
L Paskutine valanda _l
♦ Trieste daugumas gyventojų per rin

kimus pasisakė už prisijungimą prie Itali
jos. Dar negalutiniais duomenimis apie 
70'/* pasisakė už prisijungimą. Daugiausia 
— anie 41,5 •/• — balsų gavo krikščionys 
demokratai. Kominformui ištikimi komunis
tei surinko, apie 16 •/•; Tito komunistai — 
4 Va

to Vatikanas pareiškė, kad nieko neži- 
■ nąs dėl pasklidusių gandų apie tariamą 

kardinolo Mindszenčio mirtį. Paskutinėmis 
Vatikano turimomis žiniomis kardinolo svei
kata nekelianti susirūpinimo, -nors jis ir ne
tekę atminties ir moraliai jaučiasi labai 
blogai.

to Suomijos vyriausybei gresia krizė. 
Svarstant papildomą biudžetą prieš ją pasi- 
ąpkė ne tik komunistai, bet ir ūkininkų 
partija. Jos likimas dabar priklauso nuo 
Konservatorių nusistatymo. Fagerholmo vy
riausybę sudariusi socialdemokratų partija 
pati neturi absoliutinės daugumos.

to Sovietų Sąjunga atmetė JAV ir D. 
Britanijos siūlymą sušaukti trijų konferen
ciją Vengrijos. Bulgarijos ir Rumunijos vy
riausybių nusikaltimams prieš taikos sutar
tis konstatuoti. Sovietai savo atsakyme tei
gia, kad tos vyriausybės visus savo įsiparei
gojimus išpildė. Konferencija būtų kišimasis 
į tų vidaus reikalus. Kaip žinoma, Ven
grija, Bulgarija ir Rumunija pažeidė ele
mentarines žmonių teises.

to Kravčenkos byloje pasmerktos ko
munistų laikraščio „Let Lettres Franęalses” 
redaktoriai įteikė apeliacini skundą. Sian- 

r dien bus paskirtas jo svarstymo, terminas.
♦ Čilės karinė misija Berlyne pranešė,

kad per ateinančius 10 mėn. Cflė priims 
apie 30.000 DP. z

♦ JT tarpininkavimo komisija įsakė iki 
šios dienos 12 vai. žydams ir arabams pa
sitraukti iš jų užimtų pastatų Jeruzalės neu
tralioje tonoje.
• to Dėl JAV angliakasių streiko neteko 
darbo ir 30.000 geležinkeliečių.
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Paryžiuje vėl is naujo
• Paryžius (m). Užsienio reikalų ministerių Į ris numatė kariuomenių iš Vokietijos **i- 
konferencijos penktadienio posėdyje Vištas-1 traukimą. Tada sovietai pareiškė, kad jie
kis pareikalavo nedelsiant sudaryti taikos 
sutartį su Vokietija, ir ją pasirašius po me
tų iš Vokietijos atitraukti okupacines ka
riuomenes. Tas pasiūlymas buvo svarsto
mas ministerių sekmadienio posėdyje (šeš
tadienį ministerial neposėdžiavo). Višinskis 
reikalavo paskirti komisiją kuri trijų die
nų bėgyje sutartų taikos sutarties paruoši
mo procedūrą. Achesonas pareiškė, kad 
taikos sutarties paruošimas ir Vokietijos 
vienalytiškumo atstatymas turi eiti kartu. 
Jei negalima susitarti dėl pirmų dviejų 
darbotvarkės punktų, nėra prasmės kalbėti 
apie taikos sutartį. Višinskio pasiūlymą 
Achesonas išvadino „gryna propaganda”. 
Jis taip pat pabrėžė,, kad negalima daryti 
taikos sutarties su padalintu kraštu ir ta 
proga paminėjo Oderio-Neisės liniją. Schu- 
manas paaiškino, kad pirmiausia reikia ži
noti kas bus iš Vokietijos, tik tada būsią 
galima kalbėti apie taikos sutartį. Ir Bevi
nas prisidėjo prie savo kolegą nuomonės, 
pareikšdamas, kad tik tada būsią galima 
atitraukti kariuomenes, kai bus tikra, jog 
Vokietijai negresia joks diktatūros pavojus. 
t, Bevinas užsirūstino

Pentkadienį Višinskio pastaba, kad D. 
Britanija iš pat pradžių stabdo ir sabo
tuoja kiekvieną sovietų pastangą sudaryti 
su Vokietiją taikos sutartį, Beviną ne juo
kais užrūstino. Jis pabrėžė, kad tik Sovie
tų Sąjunga, atmesdama visus Vakarų pa
siūlymus sukliudė vienalytiškumo atstaty
mą. Jis priminė, kad sovietai atmetė Byr- 
neso pasiūlymą sudaryti 40 metų paktą, ku

nemaną taip greitai Vokietiją palikti. Jam 
norisi vemti 
ko Bevinas.

Achesonas 
tą patį, ką 
Jis pasiūlė baigti „diplomatinį minuetą” ir 
grįžti į realų gyvenimą.

BBC korespondentas praneša, kad Vi-

nuo sovietų puolimų — sušu-

nurodė, kad Višinskis kartoja 
jau sakė kitose konferencijose.

itaskio ir jo spaudos referento elgsena pa
rodė, jog sovietams rūpi tik propaganda.

Po sekmadienio viešo posėdžio, ministe
rial susirinko slapto posėdžio. S| kartą bu
vo posėdžiaujama Schumano kambaryje. Po
sėdis užtruko 13 vai. (viešai buvo posė
džiauta 4,5 vai.). Višinskis pasiūlė grįžti 
prie pirmo darbotvarkės punkto, pareikš
damas, kad jis turįs ką naujo pasakyti. Mi
nisterial ir nutarė grįžti prie Vokietijos 
vienalytiškumo atstatymo. „Amerikos Balso” 
korespondentas F. Williamsas praneša, kad 
Paryžiuje manoma, jog Višinskis gavęs 
naujų instrukcijų. f

Pirmadienį ministerial neposėdžiavo. Nau-

jo posėdžio jie susirinks tik šiandien va
kare.

Korespondentai praneša, kad sekmadienį, 
slapto posėdžio metu, Vakarai įteikė Višins
kiu! naujus siūlymus. Taip pat ir Višinskis 
įteikė savo naujus siūlymus. Pirmadienį po
sėdžio nebuvę todėl, kad davus Višinskiu! 
laiko susisiekti su Maskva. Aplamai mano
ma, kad šiandien galutinai paaiškės, ar 
konferencija duos kokių vaisių, ar ne.

Achesonas pas Višinskį
Paryžius (pi). Achesono ^garbei Višins

kis šeštadienio vakare suruošė priėmimą, 
kuriame be paties Achesono dalyvavo dar 
specialus ambasadorius prof. Ph. Jessupas, 
Ch. BoMenas ir Robertas Murphys. Mano
ma, kad Višinskis pasinaudojo proga su 
Achesonu pasikalbėti „aut keturių akių.” 
Pats Achesonas paneigė gandus apie pri
vačius pasitarimus su Višinskiu politiniais 
klausimais. r

UP praneša, jog Paryžiaus konferencija 
kol kas davė tiek naudos, kad aiškiai pa
demonstravo bendrą JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos frontą.

Sovietai sutinka, bet nenori pasirašyti

Mes šaukiamės

Trumanas: komunizmas vis dar gresia

sau- 
Tru- 
ban- 
skšr-

Uitie Ročkas (UP). Prezidentas Truma- 
aas 35. divizijos, kurioje 1. D. karo metu 
jb buvo kapitonas, buv. karių suvažiavime 
pasakė bžs. politikai skirią kaVną. Jis pa
reiškė, kad pasauliui vis dar gresia komu
nizmas, nepaisant to, kad kelyje į taiką ir 
laisvę padaryta nemažai pažangos. Jis kon
statavo, kad JAV pakeliui į pasaulio 
gumą-nužygiavo tik pusę kelio. Todėl 
manas griežtai pasisakė prieš senato 
dymus sumažinti Marshatlio planui
tos lėšas. Būtų didžiausia klaida, jei čia 
pradėtumėm taupyti — įspėjo Trumanas. 
Sumažinus tas lėšas ž&s visos viltys, kurias 
Europos tautos sudėjo į JAV.

Toliau Trumanas išdėstė trijų dalių pla
ną nuolatinei taikai patikinti. Pirmoji tai
kos sąlyga esant stipri ir klestinti Amerika. 
Taip pat ir kitom laisvom'tautom turi būti 
patikrintos palankos gyvenimo sąlygos. Be
to, reiktų sudaryti mašineriją, kuri galėtų 
išspręsti tarptautinius nesutikimus ir pa
tikint* taiką. Nepaisant didelių kliūčių ir 
stipraus komunistinio spaudimo, amerikie
čių taikos pastangos susilaukė pasisekimo. 
Tačiau tikslas dar nesąs pasiektas. JAV 
yra lemtas ilgas ir sunkus kelias. Turi 
būti sudaryta tokia socialinė ir politinė 
būklė, kad komunizmas neturėtų jokių vil

čių. Dabar dar esama pavojaus taikai ’ir 
laisvei. Sąvo kalbos pabaigoje Trumanas 
patikino, kad JAV pirmoje vietoje dary
sianti viską, kad išlaikius taiką. Todėl du
rys pasitarimams tarp laisvų tautų ir So
vietų Sąjungos visados patiksiančios atda
ros. ' - A

Britų komentarai
Londonas (BBC). Pirmadienio britų spau

da Trumano kalbai skiria daug vietos, li
beralų „News Chronicle” ir nepriklauso
mas „Times” išvadžioja, kad Trumanas esąs 
susirūpinęs, jog 
ūkinei pagalbai, 
karinės pagalbos

Berlynas (m). 4 karinių vyriausybių žino
vų pasitarimai dėl tarpzontaės prekybos ir 
susisiekimo atstatymo vyksta draugiškoje 
atmosferoje, tačiau iki pirmadienio vakaro 
dar nedavė jokių rezultatų. Kaip žinia, mi
nisterial pavedė komendantams padarytį 
pranešimą apie jų nuveiktus darbus. Tas 
pranešimas turi būti įteiktas pirmadienį. 
UP praneša, kad amerikiečių karinės vy
riausybės ūkinis tarėjas Lawrence Wilkin- 
sonas pareiškė po 6,5 vai. užtrukusio šeš
tadienio posėdžio, kad jis negalįs pranešti 
nei apie pažangą, nei apie regresą. Jis ta
čiau atsisakė pareikšti bet ką konkretaus. 
Ir kiti pasitarimų dalyviai nieko nepraneša. 
Gerai informuoti aluogsniai tačiau teigia, 
kad didžiausią kliūtį sudaro sovietų reika
lavimas ir toliau kontroliuoti visą susisie
kimą su Berlynu. Vakarai reikalauja padi
dinti ir traukinių tarp vakarinių zonų ir 
Berlyno skaičių. Sovietai nori, kad būtų 
atstatytas 1948 m. veikęs tarpzoninio pini-

ginto atsiskaitymo būdas, be to, jie reika
lauja pirm visa ko išspręsti Berlyno va
liutos klausimą. Įdomu, kad ir susitarus ką 
nors su sovietų delegatais, jie atsisako tai 
patvirtinti raštu ar pasirašyti atitinkamą 
protokolą.

Nei žuvis, nei mėsa
Berlynas (BBC). Pirmadienį 6 vai. užtru

kusiam posėdyje 4 vyriausybių ūkio ir su
sisiekimo žinovai surašė pranešimą apie 
savo darbus Paryžiuje posėdžiaujantiems 
užs. reik, ministeriam*. Pranešimo tekstas 
nepaskelbtas. Vienas amerikiečių delegaci
jos narys pareiškė, kad pranešimo negali
nta laikyti dldelta taimėjimu, bet taip paf 
būtų klaidingą jį pavadinti nesėkme. Ko
respondentai spėja, kad žinovams svar
biausiai! klausimais nuomonių suvienodin
ti nepasisekė. Sovietai atsisakė garantuoti 
laisvo susisiekimo su Berlynu.

Britų karinis gubernatorius gen. Robert- 
sonas iš Berlyno yra iššauktas į Paryžių.

kongresas, besipriešinąs 
juo labiau pasipriešinsiąs 
programai. z

♦
JAV ANGLIAKASIAI VĖL STREIKUOJA

Pittsburgas (m). Angliakasių vadui Joh- 
nui Lewisui patvarkius vakar 17 . ateitų 
sustreikavo 450.000 angliakasių. Streikas 
truks visą savaitę ir juo siekiama sumažin
ti jau iškastos anglies atsargas 11,5 mili
jonų to. Mat, netrukus prasidės angliaka
sių pasitarimai su darbdaviais dėl naujos 
atlyginimo sutarties. Lewisas tikisi, kad su
mažinus dabartines rekordinio dydžio (be
veik 80 mil. to) iškastos anglies atsargas, 
darbdaviai bus nuolaidesni ir patenkins 
naujus darbininkų reikalavimus. .

Ir Kantonas evakuojamas

Washingtono pasitarimų komunikatas
ALT — 1949 m. gegužės 17—21 m. Wa

shingtone įvyko svarbūs pasitariami Lietu
vos valstybės laisvinimo ir lietuvių tautos 
reikalais. Dalyvavo; Lietuvos įgaliotas mi- 
ntateris JAV p. Žadeikis, Pasiuntinybės at- 
tachė J. Kajeckas, Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke J. Budrys, Lietuvos 
Konsulas Čikagoje P. Daužvardis, VLIKO 
pirmininkas Monsignoras M. Krupavičius, 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas V. Sid
zikauskas ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto nariai; L. Simutis, Dr. 
P. Grigaitis ir M. Valdyta.

Konstatuota visų pasitarimo dalyvių vie
noda pažiūra į gyvenamąjį politinį momen
tą ir nustatytos veiklos gairės artimiausiai 
ateičiai.

Be Ministerio P. Žadeifcio drauge su Lat
vijos ir Estijos ministeriais padaryto de- 
maršo Valstybės Departamente ryšium su 
gegužės 23 d. Paryžiuje susirenkančia Ke
turių Didžiųjų Valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencija, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomojo Komiteto nariai gegu
žės 19 d., 2 vai. pp. atsilankė Valstybės 
Departamente, kur Valstybės Sekretoriaus 
Deano Achesono pavedimu juos priėmė jo 
padėdėjas Ernestas Grossas, dalyvaujant p. 
Thompsonui. ALT Vykdomojo Komiteto
nariai įteikė p. Grossui memorandumą, pa- j vieningumas.

vaizduojantį Amerikos lietuvių nusistatymą 
ryšium su Paryžiaus konferencija, kuriame 
ypač pabrėžė Rytų Prūsų ir Mažosios Lie
tuvos klausimą. Gegužės 20 d. 11:30 vai. 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos pirminin
kus, ministerio P. Zadeikio lydimus, priė
mė p. Thompsonas, einantis Valstybės Depar
tamento Europos skyriaus viršininko parei
gas, kuriam VLIKo atstovai išdėstė Lietu
vos postulatus ryšium su gyvenamu politi
niu momentu ir specialiai ryšium su ruo
šiama taikos sutartimi su Vokietija. Ta pro
ga buvo padėkota JAV vyriausybei už su
teiktą galimybę VLIK© atstovams atvykti 
į Jung. Amerikos Valstybes ir už parodytą 
prielankumą jiems atliekant čia savo misiją.

Tiek mtaisteriui P. Žadeikiui, tiek ALT 
Vykdomojo Komiteto nariams, tiek VLIKo 
atstovams padaryti pareiškimai bei užtikri
nimai yra teigiami ir padrąsiną lietuviškuo
sius veiksnius tęsti kovą dėl Lietuvos vals
tybės išlaisvinimo.

Washingtono pasitarimo proga užmegsta 
glaudesnis ryšys su visų kitų valstybių, at
sidariusių, kaip ir Lietuva, anoje geležinės 
uždangos pusėje, veiksniais.

Ta proga tenka pasidžiaugti tuo teigiamu 
įspūdžiu, kurį saviesiems ir svetimiesiems 
padarė gyvenančios laisvės sutemas lietuvių 
tautos susiklausymas bei jos organizacinis

Kantonas (UP). Tautinės Kinijos vyriau
sybė jau pradėjo iš dabartinės sostinės 
Kantono evakuotis į Cunkingą.

Hongkongas (m), šiuo metu Rytų Azi
joje viešįs britų gynybos min. A. V. Ale
xanders pareiškė, kad pakeliui į Hong- 
kongą esą reikšmingi britų kariuomenės 
papildymai. Toliau spaudos ’konferencijoje 
jis pareiškė, kad dabartinė padėtis Azijo
je nesanti mažiau optimistiška, kaip jo ke
lionės pradžioje. I klausimą, ar lauktina 
komunistų puolimo į Hongkongą, ministe
ris atsakė: „Dabartinė Hongkongo padėtis 
yra kitokia, negu 1941 m.” Komunistams 
laimint Kinijoje, Tolimuose Rytuose įsi
viešpataująs netikrumas ir pavojus tam tik
roms tiktataučių kolonijoms. Tačiau gyni
mosi pasiruošimų pažanga daranti gerą įs
pūdį. Alexanders pareiškė: „Mes norime 
su Kinijos įstaigomis išlaikyti draugiškus 
santykius, tačfąu turime ruoštis ginti nuo 
bet kokios agresijos tas teritorijas, už ku
rias esame atsakingi. Todėl imsimės visų 
priemonių, kad galėtume nuo agresijos ap
siginti.”

MaeArthuras sovietų nesigaili
Tokiją (BBC). Atsakydamas į sovietų at

stovo Japonijos okupacinėje taryboje gen. 
Dereviankos protestą dėt gegužės 1 d. de
monstracijų uždraudimo, vyr. amerikiečių 
kariuomenės vadas gen. MacArthūras pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga kiekviena pro
ga kursto neramumus ir bando sukelti ne
pasitenkinimą.

to
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PROTESTO 

DEMONSTRACIJA
New Yorkas „Amerikos Balsas” prane

ša, kad čia gyvenantieji lietuviai, latviai, 
estai ir tikrainiečiai suruošė protesto de
monstraciją prieš jų kraštų prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Demonstracija buvo su
ruošta pereitą sekmadienį 9 metų sukakties 
nuo pirmosios sovietų okupacijos proga.

New Yorkas (RS). JT laikraštis paskelbė, 
kad sovietų špionažo organizacijai dirba 
128.00Q žmonių. Tai organizacijai į metus 
skiriama 110 milijonų dolerių. JAV 
6.600 agentų, kurie kaštuoja apie 80 
dolerių. D. Britanijos agentų skaičius 
kia 3.800; jie kaštuoja 56 mil. dolerių.

Įlinkimai Trieste

turi 
mil. 
sie-

Triestas (BBC). Sekmadienį, pirmą kartą 
po 20 metų, Trieste įvyko laisvi savivaldy
bės rinkimai. Buvo renkama 60 miesto ta
rybos atstovų. Savo kandidatus išstatė net 
12 partijų, kurių 7 pasisakė už Triesto grą
žinimą Italijai, 3 — už nepriklausomos 
teritorijos statusą, o likusios už susijungi
mą su Jugoslavija. Priešrinkiminė propa
ganda buvo labai gyva. Miestą aplankė pats 
Italijos ministeris pirmininkas de Gasperis. 
Jis ragino pasisakyti už prisijungimą prie. 
Italijos. Iš viso, rinkimai turėjo plebiscito 
pobūdį.

i pasauli
PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS

, ATSISAUKIMAS
Taikingoms Ir darbščioms Pabaltijo 

valstybėms, kilus Z D. karui, nebuvo 
lemta išlikti laisvoms ir nepriklauso
moms.

Lemtingieji 1940 ir 19*1 metai niekad 
neišdils iš Pabaltijo tautų atminties. 
1940 m. birželio mėn. raudonoji armija 
okupavo Pabaltijo kraštus, o 1941 m- 
birželio 14 d. suėmė ir deportavo į Si
birą ir kitas tolimas koncentracijos sto. 
vykias dešimtis tūkstančių pabaltiečių: 
estų, latvių ir lietuvių. Todėl birželio 14 
d. Pabaltijo tautos skaito gedulo diena. 
Tą diena mes prisimename visus tuo* 
mūsų šeimų narius, brangius draugus, 
valstybininkus ir visuomenininkus, ku
riuos sovietų valdovai deportavo t nepa* 
siekiamas Sovietų Sąjungos tolumas. Šių 
žmonių likimas yra žiaurus. 1944 m. an
trą kartą okupavę Pabaltijo kraštu, so- 
vietai tęsia Pabaltijo kraštų piliečių de
portacijas ir žudymus.

Šie liūdni Pabaltijo malu, demokratė 
nių šalių patyrimai turėjo būti įspėjimu 
visam plačiam pasauliui. Iš tikrųjų, bot. 
ševikinis tvanas gresia užlieti visą ĖūTO- 
pą, o toliau — ir visą pasaulį.

Mes, estės, latvės ir lietuvės moterys, 
randamosios Atlanto Chartos principais, 
kreipiamės į Jus pasaulio moterys, ir 
prašome pagelbėti mums sužadinti pa
saulio opiniją kovoje dėl teisių atgauti 
nepriklausomybę ir gyventi drauge m 
savo šeimomis savuose kraštuose. Mes 
prašome Vakarų demokratijas užtikrinti 
mūsų kraštams demokratinę santvarką.

Mes šaukiamės į pasauli, reikalauda
mos pagalbos mūsų kankinamiems de
portuotiems. Mes reikalaujame jų grą
žinimo savo tėvynėn, kur jie galėtų tęs
ti savo nutrauktą darbą, savo ir visos 
kultūringos žmonijos gerovei.

Mes, Pabaltijo Moterų Taryba, fcrrf- 
piamės į Jus, pasaulio moters, — sesės, 
turinčias jautrias širdis, kviesdamos jūs 
drauge su mumis paminėti neteisingo ir 
neteisėto mūsų kraštų pagrobimo ir ma
sinės deportacijos metines, proklamuo
jant birželio mėn. 14 d. Pabaltijo Susi
mąstymo Diena. Tą dieną prisijunkite 
prie mūsų, prašydamos Aukščiausiojo 
ūžt arti,10.

Prašome paskelbti savo spaudoje tą 
blogį, kuris buvo padarytas Ir yra da
romas mums. Mes prašome priminti 
abejingam pasauliui mūsų šiurpių bylą 
per Jūsų parlamentų, atstovus Jūsų kraš
tuose.

Kai visas demokratinis pasaulis įsisą
monins ir realiai stos į kovą dėl žmo
gaus teisių — tada ir me galėsime at
gauti savo nepriklausomybę Ir vėl tvar
kytis demokratiniais principais. Tada 
mes grįšime į savo kraštus be jokio ra
ginimo ir vėl pradėsime laisvųjų žmo
nių gyvenimą.

BALTIJOS MOTERŲ TARYBA- 
Mali JUrma 
Esčių moterų pirmininkė 
Tekia Erdmanis Endzlna 
Latvių moterų pirmininkė 
Birutė Novickienė 
Lietuvių moterų pirmininkė

Kominformas posėdžiauja 
Lenkijoje s

Varšuva (RM). Šiuo metu Lenkijoje vieši 
visa eilė komunistų vadų iš visos Europos, 
netrūksta ir Sovietų Sąjutigds 'kompartijoū 
atstovų. Manoma, kad vienoje pilyje netoli 
B ręstavo posėdžiauja kominformas. Kalba
ma, kad šiame kominformo posėdyje svar
stomos naujos priemonės prieš Titą. Keti
na spaudimą padidinti. Lenkija beveik vi
sai sustabdė savo prekybą su Jugoslavija.

Geležinkeliečių streikas artėja prie galo
Berlynas (m). Sekmadienį įvykusiam strei

kuojančių vakarinių Berlyno sektorių gele
žinkeliečių jMreigūnų susirinkime buvo per
skaitytas amerikiečių komendanto gen. 
Howleyaus raštas, kuriame streikuojantieji 
raginami streiką baigti ir priimti kompro
misinį pasiūlymą. Tas pasiūlymas numato, 
kad vakariniuose sektoriuose gyveną gele
žinkeliečiai gaus iš sovietų žinioje esančios 
geležinkelių valdybos 60°/. algos vakarų 
markėmis. Savivaldybė pasižadėjo dar 15’/o 
algos iškeisti į vakarų mankęs kursu 1 prieš 
1. Darbininkai reikalavo atlyginimą išmo
kėti visu 100*/« vakarų markėmis, o taip pat 
sudaryti atskirą vakarinio Berlyno geležin
kelių valdybą ir geležinkelių policiją. How- 
leyaus paaiškinimą, kad tokia atskira gel. 
valdyba būtų Potsdamo sutarties sulaužy
mas, streikuojančių vadai sutiko pašaipos 
šūkiais. Taip pat juoku buvo palydėta ir 
ta perskaityta gen. Howleyaus rašto vieta, 
kur generolas primena sovietų pažadą ne
keršyti streikuojantiems.

Berlyno vyr. burmistras Reuteris taip pat 
pasisakė už streiko baigimą. Pasak jo, Ber-

lynui žiemai būtina susidaryti bent 500.000 
to anglių atsargas, o tam kliudo streikas.

Šiandien streikuojantieji turės pasisaky
ti, ar jie pritaria streiko pabaigai ar ne. 
Sovietai pasitraukė iš geležinkelių valdybos 

rūmų
Berlynas (UP). Streikininkų blokuojamas 

amerikiečių sektoriuje esančius sovietų zo
nos vyr. geležinkelių valdybos rūmus so
vietai, atrodo, galutinai paliko. Penktadienio 
vakare jie nusikabino ir savo vėliavą. Išsi
vežė ir visas bylas.

Dvi sovietų zonos geležinkelių policijos 
valdininkų žmonos pasiskundė tarptautinės 
spaudos atstovams, kad jų vyrai dingę be 
žinios. Mat, jie buvę streikininkų kuriam 
laikui užimtuose gelež. valdybos rūmuose ir 
streikininkams nepasipriešinę. „Sozialde- 
mokrat” praneša, kad sovietai įsaką suimti 
visus tuos policininkus, kurie streikinin
kams nesipriešino. Viso esą įsakyta suimti 
86 vyrus.

BBC praneša, kad Berlyne manoma, jog 
dauguma streikuojančių pasiakys už streiko 
nutraukimą.

1
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=== TRUMPOS 7JM0S=
! ♦ JAV. kainos krenta toliau. Dabar ma
žėja ne tiek gaminių, kiele žaliavų kainos. 
Pirmadienį New Yorko biržoje krito visų 
akcijų kursai. Jie pasiekė patį žemiausią 
lygį nuo 1947 m. Bedarbių skaičius pašoko 
■iki 3.289.000!

♦ Vienos policijai šiomis dienomis pri- 
bistatė vienas jaunas vyrukas, kuris paprašė 
H nuvesti į vienus, prieš „anšliusą” jo 
tėvui priklausiusius, namus, nes jis norįs 
iš ten šį tą pasiimti. Nuėjus Į vietą, jis 
vienoje vietoje praardė sieną ir iš jos išėmė

53,10.000 dolerių. Būdinga, kad karo metu, šis 
< namas priklausė vokiečių kariuomenei ir 

, buvo perstatytas, tačiau slėptuvė laimingu 
sutapimu liko nepaliesta. (UP)

♦ Piet. Belgijos anglų kasyklose įvyko 
sunki katastrofa, kurios metu 4 angliakasiai' 
buvo užmušti ir 4 sunkiai sužeisti. (UP)

♦ Buvęs JAV užs. reik. min. Ė. R. Stet- 
tjnius „Look” žurnale aiškina, kad 1945 m.

''Jaltos susitarimas iš tikrųjų buvo JAV ir
* Roosevelto triumfas. Visa bėda, kad sovie

tai to susitarimo nesilaikę. Rytų Europa tuo 
laiku jau buvusi sovietų užimta, tačiau jie

b' pažadėjo R'obseveltui sudaryti tikrai demo- 
■*' kratines vyriausybes, taikos konferencijoje 
»■ galutinai susitarti dėl vakarinės Lenkijos 

sienos ir tt. Sovietams to susitarimo nesi
laikant It iššaukė pokario sunkumus.

♦ 84 JAV kongreso atstovai paskelbė 
‘ rezoliuciją, kuria reikalauja, kad JT būtų

rutuliojamos 1 pasaulio federaciją. Pasira
šiusiųjų tarpe yra 61 demokratas ir 23 res- 
publikininkai. Rezoliucija tarp kitko reika- 
laula, kad pasaulio federacija būtų pagrin
dinis JAV užsienio politikos tikslas. (AP)

* , .’♦ 14% visų New Yorko steite gyvenan
čiu iau tori televizijos aparatus.; Iki
,1953 m. tos rūšies pramonė numato paga

rdinti dar. penkis milijonus televizijos apa- 
ratų. Tada beveik kas penkta amerikiečių

• „šeima turės savo aparatą.
, • ♦ „Sozialdemokratische Pressedienst”

• praneša, kad savu metu iš Darmstadto in- 
’jj, .lernuotųjų stovyklos pabėgės SS-pulk. Otto

Skorzenys esąs vienu vokiškojo nacių laik- 
„ raščio Argentinoje, „Der Weg”, bendradar- 

biu. (AZ)

i® Katy no kaltininkas aiškus!
1943 m.

jas paskelbė, kad prie Smolensko esančiame 
Katyno miške vokiečių kariuomenė radusi 
masinius — dešimties tūkstančių — lenkų 
karininkų kapus. Šie lenkų karininkai, karo 
metu patekę rusų karo belaisvėn, greičiau
siai buvę nužudyti 1940 m. balandžio ir 
gegužės mėnesiais.

Po trijų dienų rusų radijas šiuos vokie
čių teigimus išvadino „piktais prasimany
mais”. Balandžio 16 d. lenkų egzillnės vy
riausybės premjeras, gen. Sikorskis, pa
siūlė, tad vokiečių kaltinimus ištirtų Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius. Sikorskio ka
bineto karo ministeris, gen. Itn. Marijonas 
Kukielis, tuoj pat paskelbė išsamų prane
šimą apie paslaptingą tūkstančių lenkų 
karininkų dingimą; pranešime buvo pa
vaizduotos ir lenkų egziUnės vyriau
sybės pastangos ką nors patirti apie 
likimą tų karininkų, kurie, būk tai, 
iš rusų karo belaisvės buvę atleisti, ta
čiau nė vienas jų neatvykęs 1 gen. Anderso 
štabą. Oen. Andersas tuomet stengėsi Rusi
joje suorganizuoti lenkų armiją. Oen Ku- 
klelio komunikatas baigėsi tokiais žodžiais:

Mes esame pripratę prie vokiečių pro
pagandos melų It suprantam paskutinių
jų jų teigimis tikslą. Bet atsižvelgiant l 
smulkmeniškas vokiečių informacijas 
apie tūkstančių lenkų karininkų kapų 
atradimą prie Smolensko ir kategoriškus 
tvirtinimus, kad šie karininkai esą 1940 
m. pavasari sovietų išžudyti, atrodo bū
tina, .kad šiuos kapus ištirtų kompeten
tinga tarptautinė organizacija. Tokia 
tarptautine organizacija, mūsų akimis, 
yra Raudonasis Kryžius. Todėl Lenkijos 
vyriausybė kreipiasi l šia organizaciją,

balandžio 13 d. Goebbriso radi- Minėdami tragiškąsias mūsų tautos datas — birželio 14 ir 15 d. d. — mes 
negalim tylomis praeiti ir pro pačius skaudžiausius šios tragedijos epizodus, su 
kuriais susiję Červenės, Pravieniškių, Rainių Petrašiūnų ir daugelio kitų mūsų 
tėvynės vietų, eilę metų o ir šiandien dar tebelaistomų mūsų brolių kraujo upe
liais, vardai.

Bet pasaulis tautų tragedijų matuoja ne išgyvento skausmo, bet patirtų nuos
tolių didumu. Ir žymiausią, be abejo, vietą, tuo mastu matuojant, sovietų paverg
tųjų tautų istorijoje užims K a t y n o vardas, kuris, kaip kadais Lidice nacių 
žiaurumų, bus sovietų pavergtųjų tautų tragedijos simboliu. JI, kaip ir daugeli 
kitų tautų tragedijų, ligi šiol dar tebegaubia vadinamasis tylos sąmokslas. Prisi
jungdami prie Amerikoje pradėtos akcijos, ir mes tuo pačiu reportažu šaukiame: 
„Pralaužkite Katyno tragediją slepianti tylos sąmokslą!” tuo 
pačiu tikėdami, kad, sudriskus Katyną gaubiančiai tylos uždangai, pasaulio akys 
pamatys ir Červenės, Pravieniškių, Rainių ir kt. tragedijas. — Red.

1. Žemė, kurioje nužudytieji palaidoti, ta
ri tą savybę, kad ji lavonų nesunaikino, 
bet juos mumifikavo (pavertė mumijomis). 
Šios aplinkybės dėka rasti Išsilaikę ne tik 
nužudytųjų lavonai, bet ir uniformos, dra
bužiai, dokumentai — jų tarpe ir dieno
raščiai bei laikraščiai — Ir kitas karinin
kų turtas. Šiais radiniais remiantis, galėjo 
būti konstatuota, kad masinės žudynės Įvy
kusios 1940 m. balandžio ir gegužės mėne
siais. Nerasta jokio dokumento, jokio die-

prašydama ton vieton, kur, vokiečių tei
gimu, įvykęs tų karininkų išžudymas, 
pasiųsti atitinkamą tyrimų komisiją.

Kadangi toks tarptautinės Raudonojo 
Kryžiaus komisijos sudarymas tada galėjo 
Įvykti tik su Sovietų Sąjungos sutikimu, nė
ra reikalo aiškinti, kad ji nebuvo sudaryta. 
1943 m. balandžio 25 d. Molotovas Lenkijos 
pasiuntiniui Maskvoje, Tadeušui Romeriui 
įteikė Sov. S-gos atsakymą. Jis buvo bai
giamas žodžiais; „... todėl Sovietų Sąjun
gos vyriausybė nusprendė savo santykius 
su Lenkijos vyriausybe nutraukti.”

Nuo to meto Katynas pasidarė daugelio 
oficialių ir privačių tyrinėjimų objektu. 
Reikalas domino tiek europiečius, tiek ame
rikiečius. Tačiau visus šiuos tyrinėjmus, 
kaip ir paprastai tokio milžiniško mastp nu
sikaltimus, gaubė tylos skraistė.

Pirmieji Katyno paslaptį, žinoma, tyrinėjo 
vokiečiai; buvo sukviesta tarptautinė gydy
tojų ir mokslininkų komisija, kuri didžiąja

dalimi, tačiau ne visiškai, susidėjo iš okupuo
tųjų kraštų piliečių. Šioje komisijoje, be 
■kitų, dalyvavo ir šie ekspertai: Belgija: 
Dr. Speelersas iš Oento universiteto, Bul
garija: Dr. Markovas iš Sofijos univer
siteto; Danija: Dr. Tramsenas iš Ko
penhagos universiteto; Suomija: Dr. 
Saxenas iš Helsinkio universiteto; Itali
ja ; Dr. Palmieris iš Neapolio universiteto; 
Kroatija; Dr. Miloslavičius iš Zagrebo 
universiteto; Olandija: Dr. de Burletas 
iš Groningeno universiteto; Bohemijos 
ir Moravijos protektoratas: D r. 
Hayekas iš Prahos universiteto; Rumuni
ja; Dr. Bioklė iš Bukarešto universiteto;, 
Šveicarija: Dr. Naville iš Ženevos 
universiteto; Slovakija: Dr. Subis iš 
Bratislavos universiteto; Vengrija; Dr. 
Oreos iš Budapešto universiteto.

1943 d. balandžio 30 d. gydytojai ir teis-’ 
mo ekspertai Smolenske pasirašė medicinos 
aktą. Jame buvo konstatuota;

...Dabar čia gyvenimas reikalau
ja tiek daug jėgų ir atsparumo, 
kad be vilčių ateitimi būtume žu- 

A vę žmonės. Jūs ten (Vakaruose.-
Red.) darykite viską, kad mūsų 

gg tautos kančios greičiau pasibaig-
■ tų... Begalės išvežtų, ištremtų,
K suimtų, besislapstančių, žuvusių.
J ūkininkai baigia susmukti po mo-
♦ kesčių ir prievolių naštomis. Nie«

kad dar žmonės tiek nekentėjo... 
Veikite, kiek galite, kad tik mums 
būtų lengviau... *

Laiškas iš Lietuvos

Maskvos veikla Artimuosiuose Rytuoseec
•sM V-n 
taruliu u

; Jei patikėti amerikiečių korespondentų I sugyvenimą tarp žydų ir arabų, Priešu bu- 
- atiiz^.uju? o n: Vq paskelbta Anglija.

Tačiau tai Bevinas iš tikrųjų apsisprendė 
atsisakyti nuo mandato valdyti nešventus 
šventosios žemės gyventojus, Gromyta stai
ga JT balsavo už JAV Palestinos padali
nimo planą. Komunistų vadai Samuelis Mi- 
kunis ir Meyeris Vilneris sekančią dieną 
pakeitė savo partijos kursą. Tai buvo 1947 
m, gegužės 14 d.

Po metų Izraelis pasiskelbė nepriklau
somu. Karas buvo tikras. Ir pradėjus šau
dyti, Kremlius trynė iš džiaugsmo rantas. 
Kraujas ir griuvėsiai turėjo būti gera trąša 
komunizmui.

Tačiau tie visi Kremliaus norai išsipildė. 
P. I. Jeršovas, Maskvos pirmasis pasiunti
nys Telavive, norėjo stipriai Įėitaisyti, ta
čiau izraelitai nenorėjo jajh būti visu 100’/• 
ištikimL 1

Kompensacijos. Žydams patiko jų valsty
bės pripažinimas ir ginklų teikimas iš So
vietų Sąjungos ir jos* satelitų. Tačiau jie 
nenorėjo už tai duoti reikalaujamų kom
pensacijų. Tik šypseną jie pasiūlė.

Taip tariama draugystė tarp Maskvos ir 
Telavivo greitai atšalo. Kremlius hesut 
laukdamas ypatingo žydų palankumo komu
nistinei propagandai, pradėjo keršyti. Ru
sijoje it satelitų kraštuose prasidėjo anti
semitinis kursas.

Žinoma, Maskva nuo savo planų galuti
nai neatsisakė, tačiau vietoje diplomatų, ji 
dabar mano paleisti agentas.

Socialiniai punktai. Komunizmą norima 
sėti ne tik Palestinoje, bet ir grynai arabų 
kraštuose. Socialinės sąlygos čia yra labai 
blogos. Pav. Egipte !•/• visų žemės savi
ninkų valdo daugiau taip pusę visos aria
mos žemės. Tarp feodalinių dvarininkų 
arba pirklių iš vienos pusės ir darbininkų- 
baudžiauninikų iš kitos, yra didelė praraja. 
Ją didina nuola tinės epidemi jos ir analfabe
tizmas. 80’/o arabų 
vertus, komunizmas 
korano mokslu ir kadangi, kaip sakėme, 
80% yra beraščių, tai jiems bent kol tas 
daugiau patinta koranas negu Marksas 
Įdomu, tad tarp arabų krikščionių komu
nizmas tari žymiai didesni pasisekimą.

Nuosaiki programa. Maskva arabams pa
ruošė spėcialę nuosaikią programą. Rei
kalaujama nedidelių socialinių reformų, pa
garbos darbui ir tinkamo mokesčių naštos 
išdalinimo. Kartu platinami Dimitrovo ir 
Ujos Erenburgo raštai-

pranešimams, Bulgarijos diktatoriui O. Di- 
-«■> mitrovui yra pavesta naujai perorganizuoti 
-*• komintormą. Naujos laidos fcominformo 

' akys būsiančios nukreiptoj tik 1 Artimuo- 
_• sius Rytus. Tam tikslui ir buvo parinktas 

Dimitrovas, ilgametis kominterno sekreto- 
’ rius, bulgaras iš prigimimo, sovietas iš pa- 
\ linkimo. Tam tikslui jis buvo atšauktas iš 
** Bulgarijos diktatoriaus pareigų. Bulgariją 

gali valdyti žmonės ir su mažesne fantazija, 
M,<fr tiesiog iš Maskvos atsiųsti. Čia jie gali 

j'kraštą’ tvarkyti pagal senę kurpalį. Bet dar 
neužimtuose kraštuose reikalingi žmonės 

. e* gudresni, lankstesni. Todėl, girdi, Dimitro- 
viri buvo paskirta nauja veikimo dirva.

Dimitrovas visų pirma turi paruošti tin
kamus agentus, o vėliau juos pasiųsti, ideo- 
'ogiškai išarti Turkijos, Libanono, Sirijos, 

■r Palestinos, Egipto ir Irano dirvą. Leninis- 
u !inė-marxistinė sėkla lig šiol davė labai 

menką derlių.
.r Dabar savo jėgas tarės išbandyti 5. ko

ma, j turės ištaisyti tai, kas .sovietų diplo- 
itijai per paskutinius metas nepasisekė.

•’Aula Stalinas rizikavo pripažindamas Iz- 
’e'.Į šachmatų žirgo šuoliu peršokti Tru- 

* w • tno doktrinos ’ užblokuotą Turkiją. Ten 
'tintųjų Rytų šachmatų lentoje jis norėjo 
■.sakyti matą anglosaksams. Tam jau bu- 

• > seniau ruoštasi.
■»-• Vaisingos trąšos. Komunistų partija Pa- 

stinoje’ buvo Įsteigta 1919 m. Po keturių 
metų ji klausė kominterno. Ji skelbė gerą

.i.i

ko ir reikėjo
Prez. Rooseveltas, lankydamasis 

crane, Stalinui padovanojo brangų lai
krodi, kuriuo pastarasis nepaprastai 

j džiaugėsi Bet vieną dieną tas laikrodis 
dingo. Stalinas pasišaukė Beriją ir (sakė 
laikrodį surasti, o vagį be jokio pasigai
lėjimo nubausti. Bet, praėjus kelioms 
valandoms, Stalinas vėl šaukia Beriją ir 
įsako medžioklę sustabdyti, nes laikro
dis atsiradęs — jis buvęs užmirštas ki
toje apsiausto kišenėje. Berija klausia:

— O ką daryti su tais 500 suimtųjų?
— Paleisk.

— Bet, — nervingai atkerta Berija, — 
jie visi jau prisipažino. (N)

Te-

nemoka skaityti. Antra 
yra nesuderinamas su

Protestuoja prieš Kerenskio akciją
ABN (priešbolševiikinio tautų bloko) 

spaudos biuras praneša, kad jis kreipėsi l 
atitinkamas JAV Įstaigas, smerkdamas Ke
renskio vadovaujamos „Kovos už tautų laisvę 
lygos” imperialistines idėjas. ABN nurodė 
| galimas žalingas pasėkas, jei JAV 
„vienintelės 
jas.

Ta pačia 
kritikuojama 

o» ma.
Škotijos lygus už Europos laisvę pirmt- 

mnlkas Johnas E. Stewardas pasiuntė gen.

— nedalinamos” Rusijos

proga dėl tų •tendencijų 
ir „Amerikos Balso”

V

rems 
idė-

buvo 
progra-

Clayui. protesto raštą prieš MUncheno DP 
demonstracijos brutalų išvaikymą. Tame 
rašte teigiama, kad amerikiečių karių, iš- 
vaikusių tą demonstraciją, tarpe buvo aiš
kiai komunistiškai nusiteikusių, kurie de
monstrantams atėmė kryžiuj nuplėšė tauti
nes vėliavas ir juos pačius šautuvų buožė
mis sumušė. Tai Įvyko tuo pačiu metu, kai 
Vienoje buvo suruoštas prieš Marshailio pla
ną ir amerikiečius nukreiptas mitingas, ku
ri tačiau niekas neišvaikė.

Ta lyga jau nuo 1939 m. rugpjūčio mėų. 
smerkia bet koki bendradarbiavimą su so
vietais.

Tenka pastebėti, kad Kremlius iki šiol 
valdančiųjų sluogčiuose neturėjo simpatijų. 
O beraščiai apie ji mažai težinojo. Iki 2., D. 
karo sovietai Artimuosiuose Rytuose ne
turėjo nė diplomatinių atstovybių. Tik 
amerikiečiams ir anglams pradėjus teikti 
karo medžiagą per Artimuosius Rytus, Bei
rute ir Bagdade atsirado pirmosios sovietų 
karinės misijos transporto apsaugai.

Paguodos nuolaidas. Vėliau karius pa
sekė diplomatai. Mat anglosaksai nutarė 
paguosti smarkiai kraujuojančius sovietus. 
Maskvos Art. .Rytų žinovas Solodas asme
niškai iš Beiruto vadovavo naujiems diplo
matams.

I Kairą jis pasiuntė pradžioje 15 diplo
matų. Po kelių savaičių ten jau buvo 70, o 
dabar jų jau yra 200 t. y. daugiau negu 
amerikiečių pasiuntinybėje. Panašiai augo ir 
atstovybės kituose arabų kraštuose. Ir ko-1 
munistinė veikla. Ypatingai komunistų vei
kla buvo sutelkta Sirijos—Turkijos—Irako— 
Irano pasienių trilapyje. Ten labai veiklus 
buvo kurdas Khaledas Bardashas. Jis su
organizavo sabotažo grupes ir gerai vei
kianti agentų tinklą.

Kraujo kerštas tautinis sportas. Mat, čia 
gyvena Įvairių tautų ir tikybų mišinys: 
kurdai, armėnai, asirai, žydai, mahometo
nai ir dar kokia 12 genčių, kurių tarpe yra 
ir katalikų, stačiatikių Ir net protestantų. 
Kraujo kerštas čia yra tautinis sportas, o 
tikslias valstybių sienas čia labai sunku 
nustatyti. Iš čia 1946 m. prasidėjo pirmasis 
sukilimas prieš Damasko vyriausybę.

Sukilimas buvo greitai numalšintas. „So-

vietų kultūros centras” ir komunistų parti
ja buvo uždaryta. Kaimyniniam Libanone 
komunistų partija veikia dar legaliai. Lei
džiamas komunistinis laikraštis, nors „kul
tūros centras” neseniai buvo uždarytas. 
Daugelis Libanone gyvenančių arabų yra 
ne mahometonai, bet krikščionys, todėl čia 
ir komunistų partija turi palyginti daug 
pasekėjų — 6.000 iš 1,2 mil. bendro gyven
toju skaičiaus.

Su Eklezijoa pagalba. Neturėdamas vilties 
patraukti savo pusėn fanatikus mahometo
nus, Kremlius visas viltis sudėjo | arabus 
krikščionis. Neseniai Stalinas atsiminė,' kad 
caras save skaitė krikščionių Artimuo- 
,aluose Rytuose globėju ir nutarė eiti jo 
pėdomis. 1945 m. jis i Jeruzalę komandira
vo „visų rusų patriarchą” Aleksiejų. Ji ly
dėjo Kijevo patriarchas Nikolojus. Prieš 
tai abu patriarchai pusantros valandos kon- 
feravo su Stalinu ir Molotovu. Po to Alek
siejus atlaikė iškilmingas mišias Kristaus 
grabo maldykloje — Jeruzalėje. Stalinas taip 
pat tikisi savo pusėn patraukti ir po visus 
Artimuosius Rytus išsibarsčiusius armėnus.

Strategija ir nafta. Stalino interesą Arti
miesiems rytams lengva suprasti. Juodoji 
jūra ir Kaukazo kainai yra per silpna už
tvara Ukrainai ir Kaukazo naftai nuo prie
šo puolimo apsaugoti. Už tat Kremlius nori 
įsigalėti Artimuosiuse Rytuose. Juk čia yra 
ir jam būtinos naftas. Čia jis veikia trim 
būdais; per diplomatus, per komunistų par
tijas bei savo agentus, ir per stačiatikių 
ekleziją. Dimitrovas turi suderinti tų trijų 
veiksnių veiklą.

noraščio, jokio laiško ar laikraščio, kuria
me būtų vėlesnė, negu 1940 m. gegužės mė
nesio data.

2. Viši nužudytieji karininkai palaidoti su 
žiemos uniformomis, kurias jie dėvėjo nu
žudymo deną. Jie dėvėjo kailinius paltus, 
vilnonines kojines ir vilnonius šalikus. Jei
gu šie lenkų karininkai būtų buvę, kaip ru
sai vėliau tvirtino, vokiečių nužudyti 1941 
m. rugpiūčio mėnesi, tai jokiu būdu ne
būtų dėvėję žieminės Uniformos. Rusai tei
gia, kad Smolensko klimatas esąs labai ne
pastovus, k 1941 m. rugpiūčio mėnesi ten 
buvę labai šalto. Tačiau nereikia ypatingo 
meno meteorologiniams duomenims patik
rinti. Patikrinus šiuos duomenis, paaiškėjo 
kad 1941 m. rugpiūtis buvęs visai norma
lus vasaros mėnuo.

3. Lavonuose nerasta jokių vabzdžių pėd
sakų aišku, kad lavonai palaidoti žiemos 
mėnesiais.

4. Masinis kapas Nr. 5 yra gilesnis už 
kitus kapus. Ji atkasus, pradėjo trykšti • 
vanduo. Ekspertų nuomone, jis iškastas jo
kiu būdu ne šiltoje rugpiūčio temperatūro
je, bet šaltais žiemos mėnesiais.

5. Ant masinių kapų pasodintosios pu
šaitės ayadimo metu buvo peųkerių metu 
senumo. Ant kapų jos persodintos dvejų 
motų amžiaus. Tai nustatyta tiksliais mi
kroskopiniais tyrimais. * Tarp persodinimo 
ir atradimo praėjęs trejų metų laikotarpis 
kaip tik ir atitinka nužudymo datą — 1940 
m. balandžio — gegužės mėn.

6. Virvės, kuriomis suraišiotos belaisvių 
rankos, vytos iš rusiškų kanapių, 
mazgai — standartiniai, vartojami 
valdininkų. Daugelyje lavonų rasti 
vų dūriai, būdingi daugiakampiams 
vams, kuriuos naudoja rusai.

7. Visuose lavonuose rastieji žinomieji 
šūviai j pakaušį, atitinka oficialų bolševiki
nės likvidacijos būdą.

Toki Smolensko aktan įtraukti duomenys, 
kurie, kaip tyrimų komisijos nariai visais 
balsais teigia, Įrodo, jog Katyno žudynes 
galėjo Įvykdyti tik rusai.

Virvių 
NKVD 
durtų, 
durta-

Kitame numery:
KĄ PATYRĖ MIKOLAICIKAS?

„1600 valandų kalbėjau su rusais“
OEN. HOWLEY APIE BENDRADARBI AVIMĄ. SU RUSAIS BERLYNE

Vienas iš „The Reader’s Digest” I absoliučiai priešinga ankatyvesniems susi- 
redaktorių, J. P. McEvoy, turėjo Į tarimams su jais. Bendradarbiaukite su
pasiikalbėjuną su JAV sektoriaus 
Berlyne komendantu gen. Frank L. 
, lowley, kuris tas pareigas ten eina 
jau ketveri metai. Štai ką jam gen. 
Howley papasakojo apie savo 
bendradarbiavimą su rusais:

jau esu 1600 valandų kalbėjęs su nuAš .
Mis. tai sakydamas, aš turiu galvoje netik 
oficialius keturių valstybių atstovų pasita
rimus, bet ir tuos šimtus dvišalių derybų, 
neoficialių pasitarimų ir draugiškų pobū
vių. Aš esu kalbėjęs su rusais apie maistą 
ir anglis, apie šaudymus ir žmonių grobi
mus, apie tramvajus ir kanalizaciją, apie 
laisvų rinkimų įvykdymą ir riaušių malši
nimą. Ir aš manau, kad iš viso to aš šiek 
tiek pramokau, kaip elgtis, kaip santykiauti 
su rusais.

Visą tą Istoriją galima suskirstyti | tris 
fazes. Pirmoji arba geros valios fazė prasi
dėjo tuomet, kai mes drauge su prancūzais, 
anglais Ir rurais įsikūrėme Berlyne. To me
to šūkis buvo; „Mes pasieksime, kad rusai

jais, nors tai laikinai jus ir Įžeistų. Laikui 
bėgant, rusai pasijus laimingi, pasitikt ir 
nori bendradarbiauti.”

Taigi, Si mūsų „duokime ir leiskime” 
programa buvo didelė staigmena rusams. 
Jie negalėjo jos suprasti, kaip lygiai nega
lėjo jos suprasti ir daug kas iš mūsų, bet 
ji rusams buvo maloni. Dideli ir maži po
kyliai sekė vienas kitą. Prie vieno stalo su
valgėme kalnus maisto Ir išgėrėme marias 
likerio. Mes bendradarbiavome puikiai, ko
lektyviai, bet rusams tai buvo mirties bučkis. 
Mums draugiški rusai pradėjo keistu būdu 
pranykti ... Tai buvo Eisenhowerio ir Žu
kovo fazė, ordenų keitimosi era.

Po Žukovo atšaukimo šie medaus mėne
siai pradėjo blėsti. Mes ir po to vis dar 
tebemylėjom rusus ir norėjom, kad ir jie 
mus mylėtų, nors vis "labiau isitikindavom, 
kad tuo būdu tik patys save apgaudinėjam. 
Bet Ir rusai apsigavo. Jie pradėjo tikėli 
savo pačių propaganda, kad jie yra labai 
stiprūs. Ir 1946 m. spalio mėn. jie nutarė, 
kad jie gali miestą t savo rankas paimti

mus mylės!” Mums buvo pasakyta; „Žino- Ibalsavimo keliu per laisvus rinkimus. Ta
ma, rusus sunku suprasti, bet jie nori, kad I čiau, jų nustebimui, komunistai tegavo vos 
mes pabandytume juos suprasti. Tikrai, jei j tik 19 % visų balsų. Tuo būdu iš jų sva- 
jle užsispyrę ko reikalaus, duokime jiems' Jonių, kad jiems pasiseks propaganda ir 
tai, nors tai būtų ir neprotinga ar netgi , penktąja kolona paimti politinę miesto

kontrolę, liko mazgotė. Ir taip pasibaigė 
pirmoji fazė — nuostabių iliuzijų era.

Antroji faze prasidėjo tuoj po rinkimų. 
Ją būtų galima pavadinti spaudimo era, kad 
mes nebeišlaikytume savo pozicijų. Nuola
tinis jų bandymas surasti silpną mūsų vietą 
prasidėjo kiekviename fronte — ekonomi
niame, politiniame. Štai tik pora pavyzdžių 
iš' tūkstančio.

Mes perleidome rusams geležinkelių di
rekcijoj rūmus, kurie buvo mūsų sektoriuje. 
Rusai tuoj pat pareikalavo šiems rūmams 
ekaterirorialumc teisių. Ten jie viską norėjo 
vykdyti savo nuožiūra. Vieną naktį jie at
siuntė ginkluotus kareivius tų rūmų užimti, 
ir tai tuo metu, kai mes negalėjome (žengti 
1 jų sektorių nerizikuodami, kad rujai neiš
provokuos kokio incidento. Aš paprašiau 
pulk. WiHardą, mūsų Įgulos viršininką, pa
siųsti ten 100 mūsų kareivių su kulkosvai
džiais. Aplink rūmus mes išstatėme sargybą 
ir Įsakėme daugiau rusų | juos nebeįleisti. 
Tą pačią naktį mane aplankė rusų komen
dantas gen. mjr. Kotikovas, kurio jau seniai 
nebebuvau matęs. Jis buvo nepaprastai 
mandagus ir susirūpinęs mano, ponios 
Howley ir mūsų vaikų sveikata. Aš atsa
kiau, kad mes gerai jaučiamės ir paklau
siau, ko jis norjs. Jis pasiteiravo ar aš ži
nąs, kad ginkluoti rusų ir amerikiečių ka
reiviai stovi vieni prieš kitus ir greitai ga
lįs prasidėti susišaudymas. Aš atsakiau 
jam, jog aš esu išstatęs ten mūsų kareivius, 
bet jie yra drausmingi ir turi įsakymą 
neatidengti ugnies, jei i juos nebus šaudo
ma; aš esu tikras, kad ir jo kareiviai yra 
drausmingi. Du kartu jie pabrėžė, kad ga~
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1
į Beveik penkeris metus tremtinius lydėju- 
"sios čiurlioniečių dainos nutilo. Jie jau 
daugelį kartų anksčiau bandė pasiekti už
jūrius ir manė ten rasią reikšmingą dirvą 
įlietu vi ška jam darbui plėsti ir laisvės kovai 
skatinti. Po ilgų pastangų tai pavyko. Ge
gužės mėn. 30 dieną čiurlioniečiai paliko 
savo „karališkąją aukštumą” Detiingene ir 
išvyko j Bremeną. \
/Žvilgsnis atgal
' „Čiurlionio” ansamblio lopšys yra sena
sis Vilnius. Bolševikiškajai ir naciškajai 
okupacijai siaučiant, čiurlioniečiai veikė. 
Vilniuje ir keliavo po Lietuvą, kaitindami 
patriotinius jausmus ir ragindami tautę 
laisvės kovai. Karas juos atbloškė į Vo- 
Ikietiją. Gyva meilė lietuviškajai dainai su
rinko juos 1944 m. rugpiūčio mėn. vėl i 
krūvą. Stojo ir naujų talkininkų. 1944.8.28 
Vienoje jie vėl pradėjo darbą. Jau tų pačių 
metų spalio 29 d. įvyko tų pirmasis koncer- 

, tas Vienos Mozarto salėje. Pradžioje buvo 
įtik mišrus choras, vyrų choras ir tautinių 
šokių grupė. Anuomet dar neturėta liaudies 
instrumentų orkestro. Nuo pat pirmųjų die
nų chorams dirigavo Alt. Mikulskis, o tau
kinių šokių grupę vedė Marija Baronaitė- 
Grėbliūnienė. Chorai tada buvo negausūs, 
o šokėjų grupę tesudarė vos astuonios po
ros, Ansamblio vadovas Alt. Mikulskis su
ko galvą, kaip įsigyti kankles, skudučius, 
kaip chorą išplėsti, sustiprinti pajėgas. Tik 
pergalės varpams suskambėjus, čiurlionie- 

■čiai susilaukė jautrios paramos iš prancū
zų. kariuomenės, ypačiai iš paties okupacl- 
»nių daliniu viršininko gen. de Latre de 
Tassigny. Sąlygoms pagerėjus, buvo įgytos 
kanklės, kiti instrumentai, pasikviesta nau- 

jįjų dainininkų, sudarytas moterų choras.
IVąisingiausi metai
I Ansamblis greitai garsėjo prancūzų ka- 
Jriuomenės ir lietuvių tremtinių tarpe. 1945 
J r 1946 metais buvo attikta apie 200 kon
certų. 1947 metais įvyko 77 koncertai ir 

'1948/49 — 29. Giedota pamaldose 120 kartų, 
t Šalia prancūzų ir pačių tremtinių, kon
certais labai domėjosi vokiečiai. Jie yra pa
skelbę savo spaudoje gausias ir išsamias 
kritikas apie ansamblio koncertus, kai tuo

Margumynai
Klaidingos legendos

' Jau nuo senų laikų paplitęs posakis, kad 
pelikanas, pritrūkęs maisto, snapu 
praplėšiąs krūtinę, kad galėtų savo krauju 
pamaitinti vaikus. Tačiau mokslininkai 
konstatavo, kad tai nėra tiesa. Iš tikrųjų, 
pelikanas krauna savo kūne atsargas, ku
rios susirenka jx> snapu esančiame pagur
klyje. Pritrūkęs maisto, pelikanas vaikams 
ynaltinti naudoja tas atsargas, stengdamasis 
snapu jas iš pagurklio išspausti. Tos opera
cijos metu aštrios--snapo briaunos dažnu 
atveju sužeidžia jo krūtinę, kas žmonėms 
davė progos sukurti legendas apie jo savi
žudišką meilę vaikams.

Taip pat ir strausas payojaus metu 
nekišęs galvos smėlin, kaip pasakojama, 
fiavardo universiteto zoologai nerado nė 
Vieno liudininko, kuris tai būtų savo akimis 
jnatęs. Gal būt, šis pasakojamas yra iški
lęs iš to, kad dykumose, kur daug miražų 
ipgauna žmogaus akį, keleiviams bus pa
sirodę, jog maisto iešką strausai kišą savo 
galvas į smėlį. Norėdamas išvengti pavo
jaus, strausas naudoja savo ilgąsias kojas.

Klaidingai manoma, kad bulių erzinanti 
raudona skara. Nejudinama tokia skara bu
liaus visai neerzina, bet jį gąsdina kiek
vienas daiktas, kuris labai greitai judina
mas prieš jo akis. Buliaus piktumas kyla iš 
baimės.

Senose legendose pasakojama, kad ere
lis grobiąs mažus vaikus. Amerikiečių 
zoologai ilgą laiką bandė, kiek erelis gali 
pakelti, šiam reikalui panaudodami dresi
ruotus gyvulius. Paaiškėjo, kad labai sti
prus erelis daugiausia gali pakelti tik 3 kg, 
o vaikas kiekvienu atveju sveria daugiau.

Ančių atominė liga. — Kanados moks
lininkai pradėjo tirti naują ančių ligą, pa
sireiškusią Shirley Bay srityje. Daug ančių 
nuo šios ligos žūsta. Liga yra išsiplėtusi 
toje srityje, kur 2. D. Karo metu buvo da
romi atominės bombos bandymai.

lįs kilti incidentas, o aš mandagiai atsakiau, 
kad mes incidento nepradėsim, ir būtų la
bai puiku, jei jis sustabdytų tą incidentą, 
kurį buvo pradėjęs, pasiųsdamas ten gink
luotus kareivius. Po to sovietų kareiviai iš 
tų rūmų pasitraukė.

Kurį laiką rusai pagal susitarimą 
turėjo tiekti mums šviežią pieną už baltus 
miltus. Nors ir buvo susitarta, kad jie pie
ną atgabens patys, bet jie pareikalavo, kad 
mes jį gabentume savo sunkvežimiais. Pa
reikalavau, kad jie laikytųsi susitarimo. Jie 
atsakė: „Nėra sunkvežimių — nėra pieno!” 
Tai buvo šeštadienis. Apie 6300 mūsų sek-/ 
toriaus kūdikių būtų turėję badauti iki pir
madienio. Aš pradėjau savo sektoriuje ieš
koti kondensuoto ar kurio kito pieno, bet 
nusigandęs konstatavau, kad jo mes visai 
neturime. Negalėjau leisti 6300 kūdikių ba
dauti 35 valandas. Teko pasiųsti sunkveži
mius. Tačiau tuojau pat 'pradėjau rūpintis 
sudaryti 200 tonų kondensuoto pieno, 150 
tonų pieno miltelių ir 30 dienų maisto at
sargą visiems mūsų sektoriaus gyvento
jams. Ir ši 30 dienų maisto atsarga plus dar 
nuostabusis oro tiltas visiškai ir suardė ru
sų planus, kai jie pradėjo vykdyti blokadą.

Ir taip mes pasiekėme trečiąją fazę. Jeigu 
rusai negalėjo mūsų „išbalsuoti” ar išspausti 
iš Berlyno, tai jie pagaliau nusprendė mus 
išvaryti. Dėl „techninių kliūčių” buvo „lai
kinai” sustabdytas susisiekimas su Vakarų 
zonomis geležinkeliais, strateginės svarbos

, eisim, eisim
tarpu mes stigome lietuvių muzikų įvertini
mų apie šio gražaus ir kūrybingo ansam
blio meninę veiklą.
Meninis palikimas

Pirmiausia, tremties jaunimas ansambly
je laiką praleido negaišdamas. Repeticijų 
metu atliktos dainų analizės suteikė ne vie
nam gerą progą giliau pažinti savosios dai
nos charakterį, jos istorinę kilmę ir meni
nę vertę.

Tūkstančiai kitataučių susipažino su mū
suoju liaudies menu — daina, muzika, šo
kiu, drabužiu, o svarbiausia — pažino mū
sų tautinį charakterį. Jie drauge tapo ar
timesniais, o kai kurie net amžinais lietu
vių tautos draugais. Iškilios prancūzų, an
glų, amerikiečių ir vokiečių asmenybės, 
profesoriai, žurnalistai ir vadai neliko abe
jingi mūsų kraštui ir mūsų laisvės kovai. 
„Mes esame wurtehin.fi lietuvių kūrybine 
jėga ir tautine kultūra. Mes niekad neuž
miršime šių gražių valandų”, prof. Dr. 
Henkel žodžiai čiurlioniečiams.

Dalyvaudami penkiose tarptautinėse var
žybose, čiurlioniečiai šauniai apgynė /lie
tuvių vardą, visur iškopdami i pirmąsias 
vietas. Vienos mokslų akademija, susidomė
jusi čiurlioniečių koncertais, užrašė kelias 
būdingesnes dainas į plokšteles ir paliko 
savo archyvuose. Štutgarto l-r Miincheno 
radiofonai ansamblio repertuarą. įdainuotą 
į magnetofono juostas, laiko naro archyvuo
se ir kartas nuo karto VansJiuoja per savo 
stotis. VLIKo informacinė tarnyba įgijo 
čiurlioniečių dainų ir muzikos plokšteles.

Lietuviška daina ir muzika pasiekė Euro
pos klausytojus, ji jų mėgiama, o drauge ir 
mylimos mūsų tėvynės vardas per dainą 
kartojamas tūkstančių lūpose. Mūsų neleng
voje kovoje tai yra didelės reikšmės veiks
nys. ■

Darbo nuovargis
Nors kovotojai niekada nepavargsta, kol 

tikslas nėra pasiektas, tačiau sunkios trem-1 
ties sąlygos palaužė ne vieną mūsų kolek
tyvą. Ilgai užtrukusi emigracija į Ameriką 
pradėjo slopinti prieš laiką ir čiurlioniečių 
gretas. Taip dalis čiurlioniečių, nesulaukę 
kol iš prancūzų zonos atsikels vartai į JAV, 
pakėlė sparnus i Australiją. Dirbant tokį 
įtemptą ir varginanti darbą, daugelio svei
kata pašlijo, pairo nervai. Kiekvienas ver
žėsi greičiau apleisti stovyklinį gyvenimą, 
kuris tai.p pat ir į čiurlioniečių gyvenimą 
buvo įnešęs nereikalingų dulkių.
Paskutinieji žygiai

Tačiau ir netekę dalies savo šaunių dar
bininkų, čiurlioniečiai kietai kovojo su liki
mu ir laukė, kada galės visi likusieji iš
vykti į JAV. Belaukiant dar prireikė jų 
brangios talkos Vokietijoje. Buvę prancūzų, 
politiniai kaliniai ir karo belaisviai Vokie
tijoje surengė didžiules iškilmes Koblenze. 
Kad ir Bu mažesniu sąstatu, bet gražiai ir 
įspūdingai, į ten nuvykę, pasirodė čiurlio
niečiai. Balandžio pirmomis dienomis pran
cūzų zonoje IRO centras pranešė, kad ii 
Paryžiaus ir Ženevos atvyksta svečiai, ku
rie interesuojasi DP meninėmis jėgomis ir 
ypač „Čiurlionio” ansambliu. Nors . čiur
lioniečiai tuo metu jau buvo Rastatte, ame
rikiečių komisijoje, tačiau pasiūlymą pri
ėmė. Į Reutlingeną sutartą dieną atvyko iš 
Ženevos IRO informacinio skyriaus šefas 
Bertrand de la Salle (prancūzų rašytojas ir 
filozofas), Paryžiaus radiofono muzikinio 
skyriaus redaktorė Clara Candiani, „Figa
ro” laikraščio redaktorius Pierre Seize, ly
dimi prancūzų zonos IRO direktoriaus 
Poignant. Užsienio svečiai, apsiginklavę 
reikalinga ’aparatūra, išklausė čiurlioniečių 
koncertą ir tuojau pat užrašė į juostas, ku
rias Paryžiaus radiofonas naudos savo tran
sliacijoms. IRO centras Ženevoje pareiškė, 
kad jie šias juostas taip pat plačiai panau
dos visame pasaulyje visų DP propagandai.

Alfonsas Mikulskis
Dažno lietuvio minimas vardas, ansam

blio galva. Kiekvieną dieną kupinas naujų 
minčių, idėjų, o svarbiausia, kupinas pasi
ryžimo ir jėgų toms idėjoms realizuoti. Jam 
šį rudenį sukanka 40 m. amžiaus. Gimęs 
Pušaloto, ūkininkų šeimoje. Iš pat jaunys
tės mėgo dainuoti, o gimnazijoje net mok
sleivių chorą dirigavęs. Muzikos mokslus 
baigė Klaipėdos ir Kauno konservatorijo
se. Dirigento karjerą pradėjo tapęs Klaipė- 

tiltai buvo pradėti „remontuoti”, o kanalų 
šliužai nelaimingai „sugedo” iki pat žie
mos ir mūsų baidokai nebegalėjo pro jas 
praplaukti. Jei mes nenorėjom, kad mūsų, 
anglų ir prancūzų sektorių gyventojai mir
tų iš bado, tereikėjo tik juos perleisti ru
sams, jie sakėsi, kad jie gyventojus maitin
sią. Jie buvo įsitikinę, kad ilgiau kaip dvi 
savaites mes neišlaikysime ir būsime pri
versti iš Berlyno pasitraukti, priversti ne 
rusų, bet desperatiškų, įpykusių ir sukir
šintų vokiečių gyventojų.

Oro tilto istorija visiems gerai žinoma... 
Ši fazė davė mums naujų ir vertingų pa
mokų, kaip santykiauti su rusais. Jų nega
lima išgąsdinti ar sublefuoti. Negalima su
daryti su jais ir jokios sutarties, kad jie 
negalėtų jos apeiti ar bent apačia jos pra
lįsti, jei tai tinka jų planams. Jie nežino 
jokio karininko ar džentelmeno garbės žo
džio. Kai kartą 42 mūsų policininkai buvo 
atkirsti rusų sektoriuje ir užsibarikadavo, 
mūsų buvo rimtai su rusais susitarta, kad 
jie bus greitai grąžinti mums. Prancūzų 
sektoriaus komendantas generolas Oaneval 
dar pareikalavo iš gen. maj. Kotikovo gar
bės žodžio, kurį šis ir davė. Tačiau tuojau 
pat jį sulaužė ir policininkus suėmęs nu
baudė. Vėliau gen. Oaneval, rašydamas gen. 
Koti'kovui' raštą dėl radijo stulpų Tegelio 
aerodromo srityje nugriovimo pabrėžė, kad 
jei rusai jų iki nustatyto termino nenu
griaus, tai jis įsakys juos nugriauti, o savo 

dos krašto .durų vyr. dirigentu. Ten įliejo 
visą savo sielą ir dldel.u užsidegimu orga
nizavo Klaipėdos krašte chorus, rengė dai
nų šventes, šalimai dirbdamas Pedagoginia
me Institute. Persikėlęs į Vilnių, dirigavo 
Pedagoginio Instituto chorą, įsteigė vyru 
chorą, iš kurio vėliau išaugo ,,Čiurlionio” 
ansamblis. Taip pa.t dirbo Viliaus Filhar
monijoje ir operoje. Labai pamėgęs savo 
mokytoją kornp. S. Šimkų, paveldėjo jodar- 
bo metodus. Gi mokytojo komp. S. Žilevi
čiaus skatinamas, dar konservatorijos auklė
tiniu būdamas, rinko liaudies1 dainas ir in
strumentus. Užaugęs Aukštaitijos lygumo
se, mylėjo lietuviškąją dainą ir savo tėvy
nę Lietuvą. Todėl ir savo meninę veiklą 
nuolat siejo su Lietuvos laisvės kova, šią 
idėją drauge skiepindamas ir savo bendra
darbiams. Tremtyje, talkinamas senųjų ben
dradarbių, atkūrė „Čiurlionio” ansamblį, 
kurio vadovu ir šiandien tebėra.
Į naują pasaulį

Gegužės 30 d. dalis čiurlioniečių išvyko į 
Bremeną, o birželio 7 d. „Gen. Bailin’’ lai
vu išplaukė į New Yorką, o iš ten vyks į 
Cleveland^.

Nors čiųrliioniečiams sutartys buvo vi
siems vienu laiku parūpintos, tačiau, keliau
damos iš Įstaigos Į įstaigą, ne visos kartu 
pasiekė Europą. Šiuo pirmuoju transportu 
išvyko ansamblio vadovas Ąlf. Mikulskis su 
žmona ir 10 dainininkų. Likusioji dalis po 
3—4 savaičių taip pat pasivys pirmuosius. 
Puslapi užskleidus

Vos traukiniui pajudėjus, daugybė rankų 
mojo ir skepetėlės, lyg blezdingos, plevėsa
vo ore. Iškilo gyvi nenuilstamos čiurlionie
čių kovos ir darbų vaizdai. Skyrėsi sese
rys, broliai... Suskambėjo daina, viena, ki
ta. Pagaliau — „Namo, broliukai...” Pa
skutinį kartą lietuviškoji daina liejosi su 
sodų žiedais ir plaukė toli toli švabų kal
nais — „Oi, eisim, eisim, mes čia nebūsim, 
čia ne mūsų šalelė...” Arvydas

Ilgaamžės meno istorijos bėgyje tikrie-’ 
siems jos kūrėjams daugelį kartų teko sun
kiai kovoti prieš meno suprofonavimą, t. y. 
prieš netikrus menininkus bei meno kriti
kus, visomis priemonėmis besiveržiančius 
meno šventyklon ir norinčius joje įrengti 
savosios menkystos ir merkantilistinės dva
sios įmonę. Daug kartų teko pralaimėti, ta
čiau niekad tikrieji menininkai neprarado 
drąsos kovoti už tiesą ir tą kovą veda iki 
šios, dienos. Kad toji kova yra sunki, pui
kiai rodo Rembrandto ir kitų didžiųjų me
nininkų, kelias. Spekuliantai įsiskverbia vi
sur. Prisidengę idealistiniais obalsiais, jie 
ramiausia sąžine idealus paverčia pinigu ir 
po to visomis išgalėmis stengiasi nusi
pirkti vietą Meno Istorijos Rūmų amfi
teatre.

Ir mes šiandien norime konstatuoti faktą, 
kad paskutiniais tautos tragedijų ir įvairių 
negandų metais mūsų meniniame gyvenime 
įsitvirtino keletas spekuliantų menu ir ėmė 
drumsti mūsų meninio/gyvenimo rimtį. Pa
sinaudodami ištampytais tautos nervais, pa
triotinių obalsių priedangoje, jie aukštai 
iškėlė galvas ir stengiasi jau mūsų minėta 
menkantilistine dvasia užnuodyti sveiką lie
tuvių tautos meną. Jie yra gudrūs. Jų me
todai yra be galo sukti. Manus manum 
lavat — yra vienas iš pagrindinių jų veiklos 
principų. Jie žada pasaulinį garsą kiekvie
nam, nesvarbu, ar jis bus stiprus ar silp-

Sujungiami latviu laikraščiai
Iki šiol tremtyje ėjo trys latvių informa- 

činiai laikraščiai ir nemaža kitų leidinių. 
Šiuo metu dėl emigracijos ir kitų priežaš- 
čių leidėjai esą susitarę informacinius laik
raščius sujungti ir leisti tik vieną: „Latvija.” 
Taip pat būsiančios sujungtos ir knygų lei
dyklos. Laikraštj ir knygas leisianti Latvių 
Centrinio Komiteto leidykla, (pi) 

duoto žodžio jis visuomet laikosi.
Iš viso to mes išmokome trečio santykia

vimo rusais būda Jei tavo partneris laužo 
susitarimus, tai ir tu turi teisę juos laužyti 
arba visai nuo jų atsisakyti. Ir rusai tai 
supranta. Jei jie žino, kad į bet kurį jų 
veiksmą bus greitai ir aštriai reaguota, jie 
paklauso, štai pora pavyzdžių. Kai mes 
užėmėme savo sektorių, beveik kiekvieną 
naktį įsiverždavo į jį rusai plėšikauti, ža- 
ginti ir žudyti. Mes įspėjom juos, kad 
liautųsi. Jie nekreipė į tai dėmesio. Tuomet 
išdavėm savo vyrams automatus ir, kai jie 
nudėjo keletą rusų, šie įsitikino, kad mes 
rimtai kalbam, ir plėšikavimas bei žudymas 
liovėsi. Kiek vėliau jie buvo pradėję grobti 
iš mūsų sektoriaus žmones. Elgėsi pagal 
seną nacių šabloną. Trys vyrai — vokietis 
policininkas, rusų slaptosios policijos agen
tas ir vertėjas — paprastai 2 ar 3 vai. nak
ties pasibelsdavo į duris ir pasiimtą auką 
nusitempdavo į savo sektorių. Tuo būdu jie 
daugiausiai grobdavo pasižymėjusius anti- 
komunistus, vyrus ir moteris, mokytojus, 
rašytojus, mokslininkus. Aš paleidau keletą 
savo vyrų patruliuoti. Ir jie sučiupo keletą 
tokių grobikų gaujelių. Grobimai liovėsi.

Kur mes einame? Mes vis dar bandome 
ir tikimės lūžio. Rusai gi tiki, kad mes pa- 
vargsime nuo jų.gręžimo iš vidaus ir dau
žymo iš lauko ir nusileisime. Mes iš tikrųjų 
Berlyne esame prakeiktai pavargę — bet 
mes nenusileisime.

įsteigta JAV Lietuviu Tautini S-ga .
I Amerikos lietuvių tautinė, srovė, neseniai 
vėl prisijungusi prie bendro darbo Ameri
kos Lietuvių Taryboje, iki šiol veikė pasi
skirsčiusi į kelias organizacijas — Ameri
kos Lietuvių Misiją, Lietuvai Vaduoti Są
jungą, Am. Lietuvių Tautininkų Centrą ir 
kt. Birželio mėn. pradžioje įvykęs tų orga
nizacijų atstovų seimas nutarė įsteigti vie
ną bendrą organizaciją.

Gausus ir visais atžvilgiais pavykęs sei
mas išrinko vadovybę su žinomu veikėju 
adv. Ant Oliu priešakyje. Vicepirmininkais 
išrinkti redaktoriai Tysliava ir Rastenis.

Seimas rado atgarsį ir didžiojoje Ameri
kos spaudoje. Seime lankėsi tų laikraščių 
reporteriai ir fotografai, net ir toks „New 
York Times”, šykščiai davęs žinių iš lietu
vių gyvenimo, net du kartus davė platesnius 
reportažus apie seimo eigą ir jo politinę 
reikšmę. Seimo aprašymo antraštės (pvz., 
„Lietuviai įspėja dėl raudonųjų pavojaus” 
ir pan.) rodo, kad lietuvių visuomeninė 
veikla nelieka be atgarsio ir bendrąjai ame
rikonų opinijai. Ypatingo dėmesio susilau
kė ir žinomesnių veikėjų kalbos, lietusios 
bendrus Lietuvos ^reikalus.

Plati seimo programa neleidžia detaliau 
sustoti ties visais svarstytais aktualiais 
klausimais. Svarbu tik pažymėti, kad sei
mas išklausęs eilę pranešimų, vieningai pri
tarė aktyviam dalyvavimui lietuvių bendrų
jų organizacijų (ALT, BALF) darbuose, 
remiant1 jas materialiai ir darbo tobulinimo 
sumanymais.

„Dirva” aprašydama seimo eigą, tarp ki
ta ko, pažymi, kad seime buvęs pabrėžtas 
reikalas neapsiriboti bendradarbiavimu tik

Meno spekuliantai
Atsakymas p. A. Ilannilui 

nas, tik už besąlyginį paklusnumą bėl^leidi- 
mąsi panaudoti jų tikslams.

Mes ilgai tylėjome, manydami, kad jie 
patys susioras ir savo prekybai pasirinks 
miesto rinką, bet, deja, mūsų viltys pasi
rodė tuščios, ir mes nebegalime tylėti. O 
negalime tylėti dėl to, kad aukščiau minė
tieji meno spekuliantai, Įleisti kambarin, 
panoro ant stalo užsilipti ir visiškai nesis
kaityti su šeimininkais.

Ta pačia proga norime pareikšti visuo
menei, kad už vieną reklaminę recenziją, 
atspausdintą kuriame nors Vakarų Eurojxis 
laikraštyje (už pinigus!) negalime aukoti 
lietuviškojo meno. Gerai pažįstame įvairius 
prakeliautojus ir mums nepakeliui su jais. 
Perdaug jau skaudžios praktikos turėjome ir 
perdaug kartų teko nusivilti.

Atsakydami p. Rannit, mes. nemanome 
naudotis beprasme patetika, keldami savo 
nuopelnus ir niekindami kitus, kaip kad p. 
Rannit daro. Taip pat nemanome skųstis, 
kad esame skriaudžiami, ir tuo sugraudinti 
skaitytoją. Mes tenorime priminti p. Rannit, 
kad jis be reikalo aiškina lietuvių visuo
menei aiškų dalyką,. kad anoniminių laiškų 
rašymas yra skaudžiai šlykšti kovos prie
monė, purvinanti kiekvieną ja besinaudo
jantį žmogų. Mums ir visuomenei būtų bu
vę daug įdomiau, jeigu p. Rannit savo at
sakyme būtų įrodęs, kad visuomenei gerai 
žinomi anoniminiai laiškai yra parašyti ne 
jo mašinėle. P. Rannit klysta manydamas, 
jog mūsų kaltinimo vienintelis pagrindas ir 
motyvas, yra teigimas, kad anoniminiai 
laiškai parašyti Erica firmos mašinėle. Kri
minalinės Policijos ekspertyzos daviniai pa
rodė, kad anoniminiai laiškai parašytį Erica 
firmos mašinėlės p. Rannit priklausančiu 
egzemplioriumi. Taigi, mūsų pareiškime 
eina reikalas ne apie mašinėlės firmą, bet 
apie p. Rannit priklausantį egzempliorių.

Savo atsakyme p. Ramųjį kalba apie mūsų 
padarytą ekspertyzą, vadindamas ią nežino
ma ir jos rezultatus tariamais. Šia proga 
jam galime nurodyti tikslų adresą ir asme
nis, tą ekspertyzą atlikusius: Landeskrimi- 
nalpolizeiamt Baden. X. Bauernfeind, Kri- 
minalrat, Sachverstandiger fūr Kriminal- 
technik und Schriftvergleich, Freiburg i. Br„ 
Im Vogelsang 1.

Kadangi p. Rannit savo atsakyme mūsų 
kaltinimo faktais nepaneigė, mes savo kal
tinimą palaikome ir, dar daugiau, esame lin
kę manyti, kad jis galėtų būti ir pačių 
anoniminių laiškų autorius bei iniciatorius.

Jo apkaltinimo pagrindus mums ypač 
sustiprina p. Rannit atsakymo pobūdis. Pir
ma, savo atsakyme p. Rannit publikos dė
mesį nuo anoniminio laiško stengiasi nu
kreipti į visai kitus klausimus ir, antra, p. 
Rannit pačioje savo rašinio pradžioje, kaip 
ir anoniminio laiško autorius, akcentuoja 
grupinius reikalus. Mes manome, kad nu
kreipimas dėmesio nuo anoniminio laiško 
autoriaus aiškinimo ir ginčo perkėlimas į 
kitą plotmę yra ne kas kita, kaip gudrus 
manevras.

Nors „Mintyje” įlipusiame mūsų pareiš-

„Pasispiaudymas per kalną,”
Gegužės 20 d. „Naujienose” žurn. J. 

Pronskus paliečia Kanados lietuvių orga
nizacijų ginčą. Straipsnyje sakoma.-

„Visas tas diskusijas bei argumentavi
mus, tilpusius „Nepriklausomoje Lietuvoje” 
ir „KLS Biuletenyje”, beskaitant, gaunasi 
įspūdis, kad tie patys geri žmonės lietuviai, 
kažkodėl vieni atsistojo vienoje kalno pu
sėje, kiti kitoje ir nebesuranda bendros 
kalbos ... Bet patirtis kartų kartomis įrodė, 
kad ir apie kalną galima surasti bendrą 
kalbą, kada abidvi šalys jį nupiešia iš savo 
požiūrio ir kada abidvi įsitikina, jog kai-

pas yra tas pats. Žinoma, tam reikia, kadj 
viena pusė padarytų iniciatyvą ateiti pas 
antrąją, ir paprasta logika sako, kad ateiti į 
geriausia tinka tai grupei, kuri buvo kita-} 
pus kalno nuėjusi. Švelniai tariant, akiplė-- 
šiška yra nueiti kitapus kalno ir pradėti li
kusius per kalną spjaudyti.” Straipsnį baig
damas J. Pronskus siūlo mesti ambicijas, | 
džentelmeniškai paduoti vieni kitiems ran-J 
kas ir, jei jau negalima sugyventi LTB pa-. 
vyzdžiu, tai sugyventi SLA ir SLRKA pa
vyzdžiu, kurių antroji taip pat atskilo, ta- ' 
čiau tokio triukšmo nekėlė.

,Aš esu giliai įsitiki-

su dalimi pajėgų, kovojančių už Lietuvos 
išlaivinimą. Esą, nurodyta, kad ALTas dau
giausia tenkinosi 'bendradarbiavimu su 
VLIKu. O Lietuvos išlaisvinimo reikalui 
gali būti svarbios visos pajėgos, visos ga
limybės ...

Seimas buvo atidarytas platesne adv. A. 
Olio prakalba, kurioje jis pareiškė vertingų, 
ir įsidėmėtinų Amerikos lietuvių mentalite
tui nįinčių. Olis pareiškė: „Mes platinsime 
mintį, kad siauri partiniai akiračiai būtų už
dengti plačios pažiūros į mūsų, kaip Ame
rikos gyventojų, pareigas ir mūsų, kaip 
lietuvių tautos vaikų, prigimtines prievoles.” 
Nors' ir savos aplinkos veikiami, anot Olio, 
turime savo atskirą tautinę sąmonę, atskirą 
visuomeninę aplinką su lietuviškos kul
tūros savumais.
nęs”, sako Olis, „kad galima būti ir 
geru . _ ,
tuviu. Pasakysiu net tą, kad žmogus, ku
ris yra geras lietuvis, bus geresniu Ameri
kos piliečiu, negu tas Amerikos pilietis, 
kuris slepia arba gėdisi savo lietuviškos 
kilmės.” Anot Olio, kalbant apie Lietuvos 
laisvės bylą, nereikia užmiršti, kad, esant 
Amerikos piliečiu, tenka kartu nešti atsako
mybę už Amerikos politinę moralę. Todėl 
jis ragina, kad nauja organizacija veiktų į 
lietuvių visuomenę, kad ši, drąsiau ir dau
giau pasitikėdama savo jėgomis bei teisė
mis, aiškiai ir be baimės pasakytų, kada ir 
kur Amerikos veiksmai pažeidžia laisvės 
principus. Budėjimas dėl sąžiningo ir ener
gingo Amerikos laisvės principų įgyvendi
nimo pasaulyje sugrąžins ir Lietuvai ne
priklausomybe. - —č—t

Amerikos piliečiu ir gerų lie

Wme dėl anoniminio laiško niekur nebuvo 
pasakyta, kad p. Rannit yra to laiško au
torius, tačiau p. Rannit savo atsakyme, gin
damasis nuo to, kuo jis nėra tiesioginiai kal
tinamas, pats save išduoda. Pirmiausia, p. 
Rannit aiškinimas, kad rašomųjų mašinėlių 
Erica Vokietijoje yra tūkstančiai ir, atseit, 
anoniminis laiškas galėjęs nebūtinai jo 
mašinėle parašytas, yra pernelyg naivus, 
nes šiandien ekspertams identifikuoti rašo
mosios mašinėlės egzemplioriaus tapaty
bę yra menka problema.

Pasirodžius anoniminiams laiškams, jau 
pačioje pradžioje turėjome duomenų p. 
Rannit įtarti, ir p. Rannit tatai gerai žino
jo. Mes nenorėjome tikėti, kad p. Rannit 
būtų pats anoniminius laiškus parašęs, ir 
manėme, kad jis tuos įtarimus asmeniškai 
paneigs, arba nurodys kas juos parašė. Ta
tai jam padaryti nebūtų būvą sunku, nes 
anoniminiai laiškai yra parašyti jo rašomą
ja mašinėle. Ir tik praėjus dviem mėne
siams, nesulaukę p. Rannit paneigimo, mes, 
remdamiesi kriminalogine ekspertyza ir ki
tais dokumentais, anoniminio laiško auto
riaus aiškinimo rezultatus paskelbėme vie
šumai.

P. Rannit tvirtinimas, kad jam nebūtų bu
vę reikalo rašyti anoniminį laišką, nes jis 
prof. Noack jau eilę metų pažįstąs, nėra 
argumentas. Anoniminiai laiškai kaip tik 
dažniausiai rašomi pažįstamiems apie pa
žįstamus. Antra vertus, minėti anoniminiai 1 
laiškai buvo išsiuntinėti ne vien tik prof. 
Noack. Tokius pačius anon. laiškus gavo 
Freiburgo m. burmistras, meno kritikai, 
spaudos atstovai, redakcijos ir kiti.

Klasiškiausra nesąmonė yra p. Rannit tei
gimas, kad anoniminiai laiškai galėjo būti 
sukurti specialiai p. Rannit apšmeižti. Lie
tuvių Dailės Institutas užtikrina p. Rannit, 
kad Instituto tiesioginiai darbai dailinin
kams daugiau rūpi, negu p. Rannit reputa
cija, ir jię neturi nei laiko, neš tikslo tuš
čioms provokacijoms. Ir p. Rannit negalė
tų paneigti fakto, kad L. D. Institutas iki 
šiol jo niekur nėra užkabinęs. Be to, kokiu 
būdu L. D. Institutas būtų galėjęs prieiti 
prie privačios p. Rannit rašomosios maši
nėlės ir parašyti eilę anoniminių laiškų be 
p. Rannit žinios? Antra vertus, perdaug jau 
naivu būtų manyti, kad mes ištisus metus 
ruoštumėmės parodai tik tam. kad galėtu
me sufabrikuoti anon. laiškus, ir, pagaliau, 
nesiskaitytumėm su faktu, kad muziejaus va
dovybė, paveikta anon. laiško, galėtų atsi
sakyti leisti mums pasinaudoti .patalpomis. 

Kaip minėjome, p. Rannit, vieton doku
mentiškai paneigęs jam metamą įtarimą, iš
sisukinėdamas stengiasi nukreipti skaitytojų 
dėmesį į lietuvių dailininkų tarpusavio san
tykių sferą, kurioje, tarp kitko, jis jau se
nokai drumsčia vandenį. Nors šie dalykai' 
ir neturi tiesioginio ryšio su anon. laiškais 
ir yra, kaip sakėme, suktas p. Rannit ma
nevras publikos dėmesį nuo anon. laiškų/ 
aferos nukreipti, mes norime čia trumpai ir* 
tais klausimais pasisakyti.

(Nukelta į 4 psl.) . į

Nelauk kol išeis, dabar užsisakyk LIETUVOS ISTORIJĄ;
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Meno

AKIMIRKSNIU KRONIKA

) savaitę. Kaip 
nežinome, ta- 
Reikia tikėtis.

priimant į VLIKą Maž. Lietuvos at
kartu priimti ir Lietuvos Rytų (Vil- 
krašto) atstovą. Už ta prasme pasiū- 
rezoliuciją pasisakė 33 susirinkimų

di-
pa- 
bus

šimtai 
užimti.

negu,

tetą
229,

Red. past.
mus pranešimas apie konferencijos eigą re
dakcijai buvo prisiųstas jau sekančią dieną.

Pagerės DP mokytoju padėtis?
(1S IRO AMERIKIEČIŲ ZONOS VYR. BOSTINES KONFERENCIJOS SU TAUTINIAIS RYŠININKAIS)

♦ Kinų komunistų radijo siųstuvas pra
nešė. kad jų kariuomenė užėmė Cingtavo 
uostą, kurį JAV naudojo kinų vandenyse 
esančių savo karo laivų baze.

Kemptenas kviečia lietuvius
Prieš mėnesį šion stovyklon | kos negalėdavo patekti, o dab?r, dėl kaž- 

26 lietuviai — vietoj turėju-| kokių piktų gandų šios stovyklos bijosi.

Bad Kissingenas. Birželio 10 d. įvykusioje 
konferencijoje buvo pranešta, kad JAV zo
nos stovyklose yra 390 mokyklų su 26.294 
mokiniais ir 1.311 mokytojų. Mokiniais lai
komi visi asmens nuo 6 iki 16 metų. Atei
tyje mokiniais bus laikomi visi asmens iki 
20 m. amžiaus. 25 mokiniams skiriamas vie
nas mokytojas. Tokiu būdu mokytojų etatų 
ateityje bus daugiau. Kartu pagerėsianti 
padėtis tų mokytojų, kurie vieną algą pa
sidalina tarp kelių asmenų.

Toliau švietimo reikalų tarėjas Mr. Holii- 
dayus paskelbė, kad baigiama tartis su ka
rinės vyriausybės švietimo skyriumi dėl DP 
pradžios ir vidurinių mokyklų pažymėjimo 
pripažinimo. Iš principo sutarta, kad mo
kyklų, kurių mokamasis personalas ir pro
grama yra pakankamai aukšto lygio, pažy
mėjimai turės galios ne tik Vokietijoje, bet 
ir įkurdinimo kraštuose.

Ypatingas dėmesys ateityje bus skiriamas 
anglų kalbai. Bus suruošti anglų kalbos mo
kytojams pasitobulinome kursai, kuriuose 
dėstys amerikiečiai — kalbos specialistai.

Ženevoje IRO vyr. būstinėje yra svarsto
mas siūlymas įsteigti studentams bendra
bučius. bet iki šiol jokio konkretaus nuta
rimo nesą padaryta. Švietimo tarėjas pa
prašė pateikti sąrašus tų studentų, kurie 
gyvena likviduojamų arėjų ribose ir sto
vykloms likviduojantis turės arba nutraukti 

• savo studijas arba pereiti į vokiečių ūkį.
Būsiančios įsteigtos ir specialios mokyklos 

*' invalidams ir akliesiems, kad juos paruošus 
gyvenimui-

Į EMIGRACINES STOVYKLAS SU VISAIS 
DAIKTAIS

Emigracijos reikalų pareigūnas Mr. Tho
mas pranešė, kad laivų šiuo metu esą pa
kankamai, tik kartais kiek sudelsiama su 
žmonių paruošimu, todėl ateityje:

1. Emigrantai pakviesti į perein. stovy
klas bylų tvarkymui privalo su savim ir ba
gažą pasiimti. Tik tokie asmens, kurie turi 
rimtų sumetimų abejoti, kad netiks emigra
cijai, o tokių atsitikimų pasitaiko tik 1 
prieš 1000, gali be bagažo atvykti. Išvyki
mas atidedamas tik labai rimtais atsitiki
mais, pav. jei emigrantas baigia diplominius 
egzaminus ir nori gauti diplomą.

2. Emigranto bylos paruošimo, ypač pa
tikrinimo darbą labai sutrukdo ar kenkia 
emigracijai visokie gaunami skundai ir 
šmeižtai daugiausia anoniminiai, nukreipti 
prieš emigracijos kandidatus. Tuos skundus 
patikrinus, beveik visada pasirodo, kad jie 
nepagrjsti, beprasmiai ir blogos valios dar
bai. IRO skundų nepageidauja ir prašo 
atskirų tautybių komitetus paveikti savo 
tautiečius, kad būtų vengiama to kenks
mingo ir 
sąskaitas.

3. DP turi kuo greičiausiai apsispręsti 
kur nori 
kus nebus pasirinkimo ir jie turės važiuoti, 
kur jiems bus pasiūlyta arba likti Vokieti
joje.

Toliau buvo paaiškinta, kad DP biliaus 
17 str. sušvelninamas ta prasme, kad | JAV 
negalės emigruoti tik tie, kurie sąmoningai

Kempfenas.
,buvo perkelti
šių atvykti 150. Iš atvykusiųjų paaiškėjo, 
kad apie Kempteną paleisti gandai, jog tai 
esanti bjauri stovykla. Daugumas paskirtų
jų net perėjo į vokiečių ūkį, kad tik nepa
tektų į Kempteną. Tai mus, kempteniečius, 
labai nustebino. Mes manome, kad tai yra 
piktos valios konkurentų darbas.

Nei šiol mūsų tautybė vyravo prieš kitas 
dvi, tačiau dabar lietuvių skaičius labai 
sumažėjo. Kilos' dvi tautybės auga, nes jų 

z vis po truputį atvyksta.
Mes, pasilikusieji, esame labai suintere

suoti, kad daugiau lietuvių čia atvyktų. Čia 
yra gimnazija, pradžios mokykla, vaikų 
darželis. Mokytojai ir mokiniai yra suma
žėję iki minimumo. Jeigu jie ir toliau ma
žės, gali tekti uždaryti tas įstaigas, kas su
darytų didelę skriaudą lietuviškumui.

Seniau čia buvo pusantro tūkstančio lie- 
tuv'ų, dabar liko vos trečdalis. Seniau žmo
nės veržėsi į Kempteną, bet dėl vietos sto-

Uzsirasiusiems i Kolumbiją
Emigracijos^ į Kolumbiją reikalų prašo

me atsiliepti šiuos asmenis: Joną Šepetį su 
šeima. Antaną Rugienių su šeima, Antaną 
Končių su šeiAta, Domą Končių, Antaną 
Žilinską, Zigmą Grafiką su šeima, Jadvygą 
Paliuhonaitę, E. Paliufionaitę, Viktorą 
Naudžių, Juozapą Kalvaitį su šeima, Kazi
mierą Stadalruiką, Joną Kazakevičių, J. Nor
kūną su šeima (anksčiau gyvenusį Stadėj), 
Joną Ksivickę, Justiną Rugienių, Stasį Kal
vaitį. Bernardą Poderį, Valerijoną Podžiū- 
ną, Juozą Kazakevičių su šeimą, Albertą 
Btadzevičių su šeima, Juozą Mockaitį, Joną 
Gasiūną. Bronių Čepulį su šeima, Antaną 
Skudžinską, Antaną Šovą su šeima, Albiną 
Kiemą su šeima. Prašome mums nevėliau 
š. m. birželio mėn. 25 dienos pranešti, ar 
dar esate suinteresuoti išemigravimu Ko- 
tombijon. ir, jei taip, tikslų dabartinį adre
są. Jei minėti asmenys jau būtų išemigravę, 
prašome jų gimines, pažįstamus bei stovy- 

' klų komitetus mus apie tai painformuoti. Jei 
iki minėtos datos atsakymo negausint, skai
tysim. kad jie nuo važiavimo Kolumbijon 
oėsisako. ? BALFo jytaiga Europoje.

Kiek žinoma, Kempteno stovykla pasiliks 
viena iš paskutiniųjų. Kol dar yra 
laisvų vietų, reikėtų pasiskubinti jas 
Stovyklos pataljtos yra geresnės, 
pvz., Hanau stovykloje. Norintieji gauti 
smulkesnių informacijų, kreipkitės į korni- 

šiuo adresu: Kempten (Allg.), Postfach 
Lietuvių Komitetas. z

Karstas susirinkimas
Schwb. Gmiindas. — Šeštadienį visuotinis, 

stovyklos gyventojų susi r įtikimas, užtrukęs 
net 5 vai., gyvai diskutavo Mažosios Lie
tuvos įsileidimo j VLIKą klausimą. Tuo 
reikalu buvo išklausyti net du referatai: p. 
Mašalaičio ir prof. Ivinskio. Prof. Ivinskis 
siūlė, 
stovą, 
niaus 
lytą 
dalyviai, 94 balsavo už kitą rezoliuciją, ska
tinančią VLIKą prisiimti Maž. Lietuvos at
stovą. 13 dalyvių savo nuomonės nepareiš
kė. Tenka pastebėti, kad balsuojama buv<^ 
po vidurnakčio, kada daug susirinkimo da
lyvių jau buvo

Birželio 14 d. 
stovyklos ruošia

kovojo prieš Vakarų demokratines valstybes.
Nėščių moterų ir jų šeimų transportui 

netrūkus žadama patelkti daugiau lėktuvų.
Į komitetų pasisiūlymą iš IRO perimti tam 

tikrą dalį emigracijos parruošiamojo darbo, 
buvo atsakyta, kad iš principo IRO tam 
pritaria, tačiau vis dar esama abejonės dėl 
komiteto kompetencijos tokiuose klausi
muose.

REPATRIJUOTI GALIMA IR TOLIAU
Repatrijacijos pareigūnas Mr. Jarellis 

pranešė, kad repatrijuoti galima ir toliau. 
Norintieji grįžti siunčiami į anglų zoną, iš 
kur bus repatrijuojami. Niekam repatri
juoti nekliudoma ir niekas neatkalbinėjimas.

AMERIKOS R. K. TALKININKAUS
Konlerencijoįe dalyvavo ir Amerikos Rau

donojo Kryžiaus atstovė Miss Newtonaite 
sveikino tautinius ryšininkus ir pareiškė, 
jog ARK talkininkaus švietimo ir auklėjimo 
reikaluose. ARK netrukus pateiks moky
kloms 1000 JAV žemėlapių, 250 pasaulio at
lasų, 2()00 anglų kalbos elementorių, 100.000 
sąsiuvinių ir kt.

IŠVAŽIAVUSIŲJŲ Į BELGIJĄ 
KLAUSIMAS

Daug žmonių dėl blogų darbo sąlygų 
grįžta iš Belgijos į Vokietiją ir čia vėl nori 
įgyti DP statusą, kad emigravus I kitus 
kraštus. Tokie prašymai persiunčiami Že
nevai, kuri atsiklausia Belgijos įstaigų nuo
monės. Kadangi Belgija yra viena iš akty
viausių IRO narių ir rėmėjų, IRO negalinti 
netikėti Belgijos įstaigų nuomonei. Dėl li
gos ir nepajėgumo iš darbo Belgijoje at
leistiem gali būti grąžintos DP teisės.

DEL LIKSIANČIŲJŲ
Tautiniai ryšininkai prašė pravesti akciją, 

kad daugiau kraštų, Naujosios Zelandijos 
ir Norvegijos, pavyzdžiu, sutiktų pas save 
priimti nedarbingus asmenis. Taip pat pra
šyta šauktis eklezijų paramos, kad nedar
bingi žmonės neliktų Vokietijoje, kurios 
globos organai, turi pakankamai rūpesčių 
su savo tautiečiais.

Buvo paaiškinta, kad pati IRO neturi jo
kių darbų sutarčių, bet tik pagelbinės or
ganizacijos. Neaiškiais atsitikimais į DP 
komisiją Frankfurte galima kreiptis irgi tik 
per tas organizacijas.

Ateityje tautiniai komitetai ir tautinės 
organizacijos negalėsiančios be muito gauti 
siuntų iš užsienių. Visos siuntos turėsian
čios eiti per 
zacijas kaip 
Tarp. Raud.

didžiąsias labdarybės organi-
NCWC, IRRC ir pan. arba

Kryžių.
♦

Malonu konstatuoti, kad išsa-

išsivaikščioję.
proga lietuvių ir latvių 
protesto mitingą.

*
Augustdorfas (britų zona). Stovyklos 

rektorius per tautinių grupių vadovus 
informavo tremtinius, kad netrukus vėl 
sumažintas dirbančiųjų priedą gaunančių 
skaičius.

Paskutiniu metu į pereinamąsias stovyk
las išvyko apie 200 šios stovyklos gyven
tojų. 150 asmenų, atleistų iš darbo dėl eta
tų sumažinimo, gauna per Arbeitsamtą be
darbių pašalpas po 10—28 DM į savaitę.

S. M.

Leidžiama „ Lietuvos Istorija
STOKIME VISI I TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ UŽSIPRENUMERUODAMI 

ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTORIJA turis virt 
700 psl. gausiai iliustruotas, trimis spalvuotais žemėlapiais, gerame popieryje, 
įrištas kalenkoro viršeliais, mūsų leidžiamas išeina 1949 metų rugpiūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina 16,— DM.

UŽSISAKYMO SĄLYGOS:
-LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidykloje ligi 1949 metų bir

želio 15 dienos, (mokant nemažiau 10,— DM. Pinigai siunčiami pašto perlaida.
Prenumeratorius prisiuntęs 10,—DM tuo pačiu įsipareigoja likusias 6,— DM 

prisiųsti ligi liepos 15 dienos.
Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėms pridedant užsakytojų sąrašą su pil

nais adresais.
Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas pilnai užsimokėjęs 

prenumeratorius leidykloje betarpiai užsisakęs knygų, gaus 25*/« nuolaidos nuo 
visų mūsų leidyklos leidinių. . i

Leidykla įsipareigoja, emigracijos atveju, visiems pilnai užsimokėjusiems pre
numeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ pasiųsti | kiekvieną pasaulio valstybę jei 
užsakytojas išvykdamas prisius savo adresą.

Nedelsdamas paremk šį dideli darbą. Tebūnie dar vienas svarbus tremties įna
šas mūsų tautos lobynam UŽSISAKYK IR KITUS PARAGINKI

Leidykla P ATRIA
FELLBACH/ Stuttgart 
Schwabsfr. 105. Telef. 50726.

Vadovas ar demagogas
Yra čia pas mus toks laikraštis „Mūsų Kelias”. Jo birželio 1 d. numeryje 

redakcija str. „Tikrasis lietuvių tremtinio vadovas ir palydovas” paskelbė:
„Kas atidžiau pasekė suplonėjusj (m. pabr.) „Mūsų Kelią”, tas negalėjo 
nepastebėti mūsų pastangų vengti pigios sensacijos, neatsakingos kritikos ir 
apskritai pataikavimo miniai Gal taip darydami mes ir nustojame vieno kito 

. skaitytojo, pirmiausia ieškančio tik tos rūšies patiekalo, bet mums tai būtų
per brangi kaina tiražui pirkti. Mes nuo jos ir atsisakome.”
Toliau laikraštis šaukiasi skaitytojų pagalbos padėti išvengti „technikinių kliū

čių”, atseit, padėti užsibrėžtu dažnumu juos lankyti t. y. du kartus 
skaitytojai reagavo | tą, pikiai kalbant, nuobodumo teisinimą, mes 
čiau turime konstatuoti, kad pereitą trečiadienį laikraštis neišėjo, 
kad ne „dėl techninių kliūčių,” o gal?

Šiaip ar taip šeštadienio numeryje redakcija, atrodo, užmiršo.Šiaip ar taip šeštadienio numeryje redakcija, atrodo, užmiršo, savo posakius 
apie pigią sensaciją ir jdėjo kovingą vedamąjį „Pfenigiai ir patriotizmas”. JI net 
pabrėžė riebiomis raidėmis. To straipsnio gerbiamas autorius p. V. K. užšoko ant 
„patriotizmo” arkliuko ir ... pradėjo veržtis | atdaras duris.

Dėl to nieko negalima būtų pasakyti. Pro atdaras duris galima ramiai teiti 
ir risčia prabėgti. Skonio ir temperamento dalykas. Bet šį kartą tas „patriotizmo” 
riteris užkabino „Minties” 56 N r., todėl mes ir norime šį bei tą pasakyti.

Paminėjęs aną mūsų laikraščio numeri, gerb. autorius rašo:
„Siūloma, reikalaujama šią naštą sumažinti. Randasi net spaudoje balsų, mūsų 

tėvynę, miško brolių aukas, visą bendrąją kovą te|vertmančių — 20 pf. mėnesiui. 
Tai yra mažiausios ledų porcijos vertė ... Viena markė — tai apytikriai tiek, kiek 
kainuoja bilietas i filmą, dažniausiai, prastą” ir tt. ir tt
Mat, mūsų akimirkoje „Ar neužtektų 0,50 DM” buvo pasiūlyta, turint galvoje, kad 
solidarumo mokestis yra labai blogai mokamas j| sumažinti iki tos sumos. Ten 
buvo pasakyta, kad tuo mokesčiu siekiama ne tik sudaryti pajamų, bet ir realiai 
išreikšti tautini solidarumą. O p. V. K. tokĮ siūlymą vadina „savo krašto, savo ko
vos ir visų iš eilės idealų išdavimu,” Vadinasi, už 1 DM savo krašto neišduosi, 
o už 0,50 DM išduosi? Keistą logika, bet jei ji pateko | save vadinančio rimtu 
laikraščio skiltis, pasinaudosime jo duota proga pakalbėti.

Visų pirma yra pakankamai tremtinių, kurie po valiutos reformos dar nebuvo 
kine, pasižiūrėti už 1 DM, anot p. V. K., prasto filmo. Antra, pajėgesniems yra 
vad. pajamų mokestis; pagaliau niekas nedraudžia ir aukoti pačias didžiausias su
ms. „Trečia, solidarumo mokesčio didžiausios sumos eina ne miško broliams, at
seit, partizams, bet tremtinių bendruomenės biurokratijai išlaikyti. Ji, aišku, reika
linga ir naudinga. LTB Tarybos suvažiavimas rado, kad Bendruomenės įstaigų ir 
institucijų veikimas buvo geras ir vad. asmenims pareiškė padėką. Savaime aišku, 
kad tokiam veikimui buvo reikalingos ir lėšos. Tačiau, antra vertus, buvo ir tam 
tikrų netikslumų. Pav. iš buv. „Mūsų Kelio” leidėjo Peniko vargu ar reikėjo 
pirkti vadovėlius. Atrodo, kad CK ta operacija nebuvo visai patenkintas ir dabar 
stengiasi visą reikalą sutvarkyti. Toliau. Pikti gandai teigia, kad Bendruomenė, 
tiesa, labai nedidelėm sumom, palaikė vieną jau sustojus) savaitrašt). Ar tai buvo 
tikslinga? Tuos pavyzdžius minim tik todėl, kad. jie vaizdžiai parodo, kad ne visas 
solidarumo mokestis eina „miško brolių” naudai, bet kad jis čia lieka. Kartojama, 
kad jis ir čia yra labai reikalingas, būtinas. Bet, kad jis būtų „solidarumo mo
kestis”, būtina, kad j| visi solidariai ir mokėtų. Jei tai nedaroma, reikia stengtis, tai 
atitaisyti. G. Noreika mūsų laikraštyje pasiūlė apsvarstyti ar neverta tą mokesti 
sumažinti, tik norėdamas, kad j| visi mokėtų, ir kad iš jo susidarytų didesnės su
mos, atseit, tikslingumo sumetimais. Be to, ar nebūtų gerą kad LTB CK paskelb
tų savo išlaidų sąmatą, bent bendrais bruožais ar procentais?

Ponas V. K. savo straipsni baigią:____  ______ T_____ .....
„Nesinori ir negalima tikė ti/kad * m ūsų patriotizmas būtų tik šventadieniška 
iškaba, kuria prisidengę derėtumės su savo tėvyne dėl kiekvieno pfenigio, kiek
vienos pastangos”. >. i '
Taigi, nedenkime ta- iškaba kiekvienos mūsų išlaidėlės, biznelio. ar ne visai 

vykusio veiksmo. Ir tiražo , pigiais šūkiais nepadidinsime. ■ K. 2,

(Atkelta iš 3 psl.)
Anoniminių laiškų pasirodymas iš tikrųjų, 

mūsų nuomone, p. Rannit žodžiais tariant, 
yra „viena grandis ilgoje eilėje intrigų” 
prieš L’. D. Institutą if jo narius. Tačiau 
šių intrigų pagrinde glūdi ne profesinis pa
vydas, kaip teigia p. Ranntt, bet paties p. 
Rannit ir jo draugų komercinė estetika bei 
pasaulėžiūra. *?•

Mums yra be galo keista, kodėl p. Ran
nit anoniminio laiško aferą stengiasi visais 
galimais būdais sieti su buvusiais mūsų In
stituto kolegomis A. Galdiku, V. Kasiuliu 
ir V. K. Jonynu, ypač su paskutiniuoju, 
lyg p. Rannit ir V. K. Jonynas būtų vienas 
ir tas pats asmuo. Iš viso atrodo, kad p. 
Rannit minėtus dailininkus norėtų savotiš
kai užangažuoti nešvarioje anoti, laiško afe
roje, kurios pagrindinis personažas yra 
pats p. Rannit, primindamas, kad jis rek
lamavęs šių dailininkų meną ir tt. Kažin, 
ar minėtiems dailininkams bus malonu bū
ti Valkiojamiems šioje nešvarioje byloje? 
Tiesa, kad A. Galdikas, V. Kasiulis ir V. 
K. Jonynas viešais pareiškimais spaudai 
yra iš mūsų Instituto išstoję. Tai yra nor
malus reiškinys meno gyvenime, nės meni
ninkai savo tarpe skiriasi ne tik charakte
riu, bet ir meniniais idealais, ir retai kada 
sutelpa vienos org. rėmuose. Bet mums nė
ra žinoma, kad jie kur nors viešai būtų p. 
Rannit paskelbę savo oficiozu, t. y. jų nuo
monės reiškėju.

Toliau p. Rannit savo dėmesio nukreipi
mo manevrą praplečia primindamas, kad V. 
K. Jonynas Instituto nariams fiarūpinęs ge
rai apmokamas vietas. Ir čia norėtųsi pa
klausti, kam p. Rannit be reikalo valkioja 
p. Jonyno pavardę. Pagal p. Rannit išeitų, 
vad jį kuo nors kaltinant tuo pačiu kažin 
kodėl būtų kaltinamas ir p. V. K. Jonynas,

IRO Ieškojimu Įstaiga
(Arolsen b. Kassel) ieško šių asmenų:

SAVICKAS Romualdas, gim. 1912 m. Ru
sijoje, gyv. Katine, paekut. žinios iš 
Vokietijos;

SCHARTNERIS Otto, gim. 1916 m. Glo
biuose, Sakių apskr., paekut. žinios iš 
Prancūzijos;

Šulinskas janė. re metų amž., paskui, 
gyv. vieta Vilkijoje, Kauno apskr.;

ŠULINSKAS Katrina, 44 metų amž., pa
skirt. gyv. vieta Vilkijoje, Kauno 
apskr.;

ŠULINSKAS Leonora, W. metų amž., pa
skirt. gyv. vieta Vilkijoje, Kauno 
apskr.;

SCHUSTER Lipa, 26 metų *mž., paskui, 
žinios iš Vilniaus;

SENKEVIČIUS Hierionimas, gim. 1905 m. 
Kaune, paekut. žinios iš Kauno;

arba p. Rannit būtų V. K. Jonyno stapy- 
varde. Taip ir lieka neaišku, kam jis čia 

, maišo kitus. O gal jis kartais nori supur
vinti kitus, kad pats palyginamai atrodytų 
švaresnis? Gi kai dėl gerai apmokamų vie
tų, tai būtų galima pareikšti, kad mūsų 
Instituto nariai tarnavo ir tebetarnauja ne 
kokioje nors privačioje p. V. K. Jonyno 
įmonėje, bet pranc. Gouvemement Miiitai- 
re priklausančioje Ecole des Arta et Mė- 
ters ir aišku, ne kieno kito, bet pranc. ka
rinės valdžios atlyginami.

P. Rannit insinuacija dėl p. V. K. Jony- 
ny įskundimo karinei prancūzų valdžiai dėl 
jo politinės veiklos, kiek mus tai liečia, yra 
gryna nesąmonė; (skundimas negalėjo būti 
anoniminis, todėl mes prašome p. Rannit 
nurodyti įskundėjų pavardes ir, tt. Iš šavo 
pusės šią insinuaciją mes laikome nusikal
tusio ir tinkamos bausmės bijančio žmogaus 
liguista fantazija.

Sekančioje, pastraipoje p. Rannit vėl įžū- ' 
liai giriasi, kad per jo protekciją „Das 
Kunstwerk” parašęs apie dar nežinomą ke- - 
ramiką J. Bakį. Tuo klausimu p. Bakis ‘ 
mums jtareiškė, kad per jausmelį prieš Ba- , 
den-Baden parodą jis buvęs _ pakviestas H- , 
nomo vokiečių dailininko, „Die Neue Darni- j 
stadter Sezession” pirmininko, p. Paul The- 
sing dalyvauti tos sąjungos rengiamoje pa
rodoje Darmstadte. O kuomet buvo paro
da Baden-Baden, tai „Das Kunstwerk” re
daktorius p. Woldemar Klein tiek susido- . 
mėjo Bakiu, kad paprašė jam parduoti vie
ną savo kūrini. P. J. Bakis, norėdamas ir i 
kitiems lietuvių menininkams atidaryti ke
lią į „Das Kunstwerk’ žurnalą, tą savo 
darbą p. Woldemar Kleinui padovanojo. ( 
Taigi be reikalo p. Rannit mano, kad visur 
reikia protekcijų. Geriausia menininko pro
tekcija yra jo kūriniai.

P. Rannit teigimas, kad p. J. Bakio at
sakymas jam esąs kolektyvinis darbas, yra 
viena iš daugelio jo skelbiamų nesąmonių. 
Kaip žinoma, p. J. Bakis yra pasirašęs vie
nas. Lygia teise mes galėtume tvirtinti (o 
gal net su žymiai daugiau racijos), kad ir 
šis pono Ramrit atsakymas yra kolektyvinis 
darbas, bet tai būtų, aišku, beprasmiška, 
nes jis yra aiškiai p. Rannit pasirašytas. 
Taiga ir čia, kaip matome, p. Rannit mau
dosi. sausoje vonioje.

Bet grįžkime prie anoniminio laiško. P. 
Rannit savo rašinyje pats save išduoda, pri
sipažindamas užsigavęs, kad p. V. Vizgir
da norėjo patikrinti jo rašomąją mašinėlę. 
Šioje vietoje noris paklausti, kodėl jis no
rėjo (net iki kraujo draskydamas p. V.,Viz
girdos rankas) išplėšti iš p. y. Vizgirdos 
savo mašinėlės rašto pavyzdį, jei jis jautė
si nekaltas? Ir ypač atsimenant, kad p. V. 
Vizgirda tą raštą parašė, pačiam p. Ran
nit leidus. Tvirtinimas, kid p. V. Vizgirda 
įsiveržęs į ramius jo namus, yra grynas me-

las. Tai matyti ir iš oficialių asmenų ap- 
klaUi n; jmo, ir iš p. Dr. E. Ringevičiaus, 
buvusio tuo metu. pas p. Rannit, raštiško 
liudijimo.

Baigdamas savo atsakymą, p. Rannit pa
keltu tonu dar kartą mėgina sugraudinti 
publiką ir vaidina herojų, žadėdamas ir to
liau rašyti apie jam patinkančius dailinin
kus, nebodamas jokių sunkumų. Žodžio 
laisvė yra viena iš pagrindinių ir švenčiau
sių kiekvieno žmogaus teisių. Todėl niekas 
ir nemano jos p. Ramrit suvaržyti. Tik mes 
manome, kad anon. laiškų rašymas vis dėlto 
ne|eina į žodžio laisvės sąvoką, ir joks 
garbingas žmogus neturėtų teisės juos ra
šyti. Taip pat mes iš savo pusės patartu- 
mėm p. Rannit ateityje nepiktnaudoti meno 
kritiko sąvokos ir savo recenzijas vadinti 
reklamomis, t. y. tuo, kuo jos iš tikrųjų 
yra. Reklamos srityje mes jam pripažįsta
me didelį talentą, nes iš tiesų niekas iki 
šiol nesugebėjo apmokamo pobūdžio pane- 
gyrikae taip -gerai sujungti su asmenine 
reklama. Tiesa, tokia „kritika” gali kurį 
laiką išsilaikyti gudrios politikos ir komer
cinių kombinacijų remiama. Tik laikas yra 
visiškai objektyvus vertintojas ir jo per
spektyvoje visos šitos .kritikos” liks kaip 
baisios menkystos ir tuštybės liudytojai.

A. Valeška
Instituto Pirmininku 
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