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Berlynas (Dena). Blokados atšaukimui 
paminėti Berlyno seimelis ketvirtadienį su
sirinks iškilmingo posėcįžio. Jame dalyvauti 
pasižadėjo ir amerikiečių bei britų kariniai 
gubernatoriai generolai Clayus ir Robert- 
eonas. Prancūzų gubernatorų Koenigą at
stovaus gen. Noiret. Laukiama, kad posėdy
je kalbės generolas Clayus, kuris ta proga 
atsisveikins su berlyniečiais.

Ketvirtadienį Berlyno vakariniai' sektoriai 
bus išpuošti vėliavomis. Puošiamas taip pat 
ir rytinis sektorius dėl... sekmadienį įvyk- 
siančitį rinkimų į komunistinį 
kongresą”.

Ketvirtadienį vakarinių Berlyno 
mokyklose bus nedarbo, diena.

Bonnos parlamentinės tarybos 
trinkas Dr. Adenaueris šiandien 
britų lėktuvu skrenda į Berlyną i 
Berlyno seimelio iškilmingame 
blokados atšaukimui paminėti.'

įsakymai paskelbti: blokada panaikinta
Berlynas (Dena). Sąjungininkų komendan

tūra Berlyne pavedė Berlyno vyr, burmis
trui prof. Reuteriui ryšium su kontrbloka- 
da patvarkytus pašto, susižinojimo, tran
sporto ir prekybos suvaržymus panaikinti 
gegužės 12 d. 00,01 vai.

Burmistrui pavesta ryšium su tuo įsaky
mu atitinkamai painformuoti policiją ir ma- 

' gisfrato skyrius.

Berlyno centrinis bankas paskelbė, kad nė 
viena Berlyno firma neturi teisės Vakarų 
Vokietijoje pirktis prekių, jei ji negaus 
Berlyno magistrato leidimo. Jokios prekės į 
Berlyną nebus įleidžiamos, jeigu' nebus ly
dimojo rašto. Tai reikalinga esą dėl to, 
kad Berlyno neužplūstų nereikalingos ir 
menkavertės prekės.

Vakarinių zonų geležinkelių direkcija pa
ruošė planą, pagal kurį į parą su Berlynu 
palaikys ryšius 13 prekinių ir 5 keleiviniai 
traukiniai.

Amerikiečių karinė valdžia paskelbė, kad 
gegužės 12 d. iš Berlyno į Helmstedtą, bus 
pasiųstas patrulis, kurio tikslas bus pagel-

, liaudies

sektorių

pirmi- 
specialiu 
dalyvauti 
posėdyje

bėti sustojusiems amerikiečių automobi

liams, jeigu 
patrulis grįš 
trulto galės 
automobiliai.

Berlyno blokadai panaikinti atitinkamą 
įsakymą išleido ir sovietų karinis guberna
torius Ouikovas.

Britų ir amerikiečių kompetentingos įs
taigos prekių transportaims į Berlyną yra 
numačiusios laiką iš trečiadienio į ketvir
tadienį 24 vai. pasibaigus (0 vai.). Ar tuo
jau pat bus leistas ir keleivių susisiekimas, 
kol kas dar nežinoma. Kiekvienu atveju bus 
reikalingi tarpzonitiiai pasai. Tokie pasai 
vakariniuose Berlyno sektoriuose bus iš
duodami be apribųjimų. Gi Rytų zonos įs
taigos tokius tarpzoninius pasus ketina duo
ti tik būtinam reikalui esant.

Gegužės 12 d. Berlyne numatoma iškil
mingai praleisti. Miesto parlamentas yra 
nutaręs susirinkti nepaprasto posėdžio. Ta
čiau Berlyne baiminamasi, kad ir po blo

kados panaikinimo susisiekimas tarp sovie
tų zonos ir Berlyno ir toliau liks suvaržy
tas. •

i Maskvai nėra sensacijos
Maskva (Mm). Vienintelė pasaulio sosti

nė, kur sutartas blokados panaikinimas ir 
keturių konferencija Paryžiuje nesukėlė jo
kio susijaudinimo, yra Maskva. Sovietų 
spaudoje beveik nieko nėra rašoma apie 
Vakarų valstybių ir Sovietų Sąjungos būsi
mą politiką. Tuo klausimu Tasso paskelb
tas 35 eilučių komunikatas spaudoje nebu
vo išryškintas antraštėmis ar vietos parin
kimu.

Maskvos radijas taip pat labai santūrus. 
Jis pabrėžė sovietų „taikos politiką” ir tik
rą Maskvos norą su JAV susitarti visais 
ginčijamais klausimais, neišskiriant ir Vo
kietijos klausimo.

Londonas (Dena). Iki kovo 31 d. D Bri
tanija oro tiltui į Berlyną išlaikyti išleido 
5.850.000 svarų sterlingų. Į savaitę tam rei
kalui vidutiniškai išleidžiama 200.000 sv. str.

Šanchajus (Dena/Reuteris). Stiprūs komu
nistų dalinių grupavimaeis ir ruošimasis 
prieš Šanchajų leidžia tarti, kad miestui 
gresia tiesiogis komunistų puolimas. Ko
munistų daliniai ypač prisiartino prie mies
to, kai jiems pasisekė už 200 km nuo Šan
chajaus pralaužti tautinės kiniečių kariuo
menės gynimosi linijas. Kai kuriose vieto
se komunistai prie Šanchajaus prisiartino 
per 50 km. Iki šiol tautinės Kinijos kariuo
menei. pasisekė visus jų tolesnius pasistū
mėjimus atremti. Tačiau paskutinės žinios 
skelbia, kad komunistų daliniai kai kuriose 
vietose yra prisiartinę prie Šanchajaus per 
25 km.

Šanchajaus nuotaikas geriausiai atvaiz
duoja Kinijos pinigo vertės kritimas: pa
skutinėmis dienomis, pasak AP, už vieną 
amerikiečių dolerį buvo mokama 4,5 aukso 
juanų. Tačiau ir tų juanų apyvartoje nėra 
perdaug. Pinigo vertei nepaprastai kritus, 
darbininkams atlyginimai mokami natūra, 
daugiausia prekėmis, tarp kita ko dantų 
šepetukais ir pelėgaudžiais.

Tautinės Kinijos aviacija paskutinėmis

Ruošiasi keturių konferencijai
Paryžius (Dena/Afp). Vakąrų valstybių 

atstovai šią savaitę Paryžiuje pradės pasi
tarimus dėl keturių konferencijos, kuri čia 
turi įvykti gegužės 23 d. „Palais de Marb
le Rose” Focho alėjoje. JAV atstovaus Dr. 
Jessupas ir užsienio reikalų ministerijos 
ekspertas Sovietų Sąjungos reikalams Ch. 
Bohlenas.

politikų pažiūrą Į dabartinę būklę. Kadangi 
vokiečiai savo atstovo Paryžiaus konferen
cijoje neturės, tai tiems pasitarimams ski
riama didelė reikšmė.

L Paskutine valandą J
♦ Bonn oje posėdžiaėjanti Vakarų Vo

kietijos parlamentinė taryba, nakt| į sekma
dienį priėmusi 53 balsais prieš 12 V. Vokie
tijos konstituciją, šią naktį priėmė rinkimų 
įstatymą ir Bonnos miestą išrinko laikinąja 
V. Vokietijos sostine.

Rinkimų įstatymas numato, kad 200 at
stovų bus išrinkti balsų dauguma 200 rin
kimų apylinkėse, kiti 200 pagal atskirų 
kraštų sąrašus proporcine sistema. Naujai 

, išrinkti federacinio seimo atstovai išrinks 
prezidentą. Rinkimų įstatymas pravestas 36 
socialdemokratų ir kitų mažesnių partijų 
balsais. Prieš balsavo 28 krik. dem. atsto
vai, Bonnos miestas sostine išrinktas 33 
balsais prieš 29 balsus, atiduotus už Frank
furtą.

Parlamentinė taryba dar nutarė, iki ga
lutinai paaiškės Berlyno dalyvavimas Va
karų Vokietijos federacijoje, pakviesti į 
federacinį seimą 15 Berlyno atstovų pata
riamuoju balsu.

Laukiama, kad Vakarų gubernatoriai ry
toj patvirtins konstituciją ir rinkimų įsta
tymą.

♦ Dar nepatvirtintomis žiniomis iš Ai- 
taros (Persijoje), Kaspijos pajūryje tarp- so
vietų ir pęrsų patrulių įvyko smarkus susi
šaudymas. Sovietai buvo įsiveržę į Persijos 
teritoriją.

♦ Reuteris praneša iš Ženevos, kad ba
landžio mėn. 20.456 DP išvažiavo iš Vokie
tijos ir Austrijos į JAV, Kanadą, Australiją 
ir Braziliją.

♦ Vakar Paryžiaus policija susėkė slap
tą komunistų spaustuvę ir didelį ginklų san
dėlį, kuriame tarp kitų rankinių ginklų 
rasti ir 25 kulkosvaidžiai. 5 asmenys suimti.

♦ JT Saugumo Tarybos posėdyje sovie
tų delegatas Malikas pasiūlė Triesto guber
natoriumi paskirti viena šveicarų pulkinin
ką. Už tą pasiūlymą balsavo tik jis ir Uk
rainos delegatas. Kiti 9 ST nariai nuo bal
savimo susilaikė. Kaip žinoma, Vakarų vals
tybės yra nusistačiusios Triestą grąžinti 
Italijai. Klausimas lieka toliau ST dieno
tvarkėje.

♦ Vienas Austrijos radijo siųstuvas per
duos BBC transliacijas serbų, vengrų, kroa
tų, čekų ir italų kalbomis.

♦ Britų karinė vyriausybė oficialiai pra
nešė Čekoslovakijai, kad ji suteikė azilo 
teisę Čekoslovakijos konsulato Hamburge 
prekybos atache Hašekuj, kuris su žmona ir 
dviem vaikais atsisakė grįžti. Hašekas pri-

r atpažino nuo 1945 m. dirbęs Čekoslovakijos 
generalinio štabo II (špionažo) sk. pavedimu.

♦ Airijos parlamentas visais balsais priė
mė rezoliuciją, reikalaujančią, kad D. Bri
tanija „baigtų šiaurinės Airijos okupaciją”.

♦ Netoli Azamo (Indijoje) autobusas su 
vestuvių svečiais įvažiavo į grovį. Iš 36 
keleivių 15 žuvo. Kiti sunktai sužeisti. Tik 
jeuuavedžiai išliko visai sveiki.

15 Berlyno atstovų pata-

Vakarų gubernatoriai ry-

Bevinas tariasi su vokiečių politikais
Berlynas (Mm). „Nuo 1945 m. niekad aš 

dar nebuvau taip optimistiškas ir linkęs 
manyti, kad tikrai mes galime pradėti su 
pasiruošimu taikai”, pasakė D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeris Bevinas Oatovo 
aerodrome oro tilto -personalui. „Dėka jū
sų pastangoms su didesniu pasitikėjimu ir 
atkaklumu galėsime vykti į Paryžiaus ke
turių konferenciją.

Vakarinių Berlyno sektorių miesto valdy
bos tarnautojams jis pareiškė, kad Pary
žiaus konferencijoje gegužės 23 d. jis pasi
sakys už Vokietijos laisvę ir demokratiją.

Spaudo atstovams Bevinas pareiškė, kad 
Vokietijos problemai išspręsti yra tik vie
na bazė; demokratija, laisvė ir kurtuazija.

Iš Berlyno Bevinas atvyko į Vakarų Vo
kietiją. Jis nusileido su savo lėktuvu Mel- 

OsnabrUcko, kur tarsis su Robert- 
vokiečių politikais. Manoma, kad 
nori pasiitiformuoti apie vokiečių

Įėję prie 
šonu ir 
Bevinas

Vokietijos ateitis Vakaruose
New Yorkas (Dena). Didžioji dalis JAV 

spaudos savo komentaruose dėl būsimus 
Paryžiau® konferencijos sutinka, kad sovie
tų derybų taktika veikiausia sieks to, idant 
būtų sužlugdytas sėkmingas vokiečių sava
rankumo rutulojimasis ir užkirstas kelias 
Vokietijos dalyvavimui laisvųjų tautų ben
druomenėje.

Kai kurie laikraščiai mano, jog sovietai 
tikisi savo pralaimėjimą Berlyno blokados 
klausimu atpirkti, kad jie į vokiečių vy
riausybę infiltruos komunistus ir Vokieti
joje ilgainiui sudarys tokius santykius, kaip 
kad buvo sudarę satelitinėse valstybėse. Ki
ti laikraščiai įspėja dėl to, kad kai kurie 
vokiečiai, kaip tik gali norėti 
dėjimo tarp Rytų ir Vakarų.

„Star Telegram” rašo; „Ta 
apie kurią yra kalbama, negali 
tūrių didžiųjų konferencijos į
džiųjų konferenciją, kurioje Vokietija būtų 
tuo penktu didžiuoju. Jeigu konferencijoje 
sovietai pasiūlys atitraukti okupacines ka
riuomenes ir sudaryti visai Vokietijai cen
trinę tarybą, tai vis tik galima tikėti, kad

plyšio padi- 
ą 

konferencija, 
virsti iš ke- 

penkių di-

Stalinas siūlo Trumanui susitikti?

bus pakankamai demokratiškai nusiteikusių 
vokiečių, kurie, parodžius gražų sujungtos 
Vokietijos blizgutį, nebus apakę ir aiškiai 
įžiūrės komunistų pavojų. Vokietijos atei
tis yra Vakaruose ir, būtent, ji turi jaustis 
tų Vakarų dalimi.”

„Evening Bulletin”, išvadžiojimus baigia 
®u nurodymu: „Mes tikime, kad mūsų val
stybės vyrai derybose su rusais neišleis H 
akių galimybės, jog per ketvirtį šimtmečio 
atsistačiusi Vokietija, bet ne Sovietų Sąjun
ga gali sukelti grėsmę”.

„Christian Science Monitor": „Vokiečiai 
bijo rusų labiau už Vakarų sąjungininkus, 
bet jie. neatsisakys Maskvą skatinti prieš 
Paryžių, Londoną ar Wahingtoną arba a: ‘ 
Maskvos pagalba suskaldyti kitų vienybę... 
Ir vis tik šiuo metu būklė yra palanki, nes 
ir vėl grįžta jėgų pusiausvyra, kurt buvo 
grąžinta stiprumu, kantrybe ir ištverme. 
Jeigu ji bus ištaikyta, galima bus susitarti 
Europoje dar platesne baze. '

Paryžius (Dena/BBC). Laukiama, kad Va
karų užsienio reikalų ministerial Paryžiu
je susirinks jau gegužės 20 d., kad savo 
tarpe aptarus laikyseną būsimos 4 užs. reik, 
min. konferencijos metu.

Amerikiečių užs. reik. min. D. Achesoną 
j konferenciją lydės Dr. P. Jessupas ir Ro
bertas Murphys.

Beviną lydės gen. Robertsonas bei jo po
litinis patarėjas Chr. Steelis ir Vokietijos 
skyriaus vedėjas užs. reik. min. sir L Kik- 
patrickas.

dienomis išvystė savo aktyvumą. Stiprūs 
aviacijos daliniai puolė komunistų aviaci
jos bazes, karinius įrengimus ir įmones Pe- 
kinge, Mukdene ir Sausio provincijos sosti
nėje Tajuane.

Kiek neaiški būklė yrą centriniame Kini
jos fronte. Vieni šaltiniai teigia, kad tau
tinės Kinijos daliniai pradėjo priešpuolį ir 
turėjo sėkmės. Nančangas tebesąs tautinės 
kariuomenės rankose.

Einąs tautinės Kinijos prezidento parei
gas Licungjenas pareiškė, kad dar nevėlu 
pilietinį karą Kinijoje baigti. Tačiau jei 
komunistai toliau veržtųsi į pietus, tai tas 
turėtų paskatinti vyriausybę labiau įtempti 
pasipriešinimą.

Prieš keletą dienų prezidentas Li pagra
sino, kad jis išvyks iš Kinijos, jeigu Ciang- 
kaišekas bandytų ir vėl grįžti prie valdžios.

Iš Pekingo patirtos ir pirmosios komu
nistų , reakcijos į Vakarų valstybių sutiki
mą užmegsti su komunistų vyriausybe bet 
kokia forma santykius. Komunistų sluogs- 
niai Pekinge teigia, kad Vakarų valstybės, 
norėdamos užmegsti su komunistais santy
kius, pirmiausia turėtų nutraukti savo dip
lomatinius santykius su kuontiutango vy
riausybe ir atitraukti iš Kinijos savo gin
kluotas pajėgas. Be to, esą, komunistų vy
riausybė reikalauja, kad britų vyriausybė 
dėl britų laivų Jangcės upėje atsišaudymo 
turi atsiprašyti ir sumokėti komunistams 
padarytuosius nuostolius. Tie sluogsniai 
teigia, kad D. Britanija neturi teisės Jang- 
cėje taikyti savo laivų. Komunistai sutinka 
užsienio prekybininkams teikti apsaugą.

Esą, kiniečių komunistų partizanai vi
siškai apsupo britų Hongkongo koloniją. 
Britų daliniai Hongkonge esą taikomi pa- 
ruošties būklėje. Britų Hongkongo guber
natorius paragino vietos gyventojus pasi
ruošti blogiausioms sąlygoms. Tačiau pani
kai nesą pagrindo.

Paskutinėmis žiniomis trys komunistų 
armijos pradėjo pulti Šanchajaus i>vn«jo po
zicijas. Nacionalistų daliniai giriasi visus 
puolimus ataušę.

Afrikai gresia luodasls gavotus
* New Yorkas (Dena/Reuteris). Pietų Afri
kos Unijos ūkio ir kasyklų ministeris Lou- 
was JAV užsienio prekybos tarėjo suruoš
tame priėmime pareiškė, jog yra pavojus, 
kad Pietų Af rika „gali patekti j juodo pro
letariato rankas, 
nistų įtakoje”.
, Pietų Afrikos būklė yra tokia, kaip kad, 
sakysime, jeigu 
būtų pastatyti prieš 130 milijonų juodųjų. 
„Mes stovime Europos civilizacijos prieki
nėje saugoje ir, atvirai sakant, mūsų nu
sistatymas " yra toks, kad Unijos' kontrolė 
liktų tų rankose, kurie reprezentuoja Euro
pos kultūrą ir civilizaciją.”

kuris yra stiprioje kotnu-

JAV 30 milijonų baltųjų

Londonas (SI). Britų vakarinis „The Peo
ple” laikraštis tariasi sužinojęs, kad Stali
nas pasiuntė JAV prezidentui Trumanui 
slaptą raštą, kuriuo pasiūlė susitikti ir iš
spręsti pasaulio problemas.

Iki šiol Trumanas neatsakęs nei teigia
mai, nei neigiamai, tik prasitaręs, kad jis 
tokiam susitikimui pritartų tik tuo atveju, 
eigų būtų sėkminga užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencija ir į tą susitikimą bū
tų pakviesti Queuille ir Attlee.

JAV mokys Europą dirbti x

Washingtonas (Dena), ERP administrator 
rius Hoffmanas pasisakė už tarptautinį ži
nių pasikeitimą ūkio klausimais. ERP ad
ministracija turi tikslą pakelti Europai gy
venimo lygį, kad tuo būdu Europos tau
toms būtų duotas akstinas siekti didesnio 
darbingumo ir daryti didesnę pažangą.

Pasak Hoffmano, sekančių 12 mėn. būvyje 
į JAV atvyks iš įvairių specialybių sričių 
apie 200 grupių, kurios susipažins su ame- 
rikiečų metodais. Iš kitos pusės į užsienius 
važiuos amerikiečių technikai, kad ten pa
sidalytų savo žiniomis ir patyrimu. Dabar 
ECA siunčia į Europą jėgainių specialis
tus, kurie stengsis padidinti Europos kraš
tų energijos šaltinius.

Hoffmano vadovaujama įstaiga konstata
vo, kad vienas- Amerikos darbininkas pa
dirba dvigubai daugiau negu Europos dar
bininkas. Projektuojamas pasikeitimas spe
cialistais turi išaiškinti to reiškinio prie
žastis.

tikavo „per didelį valstybės kišimąsi” į pri
vačius verskis. Tame rašte toliau sakoma, 
kad eklezija su tam tikrais rezervais pri
pažįsta valstybės teisę suvalstybinti■ kai 
kurias pramonės šakas. Tačiau yra iškrai
poma natūrali tvarka, kAda pramonės nacio
nalizavimas padaromas visuotine ūkio sek
toriaus taisykle.

Katalikų eklezijos pažiūra yra ta, kad 
moderninės valstybės pareiga yra tarnauti 
privačia;! iniciatyvai, bei ne ją žlugdyti. Ga
mybos priemonių savininkai, vis tiek ar tai 
būtų privatūs asmenys ar bendrovės, turi 
būti savo sprendimų viešpačiais.

Margareta pas Popiežių
Rymas (Dena-Reuteris-BBC). Šiuo 

Italijoje viešinti anglų kunigaikštytė 
garėta vakar buvo priimta Popiežiaus,
tai jai pagerbti pusryčius buvo iškėlęs pre
zidentas Einaudis.

Britų angliakasiai streikuoja
Manchesteris (Dena/Reuteris). Lancashire 

angliakasių streikas išsiplėtė. Šiuo metu 50 
kasyklų streikuoja 36.000 angliakasių.

metu
Mar-
Prieš

Katalikų eklezija prieš nacionalizavimą

Vatikanas (Dena/Reuterfe). Popiežius Pi
jus XII tarptautiniam katalikų darbdavių 
kongresui pasiuntė raštą, kuriame jis kri-

IRO {javo 12 laiviL
New Yorkas (Ap). Tarptautinei pa

bėgėlių organizacijai (IRO) yra per
duoti disponuoti 12 amęfikiečių ka
riuomenės dalintų transporto laivų. 
Tais laivais dar gegužės mėn. į JAV 
galės būti išgabenta 10.000 DP. Iki 
šiol pagal JAV kongreso priimtąjį 
DP įstatymą | JAV (važiavo 33.429 
pabėgėliai.

Keturių konferencijoje dalyvaus Dullesas
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” informuoja, kad respublikninkų par
tijos užsienio reikalų tarėjas Porteris Dul
lesas priėmęs prezidento Trumą no kvietimą 
dalyvauti Paryžiaus užsienio reikalų minis- 
terių konferencijoje, kur jis būtų JAV de
legacijos tarėju.

Senas metodas
Hamburgas (BBC). Čekoslovakijos pre

kybos atache Hamburge paprašė britų ka
rinės vyriausybės leidimo negrįžti bei pa
silikti Hamburge. Jis pareiškė, kad jam at
sisakius įstoti į komunistų partiją, jis buvęs 
priverstas šnipinėti.

Ispanija randa draugu
Lake Succesas (Ap). JT pilnaties politinė 

komisija 25 balsais prieš 16 balsų, 16 bal
sų susilaikius, priėmė Brazilijos, Bolivijos, 
Kolumbijos ir Peraus siūlymą, kad JT na
riams būtų leista laisvai turėti diplomati
nius santykius eu Ispanija. Tarp balsavu
siųjų prieš, be vadinamo Rytų bloko,, bu
vo ir penkios lotyną Amerikos valstybės: 
Kostarika, Gvatemala, Meksika, Panama ir 
Urugvajus.

Tačiau abejojama, ar JT pilnatyje tas 
siūlymas gaus dviejų trečdalių balsų dau
gumą. Jeigu tas siūlymas būtų priimtas, tai 
tas reikštų, kad JT 1946 m. rezoliucija yra 
žymiai sušvelninta. Daugelis lotynų Ameri
kos valstybių aplamai tą rezoliuciją igno
ravo.

Lenkijos pateiktoji rezoliucija., kurioje 
buvo siūloma prieš Franco Ispaniją taikyti 
dar aštresnes priemones, svarstant papunk
čiui, buvo atmesta nuo 29 iki 39 balsų dau
guma.

Mrs. Stone, JAV moterų rinkikių pirmo
ji vicepirmininkė, pasakė, kad jų organi
zacija įsitikino, jog Atlanto paktas yra rei
kalingas pasaulio taikai išlaikyti, kol Jung
tinės Tautos bus pajėgios taiką. apsaugoti.

Vengriją apniko šnipai •
Budapeštas (Dena/Afp). Vengrijos užsie

nio reikalų rninfeterija Jugoslavijos pasiun
tinybei įteikė notą, kurioje reikalaujama, 
kad Jugoslavijos įstaigos sustabdytų savo 
prieš Vengriją nukreiptą sąmokslą.

Notoje Jugoslavijos vyriausybei priekai
štaujama, kad 1949 m. balandžio mėn. ji 
apmokiusi ir pasiuntusi į Vengriją per 
šimtą Horčio režimo šalininkų šnipinėjimo 
tikslais. Dabar jie esą suimti.

JAV moterys už Atlanto paktą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Dvi ame

rikiečių moterų reikšmingos organizacijos, 
JAV moterų rinkikių lyga ir moterų klubų 
susivienijmas, senato užsienio reikalų ko- 

I misijoje pasisakė už Atlanto paktą.

„Laimingi” piliečiai „remia” gavo vyriau
sybę

Frankfurtas (Dena). Gegužės 3 dieną so
vietai buvo paskelbę ketvirtą Sovietų Są
jungos atstatymo vidaus paskolą, kurios 
sumą buvo dvidešimt ' milijardų rublių. 
Leipcigo radijas praneša, kad 3,8 milijar
dais rublių pasirašyta daugiau, negu buvo 
reikalinga. Todėl Sovietų Sąjungos finansų 
ministerija paskelbė paskolai pasirašyti ter
miną išėjus.

1
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Tarptautinė padėtis

Rapallo 
vaiduoklis

Europos Taryba
ketvirtadiėnį St. Jameso rūmuose 
10 Europos valstybių; Belgijos, 
Prancūzijos, D. Britanijos, Airi-

Belaukiant užsienio reikalų ministerių 
konferencijos Vakaruose girdisi būg- 

■ šlavimų, jog sovietai padarys didelių 
nuolaidų, kad tik sukūrus vieningą Vo
kietiją ir ją vėliau įtraukus savo įta
kon. Ta proga prisimenama 1923 m. su
daryta Vokietijos Sovietų Sąjungos Ra
pallo sutartis ir Ribentropo Molotovo 
paktas. Ryšium su tuo ziirichiški* „Die 
Tat” rašo.

žfuropa bijosi ne tik komunizmo. Ją slė- 
.gia dar vienas slogutis-balmė, kad vokie
čiai pasisuk* į rytus. To* galimybės vai
duokli* dažnai meta savo šešelį anj visų 
pasitarimų dėl Vokietijos ateities. Apie jį 
kalba vokiečiai, apie jį kalba Ir nevokie- 
čiai. Vokiečių politikai, įkalbinėdami Vaka
ru* būti jiems nuolaidžiais, argumentuoja, 
kad priešingu atveju vokiečių masės pereis 
į Rytų pusę. Ir amžino Vokietijos pavojaus 
tezės šalininkai dabar pasisako prieš stip
rią' vieningą Vokietiją, nes, girdi, sustiprė
jusi Vokietija bus ne tvirtovė prieš Sovie
tų Sąjungą, bet galingas Maskvos eąjun- 

, gininkas. To argumento visado* griebiasi 
prancūzai, jei jiems pasakai, kad stipri Eu
ropa be Vokietijos neįmanoma. Prisimini
ma* Rapallo sutarties ir Ribentropo Molo
tovo pakto vaidenasi vokiečių ir vakariečių 
galvose Ir sukelia nemažą sąmyšį.

*
Istorinės paralelė* yra labai naudingi po

litinio suvokimo instrumentai. Tačiau jei 
jos neteisingai išvedamos, jos yra pavojin
gos-. a

Po 1. D. karo vokiečių rusų prieš Vaka
ru* nukreipto bloko idėja iš vokiečių po
žiūrio atrodė esanti vienintelė teisinga po
litika, kuri vėliau iš tikrųjų privedė prie 
taikingo* sutarčių revizijos. Tačiau tada 
politinės ir psichologinės sąlygos buvo vi-, 
•ai kitos. Politiniu požiūriu Sovietų Sąjun
ga tada buvo silpna, nugalėta valstybė, ne
tekusi, kaip ir Vokietija, daug žemių Ir ap
tūpta „cordon-sanitaire” (sanitarinės už
tvaros). Faktas, kad tariamai didžioji' Len
kijos valstybė sudarė dalį to „cordon-sani
taire” prieš Rusiją, o kartu ir prancūzų 
Vokietijos apsupimo sistemos dalį — vien 
savo buvimu ugdė vokiečių rusų solida
rumą.

Pereitą 
Londone 
Danijos, 
jos, Italijos, Luksetnburgo, Olandijos, Nor
vegijos ir Švedijos įgaliotiniai pasirašė Eu
ropos Tarybos statutą.

Naujoji Europos Charta buvo gerai pa
ruošta ir todėl ji be didesnių diskusijų bu
vo pasirašyta. Ji primena demokratinių val
stybių struktūrą, nes šalia vyriausybės sto
vi ir seimas, būtent, ji numato ministerių 
komitetą ir patariamąjį susirinkimą. I mi
nisterių tarybą kiekviena* kraštas siunčia 
po vieną savo minister!, į patariamąjį susi
rinkimą proporcingai! savo gyventojų skai
čiui: Belgija 6 atst, Danija 4, Prancūzija 
18, D. Britanija 18, Airija 4, Italija 18, Luk- 
semburgas 3, Olandija 6, Norvegija 4, Šve
dija 6; viso 87. Ministerių kom. posėdžiau
ja (laiptai, pat. susirinkimas viešai. Susirin
kimo kompetencija yra teikti ministerių ko
mitetui sumanymus, priimtu* % baUų dau
guma. Iš jos kompetencijos tačiau yra išim
ti visi klausimai susiję su kraštų apsauga. 
Taip pat ji nė kiek neaprėžia atskirų val
stybių suverenumo. Tarybos uždaviniai nė
ra preciziškai nustatyti. Londono ~ 
juos taip nustato; Ji turi duoti 
vienybės jausmo išraišką. ;

Taigi, gumma summarum: turime 
ną tarptautinę salę pasikalbėjimams, 
dangi jų iki šiol netrūko, o taip pat ir mė
gėjų pakalbėti, tai skeptikai mano, kad ta 
nauja institucija yra visai , nereikalinga. 
Praktiškai žiūrint, l naują, sambūrį prisidė- 
o tik dvi nepriklausančios Vakarų Europos 
unijai valstybės, vėliau dar gal prisidės 
Graikija ir Turkija. Švedai ilgai svyravo. 
Jų užsienio reikalų ministeris Undenas pa
aiškino, kad Švedija i ją tik todėl įstojo, nes 
os vyriausybė nutarė, jog negalima pra
leidi nė-vienos progos, kuri stiprina tai
ką. Švedai esą, įsitikinę, kad Europos ta
ryba 
kito*

„Times”
Europos

dar vie-
Ka-

turi atlikti svarbius uždavinius, kurių 
organizacijos atlikti negali.

Na, neturint plačios fantazijos sunku su
galvoti kaip Europos taryba, neturėdama 
politinė* kompetencijos ir negalėdama pa
žeisti atskirų valstybių suverenumo, gali 
tapti svarbiu taikos faktorium, kaip kad 
teigia p. Undenas. Bevina* pareiškė, kad 
Europos tarybos svarbumą patirsime tik jai 
už kelių mėnesių - susirinkus prancūzų 
Strassburge. Tada tik pasirodys ar Euro-, 
pos taryba pajėgs išspręsti svarbias pro
blemas ar tik apsiribos kultūrine veikla.

Kad Europa turi susivienyti,— aišku. Ne
seniai Indijos ministeris pirmininkas Neh- 
rus pareiškė: „Ilgą laiką visi politiniai įvy
kiai kilo iš Europos. Europa buvo ne tik 
visų politinių, dvasinių bei ūkinitą įvykių,

o taip pat politinio sąmyšio ir karų židi
nys. Dabar lapas pasikeitė. Svorio. įgijo ki
ti kontinentai. Azija, ir net Afrika, pasitrau
kė iš Europos įtakos”.

Londonas. Britų delegaciją l Europos ta
rybą sudarys 12 darbiečių, 5 konservato
riai ir vienas liberalas. Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad darbiečiai sutiko į delegaci
ją įsileisti konservatorių atstovus tik su są
lyga, kad l ją nejeitu Churchillis. Dabar 
konservatoriams delegacijoje vadovaus Ha
roldas McMillanas. Tarybos sekretorium 
numatytas prancūzų diplomata* C. Parisas, 
tuo būdu prancūzams teko garbė paskirti 
„europinį Trygvę Lie”. (Basler Nachrichten)

gįg TRUMPOS zmios=
AUSTRIJA

♦ Austrijos įstaigos nelegaliai j5er sieną 
l Vokietiją pasiuntė 2.500 Austrijoje gyve
nusių Rytų kilmė* vokiečių. (SI). (

♦ ČEKOSLOVAKIJA
* Iš gerai Informuotų šaltinių patina, 

kad Čekoslovakijos karo attache Vienoje 
majoras Silvestras Mifka pabėgo Į Vakarų 
valstybių okupuotą Austrijos dalį. (Up).

D. BRITANIJA
♦ Britai dėl silpnos sveikatos paleido į 

laisvę vokiečių1 generolus Rundstetą ir 
Straussą. Gi feldmaršalui Mansteinul teks 
stoti teisme. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Kaip ginamas Šanchajus
Londoniškio „New* Chronicle” korespon

dentą* Jack Percival iš Hongkongo kabeliu 
perdavė pranešimą apie padėti Kinijoje. 
Siame reportaže be kita ko rašoma:

„Šanchajaus likimas bus išspręsta* ant 
vietinės įgulos komendanto, generolo Tang 
En-po, rašomojo stalo. Taip man pasakojo 
svetimi kariniai stebėtojai, kurie netiki, kad 
šešių milijonų gyventojų miestą* 
galėtų būti apgintas.

Generolas Tangas, kuris įsakė 
korespondentus bausti mirtimi, jei 
šys tiesą apie 6000 britų ir 4000
čių padėtį, komunistam* pasiūlė miestą už 
10 mil. amer. dolerių. Sis pasiūlymas buvo 
perduota*, komunistam* dar tebestovint kai
riajame Jangcės krante. Tačiau komunistai 
jį ignoravo, tikėdamiesi Šanchajų paimti be 
sunkesnių kovų, vos tik jiems pavyks pa
siekti jo priemiesčius, nes Tangas ir jo ge
nerolai nuo komunistų bėga jau nuo pat 
Mukdeno.

Generolas Tangas, pamatęs, kad iš ko- 
| munistų nieko negaus, sušaukė Šanchajaus 
| pirklių susirinkimą, kuriame ji* pavaizda-

šiandien

svetimus 
jie para- 
amerikie-

vo artėjančio karo siaubingumą, kalbėda
mas apie plėšimus, karo Įstatymus ir liūd
ną prekybininkų ateiti, kuri lydės komunis
tų ižygiavimą.

Po to jis pirkliams pareiškė, kad jis, ga
vęs atitinkamą premiją, sutiktų miestą ne
ginti (atseit, miestas išvengtų sunaikinimo 
ir kitų karo pasekmių). Jis pareikalavo 2 
mil. amer. dolerių, kur^ų pagalba ji* galėtų 
savo kareivius įtikinti, kad jie, vos tik ko
munistams priartėjus, tvarkingai pasitrauk
tų iš miesto ir tuo bųdu plėšikavimo gali
mybes sumažintų iki minimumo. Pirkliai 
delsė, prašė laiko pasitarimams, ir pagaliau 
pateikė naują pasiūlymą: 10.000 oz. gryno 
aukso, t. y. apie 250.000 anglų svarų. Britų 
ir amerikiečių pirkliai taip pat buvo pa
kviesti į fondą įnešti atitinkamą dalį. Ta
čiau pasitarę su konsulatais, jie tą kvieti
mą atmetė, nes jiems buvo pasakyta, kad 
prisidėjimas prie to fondo reikštų dalyvavi
mą pilietiniame kare.

Kombinacijos dėl Šanchajaus likimo 
besitęsia.”

te-

Ginčai tarp Montgomery ir Lattre de Tassigny

... ■ ■ <*

Šiandien būklė yra kitokia. Sovietų Są
junga yra nugalėtojų pusėje, Ir ji yra ta 
valstybė, kuri visą laiką reikalavo Vokie
tijai žiauriausių taikos sąlygų. Ji gali klek 
tik nori pataikauti vokiečių nacionalizmut?ji 
vi* tiek yra beviltiškai sukompromituota vo
kiečių akyse. Vokiečiai negali užmiršti dar 
neužgijusių žaizdų, kurias padarė kaip tiik 
sovietai — pradedant v rytinių sričių anek
sija, baigiant plėšimais bei prievartavimais 
ir Berlyno blokada. Ji yra atsakinga už tą 
vargą ir skurdą, į kurį buvo įstumti milijo
nai rytų pabėgėlių. O jie tikrai padarys 
viską, kad tas nebūtų užmiršta. Pagaliau 
Lenkija, kuri šiandien valdo Vokietijos javų 
aruodu* ir Čekoslovakija, kuri išvarė 
3.000.000 .sudėtų vokiečių, šiandien nėra 
„buferinės" valstybės, kurias galima būtų 
pasidalinti, bet sudėtinės rusų valstybių sis
temos dalys. Sovietų priekinė sauga prie 
neapsaugotų Vokietijos sienų.

Kas gi gali būti naujo Rapallo bazė? 
Kaip Vokietija gali tikėtis, prisidėdama 
prie Rytų, patarnauti savo interesams? Vien 
tik faktas, kad Vokietija šiandien yra vie
nintelis Europos kraštas, kuris turi visišką 
Imunitetą prieš komunizmo bacilas, (rodo, 
kad vokiečių posūkio l Rytus laukti neten
ka. Juk jei šiandien visur vokiečių komu
nizmas, kur jo neparemia rusų, durtuvas, 

• neteko bet kokio* įtakos, tai tat neturi jokio 
socialinio ar ideologinio pagrindo. Niekur 
kitur pasaulyje nerasime tokių gerų dvasi
nių ir socialinių sąlygų komunizmui bu
joti, kaip Vokietijoje. Juk Vokietija nuo ka
pituliacijos iki valiutos reformos-galėjo būti 
tikrai ideali komunizmo bacilų perykla, o 
vis dėl to visi čia (vykdyti rinkimai iš ti
krųjų tai nebuvo plebiscitas prieš komuniz
mą. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų tai 
buvo plebiscitą* prieš komunizmą, 
prieš Rusiją.

ne- 
bet

Šveicarų laikraščio „Die Tat” specialus 
korespondentą* iš Paryžiaus praneša, kad 
jau kuris laikas tarp feldm. Montgomery 
(Vakarų Europos gynybos komiteto pirmi
ninko) ir generolo Lattre de Tassigny (Va
karų Europos kariuomenės vado) vykstą 
ginčai dėl kompetencijos. Sis ginčas taip 
apsunkinąs bendradarbiavimą, kad jis be
veik iš viso jau nebėra įmanomas. Net Pran
cūzijos min. pirm. Queille vienam savo pa
tikimam draugui pareiškė, kad Fontaine
bleau (Vak. Ew. kariuomenės vyr. štabo 
būstinė) jam sukelią* dvigubai daugiau rū
pesčių, negu visos kitos problemos. Dauge
lio kompetentingų stebėtojų nuomone, sklan
daus Vakarų Europos gynybos sistemos 
bendradarbiavimo nelauktina net tada, jei 
ai vadovauti būtų pastatytas ir kuris nors 

iš amerikiečių generolų.
Ginčo istorija yra tokia: Praeitų metų 

spalio mėnesi, generalinio štabo komitetui 
pradėjus ruošti reikalingas instrukcijas, 
britų atstovai pradėjo lordą Montgomery ir 
o kolegas spausti, kad būtų pakeistas Mont

gomery posto pobūdis. O pagal ankstyves
niuosius susitarimus, dėl kurių buvo susi
tarta rugsėjo mėnesi, Montgomery teturėjo 
tik pirmininkauti taip vadinamai vyriausių- 
ų vadų tarybai susidedančiai iš generolo 

Lattre de Tassigny, a'viacijo* maršalo J. M. 
Robbo ir viceadm. R, Vąujardo.

Šių metų pradžioje generalinio štabo ko
mitetas, britų spaudžiamas, nutarė, kad mi
nėtosios tarybos vadu turi būti lordas 
Montgomery, ir tuo būdu gen. de Tassigny, 
marš. Robbas ir adm. Vaujardas padaromi 
jo pavaldiniais. Susitarimo dokumente nu
rodoma, kad visi trys vyriausieji vadai, ne
sutikdami su Montgomery strategija arba 
taktika, neturi teisės patys sušaukti genera
linio štabo komitetą. Tuo būdu, lordui 
Montgomery suteikta teisė, Vakarų Unijos 
kariuomenei eventualaus karo atveju vado
vauti taip, kaip jam patinka.

Gen. Lattre de Tassigny per Prancūzijcfe 
vyriausybė pareiškė eilę protestų, nes jo

žodžiais, jis esąs pasmerktas visiškam pa
syvumui tuo metu, kai Prancūzijos likimas 
galis būti statomas ant kortos, o prancūzų 
įnašas žmonėmis ir medžiaga žymiai pra
lenktų britų įnašą.

Todėl yra pagrindo spėlioti, kad Prancū
zijos gynybos minister!* Ramadier paskuti
niojo signatarinių valstybių posėdžio metu 
dėjo visas pastangas, įtikinėdamas savo ko
legą A. V. Alexander!, kad lordą* Montgo
mery nebūtų paskirtas vyriausiuoju Vak. 
Eur.1 kariuomenės vadu, o ir toliau liktų Va
karų Unijos vyriausiųjų vadų tarybos pir
mininku. Kiek atrodo, jis šias garantija* iš 
A. V. Alexanderio yra gavęs.

Kai kurie stebėtojai atkreipia dėmesį, kad

toki nuomonių skirtumai tarp štabų 
rininkų jungtiniuose kelių tautų štabuose 
visada iškylą, tačiau tai nereiškią, kad kom
binuotieji štabai vis dėlto’ nebūtų veiksmingi.

Sla proga cituojamas viena* nuotykis iš 
praeitojo karo. Vieną dieną bendrame britų- 
amerikiečių kariuomenės štabe Afrikoje kilo 
nepaprastai dideli* triukšmas, kai vienas 
amerikiečių karininkas prie to patie8 rašo
mojo stalo sėdinti britų karininką pavadino 
„britišku glušu”. Eisenhoweri* pasikvietė 
karininką pas save ir tepėjo, kad jis savo 
štabe nepakęstą* ‘jokių ginčų tarp ameri
kiečių ir britų. Pamokslą baigdamas, Eisen- 
howeris saliamoniškai pastebėjo; „Vadinkite 
savo kolegą glušu, jeigu jau kitaip negalite, 
tačiau nevadinkite britišku glušu.” (pr)

ka-

♦ Kai kurie gen. Clayaus artimiausieji 
bendradarbiai pareiškė, kad pasitraukus jų 
šefui ir jie ketina grižti ( JAV. (Fr).

• OLANDIJA
♦ Į Vokietijos prancūzų zoną atvyko 

būrelis olandų žurnalistų, kurie čia studijų 
tikslai* važinėsis šešias dienas. (D).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos krašto apsaugo* ministe- 

riui Ramadier pasiūlius, komunistų vadui 
Duclosui keliama teisme byla už kiršinimą 
prieš Prancūzijos kariuomenę ir

♦ Vakarinių Berlyno sektorių, geležin
keliečiai per balsavimą 94% pasisakė už 
streiką, jeigu jiem* nebus atlyginimai mo
kami Vakaru markėmis. Sovietų kontroliuo
jamai geležinkelių direkcijai bu* didelis 
galvosūkis, (D).

♦ Schwarzenbacho, prie Hofo, gydytojui 
Dr. Buschui pasisekė atgaivinti gimdymo 
metu mirusį vaiką. Jis penkiasdešimt mi
nučių vandenyje darė kombinuotu* kvėpa
vimo masažus širdies zonoje, ir vaikas vėl 
atgijo. Dabar jis jaučiasi gerai. (D).

♦ K Alno baudžiamasis teismas už pen
kias žmogžudystes nuodų pagalba ir bent 
dešimt kartų pasikėsinimą nužudyti 37 m. 
amžiaus Swinką-Kuschinskienę nuteisė ke
turis kartus mirties bausme, kalėjimu iki 
gyvos galvos ir 15 m. kalėjimu. Žinoma, 
jai bus įvykdyta mirtie* bausmė. (D).

♦ Viena* nežinomas geradaris Stuttgarto 
miesto didelio masto gyvenamų namu sta
tybai paaukojo penkis milijonus markių.

♦ Mūnchene amerikiečių MP padarė 
kratą vienoje kavinėje, kur rinkdavosi va
liutos vaizbūnai. Konfiskuota 70.000 DM ir 
apie 6.000 dolerių. (Az).

♦ Berlyno Treptowo parke buvo atida
rytas raudonajai armijai pastatytas garbės 
paminklas. Čia palaidota 7.000 sovietų karo 
metu žuvusių karių. Medžiaga tiem* įren
gimams paimta iš reicho kanceliarijos griu- 
Vė6iU> 19 VISUR

* Olandai su indonezats Batavljoje su
tarė (sakyti savo kariuomenės daliniams su
stabdyti priešiškus veiksmus. Olandai pa
reiškė sutinką, kad Indonezijos respubli
kinė vyriausybė grįžtų I Jogjakarta. (Up).
* Tarptautinės'Ruhro priežiūros įstaigos 

pirmasis posėdi* įvyks Londone gegužės 
20 d. Darbų tvarkoje tarp kita ko numato
ma galutinis vietos parinkimas tos įstaigos x 
rezidavimui. (Up).
* Po dešimtie* metų pertraukos. Vokie- „ 

tija ir vėl užmezgė su D. Britanija tele
grafo susisiekimą. (Mm).

* Nuo gegužės 15 d. tarp Šveicarijos ir 
Vokietijos prasideda reguliarus susisieki
mas geležinkeliai*, kuris buvo nutrauktas 
jau 10 metų. (D).

Kaip buvo medžiojami šnipai ®

Tikrasis pavoju* Vakarams glūdi ne 
viečių pasisukime l rusų pusę, bet galima
me visiškame nesidomėjime Vakarais. Vo
kiečių rezignacijoje, beviltiškume, kuris 
ves prie nihilizmo. Vakarai gali tą pavojų 
pašalinti. Bet tam jie turi griebtis drąsios 
ir konstruktyvūs politiko*, o ne su baime 
laukti vaiduoklio pasirodymo, vaiduoklio 
kuris nepasiduodant panikai pats išnyks kaip 
dūmas.

vo-

Anslrifn po Vokleii|os
Londoną* (Dena/Reuterie). Specialūs 

lietiniai Austrijos valstybė* sutarčiai 
ruošti nutarė savo darbus .pertraukti
užsienio reikalų ministerių konferencijos 
pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki birželio 
25 dieno*.

(ga- 
pa- 
ikl

Nelegali komunistų organizacija 
Norvegijoje

„Neue Ziiricher Zeitung” iš Oslo praneša, 
kad Norvegijoje pastebėta nauja nelegali 
komunistų partija, kurią sudaro buvusieji 
Quislingo partijos nariai. Si organizacija 
eilei norvegų nacionalistų pagelbėjus! pa
bėgti f Argentiną, kur šiandien jau esanti 
susidariusi visa žymesniųjų Quislingo šali
ninkų kolonija.

Bergene išeinąs laikraštis „Bergens Ti- 
dende” rašo, kad i jo rankas patekęs slap
tas šios organizacijos aplinkraštis, iš kurio 
aiškėją, jog organizaciją sudaro 70 ryšio 
skyrių. Organizacija siekianti visų areštuo
tųjų Quislingo partijos narių amnestijos. 
Pagalbon stengiantis! pritraukti kai kuriuos 
žymesniuosius „neutralius” asmenis. Po ap
linkraščiu yra pasirašąs žymus nacional
socialistas Harsemas, kurio hvla Ugi šiol 
dar neišspręsta, (pf

Pradedant nuo 1944 m. spalio mėnesio, 
vokiečių žvalgyba paruošė daugiau kaip 300 
agentų italų ir pasiuntė juos prieš sąjun
gininkus. Iš jų daugiau kaip 90% buvo su
imta. Amerikiečių CIC pagavo beveik vi
sus juos.

Šioje karo pastraipoje sąjungininkai bu
vo prirakinti šiaurinėje Italijoje, laukdami 
pavasario ir ofenzyvos, kad prasiveržtų į 
Po slėnĮ bei Į karo pabaigą. Į šiaurę nuo 
mūsų vokiečiai paskutini kartą beviltiškai 
stengėsi išlaikyti Italiją. Jų žemyno ka
riuomenei karas buvo įkyrėjęs, o kadaise 
išdidi luftvvaffė, buvo bejėgė. Anksčiau 
luftwaffė pateikdavo stebėjimo pranešimą 
apie tai, kas dedasi sąjungininkų pusėje. O 
dabar, iššaudžiu* jų lėktuvus iš padangių, 
priešas griebėsi masinės žvalgybos, kad su
žinotų mūsų planus.

Būnant šiaurinėje Afrikoje, abwehras CIC 
laikė Mikių kvailučių rinkiniu. Italijoje 
kolegos britai ir prancūzai, laikydamiesi 
kontinentinės įtarinėjimų politikos, žiūrė
jo j mus taip pat iš aukšto. Nors dailios ly
ties amerikonaš ir nėra natūralus šnipų me
džiotojas, jis sugeba mokytis iš klaidų. Bet 
vokiečiai padarė vieną klaidą, kurios nebe- 
atitaisė. Laikydami mus mėmėmis, jie siun
tė prieš mus geriausius savo agentus.

Užėmę Boloniją, suėmėme vieną iš jų 
šnipų meisterių, leitenantą Trinką, kuris 
vadovavo abwehro 153 grupei ir stebėjosi 
kaip CIC išgaudo jo agentus. Iš tų agentų 
pasakojimų sudarėme istoriją jo pastangų, 
kuriomis jis pasižymėjo, tą žiemą organi
zuodamas špionažą.

Savo naujokus šnipus leitenantas surink
davo pusiaunakti žvakėmis apšviečiamame 
kambaryje. Vyrams ir moterims užrišdavo 
akie, išrengdavo, išmaudydavo ir apvilkda
vo baltomis togomis. Oficialiai nuvalius 
juos nuvesdavo l automobili, kuria važiuo
davo aplink bloką. Juos atgabendavo l tą 
pačią patalpą, iš kurios būdavo išvykę. At
rišdavo akis ir jie pamatydavo didingo 
siaubo scena. Patalpa, buvo išmušta juodu

šilku, lubos — kraujo raudonio. Mirksinčio
je žvakių šviesoje aplink stalą sustodavo 
k-ukėti vyrai. Ant stalo gulėdavo išsišiepu
si kaukolė ir J odą įrišta Biblija. Griežiant 
liūdnai muzikai rekrutai sėdėdavo prožek
torių švesoje. Leitenantas Trinkas ten su
kinėdavosi maskuotas su wehrmachto pulki
ninko ženklais.

Dusliu balsu leitenantas pareikalaudavo 
kraujo ritualo. Paprastai įšvirkšdavo -po 
oda. Trinkas įspėdavo dalyvius, kad jie tik
riausiai mirs, jei negrįš .gauti priešingo 
(švirkštimo. Serumas paprastai būdavo gry
nas vanduo, Taip „sutvirtinti” šnipai eidavo 
per frontą, kur dažniausiai ir būdavo jų 
žygio galas.

Trinko nervai 1945 m. vasario mėn. ne
beišlaikė. Jis žemesnio laipsnio kario aki
vaizdoje (kuris vėliau pateko LJnūsų ran
kas) prisipažino, kad abwehro* 53 grupės 
veiklos rezultatai buvo panašūs l paruoši
mo ceremoniją — iš per 6 mėnesius pa
siųstų agentų nė vienas schwelnehundas ne
grįžo atgal

CIC tada turėjo tikrą šienapiūtę. Agen
tai Italai plūste plūdp l mūsų pusę. Šiau
rinėje Italijoje abwehras įsteigė tuziną šni
pų mokyklų. Į sąjungininkų teritoriją bu
vo paleista per 300 šnipų. Nors ir kažin 
kokie nereikšmingi jie buvo, bet galėjo pri
daryti daugybę eibių. Buvo stebuklas, kad 
įaip neatsitiko. Kontržvalgybos pasisekimas 
ir vertinimas pagal tai, kiek išvengiama ža
lingos priešo veiklos. Italijos kampanijoje 
abwehras teprlėjo tik prie Solerno opera
cijos planų, o -daugiau nieko nepateko ] 
priešo rankas. « ■

Pačiame šnipų antplūdyje, kreipiausi l 
štabą, kad atsiųstų pagalbos. Bet mūsų di
džiausias sąjungininkas tą žiemą buvo pats 
italų šnipas, kuris jautėsi slegiamas vokie
čių viršininkų ir minties, kad sąjunginin
kai sušaudys. Vokiečiai turėjo dvi šnipinė
jimo agentūras — sicherheitsdienstą ir ab- 
wehrą. SD, vadovaujamas Himlerio, t šni
pinėjimo darbą Įsitraukė prieš admirolui

«
/
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Canayiui, abwehro viršininkui, bandant nu
žudyti Hitlerį. Vėliau visą žvalgybą perėmė 
SD. Bet rezultatai nuo to nepagerėjo.

Kartą išaiškinus priešo agentai papras
tai kalbėdavo su noru,. O kalbėdami jie pa
kankamai paruošdavo mus, 'kad galėtume 
sutikti jų draugus. Iš tų pasakojimų mums 
paaiškėjo, kad. agentai laikosi tam tikro 
trafareto. Vokiečių disciplinos ir kvailumo 
dėka mes galėjome kaip pupas iš kopūstų 
atrinkti atskirus šnipus iš. būrių italų pa
bėgėlių.

Prieš išleisdami agentus vokiečiai (kalda
vo jiems i galvas „maskuojamąsias” istori
jas, skirtas paaiškinti, kodėl agentas atvy
kęs i sąjungininkų teritoriją. Mes atidžiai 
išstudijuodavome tas maskuojamąsias isto
rijas. Pagal nurodymus tuzinas agentų sa
kydavo; „Subombardavo mano namą Padu
voje (arba Milane, arba San Pietre)".

„Vokiečiai mobilizuoja visu? mano am
žiaus vyrus”, sakydavo kitas tuzinas.

„Aš atvykau l pietus iš meilės, norėda
mas pasimatyti su savo mergina Neapolyje”, 
aiškindavosi kita grupė. Tas istorijas daž
nai pasakodavo ir kartodavo tais pačiais 
žodžiais. Tad mūsų tardytojams buvo leng
va atspėti, kad reikalą turi su- šnipu.

Šnipo apdaras ir kišenių turinys taip pat 
daug pasakydavo. Vokiečiai gerai aprūpin
davo savo agentus. Nubėdnėjusioje Italijo
je, kur daugumui gyventojų stigo ir siūlo, 
priešo agentai visada būdavo šiltai apsivil
kę. Jų eilutės dažnai būdavo pasiūto* 1* to 
paties; audeklo, o vokiečių SD sandėlinin
kas Veronoje išduodavo tuos pačius batus, 
kuriuos buvo galima pažinti per 70 metrų. 
Tenka tikėti, kad ši apfūpinimo schema la
bai suprastino priešo buhalteriją, žinoma, 
taip pat ir mūsiškę.

Iš visų mano agentų geriausia* tardyto
jas pasidarė Rexas Rothas, kuris kvotė Ha
lų pabėgėlius. Jis sutiko daugiausia šnipų 
ir išgavo daugiausia prisipažinimų, nekaip 
bet koks kitas kontržvalgybos agentą* ne
rijoje.

Jo pirmas pasisekimas buvo, lort palo
po vieną medicinos studentą iš Osiujo*. 
Pastarasis papasakojo istoriją, kad 
čiai visus mobilizuoja”. Rothas

2
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Stalinas nori sulaukti 100 metu!
Šveicarų „Die Weltwoche” rašo:
Šiandien tikrieji Kremliaus diktatoriai yra 

Stalino gydytojai. Karui pasibaigus Stalinas 
tavo sveikatą aukščiau stato už bet koki 
valstybės reikalą. Šių metų gruodžio mėn. 
Jis sulauks 70 metų, tačiau labai nori su
laukti 80, 90 ir, jei galima, net 100 metų.

1947 m. Eiliotas Rooševeltas norėjo pasi
matyt: su Stalinu. Jis turėjo laukti net 10 
dienų iki Stalinas jį teikėsi priimti. Stalinas 
apstprašinėjo;

„Man labai nemalonu, kad priverčia^ Jus 

laukti. Aš turėjau atostogas. Mano gydyto
jai man buvo,įsakę numesti 9 svarus. Ir tai 
nebuvo taip lengva.”

Neseniai jis oficialiai paskelbė, kad savo 
sveikatą jis vertina daugiau už viską. Tele
gramoje amerikiečių žurnalistui K. Smithui 
jis aiškino: „Aš mielai važiuočiau 1 Wa- 
ghitigtoną, bet mano gydytojai reikalauja 
susilaikyti nuo ilgėlesnės oro ar jūros ke
lionės.”

Smarkus diktatorius yra labai klusnus 
pacientas. Jie sutiko Maskvoje būti ne il
giau 6 mėnesių, kitą laiką praleidžia So
čių palmių sode Krirne. Paprastai jis ten 
gyvena nuo balandžio iki birželio ir nuo 
spalio iki gruodžio mėn.

Tačiau sovietų vadas ir Maskvoje neper
sidirba. Ketvirtadienis ir sekmadietįis pas 
ji nedarbo dienos, Tada jis važiuoja i savo 
ūkį 50 kil. į rytus nuo Maskvos. Kitas 5 sa
vaitės dienas jis tvarko pagal gydytojų nu
rodymus. Keliasi gana anksti, prausiasi 
šaltu vandeniu ir pusvalandį vaikščioja ty
ram o're. Jo pusryčius sudaro arbata ir ke- 
letae sumuštinių. Ir vėliau Stalinas valgo ne 
pergaugiausiai. Po pietų jis vėl kokią va
landą vaikščioja.

Ankščiau Stalinas mėgo dėgtinę. Jis jos 
galėjo išgerti daugiau negu normalūs žmo
nės. Šiandien jis jau retai kada išlenkia 
Stikliuką. Ir metė be paliovos rūkyti. Dabar 
tik retkarčiais patraukia pypkę.

Koks gi dabar yra jo sveikatos stovis?
Aišku, karo metu Stalinas labai daug 

dirbo. Ir todėl suprantama, kad po perga
lės jis pasijuto labai pavargęs. Tai buvo 
natūrali reakcija. Jis kentėjo nuo astmos ir 
aukšto kraujo spaudimo. Tai pirmieji arte
rijų 'sukalkėjimo ženklai. Tačiau tokie reiš
kiniai tokiame amžiuje yra normalūs ir dar 
nereiškia, kad nuo to kenčiąs asmuo jau 
būtų tikras mirties kandidatas. Profesorius 
A. Giordanas, kuris nuo 1931 .iki 1944 m. 
buvo Stalino asmeninis gydytojas' viename 
pasikalbėjime su spaudos atstovais pa
reiškė: ,

„Stalino sveikatos būklė yra puiki. Tie
siog retai galima sutikti tok} sveiką žmogų. 
Netgi juodžiausiomis karo dienomis jis fiziš
kai būdavo guvus ir sveikas.”

Žmonės, kurie diktatorių matė šių mejjį 
balandžio 1 d. pokylyje Albanijos prezi
dento Hodžos garbei, teigia, kad Stalinas 
atrodęs gerai ir gerai jautėsi.

klausinėti apie jo kelionę. Kur jis eina? 
Kuriuose miestuose buvo sustojęs? Kame 
nakvojo ketvirtąją naktį? Kaip atrodo ke
lias į Boloniją? Rothas atsakymus žinojo iš 
Italijos kelionių vadovo, o studentas neži
nojo. Jis ir prisipažino.

Nors CIC gaudavo prisipažinimus iš be
veik visų šnipų, bet pasitaikydavo ir tokių, 
kurie tiesos nesakydavo. Niekada neužmir
šiu Kardės Costaitės. Ji buvo mano ma
tytų šnipų priešybė. Dar ir šiandien tebe- 
galvoju apie naujus būdus, kuriais privers
čiau ją prisipažinti. Ji buvo aštuoniolikos 
metų, susigūžusi, apskritais žandais ir ga
na raumeninga, kadangi buvo profesionalė 
ledo čiuožėja.

Costaitės byla prasidėjo 1944 m. spalio 
mėnesį, suėmus jauną italą, pavarde Marti
nellį. Pirmą kartą kvočiamas jis papasa
kojo neįtikėtiną versiją. Sakėsi gyvenąs su 
viena kunigaikštiene Florencijoje ir einąs į 
pietus pirkti daržovių. Pakviesta kunigaikš
tienė papaeakbjo irgi plačią istoriją, bet vi
sai priešingą. Matydamas, nebeišsisuksiąs 
Martinellis prisipažino esąs vokiečių šni
pas.

— Bet aš tesu menka žuvelė, — prisipa
žino kukliai. — Tačiau mano draugė galė
tų jus daug ko pamokyti. Ji — mergina, 
bet ją pats Mussolitais pabučiavo į kaktą, 
ir už nuopelnus nešioja vokiečių antros kla
sės geležinį kryžių. >

Martinellis prisipažino atvirai. Kaip ir 
daugelis šnipų, sykį pradėjus kalbėti nie
kas nebegalėjo sulaikyti. G. Messingas, mū
sų akiniuotasis kalbininkas, paprašė pa
ruošti ' trumpą pranešimą ir padėjo išversti. 
Per petį žiūrėdamas Messingas prašė jį 
rašyti kiek galint trumpiau, o Martinellis 
įsismaginęs rašė dvi paras ir prirašė 63 
puslapius, kuriuos pervargęs Messingas tu
rėjo išversti. Duomenys buvo tokie aiškūs, 
jog Martinellį buvo galima pasiųsti sušau
dyti.

Tuo tarpu pradėjome ieškoti Costaitės. 
Pasak Martinellio, ji perėjusi kartu su juo 
prieš kelias dienas. Ji vyko į Rymą rinkti 
svarbių politikių žinių. Su Martinelliu keti
no susitikti grįždama atgal kunigaikštienės 
namuose Florencijoje. Abu turėjo vykti per

Norėdamas kaip galima ilgiau gyventi, 
Stalinas jau 1937 m. pasiuntė j Kaukazą 
profesorių Bogomolecą iįį jo asistentą Dr. 
Speranskį. Čia "jie turėjo ištirti, kodėl Kau
kazo kai kurių vietų gyventojai labai ilgai 
gyvena.

Bogomolecas konstatavo, kad žmonės 
sensta dėl to, kad susidėvi jų jungiamieji 
audiniai. Kovai su tuo reiškiniu Bogomo
lecas padarė kaulų smegenų serumą, at
skiestą kumelių kraujuje. Kaulų smegenys 
turi būti išimti iš lavonų ne vėliau 10 va
landų po mirties.

Tas bespalvis medikamentas yra žinomas 
ACS vardu. Stalinas Įsakė Bogomolecui

Ar tikrai streptomycinas daro stebuklus?
Pastaraisiais metais Amerikos plaučių li

gonių tarpe kilo nepaprastas susidomėjimas 
streptomycinu. Ilgą laiką didžiųjų ligoninių 
ligoniai apie nieką daugiau ir nekalbėjo. 
Buvo tikima, kad streptomycinas galutinai 
(veiksiąs „baltąjį marą” — džiovą. Išgirdę 
kai kurių bandymų duomenis, visi pradėjo 
reikalauti, kad ir jie būtų „išgydyti”. Gydy- 
tojajns pareiškus, kad visa tai tebesą dar 
bandymų stadijoje, ir vaistas, gal būt, ne 
visoms džiovos rūšims bei stadijoms galįs 
būti pritaikytas, jie atkakliai siūlėsi būti 
„bandymų triušiais”, visą riziką prisiim
dami sau. Jie tuoj pat suorganizavo 2000 
dolerių streptomycino fondą, kuris sumanios 
propagandos dėka netrukus išaugo iki 
100.000 dolerių. Rinkliavos šūkis buvo: 
„Streptomycinas kiekvienaml”

Panašūs epizodai kartojosi visose džiovi
ninkų sanatorijose. Bet drauge pasirodė ir 
neigiamoji perdidelio visuomenės kišimosi 
į medicinos tyrinėjimus pusė. Pacientai, ku
riuos galima streptomycinu pagydyti, buvo 
juo gydomi, tačiau kiti, kuriems — norint 
jiems gero — šis vaistas buvo atsakytas, 
pasijuto nuskriausti ir apvilti. Į streptomy- 
ciną pradėta žiūrėti, kaip i naują nepasise
kimą ir apgaulę. „Stebuklingas vaistas, ne
atnešąs vaisių.”

Tačiau ir šiuo atveju pacientai klydo. 
Tam tikrais atvejais streptomycinas tikrai 
daro stebuklus. Tik viena nelaimė, kad vi
suomenė pergreit ir perdideles viltis i ji 
sudėjo.

Jau 60 metų visi bandymai atrasti vaistą 
nuo džiovos liko be pasekmių. Buvo, tiesa, 
rastas vaistas, kuris tuberkuliozės bacilas 
bandymų stikleliuose užmušdavo, tačiau, 
pabandžius ji panaudoti džiova apkrėstoms 
jūros kiaulytėms, liko be pasekmių. Vėliau 
— maždaug prieš 10 metų — gydytojai Dr. 
H. Corwinas Hinshaw ir Dr. W. H. Feld- 
manas Mayo (JAV) klinikose pastebėjo, kad 
sulfonamidų giminės vaistas, vadinamas 
praminu, atnešė ligi tol dar nepasiektų re
zultatų. Jis sunaikino tuberkuliozės bacilas 

frontą. Iš kunigaikštienės sužinojome, kad 
Costaiiė keliauja atgal, nešina megstiniu 
rankinuku, kuriame buvo nosinė, prirašyta 
neregimuoju rašalu. Avėjo mėlynomis teni- 
so kurpaitėmis.

Turėdamas tą aprašymą, pasiunčiau vy
rus jos ieškoti. i

Ją surado G. Massonas, važiuojant dvi
račiu, ant dviračio rankenos pasikabitaus 
žalius teniso batelius ir visa kita.

— Buon Giorno, Carla, — tarė Masonas. 
— Mes ieškojome tavęs.

Panelė išbalo kaip drobė. Ji gynėsi, kad 
nesivadinanti Carolė Costaitė. Esanti pa
bėgėlė ir vykstanti pas savo motiną neto
limame miestelyje. Atgabenus į štabą, įve
džiau ją į kambarį, kuriame laukė Marti
nellis.

— Čia yra tavo draugas, —. tariau, ati
džiai stebėdamas ją. Bet ji nė per plauką 
neišsidavė, kad pažįstanti jį.

Karolė buvo neprakalbinama. Penkias 
dienas kaitaliojau geriausius savo tardyto
jus. Ji atsisakė duoti paiškinimų, tik ne 
kartą pareikšdama, jog ii duče buvęs' tei
sus, sakydamas, kad atfierikonai keršija, 
jaunoms, nekaltoms merginoms. Bet antrą 
dieną ji truputį prasitarė, kas pagaliau ir 
pražudė ją. Ji pasakė, kad ne vieni ameri
konai tėra kvailiai. Kvailių esama ir ki
tuose kraštuose. Net ir jos tėvai nesupratę 
fašizmo šviesos. Remdamasis ta smulkia in
formacija, pareikalavau, kad CIC Ryme iš
kvostų jos tėvus.

Vieną vakarą atėjau nešinas konjako bon- 
ka. Paleidau ją aplinkui, manydamas, kad 
atsiris Karolės liežuvis. Gėrė visi, tik Ka
rolė ne.

Pabandžiau kitą būdą. Buvo aišku, kad 
Karolė laiko- save Italijos heroje. Parodžiau 
jai spaudai paruoštą komunikatą.

— Žiūrėk, Karote, — tariau jai. — Tu 
tariesi esanti herojė. Bet ką galvos italai? 
Tik tai, ką pasakysiu jiems per jų spaudą. 
O aš pranešiu, kad Karolė Costaitė, žino
ma vokiečių prostitutė, prisipažino CIC ir 
įvėlė daug savo draugų.

Karolė susinervino, bet ne tiek, kad pra
dėtų kalbėti.

Jos maistą sumažinau lig vieno puodžiu- 

duoti visus reikalingus jo bandymams daik
tus. Buvo įsteigta speciali laboratorija, kuri 
vėliau buvę praplėsta į eksperimentinės 
biologijos ir patologijos institutą Kijeve.

Sekančiais metais tą serumą gavo daug 
tūkstančių žmonių. Rezultatai buvo labai 
geri. Žmonės jautėse net visa 30 metų jau
nesni. (Tenka pastebėti, kad panašius re
zultatus patyrė ir Pasteuro institutas Pa
ryžiuje.) 1945 m. Stalinas leido ir jam įleisti 
to serumo. Tas serumas sumažino jo astmą 
ir pakėlė darbingumą.

Prof. Bogomolecas teigia,kad jo serumas 
leis žmonėms susilaukti iki 150 metų. Stalinas 
yra rimtai įsitikinęs, kad,tas serumas jo 

smarkiai apkrėstoje jūros kiaulytėje, tačiau 
ir vėl nei praminąs, nei jo cheminės gimi
nės, • promitzolis bei diazonas, nepateisino 
vilčių, juos panaudojus žmogaus kūne.

1944 m. sausio mėnesį Dr. S. Waksmanas, 
New Jersy žemės ūkio bandymų stoties- mi
krobiologas, atrado streptomyciną. Šis nau
jas vaistas, gaunamas iš paprastos žemės 
mikroorganizmų naikino visas bakterijas, 
kurios galėjo atsispirti tiek sulfonamidams, 
tiek penicilinui. Pastarųjų tarpe buvo ir 
tuberkuliozės bacilos.

Gydytoji Dr. Hinshaw ir Dr. Feld- 
manas gavo iš Dr. Waksmano mažą nau
jojo vaisto kiekį ir pradėjo visiškai naują 
bandymų seriją. Jūros kiaulytės buvo, skie
pijamos- didelėmis tuberkuliozės bacilų do
zėmis. Remiantis ligšioliniais patyrimais, 
reikėjo laukti, kad jos per kelias savaites 
išdvės. Tačiau naujojo vaisto įtakoje jų li
ga stabilizavosi, ir kiaulytės atsigavo. Vė
liau pradėti bandymai eu gerokai pažengu
siu džiovos procesu. Ir čia naujasis vaistas 
sėkmingai veikė. . '

1944 m. rudenį Mayo klinikos gydytojai 
buvo jau taip toli pažengę, kad galėjo pra
dėti bandymus su tuberkulioze sergančiais 
ligoniais. Keblus buvo reikalas. Nebuvo dar 
žinomos dozos, nežinota, kaip j naująjį 
vaistą reaguos žmogaus kūnas. Bet atsira
do keletas nepagydomų tbc ligonių, kuriė 
pasisiūlė nežinomą vaistą išbandyti. Šie 
mirštantieji buvo įspėti, kad eksperimentas 
jų jokiu būdu nepagydysiąs, tačiau jų he- 
roiškas pasiaukojimas įgalinsiąs gydytojup 
nustatyti dožas, išstudijuoti reakciją ir įro
dyti, kad streptomycinas be jokio pavojaus 
galįs būti naudojamas ir žmonių gydymui.

Iš 100 bandymui atrinktų ligonių įvai
riose Minnesotos steito ligoninėse 32 sirgo 
plaučių džiova, kiti kaulų, sąnarių, šlapu
mo takų džiova ir tt. Dvylika jų sirgo tokia 
džiovos forma, kad netrukus reikėjo laukti 
skubios mirties: miliarine džiova (kada ba
cilos yra patekusios į kraujo apytaką) ir 
smegenų plėvės, džiova, ardančia smegenų 

ko kavos ir riekutės duonos dienoje. Karo
lės svoris sumažėjo, bet ji juokėsi iš jna- 
nęs. Ir vis dėlto nepasidavė.

Tuo metu atėjo pranešimas iš Rymo. Ja
me buvo Karolės tėvų ir kitos šnipės, Ka
rolės draugės, pareiškimai. Atsinešęs tą 
pranešimą, paskaičiau Costaitei, kaip ji bu
vo ruošiama savo uždaviniui, kaip ji buvo 
sėkmingai atlikusi du uždavinius, kaip mo
tina buvo užrakinusi ją vonios kambaryje, 
prieš išvykstant antrojo uždavinio, kaip ji 
ištrūko iš „kalėjimo” ir kaip jai vienas MP 
padėjo nuvykti lig vokiečių fronto.

Padėdamas pranešimą pasakiau jai, kad 
«rytoj tardysiu ją vėl. Po to ji, atkakliausia 
šnipė, su kokia teko man susidurti, nebe
ištvėrė ir pravėrė burną,- Ji prisipažino, 
smulkiai išdėstydama pačius gudriuosius 
vokiečių žvalgybos vingrius. Jos informa
cijos dėka vėliau pagavome dar keletą 
agentų. \

Teismas Costaitę nuteisė 20 metų kalėti, 
o jos draugą Martinellį — sušaudyti.

Per pirmuosius 1945 m. mėnesius vokie
čiai siuntinėjo . į mūsų pusę šnipus būriais 
ir kuopomis. Iš jų draugų prisipažinimų 
mes galėjome pasitikti agentus, pasveikin
davome juos pavardėmis ir nurodydami jų 
dalinius ir uždavinius, kai tik jie ateidavo 
į mūsų pusę. O kai pavasario ofenzyvoje 
įsiveržėme į Po slėnį, tai šnipai pasidavė 
lygiai lengvai, kaip ir wehrmachtas.

Baigiantis karui Italijoje 5. armijos CIC 
buvo pagavusi per 500 priešo agentų. Iš 
jų arti 50 buvo sušaudyta.

S. Afrikoje mes buvome jauni, neprityrę 
amerikonai, kurie matė pasaulį padalytą į 
didvyrius ir niekšus. Mes studijavome britų 
ir prancūzų šnipų medžiotojus ir buvome 
nustebę dėl savo neišmaningumo. Italijoje 
mes išsiaiškinome, kuriais būdais veikia šni
pai, ir susilyginome su vokiečių žvalgybos 
įmantriausiomis pastangomis. O kai atėjo
me į Austriją ir Vokietiją, radome ją pa
krikusią.

Šis karas reikalavo daugiau atsakingmo ir 
suteikė didesnę galią, nekaip demokratiniai 
amerikonai buvo kada nors turėję. Galėjo
me areštuoti be pagrindo, daryti kratas be 
orderio arba priežasties, areštuotus laikyti 

amžių prailgins bent 20—30 metų. Jis-nori 
paversti niekais Visų tų viltis, kurie ne
kantriai laukia jo mirties, Nepaslaptis, kad 
tokių žmonių yra ir jo artimiausioje aplin
kumoje.

Gal galų gale jo noras gyventi žmonijai 
išeis į naudą. Sykį tą klausimą diskutuojant 
JT diplomatų tarpe, vienas iš jų pasakė:

„Juo žmogus senesnis, tuo mažiau jie 
linkęs kariauti. Jei Stalinas išgyvens 100 
metų, tai reikš taiką visai kartai”.

Taip rašo šveicarų laikraštis. Mums at
rodo, kad jo išvados'yra per optimistinės. 
Sena italų patarlė sako, kad žmogus yra 
kaip vynas. Sendamas virsta į actą.

audinį.
Kiekvieną dieną parinktieji pacientai ga

vo po 4—6 injekcijas tamsiai rudo strep
tomycino skiedinio. Daugumas plaučių 
džiovininkų per kelias savaites staiga page
rėjo — temperatūra nukrito, kosulys lio
vėsi, atsirado apetitas, padidėjo svoris. 
Tik tais atvejais, kada liga buvo ' toli 
pažengusi ir plaučių pakitimai įgavę 
kietą ir plūšingą stadiją, reakcijos nepaste
bėta.

Tačiau sensacingiausių rezultatų pasiekta 
ligi šiol mirtinais laikomuose kraujo, ir 
smegenų plėvės užkrėtimuose: iš 12 atsiti
kimų, ligą nugalėjo. Ir čia teigiamų vaisių 
pasiekta tais atvejais,' kai gydymas pradė
tas, ligai neįsisepėjus. • .

Įrodymai buvo džiugūs, tačiau į svarbiau
sius - klausimus dar tebebuvo neatsakyta. 
Kodėl streptomycinas vienos rūšies plaučių 
susirgimus pagydo, o kitos — ne? Ar tie, 
daugeliu atvejų konstatuoti pagerėjimai nė
ra tik laikinio pobūdžio? Ar liga tik su
stabdyta, ar pacientas visiškai išgijęs?

(Bus pabaiga)

Italija gedi futbolininkų
Rymas (Dena). Gegužės 4 d. prieš nusi

leisdamas Turine vienas lėktuvas kliudė 
katedros bokštą ir nukrito, kartu su juo su
degė visi 31 keleiviai. Tų keleivių tarpe bu-' 
vo 18 Turino (Torino FC) Italijos futbolo 
meisterio, žaidėjų, jų treneris anglas Lie- 
veslys, masažuotojas, sąjungos pirmininkas, 
trys žurnalistai ir septyni įgulos nariai.

Ta proga gegužės 8 d. paskelbta gedulo 
dietų Italijoje. Tarptautinis olinipinis^ ko
mitetas rekomendavo ir užsieniuose tą. die
ną, vykstant sportinėms varžyboms vienai 
minutei jas nutraukti ir susikaupimu pa
gerbti žuvusiuosius.

Kai ta žinia Italijoje buvo paskelbta, vi
sos italų radijo stotys vienai minutei nu
traukė savo transliacijas. Ryme posėdžiau
jąs senatas taip pat vienai minutei nutraukė 
savo posėdį.

be tardymo. Su šitomis galiomis, kurių ne- 
apkentėme, mes buvome pirmas savo rū
šies amerikinis gestapas. Tad karui pasi
baigus, daugumas mūsų grįžo prie taikos 
meto pareigų, laimingi, kad galime gyventi 
įstatymų .globoje, "o ne žmogaus sauvalėje.

Bet kai kurie iš mūsų vyrų tebedirba ka
riuomenės CIC ir naujoje civilinėje žval
gyboje — Central Intelligence Agency, Iš jų 
aš patyriau apie Amerikos taikos meto pa
stangas konkuruoti pasaulinėje žvalgyboje, 
Europoje, Tolimuosiuose ir Artimuosiuose 
Rytuose aptinka pogrindžius, kurie sąmy
šio atveju dirbtų prieš mus. Daugeliu atve
jų tie patys pogrindžiai padėjo mums lai
mėti pastarąjį karą.

Šiuo metu mūsų tautinis saugumas reika
lauja, kad žvalgyba-aprėptų pasaulį, kuria
me mes esame vadovaujamoji valstybė.

Karo metu mums į pagalbą prišokdavo 
britai, kada to reikėdavo. Mes galėjome 
naudotis britų žvalgybos pasauline karto
teka, kadangi patys neturėjome tokios. Di
džiausioji pasaulio galia (suprask — žval
gybą) neturėtų būti užkrauta1.ant kitos val
stybės pečių, nors ir kažin kaip draugiška 
būtų. Trečiajame didžiajame kare D. Bri
tanija gali būti priešo okupuota.

Lig šiol mes turėtume būti pasimokę. Bet 
iš neseniai iš CIC užsieniuose gautų prane
šimų matau, kad mes dar ne pakankmai te
pasimokėme ir gana daug pamiršome iš to, 
ko buvome išmokę. Vienas draugas nese
niai man rašė iš Austrijos: „Miškai čia 
pilni agentų iš visų kraštų, ir negalima vi
sada pasakyti, kairi jie dirba. Be to, daugis 
iš mūsų vyrų, neskaitant CIC veteranų, ne 
kiek tenusimano apie žvalgybą. Ne vienas 
neskiria jugoslavo nuo čeko”.

1948 m. birželio mėnesį gavau iš armijos 
žvalgybos skyriaus memorandumą, kuriame 
sakoma, kad atsargos karininkai dabar gali 
gauti platų CIC kursą, pagrįstą naujais me
todais. Susidomėjęs, užsisakiau, kad galė
čiau atnaujinti savo karo meto verslo ži
nias. Po kelių savaičių gavau storą, kariš
kai atrodantį voką. Smalsiai atplėšiau. Vidu
je radau armijos vadovėlį apie karinį man
dagumą ir mankštą.

Nuo to punkto savo laiku ir buvau pra
dėjęs, — baigia autorius ironingai. (Galas).

į Knygų paraštėje

0 Vilniaus nepamiršk, lietuvi
Nors vos .tik dvidešimt metų iš visos il

gos šešių amžių istorijos Vilnius tebuvo at
skirtas nuo Lietuvos, tačiau ir to užtenka, 
kad jis būtų ypatingų mūsų rūpesčių ob
jektas. Kai paskaitai lageriniuose ir ne tik 
lageriniuose lenkų leidiniuose, kad tam len
kui, kuris išsižadės Vilniaus, geriau kad 

ežuvis' prie gomurio pridžiūtų, negali bū
dė! Vilniaus nesusirūpinęs. O be to dar 

r gudų pretenzijos...
Daug mes šnekėjome apie Vilnių, bet 

kad daug būtume dirbę dėl Vilniaus, pasa
kyti negalima. Gėda prisipažinti, bet per 
dvidešimt kovos metų dėl Vilniaus, nepa
sirūpinome nei savo visuomenės tfei tarp
tautinių veiksmų supažindinti su puikia to 
puikaus miesto istorija. Dr. M. Vorobjovo, 
Dr. J. Griniaus, prof. M. Biržiškos darbai 
liečia tik kai kuriuos tos istorijos bruožus 
(meną, universitetą). Tiesa, vokiečių okupa
cijos metu prof. A. Šapoka buvo pradėjęs 
skaityti Vilniaus universitete specialų Vil
niaus istorijos kursą. Žinant, kaip sąžinin
gai ir sumaniai tas palyginti jaunas istori
kas nagrinėdavo kiekvieną Lietuvos istori
jos problemą, galima buvo laukti, kad jis 
parengs rimtą ir gražią Vilniaus istoriją. 
Deja, nelemti įvykiai privertė jį tą darbą 
nutraukti. Abejoju, ar dabar kas nors iš 
Vilniaus universiteto istorikų jį tęsia. O 
juk, tur būt, kiekvienam aišku, kad Vilniaus 
istoriją galima parašyti tik Vilniuje. Tai < 
turi būti vienas svarbiausių mūsų ateities 
uždavinių. z .

Vilnius yra ir-bus kartu ir tarptautinė 
problema. Su lenkais dėl jo nebus labai 
lengva ęusišnekėti. Tai rodo ir dabartinės 
derybos su egziliniais jų veiksniais. Tarp
tautinės opinijos spaudimas tuo atžvilgiu 
visados bus reikalingas. Malonu konstatuo
ti, kad ta tarptautinė opinija šiuo metu ga
lės būti mums plankesnė negu po 1. D. ka
ro. Malonu girdėti, kad JAV kongersmehai 
vasario 16 d. proga pasakytose kalbose 
laisvos Lietuvos neįsivaizduoja be Vilniaus. 
Bet iš mūsų pusės turi būti padaryta vis
kas, kad ta tarptautinė opinija ir negalėtų 
būti kitokia. Štai tuo požiūriu ir reikia ver
tinti architekto T. J. Vizgirdos išleistas lei
dinys „Vilnius the Capital of Lithuania”. 
Nėra abejonės, kad anglosaksų kraštai, pir
moje vietoje JAV ir D. Britanija, tiek Lie
tuvos išlaisvinime, tiek ir visuose kituose 
su tuo išlaisvinimu susijusiuose klausimuo
se turės suvaidinti didžiausią vaidmenį, to
kio leidinio pasirodymas anglų kalba yra 
labai reikšmingas.

Tai jau nebe pirmas T. J. Vizgirdos lei
dinys. Jis užsibrėžė išleisti visą seriją gra
žiai iliustruotų leidinių, kuriais Vakarų pa
saulis būtų supažindintas su Lietuva. Ligi 
šiol jau pasirodė keturios knygoj: L Lithu
ania throgh the Ages, by A. Šapoka; 2. 
Lithuanian Folk Art, by J. Baltrušaitis; 3. 
Lithuanian Art in Exile ir pagaliau 4. Vil
nius, the Capital of Lithuania. Reikia tikė
tis, kad jis tų leidinių seriją tęs toliau.,, •

Leidinyje apie Vilnių, kurį pats leidėjas 
ir parengė, yra dvi dalys: tekstas ir ilius
tracijos. Pirmoje dalyte trumpai nupasako
ta Vilniaus.istorija, daugiausia dėmesio pa
skiriant meninei Vilniaus paminklų raidai. 
Pats tekstas taip pat išmargintas iliustra
cijomis, planais ir kita vaizdine medžiaga. 
Dėl paties teksto nebūtų galima daug ko 
pasakyti, jo yra labai nedaug, tad buvo 
galima peržvelgti tik pagrindinius Vilnius 
istorijos bruožus. Svarbu, kad pateikti 
faktai maždaug neiš-kraipyti, nors pasitai
ko ir kai kurių klaidų. Pav., kalbant apie 
pirmą rusų okupaciją (1655—1661 m.) mi
nimas M. Pacas, kaip Lietuvos hetmanas ir 
Vilniaus vaivada,' nors tuo metu jis tebuvo 
tik lauko hetmanas, .o Vilniaus vaivada daV 
tebebuvo Sapiega (42—43 p.). Netiesa taip 
pat, kad baudžiava Lietuvoje buvo panai
kinta tik po 1863 m. sukilimo (17 p.). Be 
reikalo vienoje vietoje T. J. Vizgirda de
dasi esąs Vilniaus istorijos specialistas (50 
p. išnašas). Visa tai, žinoma, tik smulkme
nos, bet jų lengvai galima buvo išvengti.

Svarbiausia knygos dalis yra iliustracijos. - 
Jų yra keletas desėtkų tekste ir 63 šalia 
teksto. Tai nėra daug, turint galvoje, kad 
kiekvienas Vilniaus kampelis .yra savotiš
kas meno paminklas. Gal truputį per daug 
tos iliustracijos vienodos, liečiančios beveik 
išimtinai bažnytinį meną. Būtų buvę gerai, 
kad ir popieris būtų geresnis. Tada ir re
produkcijos galėtų būti geresnės, nors ir 
šiaip jos neblogos. ' i

Nežiūrint šių pastabų, T. I. Vizgirda at
liko be galo didelį ir svarbų darbą. Užtat 
jis nusipelno visų mūsų pagarbos, ypač at
sižvelgiant, kad jam teko atlikti tą darbą 
sunkiose tremties sąlygose. V.' Trumpa

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 išslysti 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.

Gerbr 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
(13b) MUnčhen 9, Pilgersheimer 21/L
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Pirmieji DP i JAV iš britų zonos AKIMIRKSNIU KRONIKA
Gegužės 6 d. iš pereinamosios stovyklos 

Weintorfe išvyko 
„amerikonai”. Viso 
30 lietuvių. Atskiro 
čiau buvo manoma, 
nos

pirmieji britų zonos 
128 asmenys, jų tarpe 
transporto, kaip anks- 
nesudaryta. Britų zo- 

.atoerlkonai” Grohne bus prijungti

Vėl eilė laivu išplaukė ’
Bremenas—Grohnas. Į Jungtines Valsty

bes išplaukiančių laivų judėjimas pirmo
mis gegužės dienomis buvo gana didelis. 
Gegužės 3 d. išplaukė 1 laivas, gegužės 6 
d. — 2 laivai, gegužės 8 d. — 2 laivai, ge
gužės mėn. 17 d. numato išplaukti 1 ar 
laivai, (su).

2

Bolševiku agentai rašinėja 
anoniminius laiškus

BoJševikų'agentai Vakarų Vokietijoje, ku
rių nemaža yra ir tremtinių stovyklose (su- 
verbuoti daugiausia iš kriminalinio elemen
to), paskutinėmis savaitėmis gavo iš Mas
kvos naujas instrukcijas. Pagal jas pagrin
dinis agentų tikslas, negalint „ką nors 
geresnio padaryti”, yra tremtinių emigra
cijos trukdymas, kad kuo. mažesnis skai
čius bolševizmo aukų jiatektų į užjūrius. 
Esąs duotas įsakymas ypač kenkti visuo
menės veikėjams ir tiems asmenims, kurie 
užsienyje demaskuotų bolševizmo tikruo
sius tikslus. Agentai naudoja įvairias prie
mones. Viena jų yra anoniminių laiškų ra
šymas amerikiečių saugumo organams, ku
riuose individualiai yra šmeižiami tremti
niai, dažnai, neturint tremtinius inkriminuo
jančių . duomenų, surašoma jiems visa eilė 
išgavotu kaltinimų.

Kaėp tenka patirti, kartais dalis tokių 
laiškų savo tikslą pasiekia, nes amerikiečių 
saugumo įstaigos gautuosius anonimus ti
ria, aiškina juose suteiktų žinių tikrumą ir 
tuo, jeigu jau neuždaro vartų emigruojan
čiam, tai bent nudelsia laiką. Šiaip jau jų 
laiškuose keliami faktai neatitinka tikreny
bei. Šią priemonę bolševikai naudoja todėl, 
kad tuo tarpu nežino kokiu Įci'tu būdu jie 
galėtų pakenkti tremtiniams, (pi)

prie transporto išvykstančio iš amerikiečių 
zonos.

Visi lietuviai vyksta per NCWC (dvi šei
mos nevardinėmis garantijomis). Išvykstan
čiųjų tarpe yra ir poetas Faustas Kirša.

Wentorfe emigrantų į JAV telkimas pra
sidėjo kovo 22 d- Be jau išvykstančiųjų, 
šiuo metu Wentorfe sukviesta 283 DP. 
„Amerikonai” gyvena atskiruose blokuose, 
bet minta tuo pačiu srėbalu(!) ir atlieka 
tuos pačius stovyklos darbus, kaip ir visi 
kiti pereinamosios stovyklos įnamiai.

Britų zonos DP ilgą metą gyveno vilti
mis, kad, gal būt, į JAV bus švelnesnis 
sveikatos tikrinimas. Kaip visos iliuzijos, 
taip ir šioji sudužo į skeveldras. Sveikatos 
tikrinimas, visiškai galima teigti yra kai ku
riais atvejais griežtesnis kap, pvz., į Ka
nadą ar į Australiją. Dėl/menkiausio plau
čių sukalkėjimo kelionė atidedama 2—3 mė
nesiams ar net visiems metams. Imant tauty
bėmis, didžiausių nuostolių patyrė lietuviai 
(vidutiniškai atidedama 5O°/o visų pašaukia
mųjų), o mažiausiai — žydai (iki šiol tik 
du atvejai; vienas atidėtas 4 savaitėms, o 
antras — 8 savaitėms). Iš atidedamųjų lie
tuvių pirmą vietą užima kultūrininkai: iki 
šiol atidėta 2 žurnalistai, 2 gimnazijų direk
toriai, 1 poetas, 1 rašytoja ir ft.

Iš viso biliuje iš britų zonos tvarkos nė
ra nei per nago juodymą. Žmonės suveža- 
mi su visais daiktais, o jei atidedama — 
privalo vėl su visa manta grįžti į savo pir
mykštę stovyklą, kad iš ten po mėnesio (ir
gi su manta!) vėl sugrįžti Wentorfan. Pri
valote grįžti! — taip skamba IRO viršeny
bės įsakymas, bet kai prašoma bilieto ir 
dokumentų grįžtamajai kelionei, atsakymas 
kitaip skamba: „Šiuo atveju dar neturime 
instrukcijų, kai bus aišku, jūs čia pat iš
siųsime...” lt norintieji Wentorfe pabūti 
2—3 mėnesius ar net metų „atostogas”, ir 
norintieji grįžti į savo „išeities bazę”, jau 
mėnuo, kai veltui beldžiasi teisybės, ir te
besėdi Wentorfe kaip čigonas ant svetimo 
arklio.

Plaučiai plaučiai, plaučiai, — va, visų 
pasikalbėjimų „amerikonų” blokuose "cent
ras. Kai plaučiuose sukalkėjimas, tada iš 
naujo rentgeno (didžioji) nuotrauka, kraujo

nusėdimo matavimas, seilėse tbc bacilų ieš
kojimas, vadinamoji skilvio kultūra. 1 sa
vaitė ligoninės režimo (pulso ir temperatū
ros matavimai) ir it. Amerikos sveikatos 
komisijoje ir amerikiniams reikalams IRO 
skyriuje dirba beveik išimtinai vokiečiai.

Išvykstantiems pranešta, kad negalima nei 
iš aprangos, nei iš rakandų, nei pagaliau 
iš specialybės instrumentų nieko naujo iš
sivežti. Šiaip gi emigranto turto vertė ne
gali prašokti 3000 DM šeimos galvai ir po 
250 DM kiekvienam šeimos nariui. Bagažo 
tikrinimas bus atliktas Grohno stovykloje.

Is Kassello kullurinio gyvenimo
Kadangi Kasselio lietuvių stovykla jau 

kelintas mėnesis gyvena laukdama iškėlimo, 
— tikras iškėlimo terminas dar ir dabar 
nežinomas, — tai didesnio viešo kultūrinio 
pasireiškimo kaip ir nėra. P. Maželiui iš
vykus į Stuttgartą, o baleto šokėjui Liepinui 
į JAV, LAISVES baletas išsisklaidė. Dra
mos studija, po paskutinio pastatymo („Ku
protas oželis”, režisūra ir dekoracijos V. 
Adamkevičiaus), konkrečių planų neturi. 
Vaikų teatro rež. Kardeliukienė ir nuolati
nis dekoratorius Neliubšys išvyko į Aus
traliją. Savišvietos paskaitos, stovyklai la
biau susidomėjus emigracija, irgi nutrauk
tos. „Aistia” su paskutiniais dviem leidi
niais, Neveravičiaus novelėfn -ir Vaižganto 
„Dėdėm ir dėdienėm”, irgi baigia darbą, 
kaip ir „Giedra”. 1. bar.

Šiuo metu lietuvių tremtinių emigraciniais reikalais Vakarų Vokietijoje rūpi
nasi specialiai iš JAV atsiųsti du BALFo įgaliotiniai p. Valaitis ir p-lė Rovaitė. 
Jie turi įsikūrę savas įstaigas. Sį darbą dirba ir gausūs BALFo įgaliotiniai iš pa
čių tremtinių tarpo. Be to, kiekvienam išvykstančiajam padeda NCWC, IRRC, 
Evangelikų-liuteronų ir kitos pagalbinės savanoriškos organizacijos. Visų šių or
ganizacijų ir jų gausių pareigūnų darbas tik pagalbinis, tarpininkaujantis ir jo
kios sprendžiamos ar lemiamos galios neturi. Jų galia esminiuose emigracijos i 
JAV klausimuose yra labai menka arba net lygi nuliui. Visus pagrindinius dalykus 
tikrina ir sprendžia specialiai iš JAV prisiųstos komisijos ir čia veikiantieji valdžios 
pareigūnai.

Tiek atsiųstųjų iš Amerikos BALFo įgaliotinių veikla, tiek iš tremtinių tarpo 
paskirtųjų BALFo pareigūnų darbas kainuoja ne mažai pinigų. Šiuos pinigus 
turi suaukoti Amerikos lietuviai ir jie negali būti panaudoti labai ir labai reika
lingai tremtinių šalpai. Ligonių skaičius ne tik nemažėja, bet nuolat auga. Džio
vininkai pripildo sanatorijas ir ligonines. Kasdien atsiranda vis naujų paliegėlių 
ir sunkių ligonių. Susidaro didelis būrys lietuvių, kurie visai negalės emigruoti ir 
svetimose šalyse pradėti naują gyvenimą. Visi jie reikalingi BALFo paramos, visi 
būtini piniginės ir medžiaginės pašalpos. Be to, dar gražus lietuvių būrys lanko 
aukštąsias Vokietijos mokyklas ir baigia laikyti paskutinius egzaminus. Jie taip pat 
reikalingi visokiariopos paramos aukštiesiems mokslams baigti ir gydytojo, inžinie- 
raus, ar kito kokio kvalifikuoto specialisto diplomams įsigyti. Kartais lėšos labai 
reikalingos ir tautiniams bei kultūriniams reikalams.

Todėl ir kyla labai opus ir kardinalinis klausimas: ar- tikslinga brangias 
Amerikos lietuvių aukas, surenkamas ir skirstomas BALFo organizacijos, skirti 
tremtinių emigraciniams reikalams? Emigraciniams reikalams tremtinių, kurie vyk
sta į Jungtines Amerikos Valstybes? ŠĮ klausimą privalėtų panagrinėti tremtinių or
ganizacijos, centrinės įstaigos ir aukštoji BALFo vadovybė bei duoti į jį skubų ir 
aiškų atsakymą. P. R.

■,c

Įspūdinga Motinos Diena Grohne
Bremenas-Grohnas. Iš Ludwigsburgo pe

reinamosios stovyklos atvykę ir atlikę da
lį formalumų, kitą dieną, sekmadienį, drau
ge su keletu šimtų iš kitų stovyklų atvyku
sių lietuvių čia paminėjome tradicinę Moti
nos dieną. Tai buvo paskutinės mūsų ben
druomeniškosios iškilmės paliekarpam Eu
ropos žemyne.

Rūpestinga, nenuilstanti stovyklos siela— 
klebonas kun. V. .Sarka jau nuo ankstyviau- 
sio ryto bėgioja, organizuoja, kviečia sto
vykloje esančius kultūrininkus, menininkus, 
plunksnos žmones šios dienos minėjimo 
programai.

Apie 9 vai. stovyklos bažnytėlė prisiren
ka pilna lietuvių. Pamaldos pradedamos

ŽEMEI-API AI EMIGRACIJAI
IRO Siaur. Amerika, Mastelis

1:5 mil. DM 6,—
IRO Australija su N. Zelandija,

1:10 mil. DM 4,-
Visas pasaulis (naujas leidinys)

1:40.mil. . DM4,-
IAV ir Kanada (ant drobės),

1:5 mil. DM 6,—
Pietų Amerika (iš 3 lapų), 1:4 mil.

atskiras žemėlapis po DM. 5,— 
Naujas mažasis pasaulio atlasas, sn

' 27 spalvotais žemėlapiais iš viso 
pasaulio (kišeninis formatas) DM 4,80 

Užsakant prašoma pinigus siųsti kariu.
J. Kunkis

(13a.) Bad Kissffigen, Theresienstr. 2.

įspėjimas platintojams
Platintojai, kurie ligi šiol dar nėra atsi

skaitę už P. Andriitšio VABALŲ VESTU
VES, prašomi tai atlikti žemiau nurodytu 
adresu iki š. m. gegužės 15 d. Nurodytu 
terminu neatsiskaičiusių skolininkų pavar
des spaustuvė perduos atitinkamoms emi
gracinėms įstaigoms.

Kai kurie neatsiskaitę platintojai Ha tu
rimomis žiniomis yra išemigravę: A. Ja- 
slnnas / B, Girčys (Bayreuth), St. Lukaitis 
(Buxtehude), K. Silkaitis (Clausthal), E. 
Snarskis (Dedelsdorl), J. Mikalauskas (Got
tingen), A. Butkus (Memmingen), J. Velička 
(Regensburg). Jei jie yra kam nors pavedę 
savo sąskaitas sutvarkyti, įgaliotiniai pra
šomi taip pat atsiskaityti iki gegužės 15 d. 
Išvykusių skolininkų atžvilgiu spaustuvė 
taip pat'yra padariusi savo išvadas, kurios 
gaU būti gana liūdnos.

Daug kartų platintojams esu nušvietęs 
padtttf, tačiau tų, kurie nepanoro jos su
prasti, ginti nesiimsiu.

J. P. Palukaitis, (14a) Dornstadt b. Ulm,
Eit. Lager. >

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo pa
šventinimu. Paveikslas pieštas dail. K. Ži
linsko. Mišių metu suskamba gražiosios 
mūsų giesmės. Keletą bažnytinės muzikos 
kūrinių išpildo violenčele Alg. Motiekaitis 
ir solistas Mačiulis.

Tos pat dienos vakare, vienoje stovyklos 
valgyklos salių įvyksta meninė programa. 
Nuoširdų žodį Lietuvei Motinai Maria J. 
Valukonis. Mažieji — Vidmantas Rapšys ir 
Vida Deveikytė — padeklamuoja jautrių ei
lėraštukų, Daba ViTžinskaitė paskambina 
fortepionu. Toliau Alg. Motiekaitis violen
čele išpildo Marios Paradis „Cicilietę” ir 
Oodaro „Lopšinę”. Po to dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas įspūdingai paskaito J. 
Biliūno „Motiną” (ištrauką iš kūdikystės 
sapnų). Petras Pilka ir Bernardas Brazdžio
nis skaito savąją kūrybą apie motiną. Pa
baigai Simas Urbonas pateikia gabalėlį 
nuotaikos proza. Pabaigos žodį taria ponia 
Blažienė, nuoširdžiai įvertindama prisidė
jusių pastangas, ir visų motinų vardu pasi
žadėdama išauklėti mūsų jaunąją kartą kil
niais ir gerais tėvynės sūnumis. Gerą va
landą užtrukęs minėjimas nuotaikingai bai
giamas Tautos Himnu. S, Urbonas

Lietuviškos dainos per Kanados radiją

siūlai 
„Lie- 
lietu- 
galiu

Kanadietis Vincas Treigys pasakoja:
Vieną rytą man kilo mintis parašyti ra

dijo stočiai ir užklausti: kodėl ji niekad ne
paleidžia lietuviškos dainos per radiją.. Tas 
jų džazas taip jau įgriso, kad ir klausyti 
nesinori. Parašiau stočiai trumpą atviruką. 
Maniau, kad reikalas bus užmirštas, bet po 
dviejų savaičių atvažiuoja automobilis, ku
riame buvo keli vyrai. „Kuo tamsta 
paįvairinti radio programą?” klausia, 
tuviškom dainom,” atsakiau. „Kur yra 
viškų dainų dainininkai?” „Aš jums
tų dainininkų surasti, kišk tiktai norite”. 
„Ar galite sudaryti kvartetą?” — „Galiu 
sudaryti ir oktetą,” atsakiau. „Gerai, kitą 
sekmadienį atsivežk juos į stotį.”

Susiorganizavom ir nuvažiavom j radio 
stotį. Stoties vadovybė abejodama pasižiū
rėjo į naujai atvažiavusius dainininkus. Jie 
atrodo nedrąsūs kalbos nemoka. „Gerai,” 
sako, „mes dar turime išbandyti jūsų dai
nas”. Tuojau pat buvo padaryta repeticija. 
Matyt, patiko. Po kelių minučių pranešė, 
kad Įgis dainuoti. Oktetas dainavo 15 minu
čių. Radio stoties vadovybė tiktai trina 
rankas, visi patenkinti. „Lietuvių daina gra
žiai skamba,” sako , „žmonėms ji patinka. 
Ar galite dar 15 minučių padainuoti?” klau
sia direktorius.
ticijos nedarėm.” —

,nuoti ir bfe repeticijos.” 
minučių dainavo.

Vėliau patyrėm, kad 
daug laiškų, giriančių 
ninkus. Daugelis prašė 
dainų, kiti reikalavo informacijų apie Lie
tuvą. Mūsiškiai, aišku, nesnaudė. Jie tuo
jau pakišo radio stočiai informacijų apie 
Lietuvą, lietuvių tautos kovas dėl laisvės, 
žiaurų okupantų elgesį, plėšikavimą, žudy
nes, naikinimą, kalėjimus. Vienu žodžiu, jei 
būtume norėję už pinigus per radiją infor-

muoti apie Lietuvą, tai keliais tūkstančiais 
būtume tiek nepadarę,' kiek padaryta pa
prasta daina, neišleidžiant nė vieno cento.

Bet to dar negana. Radio stotis po kelių 
dienų klausia, ar nėra lietuvių tarpe daini
ninko, kuris galėtų solo padainuoti. „Yra,” 
atsakiau. „Kur jį galėtume surasti?” Nu
rodžiau ūkininko adresą, kur buvo už ber
ną pasamdytas vienas lietuvis, savo laiku 
ir'operoje dainavęs. •

Po kiek laiko pas tą ūkininką atvažiavo 
kanadiečių automobilis. Susirado savinin
ką'ir klausia; „Ar dirba pas tave lietuvis?” 
— „Dirba,” atsakė. „Kur jis yra?” -- 
„Lauke mėšlą krato.” „Ar galima su juo 
pasikalbėti?” — „Galima,” atsakė ir tuo
jau pašaukė. Naujai atvažiavęs tremtinys, 
visas purvinas, truputį nusigandęs, kad at-

važiavusieji nepradėtų priekabių ieškoti, 
priartėjo prie atvažiavusių. „Ar tamsta gali 
dainuoti?” užklausė. „Galiu,” nedrąsiai at
sakė mėšlakratys. „Ar tamsta kada nore 
dainavai?” r— „Dainavau.” Atvažiavusieji, 
matyt, paabejojo. Jiems neatrodė, kad prieš 
save matytų gerą dainininką./ Pasiginčijo 
tarp savęs, pasišaipė ir patarė sekmadienio 
rytą užeiti į radio stotį. „Pasiklausysime 
tamstos balso. Jei tiks, tai leisime padai
nuoti,” Nustatytu laiku tremtinys nuėjo į 
stotį, jam, žinoma, leido padainuoti. O 
jis baigė pirmas 15 minučių, tai radio 
dovybė prašė dar 15 minučių dainuoti, 
sibaigus programai, jam sumokėjo 15 
lerių ir susitarė dėl naujų dainų. Pati 
dio stotis dabay prašo informacijų apie 
Lietuvą. „Naujienos.”

Neapolyje atsisveikinam su Europa

.,,Galėtume, bet mes repe- 
,Niekis, jūs galite dai- 

Lietuviai dar 15

radio stotis gavo 
lietuviškus daini- 
daugiau lietuviškų

IRO ieškojimu Įstaiga
Arolsen/Kassel ieško šių ašmenų:

BROSAT Heinrich, gim. 1926. 2. 2, Raiti
ninkuose, Raseinių apskr., paskut. 
metu gyvenęs Eitkūnuose;

DOVEIKAITE Regina, gim. 1921. 5.5, Kau
ne, paskut. metu gyvenusi ten pat;

JAS1ONAS Marija, apie 28 metų amžiaus, 
gimusi Panevėžyje, spėjama, kad gali 
gyventi Vakarų Vokietijoje;

LE1TONAS Albinas, gito. 1924 m., Joniš
kyje, Šiaulių apskr., paskut. metu 
gyv. ten pat;

RAMAZAUSKIENE Alytaitė Stella, gim. 
1888 m., Lietuvoje, paskut. metu gy
venusi Vilkaviškyje;

SKEIVIS Orėsiąs, gim. 1921. 3. 19, Bin
kiuose, Mažeikių apskr., paskut. me
tu gyvenęs Vokietijoje;

STANGIUS Kostas, gyvenęs Mažeikiuose, 
spėjama, kad gyvena britų ar ameri
kiečių zdnoje;

TUROVAS afr ~ J ' ' —
2. 3, gyvenęs Palėkiuose, Klaipėdos 
kr., paskut. metu buvęs Karaliaučiuje; 

URNEŽIUS Liudas, gim. 1907. 8. 19. Šiau
liuose, paskut. metu buvęs Pabradė
je, Vilniaus krašte;

BARTKEVIČIUS Jonas, gim. Panevėžyje;
JONUŠAS Antanas, gim. 1888 m., Rietane, 

Raseinių apskr.;
KREKOVECKA1TĖ Adolfina Tamara, gim. 

1927. 1. 2, Šiauliuose, 1944 m. gyve
nusi Kaune;

KUBILIŪTE Helena, gim. 1921 m., Juriš- 
kiuose, Panemunėlio valsč., buvo iš
gabenta į Austriją;

LAURINTSCHIK Jphan, gim. 1907. 9. 15, 
Jelgavoje, Latvijoje, paskut, metu 
buvęs Minske;

PAŠKEVICIENĖ Gudonytė Antanina, gim. 
Panevėžyje;

PAŠKEVIČIUS Konstantinas, gim. Pane
vėžyje; .

SCHARTNERIS Otto, gim. 1916 m. Glu'o-
metu

Turavas Jonas, gim. 1902...

biuose, Šakių apskr.; paskut. 
buvęs Prancūzijoje;

ŠNEIDERAITIS Algirdas Jonas, gim. 
6. 6, JA Valstybėse, paskutiniu 
buvęs Schlawe, Rotnelsburg, 
mern;

ŠNEIDERAITIS Konstancija Elizabeta, gim. 
1916. 6. 13, J. A. Valstybėse, paskut. 
metu buvusi Stolpėje, Pommern;

ŠNEIDERAITIS Vytautas Jurgis, gim. 1920. 
3. 13, J. A. Valstybėse, paskutiniu 
metu buvęs Stolpėje, Pommern;

SUKAUSKAS Vladas (Henry), gim. 1905. 
11. 23, Leningrade, gyvenęs Kaune^ 
spėjama, kad buvo išgabentas J Vo
kietiją; »

TARAŠKEVIČIUS Henrikas, gim. 1922. m. 
Vytautuose, Lietuvoje, paskut. metu 
gyvenęs Kaune;

VANAGAS Jonas, gim. 1901 m. Liepojoje, 
Latvijoje, paskutiniu metu gyvenęs 
Kaune;

VANAGIENE Paškevičiūtė Veronika, gim. 
1900 m. Rygoje, paskut. metu gyv. 
Kaune;

ŽOLYNAS Juozas, gim. 1898 3. 23, Inga
vangyje, Šilavoto valsč., Marijampo- 
polės apsk. paskutinėmis žiniomis 
gyvenęs britų zonoje;

ADOMAITIS Bronius, gim. 1922 m., Šakių 
apskr., turimomis žiniomis buvo iš
gabentos į Austriją;

1918. 
metu 

Pom-

Bagnoli (Napoli) pereinamoje stovyklo- 
loje įvyko lietuvių susirinkimas kultūri
niams reikalams aptarti. Išrinktas išvyks
tančiųjų reikalais rūpintis komitetas: Dr. 
Slabšys Myk. — pirm., Petrauskas Juoz,— 
sekr. ir Degutis Z. — ižd. Su vietos lietu
viais susitarta, kad jie rūpinsis tautiečių in- 
formavmu, laiškų bei srautinių persiuntimi 
ir organizuos spaudos užsakymą.

Bagnoli (Napoli) pereinamoji stovykla 
pastaruoju metu yra ne tik pagrindinė, bet 
ir vienintelė, per kurią visi transportai iš 
Vokietijos ir Austrijos vyksta į Australiją. 
Lietuvių kiekvienu metu čia esti 50—150, o 
transportams sukliuvus, jų skaičius gali dar 
padidėti. Ligšiol Bagnoli stovyklon atvyku
sieji sunkiai galėdavo susiorientuoti, dėl to 
ir turėdavo medžiaginių nuostolių. Be to, 
ilgiau sukliuvusieji labai pasigesdavo spau
sdinto žodžio ir bet kokios politinės infor
macijos. Sutelktinėmis emigrantų ir pasto
viai stovykloje gyvenančių tautiečių pastan
gomis nutarta šiuos nenormalumus pašalin
ti. Reikalingų lėšų lietuviškam laikraščiui 
ir knygai nupirkti, numatoma surinkti iš 
pravažiuojančių, kurie tiesiogia'i ir tomis 
kultūrinėmis vertybėmis naudosis. Pradžiai 
iniciatoriai kelis šimtus lyrų ir keletą mar
kių sumetė. Na, tikimasi, kad ir laikraščių 
redakcijos ir knygų leidėjai ras galimu klek 
prisidėti. Ypač pageidautina kitomis kal
bomis informacinių leidinių, kurie būtų ir 
kitų tautybių žmonėms prieinami atidarysi
moje skaitykloje — bibliotekoje.

Australijon važiuojančių dėmesį dera at
kreipti į tai, kad Bagnoli stovykloje vyksta 
dideli remontai. Nuo gegužės 1 dienos sto
vykla bus visai gerai sutvarkyta. Aprūpini
mą perims australai. Važiuojant nepalikti- 
na nieko, kas turi šiokios tokios vertės. Ge
riausia kalkuliuojami rūkalai. Riebalų kiek 
pasiimti visados pravers. Bagažas tikrina
mas, tik laivan sėdant.

Atvykus patartina kreiptis į komitetą, čia 
būsite painformuoti. Neišmeskite markę ar 
pfenigi — įneškite į Bagnoli lietuvių komi
teto kasą laikraščiui ar knygai nupirkti.

Pastebėtina dar ir tai, kad šioje stovyk
loje kariais savaites tenka prasėdėti, laivo 
belaukiant. Pvz., iš Ludvigsburgo ir Arn- 
bergo kovo 3 d. išvažiavęs transportas į 
laivą sėdo balandžio 1 d. Buvo ir tokių, 
kurie po 2—3 mėnesius išsėdėjo Italijos pa
jūryje. ■ O maistas stovykloje nėra labai 
įvairus ir ne visiškai jo pakanka. Bet la
biausia alksta čia sukliuvusieji dvasiškai.

kai 
va- 
Pal 
do-

Knygą ir laikraštį pasiimti reikia ir su sa
vimi.

Kainos; amerik. cigarečių pakelis 2—300 
lyrų, lašinių kg 700 1. Amerikos doleris 6— 
650 1., duonos kg. 150 1., apelsinų kg. 6—70 
L, vyno litras 150—300 1. Yra fcantfna. Or
ganizuojamos ekskursijos į Pompėją, Capri 
ir kt. vietas. Ir čia reikia lyrų.

Mėlyną Italijos dangų ir žalsvai mėlyną 
atvykę į Bagnoli matysite kasdien pro 
kambario langus. Jūs matysite rūks- 
Vezuvijų ir turistų svajojamą Capri 
kur tiek daug žydrumos į drobę peri 
mūsų žymusis dailininkas Mackevičiua.

J. Kalakonia

jūrą 
savo 
tantį 
salą, 
kėlė

Fritz Balzer, gyv. Garmisch-Partenkirchen, 
Ludwigstrasse 50, ieško Johaną Logytę, gy
venusią Vilniuje. Ieškomoji arba apie jų 
žinantieji prašomi pranešti ieškotojui.

Mrs. Victoria Pechura, gyv. 467 Colum
bia Road, Dorchester 25. Mass., U- S. A., 
ieško tėvo Simono ščiglirisko ir brolio Jo
no ščiglinsko iš Papiškių k., _ Daugų pašt., 
Alytaus apskr. ir sesers Paulinos Sabaltie- 
nės iš Užukalnių k., Daugų pašt., Alytaus 
apskr. *

•Žinančius ieškomųjų gyv. viet^ arba jų 
Ūkimą prašoma pranešti ieškotojai.
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