būti atitrauktos tik pasirašius 
taikos sutartį.

Taip pat tikima, kad Vakarų sąjunginin
kai aiškiai pareikš, kad Potsdamo sutartis 
yra nebeveiksminga. Keturių pasitarimai 
ri būti daromi nauja baze. Kiekvienas 
vietų rėmimasis Potsdamo sutartimi bus 
mestas.

Britani-

sakoma, 
keturių

o Vakarų 
savo rankose laiko vairą. Mano- 
Vakarų sąjungininkų priemonės 

sovietus „šaltajame kare” ieškoti

avia-
gen.

JAV ruliiloja nauja 
galhigą bomboneši

Indianapolis (Dena/Afp). JAV kv. 
cijos generalinio štabo viršininkas
Vandenbergas pranešė, kad amerikiečių 
technikai šiuo metu dirba prie naujo bom
bonešio išrutulojimo, kuris sekančiais me
tais bus gaminamas serijomis ir pakeis B 
36 tipo tolimo skraidymo bombonešius.

Generolas pabrėžė, kad B 36 yra puikūs 
lėktuvai, bet jie negalėtų patenkinti 
reikalavimų, kurie, gal būt, jiems 
teikti.

Toliau generolas Vandenbergas 
kad būsimame kare JAV aviacija
galėtų karo limėti. 1950 m. numatytas JAV 
aviacijos suredukavimas iš 59 grupių į 48 
grupes yra itin apgailėtinas, kadangi karo 
atveju JAV dėlto galėtų tik sutrukdyti grei
tą pralaimėjimą, bet ne pačios pultu

visų 
būtų pa-

pareiškė, 
viena ne-

300-400 Inlistnnriii DP i JAV
Washingtonas (Dena/Reuteris). Po savo 

apsilankymo baltuosiuose rūmuose demo
kratų atstovas E. Celleris pareiškė, kad pre
zidentas Trumanas pfitarė jo paruoštam įs
tatymo projektui, kad per sekančius ketve
rius metus i JAV būtų įsileista nuo 300 iki 
400 tūkstančių DP iš Europos.

Tas įstatymo projektas antradienį turėjo 
būti pradėtas svarstyti atstovų rūmų teisių 
komisijoje. X

IRO pranešė, kad gegužės mėn. būvyje į 
JAV emigruos 10.153 DP.

Sovietų zonai mielai būtų leista jungtis 
prie likusios Vokietijos, jeigu sovietai leis
tų jai demokratiškai tvarkytis, padarytų lais
vus rinkimus, leistų laisvą spaudą, duotų vi
soms partijoms laisvą, panaikintų slaptąją 
policiją, sutiktų su bendra sąjungininkų 
priežiūra ir kontrole.

Aplamai šiuo metu visos aplinkybės ro
do į tai, kad Vakarų valstybės būsimoje ke
turių užsienio reikalų ministerių konferen
cijoje visus kozirius turi savo rankose.

New Yorkas (Dena). „New York Times” 
rašo, kad Berlyno blokados panaikinimas 
dar nereikš „ašltojo karo” pabaigos. Grei
čiausiai tuo prasidės nauji sunkumai „de
gančiųjų problemų” sprendimui.

Kad ta kova vyksta ir- toliau ir kad ją, 
gal būt, negalima bus visiškai baigti rodo 
gegužės 1 d. proga Maskvoje sovietų ka
riuomenės parade pasakyta maršalo Vasi- 
levskio kalba. Jis įprastu būdu Vakarų 
valstybes vadino karo nusikaltėliais.

Vis dar yra galimybė tą kovą laikyti tam 
tikrose ribose diplomatinėje srityje. Vaka
rų valstybių vienybė ir galia gali sovietų 
ekspansiją ne , tik sulaikyti, bet gal jai pa
vyks sukurti modus vivendi tarp Vakarų ir 
Rytų jėgų pusiausvyros principu. Tai abi 
puses įgalintų sugyventi taikoje.

Tai ir yra geriausia, ką šiose apHnkybė- 
se galima pasiekti. Ar,tai bus padaryta, pa
rodys keturių ministerių konferencija, ku
ri tarsis blokados panaiknimo klausimu.

Sovietai savo žaidimu siekia 4 tikslų
Berlynas (Dena). „Abend” iš gerai in

formuotų sovietų sluogsnių patyrė, kad gen. 
Cuikovo polit. tarėjas ambasadorius Semio- 
novas pirmą kartą pranešė Karlshorste apie 
netrukus galimą Berlyno blokados panaiki
nimą kartu nurodydamas keturis tikslus, 
kurių sieks Maskva užsienio reikalų mi
nisterių konferencijoje: 1. bet kuriomis ap
linkybėmis sulaikyti Vakarų Vokietijos vy
riausybės sudarymą ir sutrukdyti Vakarų 
Vokietijos dėjimąsi prie Atlanto pakto; 2. 
pasiekti, kad būtų panaikinta kontrabloka- 
dą ir laisvai būtų gabenamos prekės iš va
karinių zonų; 3. vėl prasidėjus šiomis Va
karų Rytų derybomis, kad būtų atšipintas 
„agresyvaus Atlanto pakto smaigalys”; 4. 
išpurenti sustingusią politinę dirvą, kad 
Vakaruose ir vėl būtų veiksminga sovietų 
propaganda.

Karlshorste užsienio reikalų ministerių 
konferencijos laukiama birželio 1 d. Pary
žiuje. Toliau ten laukiama, kad užsienio rei
kalų ministeris Višinskis padarys nelauktų 
siūlymų Vokietijos klausimu.

Čia manoma, kad iš Sovietų Sąjungos 
pusės bus padaryta tiek nuolaidų, jog po 
užsienio reikalų ministerių konferencijos 
Washingtonas atsisakys huo „separatinės 
Vakarų Vokietijos valstybės”. Esą, Maskvos 
pažiūra laikosi šio principo: „bus tariamasi 
Azijoje, gi Europoje reikia tartis artimau- 
sioje ateityje”.

Vakarų sąjungininkai vieningi

tu- 
so- 
at-

Paryžius (Dena). Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris Schumanas sj>audos kon
ferencijoje pareiškė, kad data užsienio rei
kalų ministerių konferencijai veikiausia bus 
paskirta dar šią savaitę. Jis išreiškė nuo
monę, kad šią savaitę New Yorke susirinks 
visų keturių didžiųjų valstybių atstovai pa
sitarti. Jie paskirs užsienio reikalų minis
terių konferencijai datą ir paruoš Vokieti
jos klausimu tikslią tos konferencijos darbų 
tvarką.

Schumanas dementavo gandus, kad' esąs 
numatomas keturių didžiųjų valstybių vy
riausybių galvų susitikimas, kuriame 
vautų Trumanas ir Stalinas.

Tarp Prancūzijos, D. Britanijos ir 
yra visiškas nuomonių vienodumas

| klausimų ir atsakymų, kuriuos Jessupas įtei-

daly-

JAV 
dėl

kė sovietu delegatui Malikui. Nuomonių 
skirtumų jokių nėra. Tik, gal būt, britai 
savo sprendimuose yra lėtesni. Bet tai yra 
dėl britų ir lotynų temperamentų skirtumo. 
Tai ir yra viskas. ,

J vieno amerikiečių žurhalisto klausimą, 
ar, jo nuomone, sovietai nuoširdūs yra, 
Schumanas atsakė: „Aš galiu lygiai taip pat 
atsakyti, kaip kad į tokį pat klausimą at
sakė prezidentas Trumanas. Mes tikime tau
tos nuoširdumu, su kuria deramės”.

Prancūzija pritaria, kad visi demokrati
niai kraštai dėtųsi į Europos Uniją, kurios 
statutas bus pasirašytas Londone. Schuma
nas pridūrė, kad Europos Unija neturi ka
rinio charakterio. Turkijos ir Graikijos no
rui dėtis į Europos Uniją ministeris prita
rė.

Vakaru Europos federacija
Londonas (Dena/Reuieris). Dešimties Va

karų Europos valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencija prasidėjo antradienį 
po pietų Saint James rūmuose Londone.

Gerai informuotuose sluogsniuose mano
ma, kad atidaromame posėdyje bus svar
stomas klausimas dėl Graikijos ir 'Turkijos 
priėmimo į Europos tarybą.

D. Britanija, Prancūzija ir JAV yra su
sitarusios, kad po Vakarų Vokietijos val
stybės sudarymo ir ji būtų įsileista į Eu
ropos tarybą.

Jau anksčiau buvo susitarta, kad ta tary
ba bus sudaryta iš dviejų institucijų: mi
nisterių komisijos ir tariamojo susirinkimo. 
Susirinkimas turės teisę tik patarti ir reko
menduoti ministerių komisijai. Gi ministerių 
komisija turės savo nutarimus daryti visais 
balsais. Ji spręs visus klausimus, išskyrus 
krašto gynimo klausimu,

Taip pat susitarta, kad susirinkimas turės Į Paryžiaus laikraščius, įgijo teisę sukti irimą
87 atstovus. D. Britanija, Prancūzija ir 
Italija turės po 18 atstovų, Olandija, Belgi
ja ir Švedija po 6, Airija, Norvegija ir Da
nija po 4 ir Lukseniburgas 3 atstovus. Eu
ropos tarybos rezidencija dus Strassburgas.

stovyklą’Titas persimetė J „priešų
Frankfurtas (Dena). Ryšium su Jugosla

vijos pastangomis Jungtinėse Valstybėse 
gauti paskolos, pasak AFN, Maskvos radi
jas apkaltino maršalą Titą, kad jis perėjo 
j Vakarų valstybių stovyklą. Neseniai su
daryta su Vakarų Vokietija prekybos su
tartis ir nuoširdus priėmimas pas Titą ame
rikiečių prekybininkų, Maskvoje laikoma to 
persimetimo įrodymu.

„Aš pasirinkau laisvę” matysime filme
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos filmų

gamintojas Oauthieras, pasak antradienio

Min. St. Lozoraičio straipsnis vokiečių spaudoje
saulinio susidūrimo, pasibaigusio situacija, 
kuri yra „joks logikos produktas”. Po to jis 
įtikinančiai aprašo Lietuvos, kitų Pabaltijo 
kraštų ir bendrai Rytų Europos tragišką da
bartį, konstatuoja „tautų sielos amputavi- 
mą”, ir prieina išvados, kad Europos su
skaldymas į dvi dalis i jungtines Vakarų 
Europos valstybes ir į jungtinius Rytų Eu
ropos kalėjimus-turės nenumatytų pasekmių 
ne tik mūsų kontinentui, bet ir visam pa
sauliui. Ministeris Stasys Lozoraitis savo 
straipsnį baigia atsišaukimu: „Pats laikas, 
kad iš tūkstantmetinės europinės likimo ir 
kultūros bendruomenės, kuri, suvienyta 
paprastos logikos, paklupdė Hitlerį, pra
sidėtų visų europiečių didžiulis dvasinis 
ir politinis judėjimas, ddelė europinės dva
sios insurekcija, kuri gra.žintų Dievą, Lais-

„West-Echo” prancūzų karinei valdžiai 
artimas vienas Vokietijos svarbiausių dien
raščių (anksčiau ėjęs vardu „Nouvelleg de 
France”), balandžio 30 dienos numeryje 
(No 147), pirmam puslapy įdėjo mi- 
jiisterio Stasio Lozoraičio straipsnį 
„Nuo išlaisvinimo- iki sumišimo karo?” 
(„Vom Befreiungs- zum Konfusionskrieg?” 
Von Stasys Lozoraitis, ehemaliger Aussen- 
minister Litauens). Redakcijos įžanginiame 
žodyje charakterizuojama min. Lozoraičio 
kaip politiko asmenybė h- jo veikla Tautų 
Sąjungoje; be to, sakoma, kad šiuo laiku jis 
eina Lietuvos Valstybes Šefo ir lietuvių 
diplomatų kolegijos vadovo pareigas. Savo 
įdomiam straipsny min. St. Lozoraitis nu- 
rpdb skirtumą tarp 1. D. karo, kurh buvo _ . , _ .

įvedamas išlaisvinimo tikslu, ir antrojo pa-jvę ir Tiesą visoms kontinento tautoms”.

pagal Kravčenkos knygos siužetą „Aš pasi
rinkau laisvę”. Tuo reikalu su Kravčenka 
sutartis buvo pasirašyta balandžio 30 d., 
prieš pat Kravčenkai išvykstant j D. Brita
niją.

To filmo lauko vaizdai bus pagaminti 
Prancūzijoje, gi vidaus vaizdai — D. Bri
tanijoje. Filmos pagaminimas numatoma 
truks 20 savaičių. Kravčenka sutikęs asme
niškai prižiūrėti nuotraukų gamybą ir jų 
sudėstymą bei diaibgų paruošimą. Tą fil
mą jis nori demonstruoti viso pasaulio sos
tinėse. *
- „Parfe Presse” rašo, kad tame filme 
Kravčenkos rolę vaidinsią arba Charles 
Boyeris arba James Masonas.

Ir vokietės kencls 
sovietu pragare

Hannoveris (Deną). SPD karo belaisvių 
pagalbos komitetas praneša, kad Sovietų 
Sąjungoje dar yra 150.000 ištremtų vokiečių 
moterų, kurių tarpe yra raudonojo kry
žiaus seserų ir buv. vokiečių kariuomenės 
taikintojų. Tarp jų yra 14—17 metų mer
gaičių.

Nuodugniai ištyrus grįžtančiųjų pareiš
kimus, galima buvo nustatyti, kad 'šiuo me
tu Sovietų Sąjungoje yra per 300 moterų 
stovyklų. Didžioji jų dalis yra rytiniame 
Sibire, Omsko’ Novosibirsko Tomsko pra
monės trikampyje. Kitos stovyklos yra Ura
le, Doneco baseine ir net buv. Rytprūsiuose. 
Moterys atlieka tuos pačius sunkius darbus, 
kaip ir karo belaisviai vyrai. Jos dirba ka
syklose, plytinėse ir asbesto gamyboje. Da
lis jų paskelbta „laisvomis moterimis”, ku
rios savo apranga ir maistu turi rūpintis 
pačios. Moterims propagandos mažiau ka
lama į galvą kaip vyrams. Tačiau kiekvie
nas prasilenkimas gali baigtis • ilgų metų 
darbo stovyklos bausme

Parduotoji Lenkija
Lenkijos Nepriklausomybės jįį 

šventės proga « '
Reta tautų pasaulyje, kurios už savo#^.^ 

nepriklausomybę būtų tiek daug kovoju-, 
sios ir tiek daug gyvybių aukų sudėju- Il
sios kaip lenkai, kurie gegužės 3-4ąšven- c’V-į 
čia savo nepriklausomybės dieną.' Nuo 
XVIII amžiaus galo ši tauta, kaip ir, liė- \ j 
tuviai, savo istoriją terašė krauju, kįįfid. 
tiek daug išliejo nepriklausomybę praras- 7^1 
darni ir vėliau per visą eilę sukilimų, £Įįį 
maištų, nepriklausomybės kovų metu, pa- » 
galiau pastaraisiais metais, ginant saiiot 
ir kitus kraštus. į savo laisvės vėliavą 
įsirašę kovą už „garbę ir tėvynę”, Ieškai^ -Tį?* 
šio tikslo siekdami, sumokėjo aukščiausią 
kraujo kainą. Dėl šių dviejų dalykų, va- .T .“* 
kartečių remiami (deja, tik pažadais. . .),* I'/*;. 
pirmieji didvyriškai ginklu pasipriešino'. V 
hitlerinei Vokietijai tuo metu, kai didžio-* 
sios valstybės jai pataikavo. Tiesa, garbę 
jie apgynė, bet tėvynės neteko: 1939 m, 
rudenį Lenkiji susilaukė ketvirtojo padą- 
Ujimo tarp Stalino SSSR ir naciškosios 4 a$4 
Vokietijos. Nuo čia ir prasidėjo ilgame* 
tė Lenkijos tragedija, daug kur nėžinan- . U&l 
ti sau lygios. Tuo pačiu metu milijonai ,» ,‘*J 
lenkų buvo išvaryti į sovietinį ir nacis- ' 
kąjį pragarą. - * "'.'-"r

Kai vyko II-sis Pasaulinis karas, lenkų 
tremtinių karių buvo galima rasti visur, 
ypač pačiose pavojingiausiose fronto vie-» 
tose. Fronte juos naikino hitlerinės Vo- 
kietijos šarvuočiai, užfrontėje, dirbančius ' 
vok. karo fabrikuose — vakarinių ir ry- ’ ■ t' 
tmių sąjungininkų bombos. Šias eilutes c-50 
rašančiam dar tebestovi akyse baisūs • 
vaizdai viename Vokietijos fabriku po j 
bombardavimo: nutraukytos rankos,/ko-* *'iįj? 
jos, galvos... Tai buvo lenkai, kurią' 
prievarta ilgino senai nacių pralošto ka
ro dienas. Rusai išnaudojo lenkus tose ' 
fronto vietose, kur jie patys nieko fiebe- 
galėjo padaryti; Ne kitaip buvo ir vaka
ruose: Afrikoje lenkų divizijos 
statytos prieš didžiausią Hitlerio karo ,'tį^ 
žvaigždę — maršalą Rommelį. Italijoje■ 
lenkai gynė nuo vokiečių pačias pavojin- 
giausias sąjungininkų pozicijas. Lenku >*£38 
pėstininkai, lakūnai, grenadieriai ir moto-1 
rizuoti daliniai kovėsi Olandijoje, Pfan- 
cūzijoje, Vokietijoje. Kiek daug- kraujo t, 
praliejo lenkai šio karo audrose už savo 
ir svetimus reikalus, galima spręsti iš kai 
kurių pačių lenkų, jų globėjų, ar netgi. '' .’SH 
iš pačių priešų pranešimų, kuriuose ša- "rX? 
koma, kad po kai kurių labai svarbių 
karinių operacijų, kai kuriose kuopose Ii-, .^*-2 
kę vos po keletą karių. Daugelis lenkų /,*•»! 
karių karo metu buvo apdovanoti aųkš-■ ".■.Vį 
tais sąjungininkų pasižymėjimo ženklais, 
kryžiais, bet dar didesnis jų skaičius 'ga- / ‘.'t* 
vo medinius kryžius ... "»•■.’ ,.■

Tais pergalės metais, kai mes dar ti- 
kėjome esant teisybę pasaulyje, su pagar-^ • . / 
ba minėdavom lenkų tautos žygius, šaky-. - ■
darni, kad jiems tikrai bus duota laisvė 
— perdaug jau aukšta kaina ją buvo nu
sipirkę. . ,

Deja, pasaulis dar nėra išmokęs ver
tinti svetimą, kad ir už jų reikalus, iš
lietą kraują. Didžiausiam dorų žmonių 
nustebimui Lenkija, prieš jos pačios norą, 
buvo atiduota bolševizmui. Maža to, va-' 
kariniai sąjungininkai greitai ir vieningai 
pripažino net patį Lenkijos okupacijos 
faktą ir smurto bei apgaulės būdu bolše- . 
vikų sudarytą „vyriausybę”. Vyrai, karo 
metu vadovavę Lenkijos rezistencijai ir 
už Vakarų interesus paaukoję milijonus 
gyvybių, buvo išduoti. Nenuostabu tad, 
kad ir šiandieninėje Lenkijoje, kur viąų 
smarkumu vykdomas teroras, gyventojų 
deportacijos, maskoliškų dvarų — kol- t 
chozų steigimas, kur lenkų patriotų kalė
jimuose kelis 
yra vietų, sėdi 
tiniai. Tikrieji 
ševikų suimti, 
savo dienas 
visos tautos skausmas gilus, verčiąs ki 
tus susimąstyti dėl tos tautos likimo. Jie’ ■ 
tebenešioja savyje didžiulę neapykantą 
naciams, sunaikinusiems milijonus lenkų, 
ypač inteligentų, bolševikams — planingai 
fiziškai dar ir šiandien naikinantiems len
kų tautą.

Lenkija savo istorijoje drauge su mu
mis ir viena atskirai pergyveno daug 
sunkių momentų. Tikime, kad savo sūnų 
kraujo auka pergyvens ir dabartinius sun
kumus. Sfventai tikime tad, kad kelsis ne
priklausoma Lenkija, nuoširdi kaimynė 
mūsų, tautos, kelsis geriau pažinusi savo , J 
draugus ir priešus, daug ko pasimokiusi 
ir iš savo pačios klaidų. K. Pelėkis

kartus daugiau kaip ten 
Vakarų valstybių pasiun-
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Lenkijos vadai arba bol- 
arba beprasmiškai leidžia ■
tremtyje. Jų, kaip ir *
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* Tarptautinė padėtis
jš

*M Vakarų 
y pHešpuolis
' „ Tai, ką prieš savaitę prancūzų užs. rei-
?«, , ta,li ministeris R. Schumanns pavadino 
J *, • gandu, šiandien jau yra faktas. Rusai Ber

lyne nusileido: apsuptieji, kaip dažnai at
sitinka, jei apsupimas perilgai trunka, pa
sikeičia rolėmis su puolėjais. Kitaip sa
kant, sovietai sunkiau pakenčia Vakarų 
kontrablokadą negu Vakarai jų blokadą.

Tokie nepasisekę apsupimai dažnai reiš- 
' -* ' kia istorinės raidos posūkj. Taip moko is- 
♦ * iorija. Pakanka tik prisiminti nevykusi tur

kų Vienos apsupimą, kuris buvo mahome-
* ’ tonų, pasitraukimo iš Europos pradžia; ne

vykusį Verduno apsupimą- 1. D. kare, kuris 
buvo centrinių valstybių žlugimo pradžia;

* . ir’ pagaliau nenusisekusias vokiečių operaci
jas prieš Stalingradą, kurios netgi begė
džiui Goebbelsui padarė tokį įspūdį, kad jis 

-< ■ nerado tinkamų žodžių tų mirštamą smūgi 
paversti laimėjimu.

- Taip pat ir Berlyne šiandien stovime prieš
* toki pat likiminį sprendimą. Juk po to

* ' smūgio, kur| čia rusai patyrė, sunku tarti,
kad istorija staiga sustos. Eiga tik pakeitė 
krypti. Vienam akimirksniui gali atrodyti, 

» kad ji sustojo, tačiau -iš tikrųjų ji eina to
liau, bet visiškai atvirkščia kryptimi.

Visur, nuo Suomijos {lankos iki Juodosios 
jūros, užtinkame mažesnius ir didesnius 
plyšius geležinėje Uždangoje, kurie iki šiol 
tarnavo komunistų slaptų agentų prasmuki-

■ mui. Šiandien jie tarnauja tam, kad pro juos 
' , grįžtų visokių rūšių aktyvistai. Jie visi ten

1 * silpnina Kremliaus ir taip netvirtą viešpa-

Naujos deportacijos is Pabaltijo kraštu
Švedy ir

„Nė vienas kitas anapus geležinės už
dangos atsidūręs kraštas nėra taip herme
tiškai uždarytas ir atkirstas nuo bet kokio 
susižinojimo su pasauliu, kaip buvusios 
Pabaltijo respublikos”, — rašo šveicarų 
laikraštis „Basler Nachrichten”. „Į Švediją 
ir Daniją patekusių pabėgėlių pasakojimais, 
šių valstybių rusifikacija vykdoma sparčiu 
tempu.

Vietos gyventojai sistemingomis de
portacijomis nuolat mažinami ir keičia

mi atgabenamais komunistais, 
kurie palaipsniui užima visas svarbiąsias 
vietas administracijoje, ekonominiame ir 
kultūriniame gyvenime.”

Švedų laikraštis „Stockholm Tidningen” 
iš patikimų šaltinių praneša, kad

Pabaltijy pastaruoju metu prasidėjusi 
nauja deportacijų banga.

Laikraštis pabrėžia, kad deportacijų apim
tis esanti milžiniška. Ji esanti vykdoma „di
deliu paslaptingumu — tuo metu, kaip Pa
ryžiuje posėdžiauja komunistinis taikos 
kongresas”. Laikraštis pabrėžia, kad. šios 
žinios visiškai sutampančios ir su grįžtan- 
čiųjų vokiečių belaisvių pasakojimais, ku
riais minimas pranešimas paryškinamas.

Taip kovo 22 d. vokiečiai-karo belaisviai 
Vilniaus stotyje matė

50 — 60 vagonų traukini, pilną depor
tuojamųjų lietuvių.

Vagonai buvo prekiniai, jų langai užkalti 
grotomis. Vežamieji lietuviai beviltiškai 
šaukę belaisviams; „Pasakykit laisvajam pa
sauliui kas dabar čia daromai” Kitas vo-

šveicary spauda apie Pabaltijo 
kiečių belaisvių transportas, grįždamas Iš 
Rusijos j Vokietiją, tarp kovo 23 ir 25 d. d. 
Kuibyševo-Smolensko ruože

sutiko nemažiau 28 traukinius.
Visuose buvo Pabaltijo, daugiausia Lietu
vos ir Latvijos, deportuojamieji gyventojai. 
Buvo vyrai, moterys ir įvairaus amžiaus 
vaikai. Vienas traukinys važiavo taip lėtai 
ir vienoje stotyje stovėjo taip ilgai, kad

Kų kalbh Maskva 
apie repatriacija

Neretomis progomis Maskvos, Rygos ir 
Vilniaus radijai užsimena ir apie „tarybinių 
piliečių repatriaciją”, Radijas pažymi, kad 
„paskutiniu metu amerikiečių okupacinė 
valdžia pradėjo tarybiniams piliečiams 
trukdyti grįžimą namo”. Tačiau tremtiniams 
dėlto pataria" nenusiminti, girdi, „Tarybų 
valdžia daro viską, kad pagreitinus jūsų 
grįžimą”. Grįžusieji galį laisvai (1?) pasi
rinkti gyvenamąją vietą ir darbą. Jei kas 
nemoka amato, galįs jo specialiuose kur
suose išmokti. Kas liečia tremtinių trė
mimus į Sibirą ir kitas Rusijos sritis, apie 
ką kalbą angiai su amerikiečiais, tai ne
santi tiesa: atvirkščiai, patys anglosaksai 
prievartaują tremtinius ir siunčią juos ver
gų darbams į tolimiausius kraštus, iš kur 
vėliau varysią į frontą prieš Tarybų Są
jungą. Ir čia radijas pataria tremtiniams 
nenusiminti; girdi, „Tarybų valdžia jus vi
sur suras ir apgins” ... (pi)

rusinimu
grįžtantieji vokiečiai, nežiūrint griežtos 
apsaugos, su jais galėjo pasikalbėti. De
portuojamųjų daugumą sudarė ūkininkų 
šeimos; išvykimui pasiruošti rusai jiems 
tebuvo davę tik po pusę valandos; tik kai 
kurie jų buvo spėję pasiimti mažus ryšulė
lius. Deportuojamieji pasakojo, kad rusai 
ūkininkų

pasipriešinimui prieš kolchozinimą nu
malšinti Latvijon buvę atsiuntę tris 

šarvuočių divizijas.
Estijoje gyventojų skaičius sumažėjęs iki 

800.000. 100.000 pastaraisiais metais pabė
gę į užsienį, 200.000 deportuota į Sibirą 
arba kitas Rusijos vietas. Iš pajūrio sričių 
visi estai esą evakuoti. Estams gyventi lei
džiama tik Talino ir Varnu miestuose. Tar
tu miesto gyventojų pusę sudarą rusai. 
Daugumas buvusiųjų profesorių esą depor
tuoti, ir visos universiteto katedros atiduo
tos rusų arba estų kilimo komunistams. 
Estijos komunistų partiją sudarą 15.000 
rusų ir -tik 3.500 estų.

Balandžio pradžioje buvę pastebėta daug 
traukinių Minsko — Lietuvos Brastos — 
Baranovičių ruože. Jie važiavę į vakarus, 
gabendami rusus darbininkus ir kolchozi- 
hinkus. Tai naujieji rusų kolonistai kurie 
apgyvendinami ištremtųjų sodybose. Visa tai 
rodo, •— pabrėžia laikraščiai — kad ,

Pabaltijo valstybių .rusiukacija vykdo
ma labai skubiu tempu.

Deportuotieji, kaip patikimi šaltiniai nu
rodo, didžiąja dalimi gabenami į Sibirą, 
kur jie pristatomi miškų kirtimo darbams.

SFRUMPOS ZIM0S=
AIRIJA

* Dubline, įvyko viešas mitingas, ku
riame dalyvavo per 35.000 žmojnių-'jame bu
vo protestuojama dėl kardinolo Mindszen- 
»iio nuteisimo. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos komunistų laikraštis 

„Rude Pravo” rašo, kad paskleistos žibios, 
jog Čekoslovakijoje buvo konfiskuoti sovie
tų laikraščiai, yra „nesąmoningos ir kvai
los”. (D/R).

D, BRITANIJA
* Britų Tolimųjų Rytų laivyno vyr. va

das iš Londono išskrido į Singapūrą. (D).
♦ ,D. Britanijoje yra sukonstruotas spe

cialus apdaras, kuris apsaugojęs. nuo gamos 
spindulių, kurie atsiranda atominei bombai 
sprogstant. (D/R).

GRAIKIJA
* Graikijos komunistų radijas skelbia, 

kad vyriausybės daliniai nuo balandžio mėn. 
neteko 12.484 užmuštų ir 1200 paimtų į ne
laisvę. Nuo metų pradžios vyriausybės ka
riuomenės nuostoliai siekia 30.500 asmenų.

♦ Graikija veda derybas su Sovietų Są
junga, kad grąžintų jai 700 vaikų, kuriuos 
sovietai aptiko Vokietijoje ir tebelaiko savo 
zonoje. (D/R).

IRANAS

tavlmą.
• Šiandien visoje Vakarų Europoje ir JAV 

I t sutinkame šimtus tūkstančių pabėgėlių, ku
rie toli gražu nesusitaikė su likimu, bet lyg

- t nujausdami artėjančią aušrą yra pasiryžę 
padaryti viską, kad išvadavus pavergtas, tė-

* . vynes.

Salia tų politinių emigrantų kovoja ir ti
kintieji, ypač katalikai, kuriuos Kremlius, 
pasmerkdamas kardinolą Mindszent|, iššaukė 

į ' , mirtinai kovai. Tuos visus kovotojus re
mia įtakingieji Washingiono politiniai 
sluogsniai t y. pats Valstybės Departamen-. 
tas, kurio šefas D. Achesonas yra pasiryžęs 
įrodyti, kad, tam’ tikroms aplinkybėms 
esant, išmintinga gabios propagandos re- 

' miama diplomatija gali išvengti karių įsl- 
-'-SiTimo. ‘

’ žinoma, h* čia tinka principas: „si vis 
. pacem, para betlum” (nori taikos, ruoškis 

karui). Juk aišku, kad be amerikiečių ka
rinės galios ir gen. Clayaus ryžto Berlyne 
nesusilauktume tokios būklės, kurią šian
dien taip palankiai gali išnaudoti diploma
tija ir propaganda.

Labai išmintingi šiandien gąsdina pasauli, 
aiškindami kad rusų nuolaidumas I Berlyne 
ir aplamai Europoje išplaukia ne iš Krem- 

| liaus silpnumo, bet t y. sąmoningas ir klas
tingas kortų žaidimas, apsimetant nuolal- 

. džlu Europoje tik tam, kad stipriau puolus 
Azijoje.

Aš pats netikiu (straipsnio autorius yra 
žinomas šveicarų komentatorius prof. von. 

' ■ Šalis. Red. past.), kad šitie ' samprotavimai 
yra teisingi, nes jei esi. stiprus, tai visur, 
bet jei esi silpnas, tai niekur neturi progos 
kelti kumšti.

Tiesa, šiuo momentu sovietai Kinijoje, o 
gal būt, ir Irane bei Indijoje turi netikėtų 
progų. Tačiau nėra jokių duomenų spręsti, 
kad sovietai yra pakankamai pajėgūs tas 
progas teisingai išnaudoti. Juk Azijos tau
tos, kurios šiandien nori išsivaduoti iš Eu
ropos (takos, nenori Kremliaus valdymo, 
bet tik paramos ir nuoširdžių patarimų

* kaip atsistoti ant savo kojų. Tačiau Krem
lius jiems nei vieno nei kito pasiūlyti ne-

"" gali.
Bostone Churchillis pareiškė: „Mes ne- 

. same rusų tautos priešai”. Tuo jis pasi
sakė už politiką, kurios Vakarų sąjunginin
kai, deja, nesilaikė 2. D. karo metu.

O ta politika bando tarp rusų tautos ir 
jos vyriausybės įvaryti pleištą. Šitą tikslą 
lengviau formuluoti, kaip pasiekti. Tačiau 
šiandien atrodo, kad esama tokio kelio, ku
ris gali privesti prie rusų imperializmo su
silpnėjimo be 3. D# karo pagalbos, žinoma, 
iš tokios raidos netenka laukti greitų arba 
sensacingų rezultatų. Rusų kolosas per pa
skutinius trisdešimt metų |rodė, kad komu
nistai ji pavertė stipriu vienetu. Hitlerio 
užpuolimas padėjo rusų nacionalizmui susi
vienyti su marxistiniu komunizmu. Ir ta 
galybė šiandien turi šansų ilgiau Ir sėkmin
giau priešintis negu tai pasisekė nelogingai 
sudėtam nacionalsocializmui.

Tačiau visa' tai nekeičia istorinio fakto,
• kad šiandien istorija eina kita kryptimi.

Prahos užėmimas, demokratų pasipriešinimo 
sąjūdžio už geležinės uždangos nuslopinimas 
visa tai priklauso praeičiai. Dabar yra pa
kankamai ženklų, bylojančių už tai, jog 
ateityje mes susilauksime (vykių, kurie ir 
politiškai nesusipratusiems (rodys, kad rau
donasis imperializmas jau pergyveno savo 
aukščiausią pakilimo laikotarpi. K. v. S. |

Raudonoji Kinija - galvosūkis Stalinui
Ginčas ar Kinijos komunistų partija yra 

tikrai marxistine ir paklusni Kremliui, ar 
yra tik kiniškai komunistinė, tęsiasi iki 
nuobodumo. Nepaisoma, kad Kinijoje dar 
beturima reikalo su tvirtais faktais, bet tik 
su sąjūdžiu, kurio galutinės formos įspėti 
negalima. Todėl beprasmiška jau šiandien 
klausti, ar Maocetungas yra Titas, ar Ki
nija jau šiandien yra Maskvos satelitas. 
Įvykių raidos dinamika duoda progos įvai
rioms- galimybėms. Kiekvienu atveju Kini
jos komunistinio judėjimo būdingi bruožai 
ir kinų tautos būdo savybės neleidžia leng
vai sutikti su teigimu, kad Kinijos raudo
noji partija bus amžinai ištikima Maskvai. 
Antra' vertus, tenka konstatuoti, kad Mao
cetungas ieško Maskvos pagalbos. Tačiau 
ką jis gali daryti, jei Rusija nuolat graso 
Mandžurijai? ,

Jo santykiai su Sovietų Sąjunga turi būti 
geri, jei jis nori iš Mandžurijoe atitraukti 
savo kariuomenę, kad su ja užkariavus Pie
tų Kiniją. Be to, Vakarų, priešiškas nusi
statymas prieš kiekvieną komunizmo ap
raišką, j‘į stumia į Maskvos glėbį. -

Negalima sakyti, kad Kinijos raudonieji 
vadai bus paklusnūs kiekvienam Maskvos 
įsakymui, tačiau jie tikrai politiniais sume- 
firnais atsižvelgia į jos pageidavimus. Poli
tinis žaidimas tarp Sovietų Sąjungos ir 
raudonosios Kinijos yra labai komplikuo
tas. Rusai kiniečiais nepasitiki ir nesitran- 
ko pas juos kumščiais į stalus, kaip jie 
daro kitun Jie dar neužmiršo 1927 m. kada

norėjo tuose kraštuose atstatyti savo visiš
ką suverenitetą. Tai, kas buvo savo laiku 
atiduota japonams, šiandien reikia palikti 
sovietams. To kiniečiai niekuomet neužmirš, 
nepaisant visų pliauškalų apie „amžiną 
draugystę” su Sovietų Sąjunga. x

Net jei Kinijos komunistai ir visą Kini
ją užkariautų, Maocetungas dar nesėdės 
tvirtai soste. Jis dar turės išspręsti admi
nistracines ir ūkines problemas. Komunis
tai negali per dieną kitą paruošti milžiniš
kas valdininkų armijas. Iki šiol jie kontro
liavo tik kaimus. Tik dabar jie susiduria su 
miestų administravimu. Siaurės Kinijoje 
šiandien viešpatauja tie patys valdininkai 
ir neį privatūs įmonlnkai.

Kinijos komunistai’ siekia ne tiek revo
liucijos, kiek reformos. Jie Kiniją nori pa
versti „ne bolševikine”, be daugiau kinie
čių santykiams pritaikinta komunistine vals
tybe. Kiniečiai nedaug ką suprasta apie 
ideologijas. Jie tenori pakeisti blogą admi
nistraciją gera, ir jų dauguma visiškai ne
sirūpina kaip tas pakeitimas vadinsis. Jie 
nuo seno su dideliu įtarimu žiūri į visus 
svetimšalius, taip pat ir į rusus. Todėl ta
riamas „ideologinis bendrumas” ilgainiui 
neturės didelės įtakos į naujosios Kinijos 
užsienio politiką.

Vakarams nelieka kitos išeities kaip tik 
neutralumas ir laukimas. Kinija priešingai 
rytų Europos valstybėms, yra perdaug di
delis kraštas, kad jo likimą būtų galima iš
spręsti okupacija. Netgi sovietai Kinijoje

nebandė maišytis: Kinijos komunizmas iš
augo sovietams pasyviai laikantis. Iš viso, 
kinų komunistų laimėjimai nepriklauso ru
sų amerikiečių įtempimo, kompleksui, bet 
daugiau Azijos tautų emancipacijai. Aziatai 
nemato didelio skirtumo tarp sovietų ir ki
tų baltųjų tautų: jie visi tėra barbarai, ku
rių reikia saugotis.

Atrodo, kad amerikiečių ir net anglų 
politika išplaukia Iš tos pačios pažiūros. 
Netgi buvusios Marshallio pastangos su
daryti koaliciją tarp Kuomintahgo ir ko
munistų yra tik tuo atveju suprantamos, 
jei jos buvo daromos iš anksto numačius 
galimą komunistų persvarą.

Maocetungas išsitarė prieš Atlanto pak
tą ir netgi pažadėjo sovietams padėti karo 
atveju. Tačiau l tuos pareiškimus negalima 
žiūrėti rimtai. Iki šiol kiniečiai vengė ki
toms tautoms iš ugnies traukti kaštonus. 
Atvirkščiai, per paskutinį šimtą metų jie 
išgelbėjo savo suvereniteto likučius tik 
piudydami kitas tautas tarp savęs. Maoce
tungas šiuo atveju galvoja ir darys ,taip, 
kaip darė Ciangkaišekas. Komunistinė Ki
nija bandys išlikti neutrali ir pasišvęsti sa
vo atsistatymui^

Siaurės Kinijoje ir šiandien dar nerasime 
raudonų vėliavų. Argi tai tik atsitiktinumo 
žaismas, kad komunistai neturi pakankamai 
raudonos medžiagos? Mes tam netikim. 
Naujosios Kinijos vėliava nebus Maskvos 
vėliava. (WW).

♦ Persijos parlamentas Mohammedo Sa- 
edo vyriausybei išreiškė pasitikėjimą visais 
balsais, 6 atstovams susilaikius. (D/R).

IS VISUR
♦ Tarp D. Britanijos ir owi«ų Sąjun

gos prasidėjo paruošiamieji pasitarimai dėl 
prekybos sutarties sudarymo. D. Britanija 
yra suinteresuota įsivežti 13 milijono to 
javų. (D/R).

♦ Trijų Vakarų valstybių aukštieji ko
misarai patvirtino vizų panaikinimą tarp 
Italijos ir Austrijos. Sovietų komisaras tam 
nutarimui nepritarė. (D/R).

♦ Libano ministeris pirmininkas atvyko 
į Kairą, kur jis su Egipto ministeriu pir
mininku tarsis dėl eventualaus tarpininka
vimo santykiams sušvelninti tarp Sirijos ir t 
arabų bloko. (D/R).

ISPANIJA
♦ Mussolinio nužudymo sukaktyse Bar- 

celonoje už jo vėlę šv. Onos maldykloje bu
vo atlaikytos pamaldos. Jose dalyvavo ita
lai, kovojusieji Ispanijoje, falangos atstovai 
ir jaunimo organizacijos. (D/R).

IZRAELIS
♦ Izraelio prezidentas Weizmannas kal

bėjosi su New Yorko kardinolu' Spellmanu 
dėl laisvo susisiekimo su šventuoju miestų.

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos vyriausybė nutarė darbi

ninkų šventę laikyti-ne tik gegužės 1, bet 
ir gegužės 2 dieną, kadangi šiais metais 
gegužės 1 d. buvo sekmadienį. (D/R).

J A. VALSTYBĖS
♦ JAV radijo komentatorius Pearsonąs 

pareiškė, kad į gen. Clayaus vietą veikiausia 
būsiąs paskirtas pasaulinio banko pirminin
kas McOloyus. Taip pat jis pranašauja ECA 
direktoriaus Hoffmano pasitraukimą. Jo vie
tininku būsiąs Marshallio plano ambasado
rius Hąrrimanas, o pastarojo pareigas pe- 
rimsląs vidaus reikalų ministeris Krugas.

♦ ‘JAV pietvakarinėje, dalyje įvyko au
drų, kurių metu žuvo 18 asmenų. (D/R).

RUMUNIJA
♦ Vienas 24 m. amžiaus Rumunijos stu

dentas, grasindamas šaunamuoju ginklu, 
privertė lėktuvo įgulą ir 11 keleivių pakeis
ti lėktuvo kryptį ir nusileisti Salonikuose. 
Lėktuvas buvo kelionėje iš Rumunijos į 
Bukareštą. (D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Maskvos radijas iki šiol ne tik nieko 

nepranešė apie vedamas derybas dėl Berly
no blokados panaikinimo, bet aplamai tuo 
klausimu tyli, lyg nieko nebūtų įvykę. D/R.

♦ Gegužės 1 d. Maskvos Raudonojoje 
aikštėje kariuomenės paradą priėmė krašto 
apsaugos ministeris maršalas Vasilevskis.

jiems atrodė, kad jau pasiekė tikslą, tačiau 
buvo Ciangkaišeko vienu smūgiu iš Kinijos 
pašalinti. O tai atsitiko tik dėl jų pamėgi
mo maišytis į kiniečių vidaus reikalus.

Kiek mums žinoma, Maocetungas ir kiti 
raudonosios Kinijos įtakingi vyrai nėra ko
kie gailios ištroškę avantiūristai, bet grei
čiau vyrai, kurie rimtai galvoja apie savo 
krašto gerovės pakėlimą. Krašto atstatymui 
jie yra reikalingi svetimšalių specialistų ir 
tokių ieškosis Rusijoje. Kaip tik tuo mo
mentu neišvengiamai turės kilti konfliktas 
tarp kiniečių noro atstatyti savo kraštą ir 
rusų siekimų pakenkti tikram Kinijos susti
prėjimui. Juk Rusija neturi jokio intereso, 
kad Kinija būtų tokia stipri, jog galėtų 
vesti savo atskirą politiką. Rusai nori iš 
Kinijos padaryti silpną kraštą, kuris nuolat 
ieškotų jų paramos. Be to, ir kitas rusų 
siekis yra priešingas kiniečių interesams: 
jie, mat, nori pakenkti ’ linijos prekybos 
santykiams su Vakarais. Rusams yra mie
liau, kad Kinijos turtai liktų neišnaudoti, 
negu iš jų turėtų naudos Sovietų Sąjungos 
priešai, nors dėl to pati kiniečių tauta tu
rėtų nukentėti.

Tokia būklė ves prie vię didėjančio įtem
pimo. Sovietų politika turėtų būti tiesiog 
neįtikėtinai sumani, o Vakarų politika taip 
pat neįtikėtinai nesumani, kad neprieitųprie 
santykių katastrofingo pablogėjimo. Be to, 
kiniečių rusų santykių komplekse yra pa
kankamai momentų, kurie kalba prieš so^ 
vietus, nors šiandien ir stengiamasi juos 
nuslopinti. Nereikia užmiršti, kad Rusija iš 
pagrindų išplėšė Mandžuriją ir tokiu bū
du iš Kinijos atėmė beveik 50 ’/« jos visos 
pramonės pajėgumo. Sovietai taip pat val
do Mandžurijoe geležinkelius, Port Artūrą 
ir turi specialias teises Dairene. O jau 1932

Kaip buvo medžiojami šnipai ®
Po II Pasauk karo pasirodė daug įvai

rių pasakojimų iš Amerikos žvalgybos 
veiklos, kuriuose dažniausiai vaizduojama, 
kaip ji šauniai veikusi ir visur surašyda
vusi priešus. Šio straipsnio autorius yrą 
realesnis, dėsto faktus nepuošdamas, laiky
damasis tikrovės. O pastarosios nebūta to
kios žavios, kaip kai kieno vaizduojama.

Stephenas *J. Spingarnas, straipsnio au
torius, sakosi taikos metu buvęs „dienomis— 
vyriausybės juriskonsultas, o naktimis — 
smagus viengungis”. Tuo jis iš dalies api
būdina amerikiečių konlražvalgybą, kurios 
pareigūnai buvo rekrutuoti iš mėgėjų tar
po. Kol ji priaugo savo uždaviniams at
likti, kol nusikratė mėgėjiškumo bruožų, te
ko nueiti ilgas ir sunkus kelias, kuris dau
giur buvo ne rožėmis klotas.

Nors ir stokodami patirties ir pasiruoši
mo, neįprasto darbo ėmėsi su amerikie
čiams-būdingu veiklumu, įrodydami, kad 
jie galį dorotis ir su tuo bizniu. Lig karo 
pabaigos jie likvidavo ne vieną geriausiai 
paruoštą vokečių žvalgybos agentą, suėmė 
per 500 priešo šnipų bei sabotuotojų. To 
darbo jie išmoko iš britų, prancūzų, italų ir 
vokiečių. Mat, norint būti geru Šnipų me
džiotoju, reikia turėti stiprų nepasitikėjimo 
jausmą, būti (taringam, kas yra svetima 
amerikiečių būdui.

Pasak autoriaus, amerikiečių kariuome
nės vadai žvalgybos srityje buvo irgi eilp- 
nai pasiruošę. I Pasauk kare, kovodami 
Prancūzijoje, su žvalgyba amerikiečiai pa
tys nesusidūrė, nes vieką atliko prancūzai 

m. visa kinų tauta, neišskyrus ir komunistų, ir anglai. O II Pas. kare Pearl Harboro

smūgis, netikėtai ištikęs, pirštu prikišamai 
parodė, kad žvalgybos sritis yra pernelyg 
liūdnoje būklėje. Susigriebus imta spragą 
lopyti. Kursuose- pradėta ruošti kadrus. Ir 
štai po apgraibomis išeito -kurso autorius 
atsiduria Casablancoje.

Casablancoje — rašo S. J. Spingarnas — 
CIG (— Counter Intelligence Corps — kon- 
tražvalgybos korpą) radome įsikūrus niū
riame name, kur arabai anksčiau audė mai
šus. Norėdami išlaikyti paslaptį, visi užsi
sakėme civilinius prancūziškus rūbus. Sam
protavome, kad civiliškai apsirengę mūsų 
mobilizuotieji agentai galės laisviau ju
dėti tarp uniformuotų saviškių karių, o tarp 
vietinių atrodys kaip' prancūzai. Bet niekas 
neapsigavo. Nors ir .civiliškai buvome ap
sirengę, bet mus persekiojo arabų ir pran
cūzų valkai, maldaudami: „Chocolate, Joe? 
Shoon (iškraipytas chewing) gum, Johnny?" 
(Gal turi šokolado, Juozai? Gal turi kram
tomosios gumos, Jonuk?).

Vis dėlto Casablanca, baltų namų Ir juo
dos išdavystės miestas, atrodė šauni vieta 
veikti. Nuo arabų Medinos lig gubernato
riaus .rūmų, visame mieste, kaip atrodė, 
rūgo sąmokslai. Šaligatvių kavinėse kiek
vienas pašnibždomis kalbąs prancūzas at
rodė pilnas paslapčių. Vietinė politinė būklė 
buvo nepaprastai sujukusi — tikra* vora
tinklis, į kurį CIC agentai įkliuvo kaip uo
liausios, žioplos muselės.

Generolui O. S. Pattonui jr. invazija į 
Prancūzų Maroką buvo grynai karinė ope
racija. Priešas • buvo Vichy vyriausybė 
(Prancūzijai kapitaliavus prieš Vokietiją

įsikūrusi Vichy mieste; nuo to ir šis jos 
pavadinimas. Red.). Vichy vyriausybės ka
riuomenei vadovavo gen. Noguės, o laivy
nui — admirolas Michelier. Pastarieji ko
vėsi su gen. Pattonu dėl kiekvienos žemės 
pėdos.

Atvykusi CIC turėjo laiduoti Pattono ka
riuomenės saugumą. Niekas mums nepasa
kė, kaip tai atlikti, bet tučtuojau ėmėme 
veikti. Mūsų dalinio vadas majoras, ties
mukas vyras, tarė, kad geriausia jautį imti 
už ragų. Kaip sakyta, taip padaryta. Bet, 
deja, nepastvėrėme nė uodegos.

Nuėjęs J prancūzų policijos vadovybę, pa
reikalavo dviejų žymiųjų prancūzų fašisti-' 
nių organizacijų narių sąrašus ir įsakė juos 
visus suimti. Bet tuo nelaimingu momentu 
sąjungininkai su Vichy Prancūzija pasirašė 
paliaubas. Pagal sutartį suverenumas S. Af
rikoje paliko Prancūzijai. Po paliaubų są-' 
jungininkų kariuomenė atsidūrė veikiau 
draugų, o ne okupantų vaidmenyje, Casa
blancoje prancūzai griežtai protestavo dėl 
majoro įsakymo, sakydami, kad areštuotie
ji yra vadovaujami bendruomenės asmenys. 
Juos veikiai paleido, o majorą išprašė iš 
policijos vadovybės, primindami nebekvar
šinti puikios prancūzų policijos.

Jei šiandien tektų gaudyti šnipus S. Af
rikoje, tai atrodytų labiau panašu į kantišką 
operetę. O anuo metu labiau panėšėję į 
tragediją. Casablancoje knibždėjo Šnipų Ir 
informatorių. Ispanijos konsulatai, velkę 
mums po nosimi, buvo šnipinėjimo Uodai 
Iš Prancūzijos MarcAo konsulatų vtad • 
trumpa* kelias tebuvo į Taniem, tapasaę 
valdomą tarptautinę zoną, o iš Ma į Mad
ridą ir Berlyną. Franco Ispanija btmai ofi
cialiai neutrali, o mes, būdanti tmeriMedW, 
tą neutralumą vertinome kaip tikrą
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Pavojingi skilimo simptomai
Neišsipildžius kompaktinio įkurdinimo 

svajonėms ir letarge užsnūdus, mūsų įkurdi
nimo institucijoms ir pareigonims, natūralu, 
kad jau įsikurdinusių tautiečių tolimesnis 
būrimasis į tautinę bendruomenę turėjo, kri
stalizuotis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Konstitucijos projekto rėmuose. Apie tą 
projektą jau buvo spaudoje rašyta, su juo 
jau yra susipažinusios plačiai po pasaulį 
išblaškytos mūsų- kolonijos ir organizacijos. 
Vieni dėl to projekto sielodamiesi siūlo kai 
kurių pakeitimų, kiti jau realiai .įsjungė į 
esamo projekto santvarką ir įsteigė pirmuo
sius tos Bendruomenės padalinius. Žodžiu, 
padaryti,tik pirmieji žingsniai į didelį tik-1 
slą, kurio vienas pagrindinių postulatų nu
sakytas P. L. B. Konsttucijos projekto ben
drųjų nuostatų 14 paragr. =

„Lietuvis ugdo tautinį, solidarumą. 
Visi lietuviai, be tikėjimo, visuome
ninės padėties, gyvenamo krašto skir
tumo,’ yra lygūs tos pačios tautos 
vaikai, tarp savęs'broliai.”

Nežiūrint visų esamų ir galimų tos kons
titucijos trukumų ir netobulumų, nežiūrint 
kai kurių principinių klausimų neišbaigti- 
numo, pats projektas kaip toks, esmėje tu
ri būti sveikintinas ir tos konstitucijos žo
džiai bendruose nuostatuose turėtų būti kel
rodžiu į tolimesnį'blaškomos tautos solida
rumo ugdymą ir išlaikymą.

Tačiau panašūs tikslai, kokiu darniu žo
džių vainiku bebūtų puošiami, reikalauja 
tinkamo įvertinimo, supratimo ir pasišven
timo. Jog ir dabar, karts ntio karto girdint 
įvairaus pobūdžio mūsų visuomeniniame 
gyvenime pasitaikančių ^nesusipratimo gar
sų, dažnai pabrėžiama, kad visi nesusipra
timai esą tik antraeilės reikšmės, gi pa
grindiniuose tautos reikaluose darniai visų 
veikiama ir susikalbama. Taip tai taip. Bet 
gi neveltui liaudies buvo sakoma, jog ma
žas kupstas didelį vežimą verčia. Pastaruo
ju metu vis tik iškyla vis naujų „kupstų”, 
grasančių išversti jau ir taip girgždantį ve
žimą. Tačiau, nelbekartojant žinomų dalykų, 
kad it vertų ypatingo visuomenės dėmesio, 
tenka atkreipti dėmesys i reiškinius, kurie 
tenka vertinti ne kitaip, kaip rimtos thūsų 
tremties visuomeninio organizmo ligos 
simptomais.

♦
Kaip beteisintume srovių ir partijų rei

kalingumą, siekiant išlaikyti ir ugdyti vi
suomenėje demokratines tradicijas, turint 
galvoje ir būsimą nepr. Lietuvos santvar
ką, turime kartu akylai budėti ties ta lini
ja, kur kryžiuojasi srovės ir bendri valsty
bės reikalai. Kad budėti reikia kaskart 
akyliau, rodo pirmieji ligos simptomai mū
sų užjūrio kolonijose, Kanadoje ir JAV. 
Štai, sužinome, kad gausėjanti ir pradžioje 
aktyviai organizaciniame darbe besireiš
kianti Kanados lietuvių bendruomenė jau 
suskilo. Po š. m. kovo mėn. 26—27 d. įvy
kusio Kanados lietuvių organizacijų atstovų 
seimo susidarė dvi centrinės organizacijos 
— Kanados Lietuvių Sąjunga ir Kanados 
Lietuvių Centro Taryba. To skilimo atgar
siai plačiu aidu nuskambėjo ir Amerikos 
lietuvių spaudoje, nes, matyt, vieninteliame 
Kanados lietuvių laikraštyje barniai nebe
rado pakankamai vietos. Nesileidžiant į ša
lių ginčus, tenka pažymėti tik būdingą „Dir
vos” tuo reikalu komentarą, pastebint, kad 
ir šis Amerikos lietuvių laikraštis tuo klau- 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Iš tikrųjų Ispanija buvo neutrali prieš mus.

Netrukus po atvykimo sužinojome, kad 
Ispanijos konsulatas Casablancoje automo
biliais gabens kai kurias vokiečių paliaubų 
bylas į Ispanų Maroką, šios bylos galėjo 
būti nepaprastai naudingos, kad padėtų iš
aiškinti* priešo šnipus ir agentus. Mes pa
bandėme paimti jas i savo rankas. Bet kaip 
mes ėmėmės to darbo, yra baisiai būdinga 
mūsų veiklai.

Iš vieno informatoriaus sužinojome, kad 
Ispanijos vicekonsulas sutiktų mums par
duoti bylas, jei tai galėtų būti atlikta visai 
švankiai. Vienas vyresnis CIC karininkas, 
kuris nebuvo toks išmintingas kaip karš
tas, susitarė- susitikti su ispanu jo viešbu
tyje. Pasirodo, kad viešbučio durininkas 
buvo ispanų tarnyboje, ir iš to dalyko nie
ko neišėjo, kadangi vicekonsulas nenorėjo 
netekti galvos.

Prancūzų slaptoji policija turėjo iš to 
gardaus juoko.

— Aha, — tarė viršininkas. — Aš rasiu 
’sprendimą!

Kitą dieną jis turėjo sprendimą, paran
kų ir nekomplikuotą. I

— Žinoma, — kalbėjo jis, — konsulate 
mes turime savo pranešėją. Jis praneš, ka
da gabens dokumentus į’'automobilį. Tada 
jums reikės laikyti parengtyje vieną iš jūsų 
greitųjų tankų. Jūsų tankas atsitiktinai už 
važiuos ant automobilio ir, puf, jūs turė
site dokumentus.

šį sprendimą pranešėme savo viršininkui. 
Jis atmetė jį pasibaisėjęs ir klausdamas, ar 
prancūzas neišėjęs iš proto, ir ar mes ne
žiną, kad amerikiečiai nedarys nieko pana
šaus. Kada pranešėme prancūzų policijos 
viršininkui, jog jo planas atmestas, jis, at
rodo, nustojo domėjęsis mumis.

— Ką gi, jūsų, amerikiečių, nesuprasi, 

simu dar laikosi santūrumo. Balandžio mėn. 
15 d. numeryje „Dirva” rašo:

„Sprendžiant iš to, kad Kanados Lie
tuvių Sąjungos pozicija ginama per 
šio krašto (t. y. JAV) katalikų srovės 
laikraščius, galima daryti išvadą, jog 
Kanados katalikų srovė atsisakė da- 

. lyvauti bendrame darbe su kitomis 
organizacijomis”.

Nors laikraštis priduria, jog Centro Tary
boje liko keli ir katalikų srovės veikėjai. 
Na, pasitaiko gi ir pas mus, kad atsiranda 
„Sūnus palaidūnas”...

Paliekant nuošalyje tikrąsias Kanados 
lietuvių organizacijų skilimo priežastis, ten
ka tik pastebėti vėl būdingą reiškinį, kad 
tas skilimas įvyko ir įvyko sroviniu pa
grindu. Kad visa tai gali turėti gilesnes 
šaknis, rodo ne tik Kanados lietuvių .^pa
vyzdys”, bet ir katalikų srovės spauda 
Amerikoje. Pvz., jų laikraštis „-‘merika” 
neseniai prasitarė, jog katalikų srovei ne
apsimoka dalyvauti bendrose organizacijo
se, kadangi ... katalikų srovė esanti kaip 
arklys, o kitos srovės tik Žvirbliai. Tą pa
čią mintį ne kartą yra metę viešumon įvai
riomis progomis ir Amerikos lietuvių ka
talikų srovės šulai, kaip, pvz., prel. Balko
nas ir kL

Vinco Kudirkos mirties sukaktuvėms besiartinant
>1949 m. lapkričio 16 d. sueis lygiai 50 

metų nuo mirties didžiojo lietuvių tautinio 
atgimimo veikėjo Ir kovotojo Dr. Vinco 
Kudirkos. Apie šio garbingo vyro žygius 
ir darbus mokėmės mokyklų suoluose, skai
tėme knygose, laikraščiuose, apie juos gir
dėjome pasakojimus motučių sengalvėlių. 
Vinco Kudirkos veikla ir jo asmuo rado 
platų atgarsį mūsų dramoje, teatre. Tiek ar
tistai profesionalai, tiek sodžių, jaujų vai
dintojai nepriklausomybės metais atkurda
vo meniškai gyvo šio istorinio lietuvių tau
tai asmens darbus ir vaizduodavo jo asme
nį. Neveltui rašytojas Liudas Dovydėnas 
neseniai Amerikos lietuvių dienraštyje 
„Naujienos” pabrėžė, kad, esą, jo manymu, 
lietuvių tautos praeityje buvę trys nuosta
biausi dalykai: lietuvė motina, Vincas 
Kudirka ir knygnešių karalius Jurgis Bieli- 
nis-Erelis. Apie juos, esą, kalbėti ir rašy
ti niekuomet nebūsią per daug. Jie verti 
gabiausios mūsų rašytojų plunksnos.
' Vinco Kudirkos kovos, sistema, idealiz
mas, entuziazmas prieš tuomet nekenčiamą 
rusų caro valdžią gali būti ryškiausiu pa
vyzdžiu šių dienų lietuvių kovoms prieš 
baisųjį rytų bolševizmą dėl Lietuvos lais
vės ir gerovės. Jo Tėvynės Varpų publicis
tika, kovingumas, patriotizmas, žmonišku
mas, demokratiškumas kiekvienu žodžiu, 
kiekvienu sakiniu gali verti mūsų protus, 
mūsų širdis ir skatinte skatinti siekti lietu
vių tautai geresnės bei žmoniškesnės ateities. 
Jo parašyti brangūs Lietuvių Tautos Him
no žodžiai ir šiandien yra pagrindiniai šū
kiai visų lietuvių, visos lietuvių tautos. Jo 
raštai, kūryba, satyros ir šiandien nenusto
jo savo meninės vertės, savo aktualumo. . Ir 
šiandien lietuviai rusų pavergti kenčia ne- 
žmoniškiausius persekiojimus ir dar dides- 

— pasakė jis, patraukdamas pečiais. — Jūs 
esate tokie nepraktiški žmonės.

Nebuvo ko stebėtis, kad Afrikos šnipai 
veteranai nenorėjo turėti nieko bendro su 
mumis. Mes buvome naivūs ir pasiduodą 
įspūdžiams — mūsų jausmai lengvai užsi
degdavo. O fairptautiniai šnipai veikė, šal
tai apskaičiuodami.

Kadangi šnipų gaudymas Afrikoje buvo 
ribotas, tai armija, kuri aistringai nekenčia 
tinginiavimo, rado mums darbo. Pasiuntė į 
Tunisą ieškoti minų laukų. Vienas genero
las sykį užsakė surasti jo pavogtas paklo
des. Daug rūpesčio sukeldavo pernelyg uo
lūs kariai, kuriems dažnai pasivaidindavo 
šnipai. Žiūrėk, koks nors jau skambina:

— Čia kapralas Greebė, esu Cafe de la 
Paix. Linksma padavėja neatstoja nuo mū
sų, klausinėdama įvairių dalykų.

CIC turėdavo vesti kvotą. Bet dažniausiai 
paaiškėdavo, kad merginos klausinėja pa
čių nekaltųjų dalykų., Daug vargo būdavo 
ir su pranešimais apie žybčiojančias švie
sas. Bet, dirbdamas trejus metus CIC, tesu
tikau tik ,vieną šnipą, kuris naudojosi švie
sos signalizaciją. Be to, jis buvo labai men
kas šnipas. O visus kitokius šviesos žybčio
jimui buvo galįma išaiškinti paprastai. Ke
lioms dienoms po Casablancos užėmimo 
pats generolas Pattonas gavo pranešimų, 
kad viename aukštame name netoli uosto 
pastebėta šviesos signalizacija. Mes tada 
buvome jautrūs, nes tris ar keturis tran
sportus neseniai buvo paskandinę priešo 
povandeniniai laivai. Ir generolas buvo įsi
tikinęs, kad ta signalizacija buvo skiriama 
priešo povandeniniam laivui.

Atsargiai apsupome namą. Iš tikrųjų iš
sigandę konstatavome, kad tam tikrais pro
tarpiais šviesa žybčioja jūros pusėn. Mes 
nuskubėjome į aukštą, iš kur ėjo žybčioji

Pasikalbėjimas
Žinoma, į visą tai galima būtų pažiūrėti 

ir humoristinėmis Akimis, jei gyventume, 
neturėdami svarbesnių rūpesčių. Tie rūpes
čiai verčia aiškiai pasisakyti, kur. baigiasi 
šposai ir kur prasideda rimtos pastangos 
visiems prisidėti siekiant tautinio solidaru
mo įgyvendinimo. O gi tai įmanoma ir sro
vių puoselėjimo metu. Kur yra gera valia, 
ten puikiai reiškiasi ir atsiekia norimų re
zultatų taip pat ir koalicijos. Bet tai atsie
kiama ten, kur nesišvaistoma vien skambiais 
ūbaisiais, bet kur politinė kultūra, ir srovi
nis akiratis siekia toliau savos srovės ribų. 
Mes dažnai, besididžiuodami savo kultūri
niais laimėjimais ir mūsų kultūrininkų ga
jumu, kad ir tremtyje, užmirštame dažnai dar 
vieną svarią politinės kultūros šaką. 
Tačiau visa tai jau priklauso ir nuo vie
no ar kito žmogaus, pasinėrusio srovinio 
darbo verpetuose, inteligencijos ir noro to
je srityje tobulėti. Dažnai, norėdami pasiro
dyti dideliais patriotais, nepastebime, kad 
esame tik per dideli tos ar kitos srovės 
patriotai. Kas čia nuostabaus, jei tokiu at
veju skirdami vieniems kelią į Maskvą, pa
tys nepasiijuntame žygiuoją į Romą.

Laimei, eilės tų, kurie žygio kryptį pasi
rinko Lietuvą, nemažėja ir jų ryžtas auga. 
Jiems ir nuo jų solidarumo priklausys ir 
mūsų visų bei tautos ateitis. J. Pm.

kaip skundžiasi vokiečių teatralai, jog dėl 
blogos mitybos jų teatrai visai nustojo 
balsingų dainininkų!)

nu atkaklumu, kaip Vinco Kudirkos laikais, 
kovoja gyvenimo ir mirties kovą. Vinco 
Kudirkos žodžiai, mintys ir darbai čia tik 
paskatina, pagelbsti, pamoko. Jie yra labai 
ir labai mums svarbūs.

Todėl, Vinco Kudirkos mirties sukaktu
vių proga, labai pravartu nuodugniau pri
siminti šio didžiojo letuvių tautinio atgimi
mo veikėjo žygius ir darbus, juos išdėstyti 
tpūsų spaudoje ir literatūroje, jais sudomin
ti mūsų-priaugančią kartą — šauniąją lie
tuvių jaunuomenę. Prisiminkime tik keletą 
Dr. Vinco Kudirkos gyvenimo ir darbų sau
sų datų.

Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 
31 d. Pažeriu kaime, Vilkaviškio apskr. 
1868—1871 metais mokėsi savo kaimo pra
džios mokykloje. 1871—1877 metais baigė 
šešias klases ' Marijampolės gimnazijoje. 
1877—1879 metais išėjo du kursus Seinų 
dvasinėje seminarijoje, o 1879—1881 metais 
baigė Marijampolės gimnaziją. 1881 metais 
įstojo į Varšuvos universiteto Filologijos 
fakultetą. 1882 metais perėjo į šio universi
teto Medicinos fakultetą. 1885 metais buvo 
pašalintas iš universiteto už studentų riau- 
šes®prieš rusų caro valdžią. 1887 metais 
priimtas atgal į Varšuvos u-tą. 1888 metais 
pradėjo ruoštis leisti „Varpą”. 1889 metais 
redagavo pirmuosius „Varpo” numerius. 
1890 metais išlaikį valstybinius egzaminus 
ir įgijo medicinos gydytojo diplomą, baigė 
aukštuosius medicinos mokslus. 1890—189'1 
metais dirbo gydytojo darbą Sakiuose. Lai
kotarpiais gydėsi plaučių džiovos ligą Kry
me. 1895—99 metais sirgo Naumiestyje ir 
jau menkai vertėsi gydytojo praktika. 1896 
—1898 m. redagavo „Varpą”, o per visą 
laiką jį taisė, prižiūrėjo, jani rašė ir rūpi
nosi leidimu bei platinimu. 1899 m. lapkri

mas, ir per kelias akimirkas išsprendėme 
reikalą: žybčiojo aukštyn ir žemyn važinė
jąs liftas. «

Nusivylimai S. Afrikoje 1943 m. vasarą 
ėjo į galą. Vokiečiai kapituliavo Tunise. 
Prasidėjo mūšis dėl Sicilijos. Buvo planuo
jama invazija į Italiją. Man įsakė būti pasi
ruošus vadovauti 5. armijos CIC. Pasirašius 
paskyrimą G-2 pulkininkas man pasakė;

— Spingarnai, lig šiol, CIC mums buvo 
cisiškai nenaudinga. Tamstos uždavinys yra 
įvesti ją į vėžes.' O jei nesugebėsi to pa
daryti, tai bent nesipainiok mums.

Prieš keletą dienų savo Afrikos misiją 
baigėme beprotišku įspėjimu. Iš 0-2 pa
skambino telefonu, pranešdami nepaprastai 
svarbų planą. Uždarinėtomis langinėmis 
brig. gen. Th. Lewlsas, 5. armijos artileri
jos vadas, išdėstė mums įsakymą. Generolas 
pasakė, kad apžiūrėjęs sąjungininkų kariuo
menę Alžirė D. Britanijos karalius Jurgis 
VI, grįždamas namo, užsuksiąs į Casablan- 
cą. Buvo savaime suprantama, kaip svarbu, 
kad priešas nieko nesužinotų apie tai.’ O 
jei sužinotų, pridūrė generolas, galėtų 
būti orinių puolimų, bombardavimų ir kitų 
nemalonumų. Karaliaus apsaugai štabas bu
vo paruošęs planą — jį vadino „užtaiso 
planu” — o CIC turėjo įvykdyti jį.

Kaip 5. armijos CIC karininkas Casablan
coje, aš buvau atsakingas už visą saugu
mą. Mes slėpsime karaliaus buvimą, o ar
mija mus parems, aiškino generolas. Aš su
sikviečiau savo vyrus ir paskirsčiau jiems 
uždavinius.

— Šį kartą, — pareiškiau aš, — mes 
jiems parodysime!

Mūsų pirmasis uždavinys buvo surasti jo 
didybei būstinę.. Aš parinkau šauniausią 
vilą Casablancoje, kurią buvo užėmusi avia

cija. Tuo būdu atsitiktinai pasitaikė proga 
pačiupti aviaciją, kuri neatleido savo vieš
bučio vedėjo, kurį mes ir prancūzai du 
kartus buvome pasodinę į kalėjimą, kaip 
rimtai įtariamą. Su armijos pagalba mes iš- 
kraustėme aviaciją per vieną parą. Koks 
triukšmas lydėjo kraustymusi, baisu ir pa
sakyti.

Paskum mes užsakėme pėstininkų bata
lioną vilos saugoti. Per šūvio atstumą nuo 
vilos Išvarėme kiekvieną gyventoją ir tu
zinus jų pasodinome į kalėjimą. Tarp jų 
buvo keletas žymių visuomenės narių, ku
riuos mes norėjome pričiupti nuo pat sa
vo atvykimo. Jups suvarėme į italų inter
navimo stovyklas. Tai buvo garbinga sa
vaitė, ir buvo- panaudota kiekviena prero
gatyva, kurią CIC žinojo arba apie kurią 
buvo girdėjusi.

Pačiame veiklos įkarštyje generolas Le- 
wisas paskambino man labai susirūpinęs.

— Spingarnai,’ — pradėjo jis, — turiu 
blogų žinių. — Jis atrodė sukrėstas. Pasi
rodo, kad karalius neatvyks į Casablancą. 
Jis nė neketinęs užsukti. Bet britų intelli
gence service sugalvojo šią įdomią išdaigą, 
kad užmaskuotų savo monarcho kelionę iš 
Alžiro į Angliją. Britai manė — ir, be abe
jo ne be pagrindo — kad visas tas paslap
tingumas, judėjimas ir bruzdėjimas atkreips 
Ispanijos konsulatų ir vokiečių dėmesį. 
Priešui atidžiai stebint Casablancą, jo di
dybė galės ramiai įr saugiai plaukti namo.

CIC įstaigai tai buvo paskutinis akibrokš
tas. Bet nuo tos dienos šis asilo smūgis, 
gautas iš britų kolegų, per visą Italijos 
kampaniją mums priminė, kad didžiausias 
saugumas yra ramumas. Bemedžiodami šni
pus toliau, mes niekada neužmiršome tos 
pamokos. (B. d.).

Tenoras nėra žmogus, sako senas prie
žodis, tenoras — tai liga. 9į priežodį, ma
nau galėtume pritaikinti ne vien tenorams, 
bet ir kitų balsų dainininkams. Tiesą sa
kant, dažniausiai šia liga sunkiai serga iš 
viso bebalsiai vargdieniai. Turėti reikalo 
su tokiais ligoniais — perspėju! — labai 
nemalonu, tačiau kaip smagu, kai sutinki 
dainininką, ir dar tenorą, neturintį savy 
nė kiek tenoriškos ligos bakterijų!

Šiandien tokį tenorą man teko matyti. 
Jis gyvena Augsburge, jo vardas — Stasys 
Baranauskas. Šitas jaunas žmogus tiesiog 
trykšta malonia šilima, nuoširdumu ir pa
prastumu. Čia nerasi jokios teatrališkos 
pozos, jokio tdirbtinumo, jokios savigiros. 
Besikalbant su Baranausku atrodo, jog turi 
reikalo ne su dainininku, o su žmogum, 
kuriam jo nuostabus balsas yra tarsi našta, 
tarsi kažkas visai nereikalingo. Jį regis
slegia vienas rūpestis: kaip susidoroti su 
tuo dideliu savo balsu, kaip jį kuo laisviau 
apvaldyti, kaip įsigyti muzikinio išsilavi
nimo kuo daugiau. Ir tik kartais balsiau iš
tartas žodis, na, ir apypilnė (švelniai ta
riant) Baranausko figūra primena, jog 
prieš tave tenoras. (Labai gerai, kad Ba
ranauskas apkūnus — šit skaitau laikrašty,

čio rpėn. 16 d. mirė ir palaidotas Kudirkos 
Naumiesčio kapuose.

Be plačios visuomeninės — politinės vei
klos, Vincas Kudirka parašė daug origina- 
linių kūrinių ir vertė į lietuvių kalbą iš 
svetimų kalbų. Daugumą jo raštų surinko 
Ir spaudai parengė Juozas Gabrys (Paršai- 
tis). Išleido Amerikos lietuvių Tėvynės My
lėtojų Draugija, o atspaude von Maudero- 
dės spaustuvė, Tilžėje, 1909 metais. Išėjo 
šešios knygos su E. Loevy ir A. Brako' 
iliustracijomis. Prie knygų išleidimo prisi
dėjo savo lėšomis net 48 Amerikos lietu
vių draugijos. Atskiruose tomuose įdėta:

L Biografija. Satyros. Eilės. IV—233 pusi.
II. Tėvynės Varpai 1889-1899 m.—383 psl.
III. Kritika. Mokslas. Politika. Smulkme

nos.
IV. Dramos. (Mindaugis. Kęstutis. Nari

mantas. Vaidilos pasaka. Vėlinės). -- 317 
pusi.

V. Apysakos. — 256 pusi.
VI. Dramos (Orleano Mergelė. Vilius Tell. 

Kainas). — 402 pusi.
Ne visi V. Kudirkos raštai surinkti ir 

šiuose tomuose atspausdinti. Praleistas net 
Tautos Himnas fr ypač aktuali bei plati 
Vinco Kudirkos korespondencija. Šiuos raš
tus jau sunkoka kur surasti. Aktualėja an
trosios, papildytos ir pataisytos laidos rei
kalas. Antroje laidoje galėtų tilpti ir pla
tūs raštai apie Vincą Kudirką7kudirkika.

Vincas Kudirka rašė ir muzikos dalykus. 
Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, pa
rašė veikalą- „Nemuno vilnis”, ir keletą da
lykėlių pianinui.

Iki sukatuvių nedaug laiko teliko. Kas 
sugebame — sukruskime! Tinkamai pami
nėkime garbingą lietuvių tautos vyrą — 
Dr. Vincą Kudirką. Atnaujinkime Vinco 
Kudirkos mintis, idėjas, siekimus! J. Š.

su vienu tenoru
Laikraštininko pasikalbėjimas su tenoru 

paprastai šitaip pradedamas: Gerbiamas 
maestro, kokią operą mieliausiai dainuo
jate? Koks kompozitorius jums labiausiai 
patinka? Arba: Ar nekenkia jūsų žaviam 
balsui šitas šiurkštus klimatas? Arba: Ko
kios firmos. vandeniu kas rytą gerklę plau
nate ir ar tebenešiojate vilnones kelnes 
gegužės mėnesyje?... Bet DP—tenorą Ba
ranauską tiesiai klausiu;

— Kada ir kur?
Jis, aišku, supranta mano klausimą it 

atsako;
—a Šią arba kitą savaitę į J. A. Valsty

bes. Tiesą sakant, nenorėčiau taip -skubiai 
išvažiuoti. Jaučiu, jog dar daug ko galė
čiau Europoje pasimokyti. Štai kad ir Vo
kietijoje: gal galėčiau metus, antrus papa- 
dirbėti kokiam teatre, įsigyti patyrimo, iš
mokti kelias operų partijas ...

— Tiesa, skaičiau laikrašty, — įsiterpiu 
aš — jpg artimoj ateity žada iš Amerikos 
atvažiuoti Vokietijon daug jaunų daininin
kų, kad čia atlikus, taip sakant, operinę 
praktiką. •

— Taigi, o aš esu priverstas atvirkščiai 
elgtis, nes, jeigu norėčiau pasilikti ilges
niam laikui Vokietijoje, turėčiau, kaip 
žinote, susirišti sutartimi, nustočiau gal net 
DP statuso ir pagaliau teisės išemigruoti. 
Ne, nieko nepadarysi — reikia važiuoti 
Amerikon. • '

— O kokie planai Amerikoje?
— Planai? — nusijuokia Baranauskas.—’ 

Kas čia gali apie pISnus kalbėti? Mūsų 
visų juk vienas tėra planas: pradžioje fa
brikas, o paskui ..i kaip Dievas duos.

— Į kokį miestą vyksite Amerikoje?
— Į New Yorką arba Chicagą. Norėčiau 

J New Yorką, nes ten, sako, dainininkai esą 
turį daugiau perspektyvų. Pabandyčiau gal 
pavaikščioti per koncertų agentūras, pa-, 
rodyčiau savo angliškos spaudos atsiliepi
mus, gal kas ir susidomėtų? ... Žinoma, 
recenzijos niekur nenulemia — svarbiausia 
juk reikia gerai padainuoti.

— Beje, kaip Anglijoje sekėsi? Skaitėme 
muz. VI. Jakubėno įdomius straipsnius, bet 
norėtas tiesiogiai ką nors išgirsti.,

— Man asmeniškai ši kelionė po Ang
liją laibai patiko.. Finansiškai, deja, menkas 
buvo pasipelnymas, tačiau nulėmė dva
sinis džiaugsmas. Pamačiau šiek tiek An
glijos, pažinau įdomių žmonių, o svarbiau
sia, prisidainavau iki valdos ir visai apsi
pratau su koncertine estrada — tai ypač ’ 
svarbu jaunam dainininkui — na, ir recen
zijų prisirinkau.

Baranauskas pasirausia po lagaminą ir 
ištraukia pluoštą laikraščių. ’ Vartau juda ir 
džiaugiuos gražiais mūsų menininkų apra
šymais. Šit vienam laikraštyje matau apie 
Baranauską tokį recenzento posakį: „To
kio tenoro dar nesu girdėjęs!” '

— Tokio blogo ar tokio gero tenoro? — 
klausiu Baranauską.

— Aišku, blogo, — juokiasi jisai — bet 
man teko Anglijoje ir gerą tenorą girdėti, 
būtent: Benjamino Oigli.

Sis italų dainavimo meistrai, anot Ba
ranausko, jau gerokai pasenęs, jo aukšto
sios gaidos nebeturį pirmykščio laisvumo, 
tačiau vis vien dar mokąs nuostabiai dai
nuoti. Baranauskui itin didelį (spūdį pada
ręs Giglio „mezza voce” (nepilnos jėgos 
dainavimas). Tačiau pati koncerto progra
ma, Baranausko manymu, pernelyg popu
liari, pataikaujanti publikai.

Prisiminus koncertus, klausiu dainininką: •
— Ar nemanote dar kokį koncertą prieš 

išvažiavimą suruošti ?į
— Taip, dalyvausiu dviejuose koncertuose 

su p. Dambrauskaite ir p. Kučiūnų. Dai- * 
nuosiu Schwabisch Gmunde, kur dar ■ nie
kad nesu dainavęs, ir žinoma, savoj para
pijoj — Augsburge.

— Tai bus, taip sakant, jūsų atsisveiki
nimo koncertai?

— Taigi, atsisveikinimas su Europa ...
Tuo ir baigiasi mūšų pasikalbėjimas. 

„Minties” skaitytojų vardu jaučiu pareigą 
palinkėti šauniam mūsų tenorui įuo ge- >, 
riaiisios sėkmės. Ax. '

Stalino mėgiamiausias 
paveikslas

Kaip Maskvos radijas pranešė, *1949-jų 
metų Stalino premija už geriausią dailės 
kūrinį paskirta dailininkams Krylovui ir 
Sokolovui. Jų nutapytame paveiksle „Galas" 
vaizduojamos paskutinės Hitlerio ir jo arti
mųjų minutės Reicho kanceliarijoje. Sakoma, 
kad Stalinas šį paveikslą labai mėgstąs.

įdomu, kurios šalies ir koks dalininkas 
nupieš paveikslą „Paskutinės Stalino minu
tės”? (pi)

Naujų titulų serija
Maskvos radijas paskelbė tekstą telegra

mos, kurią 11-as komjaunimo kongresas pa
siuntė Stalinui. Ji prasideda šitaip:

„Didžiausiam visų laikų tautų vadui, ge
nialiausiam karo vadui, žmonijos genijui, 
marxizmo — leninizmo korifejui, viso pa
saulio jaunuomenės mylimiausiam tėvui fr 
mokytojui, mūsų draugui Josifui Visariono- 
vičiui Stalinui ...”

Kaip matome, Rusijos caro titulai nu
blanksta prieš ištisą eilę pagyrų Staii- 
’nul. (pi)
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Tautiniu ryšininkų konferencija AKIMIRKSNIU KRONIKA
Bad Kissingenas. Balandžio 27 d. įvyku

sioje tautinių ryšininkų konferencijoje buvo 
paliesti Švietimo, stovyklų kilnojimo ir emi- 

. gruojančiųjų bagažo reikalai.
Į konferenciją specialiai iš Ženevos atvy

kęs Mr. Pierce pažymėjo, kad IRO vado
vybė susirūpino DP švietimo reikalais ir 
prie vyr. būstinės paskyrė tiems reikalams 
specialų konsultantą Mr. Holiday. Tiek jis, 
tiek karitatyvinių organizacijų atstovai sa
vo kalbose pareiškė didelį norą padėti tau
tiniams komitetams švietimo darbe.

Šiuos norus detalizuodamas, konsultantas 
Mr. Holiday pranešė, kad IRO sąmatoje 
esą numatyti tam tikri kreditai švietimo 
reikalams, tačiau jie yra skirti tvirta valiu- 

* ta, ir vargu ar būsią galima tuos pinigus 
perkelti Vokietijon. Tačiau jis mano, kad 
pasiseks mokyklas aprūpinti vadovėliais, 
inventorium ir rašomąja medžiaga. Toliau 
jis kalbėjo apie reikalingumą suvienodinti 
mokslo vadovėlius ir mokyklų programas 

. pritaikinti daugiau praktiškam gyvenimui. 
Jis paprašė tautinių grupių atstovus pa
teikti'’ švietimo programas, kad, reikalui 
esant, jas būtų galima pakoreguoti.

Į tas kalbas visų ryšininkų vardu atsa
kydamas lietuvių centrinio komiteto atsto
vas, padėkojęs už parodytą susirūpinimą, 
konstatavo, kad, nors Unrra ir vėliau IRO 
maža į tai kreipė dėmesio, o kai kur net 
kenkė švietimo darbams, tačiau tautiniai 
komitetai sugebėjo sudaryti ir vykdyti pla
ningą švietimo darbą. „Mums patiems teko 
spausdint) vadovėlius, aprūpinti mokyklas 
inventorium ir kitais reikmenimis, tad šian
dien kalbėti apie mokyklų aprūpinimą vado
vėliais yra jau pervėlu”. Be to, iš Unrros 
susirūpinimo spausdinti vadovėlius tautinių 

v • grupių mokykloms buvo maža naudos.
Toliau lietuviu atstovas pabrėžė komite

tų susirūpinimą mokytojų algomis. Dabar
tinę mokėjimo sistemą dar galima pritaiky
ti pradžios mokykloms, bet jokiu būdu ne 
vidurinėms mokykloms bei gimnazijoms, 
kurių lygis nė kiek nežemesnis už JAV ir 

s kitų 'kraštų panašias mokyklas. „Mes turi- 
’ me žinių, kad mūsų abiturientai, baigę tau

tines gimnazijas, yra priimami į JAV ir ki
tų pasaulio kraštų universitetus ir turi pa
kankamai ,žinių juose studijuoti”.

Ta proga pastebėta, kad mūsų mokytojai, 
gaudami ir taip jau žemesnius atlyginimus 
už vokiečių mokytojus, juos sudeda į ben- 

. drą „katilą”, iš kurio visi proporcingai 
dalinasi, tegaudami tik 25—30% normalaus 
kuklaus mokytojo atlyginimo, siekiančio per 

,—— -keletą desėtkų markių. (Sis paaiškinimas 
savotiškai paveikė IRO vadovybę ir švieti
mo konsultantą).

Baigdamas jis prašė IRO vadovybės, kad 
ji pasistengtų mokyklinį amžių pakelti nuo 
16 iki 18 m. amžiaus ir mūsų mokyklas 
aprūpinti tinkamais anglų kalbos mokyto
jais. IRO vadovybė pažadėjo bandyti šiuos' 
reikalavimus patenkinti.

Mr. Holiday kiekvieną tautinę grupę pa
prašė suteikti smulkias statistines žinias 
apie vaikų darželius, pradžios mokyklas ir 
gimnazijas, nurodant mokinių skaičių (sky
riais ar klasėmis), mokytojų (apmokamų ir 
neapmokamų) skaičių, drauge nurodant, 
kiek mokytojų reikalinga normaliam dar
bui. Žinios turi būti suteiktos kuo skubiau

Atviras laiškas

Didž. Gerb. „Minties“ Redaktoriau,
-Prašau neatsisakyti artimiausiame* Tams

os redaguojamojo laikraščio numeryje pa- 
.alpinti šį mano laišką: '

1949 m. vasario mėn. pirmoje pusėje, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje kvietimu ir 
pavedimu, Lietuvių Gydytojų Tremtinių 
S-gos Valdybai ir Liet. Med. Seserų Drau
govės Pirmininkei maloniai talkinant, su
dariau sąrašus tam tikro Skaičiaus lietuvių 
gydytojų tremtinių ir med. seserų, norin
čių tarpininkaujant SLA greit emigruoti į 
JAV, .pagal vienos valstijos duodamus ne- 
vardipios profesinio darbo ir buto užtikri
nimus’!. Nereikia minėti su kokiu džiaugs
mu gydytojai ir seserys sutiko šį gražų ir 
didelį Amerikos Lietuvių Organizacijos už
simojimą — sudaryti galimybes nemažam 
skaičiui mūsų tautiečių įsikurdinti JAV ir 
dirbti tavo profesijoje! e

Kol kalbami sąrašai buvo s’udarinėjami ir 
dalimis siunčiami į SLA centrą tolesnei ei
gai, tol viskas vyko sklandžiai. Tačiau tuos 
sąrašus persiuntus iš SLA centro raštinės 
Gerb. Wm. F. Laukaičiui, SLA Prezidentui 
ir SLA Emigrantų Komisijos Pirmininkui, 
visas klausimas paskendo tyloje ir iki šiol 
neteko nieko patirti apie šios tylos priežas
tis. Tenka pastebėti, kad nuo paskutiniųjų 
sąrašų įteikimo, jau praėję beveik du mė
nesiai laiko. O čia, Vokietijoje, tremtinių 
emigracija kaskart spartėja. Todėl visai 
suprantamas kiekvieno SLA sąrašuose kan
didatuojančio susirūpinimas ir adresavima- 
sis tai į savo prof, organizacijos valdybą, 
tai Į mane, kaip SLA tarpininką kandidatų 
sąrašams sudaryti. Stengiausi iki šiol su 
kiekvienu pasidalinti turimomis žiniomis. 
Tačiau pastaruoju metu nebeturiu galimybės 
išsamiau kiekvieną suinteresuotąjį atskirai 
painformuoti ir randu reikalo tai atlikti ben
dru pareiškimu. Juo labiau randu tai paran
ku padaryti, kai konkrečių davinių apie 
paskiras- bylas neturima.

Mano klausiamas Gėrb. Dr. M. J. Vini- 
kas. SLA Sekretorius, savo laiške SLA Pre
zidentui Gerb. Wm. F. Laukaičiui, jau ko
vo m. 11 d. rašė: „Iš Jūsų laiško darau iš
vadą, kad iš mūsų prisiųstų davinių Jūs 
esate padaręs formalius sąrašus k iuos esa

siai (ne vėliau gegužės 20 d.), todėl švieti
mo institucijų vadovai prašomi jas skubiai 
siųsti P. Gaučiui, Hanau, Lamboystr. 84.

Be to, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad 
kai kurios eirijos daro sunkumų šeimoms 
su mokyklinio amžiaus vaikais persikelti iš 
likviduojamų stovyklų į tokias, kur veikia 
tautinės mokyklos. Mr. Braude padarė ka
tegorišką pareiškimą, kad ateityje kliūčių 
nebus daroma, o apie pasitaikančius nesu
sipratimus prašė jį painformuoti.

Nagrinėjant stovyklų perkėlimo klausi
mus, buvo nurodyta, kad Seligenstadfo sto
vykla numatoma perkelti į Giebelstadtą to
je pačioje likviduojamoje eirijoje. Mr. 
Braude pareiškė, kad tai esąs nesusiprati
mas ir stovykla pasiliksianti vietoje. Pri
minta taip pat ir Kasselio-Mattenbergo 
stovyklos padėtis. Nors pagal susitarimą 
IRO vadovybė gavo mūsų planą, siūlant į 
Kasselio stovyklą sutalpinti 7 eirijoje, ta
čiau ji keliama į Austrijos pasienyje esančią 
žydų stovyklą. Mr. Braude prisipažino, kad 
jis mūsų planą 3 dienas nešiojęs kišenėje, 
ir stovykla dabar būsianti perkeliama pagal 
tą planą. •

Buvo prašyta, kad IRO už paimamą emi
gruojančių bagažą išduotų bent kvitus. Mr. 
Dodge atsakė, kad ateityje kvitai bus išduo

Augustdorfo stovyklos kronika
— Didesnė lietuvių dalis tikisi netrukus 

palikti Vokietiją, todėl beveik visi daržai 
prie barakų lieka neįdirbti. Pernai pavasa
rį kiekvienas triūsėsi darže norėdamas tu
rėti gėlių ir daržovių.

— Šią stovyklą, kurios daugumą gyven
tojų sudaro lenkai, iškilmingai aplankė vys
kupas lenkas J. Gavimas, kuris yra lenkų 
protektorius. Ganytojas aplankė visą eilę 
tremtinių stovyklų ir ta proga vizitavo vi- 
'są eilę aukštų britų . pareigūnų. Lemgo 
mieste, kur yra vyriausioji IRO būstinė, jo 
garbei buvo suruošti pietūs,.

— Tremtinių grupės per savo buvimą 
Detmolde, Hiddesene ir čia — Augustdorfe 
anksčiau negalėdavo pasidžiaugti savo di
rektoriais. Kai kurie kelią blogų prisimi
nimų. Dabar ši stovykla jau ilgesnį laiką 
turi DPCA direktorium Mr. J. W. Yongą

Is užjūrio lietuvių spaudos ' . ,

Išplatino 1000 knygų
„Australijos Lietuvis” džiaugiasi, kad iki 

šiol jau pasisekė išplatinti 1.000 lietuviškų 
knygų. Tūkstantąją knygą užsisakė S. Ado
maitis, ir tai buvo Lietuvių kalbos vado
vas. Prisimenant 24.000 km nuotolį, pada
rytas nemažas darbas!

Ir tavo tėveliai gavo žemės ...
„Darbininkas” ■ skelbia vieno laiško iš 

Lietuvos ištrauką: „Brolau, parvažiuok į 
savo, žydinčios Lietuvos žemelės kraštą, 
nes čia visi laisvai gyvename. Visi valstie
čiai aprūpinti žeme ir labai patenkinti. Tu 
gerai žinai, kad ir tavo tėveliai gavo že

te įteikęs Mr... kad jis juos pristatytų DP 
Komisijos pirmininkui Washingtone... Tuos 
sąrašus jis yra įteikęs DP komisijai šių me
tų vasario 24 d....” Toliau savo laiške vi
siškai teisingai gerb. Dr. M. J. Vinikas 
samprotauja: „....iš Jūsų laiško man nėra 
aišku, kurie gydytojai ir slaugės yra įteikti 
validuoti Washingitono DP komisijai... Aš 
neabejoju, kad daugelis ar bent dalie tų as
menų, kurie imigracijos reikale negalės pa
sinaudoti Jūsų tarpininkavimu, jau dabar 
galėtų būti žinomi...” Šiai Dr. Viniko 
minčiai pritardamas ir ją paryškindamas, 
savo kovo 17 d. laiške esu jam parašęs: 
....... iš savo pusės reikščiau nuoširdų pa
geidavimą tą susižinojimą paskubinti”. De
ja, Dr. M. J. Vinikas balandžio 6 d. rašy
tame laiške SLA Prezidentui turėjo tarti: 
„Iki šiol negavau jokio atsakymo iš Tams
tos į mano laišką rašytu Jums kovo 11 d....”

Taip iki šiol ir nepavyko gauti žinių, ku
riems pristatytųjų kandidatų-čių yra suda
rytos ar sudaromos imigracinės bylos, kaip 
lygiai nieko nežinoma apie tų bylų eigą. 
Į savo laiškus, rašytus kovo 17, 18 ir 31 
d. d. kuriuose iškelta eilė kitų su šiuo 
klausimu surištų neaiškumų, teesu gavęs 
mūsaisiais reikalais susirūpinimo kupinus 
gerb. Dr. M. J. Viniko trumpus laiškus, 
kurių priede — jau minėtų jo laiškų SLA 
Prezidentui nuorašai. Atsakydamas į jo ba
landžio 6 d. laišką, savo laiške, rašytame 
balandžio 9 d. esu parašęs: „...Pilnai su
tikdamas su Tamstos laiškuose, rašytuose 
kovo 11 d. ir balandžio 6 d. Mr. Wm. F. 
Laukaičiui, tremtinių padėties pavaizdavi
mu. o taip pat manosios (kaip SLA tarpi
ninko) būklės nusakymu, drįstu jungtis 
prie Tamstos prašymo ir laukti Mr. Wm. 
F. Laukaičio. SLA Prezidento, skubaus ir 
išsamaus atsakymo”. Pastarojo laiško antras 
egz. tuo pačiu metu pasiųstas ir Gerb. Wm. 
F. Laukaičiui. Deja, atsakymas tebelaukia
mas ir šiandie,

Priimkite, Garbus Redaktoriau, mano pa
garbos pareiškimą

M. Valiukėnas
1949 m. balandžio 28 d 

dami. Ta proga jis suteikė žinių apie ne
mokamai vežamo bagažo normas.

Kiekvienas DP, suaugęs ar vaikas, gali 
pasiimti iki 100 kg bagažo. Iki 150 kg ga
lima vežtis tik su specialiu IRO Vyr. Būsti
nės leidimu. Seimą privalo sudaryti 100 kg 
normas viršijančio bagažo sąrašą ir jį per 
savo eiriją pasiųsti Mr. Dodge į Bad Kis- 
singeną. Bagažo iki 250 kg asmeniui gali
ma vežti tik su IRO centro (Ženevoje) lei
dimu. Procedūra ta pati, tik Mr. Dodge 
bylą persiunčia toliau, į Ženevą. Tai už
truksią apie 1 mėnesį. Todėl asmenys, turin
tieji daugiau, yegu po 100 kg asmeniui ba
gažo, turi jau dabar pradėti žygius. Vir
šijantis bagažas gali būti darbo įrankiai, 
įskaitant ir motorus; pvz., dantų gydytojas 
gali gauti leidimą pervežti savo kabinetą, 
profesorius biblioteką, tačiau menininkui, 
kuris prašė ledimo pervežti rojalį, leidimas 
nebuvo duotas.

Dar buvo kalbėta dėl kompensacijos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo nacių režimo, 
nurodant, jog žydų tautybės DP jau yra 
gavę. Mr. Braude į tai atsakė, jog yra su
darytas fondas iš žydams priklausiusio tur
to. Procedūra yra sunki, tačiau nukentėju
siems patartina kreiptis į savo eirijų teisių 
tarėjus ir bandyti savo pretenzijas su
formuluoti bei dokumentuoti.

ir jo direktoriavimu džiaugiasi. Tai rimtas, 
žmoniškas, tremtinių sunkią dalią suprantąs 
vyras. Jis pasižymi ir kuklumu. Atvykus 
vyskupui Gavlinui, jis, atlikęs savo sveiki
nimą, įsimaišė į tremtinių minią ir kartu su 
tremtiniais sekė paskui kaip eilinis stovyk
los gyventojas. Mr. F. Yongui tremtiniai 
dažnai palinki asmeniškos gerovės.

— Lietuviai dažnai sielojasi kai mūsų 
jaunimas patekęs j svetimus kraštus susi
draugauja su svetimu jaunimu ir pradėtas 
flirtas dažnai nuveda į mišrias vedybas ir 
į nutautėjimą. Spaudoje apie tai dažnai ra
šoma. Lietuviai kartais ir čia turi pečiais 
patraukyti ■matydami kai viena kita lietuvai
tė nesidrovi viešai pademonstruoti savo flir
to su svetimais vyriokais, kurių išsilavini
mo lygis, deja, kur kas žemesnis negu jų. 
Tokie flirtai nei joms, nei lietuvių bendruo
menei garbės nedaro. (S. M.).

mės ir tuo labai patenkinti” ... (tėveliai 
yra seniai mirę)

Ir Afrikoje yra mūsų tautiečių
’ „Lietuvių Afrikoje galima rasti visur, kur 
tik stovi kokia nors legiono kuopa. Miš
riose gretose lietuvio nepažinsi, bet lais
valaikiu visuomet susitinkame ir pasidali
name kasdieninėmis smulkmenomis. Taip 
pat dalijamės ir lietuviška spauda. Dau
gumas lietuvių už drąsius žygius ir už 
parodytą šaltumą ir pasišventimą kautynėse 
yra apdovanoti karo kryžiais, kai kurie net 
su palme (už ypatingą narsumą)” (Draugas).

Sovietai neleidžia amerikiečiams aplankyti
į Lietuvą

Š. m. kovo 13 d., kaip praneša „Drau
gas”, Amerikoje gyvenantis Dr. J. Pruns- 
kis raštu kreipėsi į Sovietų ambasadą Va- 
shingtone, klausdamas, ar jis galėtų gauti 
vizą aplankyti Lietuvą. Sovietų ambasada 
jam tuojau atsakė; „... nors mes supran
tame jūsų vizito svarbą, mums gaila jus 
informuoti, kad mes nesame pozicijoje 
jums pagelbėti šiame reikale”.

Lietuviškai - angliško žodyno 
reikalu

Pranešu visiems V. Pėteraičio lietuviškai- 
angliško žodyno įsigijimu suinteresuotiems, 
kad minimo žodyno laida jau baigiasi. Tau
tiečiai, norintieji minimą veikalą įsigyti, yra 
prašomi paskubėti. Žodynus galima gauti 
siunčiant pinigus betarpiai man arba pa
reikalavus išsiųsti išperkamu mokesčiu, taip 
pat per stovyklų platintojus.

Skubios emigracijos atveju užsakymas bus 
išpildytas pagreitintai: t. y. per 2—3 die
nas.

Žodyno kaina; Vokietijoje 22,30 DM., 
Anglijoje 22 šil. 6 p. ir kitur 5 dol.

Užsakiusiems ne mažiau 10 egz. duodama 
10% nuolaidos.

Gerb. platintojai prašomi už parduotus 
žodynus ko greičiau atsiskaityti.

Užsienyje gyvenantiems tautiečiams pra
nešu mūsų atstovų adresus:

1. Anglijoje: Mrs. L. Townsend, Back 19 
Crookes, Sheffield 10, Yorkshire, England.

2. Visiems kitiems kraštams: Miss E. Pė- 
teraitis, Y.M.C.A. Internal. Branch, 183 St. 
Catherine East, Montreal, Que. Canada.

Mečys Sutkevičius, Leidėjas
C13b) Mūnchen 9. Pilgereheimer 21/L

■ 

■

Netikiu ... nebuvo
Prieš porą metų pasirodžius vienai kultūros istorijos knygai, kurioje išvardin

ta. daugybė mūsų, šliupiškai tariant, „raštų ir raštininkų”, bet kurioje praleistas 
arba neteisingai apibūdintas ne. vienas, ir net stambokas, mūsų laikų rašytojas, 
vienas mūsų jumoristas, paskaitęs tą knygą, šitaip išvedžiojo;

— Netikiu. Nieku netikiu. Nieko nebuvo. Nebuvo nei Mažvydo, nei Daukšos, 
nei Daukanto, nei Valančiaus. Viskas tik prasimanymas. Jeigu nėra net ių žmo
nių, kuriems ranką pats spaudžiau, su kuriais Konrado kavinėje sėdėjau ar „bo- 
žegraikoje” stikliuką nulenkiau, jeigu nėra net tū žmonių, su kuriais lagery ne 
tik vienam kambary, bet tiesiog beveik vienoje lovoje gulėjau ir mačiau, kaip jie 
„gamino” literatūros kūrinius, tai ką bekalbėti apie kokius ten Mažvydus, Zab- 
lockius ir kitus. Nebuvo, nieko nebuvo. Viskas tik prasimanymas.

Tiek apie tą mokslo veikalą ir jumoristą.
*

Neseniai prancūzų knygų rinkoje pasirodė nelabai žinomo, bet dabar jau pa
garsėjusio žurnalisto Maurice Bardeche: knyga apie Vokietijos koncentracijos sto
vyklas. Joje liečiami daug šviežesni dalykai, negu Mažvydas ir Zablockis. Joje 
kalbama apie nacių kacetus, ir maždaug taip samprotaujama;

— Nebuvo tų koncentracijos stovyklų. Viskas tik propaganda. Nieko mes apie 
tas stovyklas nežinojome seniau. Jas išgalvojo tik pokario „politikieriai”. Nebu
vo nei kolaborantų Prancūzijoje ir už ką dabar tiek žmonių dar tebelaikoma 
Prancūzijos kalėjimuose ir it.

Nežinau, ar daug kas tiki Prancūzijoje tais „rimtais” išvedžiojimais dėl pa
čių kacetų. Bet faktas, kad Prancūzijoje vis smarkėja akcija už kolaborantų palei
dimą iš kalėjimų. Į tą akciją įsijungė, ir ne be sąryšio su šia knyga, garbingas 
rašytojas Franęois Mauriac, pats rezistentas, ir net grasina, kad vyriausybė ne
lauktų su kolaborantų paleidimu iš kalėjimų, nes „liaudis” pati gali bandyti juos 
išlaisvinti. Iš to galima būtų spėti, kad toji „liaudis” tikrai dar daugiau tiki Bar- 
deche išvedžiojimais, negu pats Franęois Mauriac. O ką bekalbėti apie Vokietijos 
gyventojus. Visiškai rimtas žmogus ir nebuvęs didelis nacis manęs klausia:

— Kaip jums atrodo Bardeche teigimai? „Da stimmt ja was nicht mit diesen 
KZ”.

— Nežinau, — atsakiau su filosofišku abejingumu, reikės paklausti mano prie- 
teliaus, kuris sakosi pats apie porą metų ten praleidęs. '

*
O dabar dar iš kitos operos.
Prieš porą savaičių klausau „Glos Ameryki”. Kaip žinia, JAV profesinės 

sąjungos šiuo metu renka medžiagą apie S. Sąjungos konclagerius, kurią ren
giasi pateikti JT.. Dalį tos medžiagos jau ir dabar skelbia visuomenei. Mums, 
žinoma, keista, kad kartais su tokiu vargu reikia laužtis į atviras duris. Juk, 
rodos, po Dalino-Nikolajevskio, Kravčenkos, Antoni Ekart (tarp kita ko šio pas
tarojo 1948 m. pabaigoje Švedijoje išėjusioje knygoje apie S. Sąjungos konclage
rius yra daug medžiagos ir iš Lietuvos deportuotųjų gyvenimui pavaizduoti. Pav. 
jis plačiai aprašo Kauno žydų ligoninės direktoriaus Dr. Bergerio išgyvenimus) 
ir daugybės kt, nekalbant apie Albrechto ir kf. mažesnės vertės leidinius, rinki
mas medžiagos apie S. Sąjungos konclagerius tikrai yra veržimasis į atviras du
ris. Bet įtikinti nelengva, ne tik tokius jau iš viso netikėlius, kaip Wallace ar 
„raudonasis” Canferburryo dekanas, kurie iš viso, atrodo, jokio tikėjimo nepripa
žįsta, bet įtikinti nelengva ir tuos paprastus žmonelius, kuriems juk tikėjimas yra 
kasdieninė duona ir dar už duoną brangesnis. Seniau iš visų Kristaus mokytinių 
tik vienas Tomas buvo toks netikėlis, dabar, atrodo, iš to paties skaičiaus vos 
vieną tikintį surastum.

Bet grįžkim prie to „Glos Ameryki”. Pasakoja vienas rytinių buv. Lenkijos 
„kresų” pilietis. Pagal karo metu tarp egzilinės lenkų vyriausybės ir S. Sąjungos 
sudarytą sutartį S. Sąjunga pasižadėjo visiems Lenkijos piliečiams leisti išvažiuoti 
iš S. Sąjungos. Ta proga pasinaudojo ir tas pilietis, kuris anksčiau dirbo vie
noje darbo stovykloje Arclmngelsko rajone. Nekartosiu jo viso pasakojimo, ko
kios ten gyvenimo sąlygos, arba teisingiau pasakius, kokios ten mirties sąlygos, 
— jos mums daugiau mažiau žinomos — priminsiu tik paskutinį jo atsisveikinimą 
su ta darbo stovykla. Vienas senyvas profesorius rusas, atsisveikindamas su juo, 
jam pasakė:

— Tu išeini J laisvę. Žinau, kad tavim niekas netikės, bet vis vien pasižadėk 
visų čia liekančių vardu skelbti pasauliui, kaip mes čia gyvenam.

Tą pažadą ir vykdo tas laimingasis, atsidūręs laisvėje.
Ar daug kas juo patikės šiame netikėlių pasaulyje? That is the question.
Ar daugiau patikės juo ir šimtais tūkstančiais kitų, kurie sako, kad buvo ir 

yra, ar daugiau patikės tais, kurie, kaip Bardeche, sako, kad nebuvo kacetų Vo
kietijoje, ir šimtai tūkstančiai tų, kurie sako, kad nėra konclagerių S. Sąjungoje? 
Iš to netikėlių pasaulio greičiau galima laukti netikėjimo) kaip tikėjimo. Seniau 
žmonės greičiau' patikėdavo .dievų vestuvėmis, negu kad dabar patikti, kad dukart- 
du yra keturi. K. STROPUS*
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Ieškojimai
IRO ieškojimų įstaiga Arolsen/Kassel 

ieško šių asmenų;
ENDZELIS Petronėlė, gim. 1908. 8. 7, Kre

tingoje, paskui. metu 1 gyv. Halber
stadt e;

ERLICKAITE Rozalija,* gim. 1917 m. 
Viekšniuose, gyv. Latvijoje, buvo de
portuota į Vokietiją;

TAMASAUSKAS Vacys, gim. 1901. 4> 8, 
Telšių apskr., paskut. metu gyv. Vo
kietijoje;

VIKSRAITYTĖ Danutė, gim. 1929 m., pa
skut. metu gyv. Dauba, Post Woken, 
CSR;

VIKSRAITYTĖ Larisa, gim. 1936 m., pa
skui. metu gyv. Dauba, Post Woken, 
CSR.

NAVAKAITIS, Petras, gimęs 1923 m. 
Rygoje;

NIKŠTAITIS, Anus, 83 m. amž., paskutinės 
žinios iš Metterauetten, Šilutės aps.;

NOVIKAS, Antanas, gimęs 1894 m. Lietu
voje;

NOVOZILOVIENĖ-Mongirdaitė, Elena, 70 
m. amž.,.gimusi Raseiniuose, paskuti
nės žinio iš Halle;

NOVACIUS, Viktoras, gimęs 26. 7. 23 m,
PAPECkIeNĖ, Ona, gimusi 1905 m. Akrne- 

nynkm., Kalvarijos vis., Marijampolės 
aps.;

PAPROCKIENĖ, Birutė;
PASELTIENĖ, R. Hana, gimusi 14. 6. 03;
PETRAITIS, Jegor, gimusi 1919, paskut. 

gyv. vieta Šiauliai, paskut. žinios — iš 
Zremiteui. Balau apsk.;

PETRAUSKAITĖ, Petronėlė, gimusi 1920 
m. Šilsody prie Gražiškių, ptakut. ži
nios iš Nebenstedt b. Dannenberg

POLUKORDIENĖ-Šarkauskaitė, Ada, 36 m. 
amž., gimusi Lietuvoje, pask. žinios iš 
Vokietijos:

MATUTIENĖ, Kazimiera, gimusi 1919 m. 
Salantuose, atrodo buvo sov. zonoje, 
Vokietijoje; . •

VYSNIAUSKAS, Jonas, gimęs 8. 9. 1921 m.
Turčionyse, Sakių aps.;

WASCHKAU, Otto, gimęs 4. 6. 1904 m. 
Klaipėdoje, 1937 m. areštuotas už ne
legalų įvykimą į JAV ir deportuotas 
4. 5. 1938 m. į Dortmundą, Vokietija;

LENKEVICIUS. Ona,' gimusi 1900 Essene, 
paskut. gyv. vieta Kaunas;

MITRULEVIČ1ENĖ - Kašubaitė, Antanina, 
gimusi 21. 4. 05. Lietuvoje, pask. gyv. 
vieta Prienai;

SIMKIENĖ-Stefanovicz, Helena, gimusi 1910 
Vilnioje.

„The Tough t” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Anairs 
Division * License No UNDP 203 * 
Appears 3- times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingerf, Postfach 2, US-Zone, 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 ♦ Printed 
by Verlagsdrųckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen. Schrannenplatz 6.

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinės 
Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 203
* Leid. Vasaitis. Vyr. red. V. Meškaus
kas * Redakcija straipsnius taiso bei 
trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų 
rankraščių nesaugo * Prenumerata Vo
kietijoje mėn. paštu 3.50. per platintojus
3.—, į užsienį 4.50 DM. Atsk. num. 30 pi.
* Skelbimai iki 10 petito eil. 3.— DM. 
kiekviena sekanti eil. 25 pf, užuojautos, 
sveikinimai, padėkos 5.— DM, paieškoti- 
mai 2 — DM * Ein. s-ta Volksbank Mem
mingen '9149 * Adr. Mintis Memmingen,

Postfach 2, Tel. 2677.

?. - ' ■ .t

4


	C1BLNB1F85FC41-1949-Geg.4-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1949-Geg.4-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1949-Geg.4-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1949-Geg.4-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

