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Pavergtieji reikalauja laisvės
Keistas žaidimas Paryžiuje

Sovietir is „nuolaidumas". Pasaulio 
spauda įvairiai vertino pastarąjį so
vietų nuolaidumą vakarinėje srityje. 
Kai kurie taktikiniai mostai tarytum 
žadėjo norą bendrauti. Berlyno blo
kados panaikinimas, čekoslovakų te
legramų agentūros „Ceteka“ patiki
nimas Staliną geidžiant bendrauti su 
kapitalistiniais kraštais, atlaidumas 
graikų fronte, sovietinių agentų — 
ŠED noras prekiauti su vakariečiais, 
atšaukimas iš Austrijos gen. Kurazov 
Ir jo vieton paskyrimas gen. Sviri
dov, kuris, bandė užmegzti santykius 
su vakariečiais — tebuvo tik per 
ankstyvo pavasario kregždėmis. Tie 
visi reiškiniai, įvykę gegužės mėnesio 
pirmoje pusėje, po dviejų -savaičių 
pasirodė esą spindinčios iškabos jau 
seniai bankrutavusios įmonės. Pa
saulinio masto spaudos organų anuo
metinės prielaidos: sovietai keičia 
taktiką Vakaruose naudai Rytų, jie 
pripažins Bonnos konstituciją ar 
stengiasi pavėlinti jos Įgyvendinimą 
nūdien jau atgyventos. Nauji įvy
kiai kalba, savais žodžiais, kurie ne
siderina su ankstyvesniais. Stalino 
prieškambaryje baldų perstatinėji- 
mas turi mažiausios įtakos į pasau
linius įvykius. Blokada veikia. Oro 
tiltas vėl atstatytas. Sprogęs Berly
no burbulas juo ir toliau liko. Mas
kvos vėjo linkmės pakeitimas prime
na Ezopo pasakėčią. Saulė ginčijosi 
■u vėju, kuris jų veikiau nuplėš 
skrandą nuo keleivių kupros. Juo 
vėjas labiau siautė, tdd keleivis tvir
čiau laikė. Tik saulei pradėjus kai
tinti pats savo rankomis ją nuėmė. 
Sovietinis vėjas pasauliui dabar gerai 
žinomas, iš kurios pusės jis bepūstų.

Marmoriniuose rūmuose. Ten įvy
ko tik keli posėdžiai, kurie jau lei
džia susidaryti vaizdą. Kai vakarie
čiai yra užėmę aiškų barą Vokietijos 
politinėje srityje, Višinskis stengiasi 
žongleruoti ūkiškomis priemonėmis. 
Abiejų stovyklų priemonės yra paki
tėjusios. Anksčiau vakariečiai rė
mėsi ūkiškomis priemonėmis jomis 
siekiant vokiečius politiškai sujungti. 
Tuomet sovietai kalbėjo apie vokie
čių politinę vienybę. Vakariečiai 
ūkiškomis priemonėmis savo srityse 
yra jau tiek toli nuėję, kad jiems 
pavyko savo sritis paskubomis poli
tiškai sujungti.

Andrėj Višinskis, kalbėdamas apie 
Vokietijos tvarkymą pagal Potsdamo 
nutarimus (sudarymas Vokietijos vi
sų sričių vyriausybinės tarybos ūkiš
kiems klausimams tvarkyti, pripaži
nimas kontrolinės tarybos, nors ji 
sudaryta vakariečių ir sovietų įsi- 
spraudimas sovietų Ruhro srities 
valdyman), sukėlė griežtą vakariečių 
pasipriešinimą. Vakariečiai šį siūly
mą griežtai atmetė.

A. Višinskis įvairiais motyvais 
stengėsi vakariečius įtikinti, kad so
vietinėje srityje ūkiška pažanga yra 
Žymiai didesnė, kaip vakarinėse. -Va
kariečiai randa tinkamą atsakymą. 
Iš posėdžio į posėdį žengiant nuotai
kos vis labiau genda. Tačiau Mar
moriniuose rūmuose ši kartą išlai
komas Talleyrand kalbos stilius ir 
blogiausiai minčiai išreikšti suranda 
atitinkamus žodžius. Jis tuo tarpu 
dar neištraukia iš portfelio 1948. VI. 
24 Varšuvoje padarytų nutarimų: 
Vokietijos nuginklavimas, keturių 4

Minisleris St. Lozaraitis vyks i JAV
Kaip žinoma lietuvių dailininkų 

paroda, išsiųsta iš Vokietijos, jau pa
sekė JAV. Buvo dedamos visos pa
stangos, kad ji būtų atidaryta gegu
lės mėn. 22 d. Ir labai energingai 
rūpinantis, nepašisekė"gauti parodai 

•prideramai geras patalpas, tat paro
dos atidarymas nukeltas i birželio 
men. vidur}. Jos atidarymui labai 
kruopščiai ruošiamasi, ir jau visoje 
Amerikos didžiojoje spaudoje apie

GED. GALVANAUSKAS

valstybių kontroliavimas Ruhr sri
ties, sudarymas demokratinės vy
riausybės, atitraukimas okupacinės 
kariuomenės, pasirašymas taikos su
tarties ir įvykdymas reparacijų.

Tuščiažodžiavimas. Abi pusės pa
sižymi konferencijoje nemažu man
dagumu. Bet už jo slypi griežtos są
vokos. Kai Višinskis siūlo grįžti prie 
Potsdamo nutarimų, Dean Acheson 
atkerta: „Šių nutarimų joks išmin
tingas žmogus negali priimti.“ Pa
saulis turi džiaugtis, kad politikams 
prasivėrė akys ir Potsdamo nutari
mus, kurie ne. tik neišmintingi, bet 
ir pavojingi, nes įstūmė milijonus 
kraujo klanan?

Višinskiui pradėjus nepaprastai 
girtis dėl rytų srities ūkiškos pažan
gos, Emest Bevin atsako: „Tuos žo
džius ypač turėtų įsidėmėti šimtai 
tūkstančių, kurie praeityje ir dabar 
bėga iš rytinės srities į vakarus.“

Berlyno klausimu Višinskis daryti 
siūlymai: atstatyti komendantūros ir 
ir bendrą savivaldybę taip pat nerado 
vakariečių pritarimo. Ir čia tik se
nos prekės parduodamos naujame 
išoriniame pavidale. Toks tuščiažo
džiavimas bus ne ką vertingesnis 
Austrijos ir kitais klausimais, kurie 
įrašyti dienotvarkėje.

Pasaulio viltys. Pasaulis baigia 
uždusti dabarties tvaike. Vakarinio 
Berlyno gelžkeliečiai streikuoja rei

Manevras Višinskiu! nepasisekė
PARYŽIAUS KONFERENCIJA NEĮSILEIDO BERLYNO „LIAUDIES KONGRESO" DELEGACIJOS

Praeitame numeryje buvo paste
bėta, kad Višinskis atmetė Vakarie
čių planą Vokietijai suvienyti. Nuo 
šito „niet“ visa Paryžiaus konferen
cija -pakrypo į oficialų mandagumą. 
Išsiskyrus nuomonėms dėl pirmojo 
darbotvarkės punkto (Vokietijos vie
ningumo) ir nebesimatant priemonių 
joms besuderinti, pradėtas antrasis 
punktas — Berlyno klausimas. Šiuo 
klausimu Achesonas pateikė memo
randumą, kaip turėtų būti valdomas 
Berlynas, visame mieste įvykdžius 
demokratinius magistrato rinkimus ir 
keturių kontrolės taryboje veto teisę 
palikus tik ypatingiems, principi
niams reikalams. Bevinas ir Schu- 
manas, iš anksto su šiuo memoran
dumu nesusipažinę, posėdyje jam 
pritarė. Ir čia, aišku, Višinskis pasa
kys „niet“.

Vienu būdingiausių Paryžiaus 
konferencijos epizodų laikytinas neį- 
sileidimas Berlyno „liaudies kongre
so“ delegacijos. Savo ilgoje kalboje 
praeitą antradieni, motyvuodamas 
pirmojo Vakariečių plano atmetimą, 
Višinskis efektui sukelti paskaitė 
„liaudies kongreso“ delegacijos peti
ciją, gautą iš Berlyno telegrama. O 
toji delegacija, sudaryta iš vadovau
jančių raudonųjų rytinės zonos vei
kėjų, ketino atvykti Paryžiun ir pra
šėsi priimama keturių konferencijos, 
kuriai būsią pateikti Vokietijos liau
dies reikalavimai. Višinskis iš pas- 
kutinosios stengėsi, kad toji delega
cija būtų išklausyta, ji esanti rinkta 
2.000 -taip pat rinktų rytinės zonos 
atstovų. Jo manevras buvo aiškus:

parodą tilpo eilė rašinių. Apie ją 
plačiai parašė ir New York Times. 
Tais rašiniais norima atkreipti visų 
amerikiečių dėmesys ir paskatinti ją 
gausiai lankyti.

Parodą atidaryti yra pakviestas 
ministeris Stasys Lozoraitis, mūsų 
diplomatinės kolegijos vadovas. Mi
nisteris St. Lozoraitis savo sutikimą 
jau yra davęs ir parodos atidaryman 
vyksta. B. Vargas

Žurnalistai lankys DP 
stovyklas

UP iš Washingtono praneša, kad 
IRO pareiškimu 10 laikraščių ir žur
nalų korespondentai išvykę iš JAV 
lėktuvu' į Europą, kur jie vieno mė
nesio laikotarpyje lankys Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje DP stovyklas.

kalaudami, kad jiems būtų išmoka
mas atlyginimas vakarinėmis mar
kėmis, bet ne rytinėmis, tiems pri
taria net rytinės srities gelžkeliečiai. 
Traukiniai vėluoja net 78 vai. Dėl 
sovietų kaltės formaliai panaikinta 
blokada vėl atstoma. Graikijoje pi
lietinis karas protarpiais aštrėja. So
vietiniuose kraštuose siaučia siaubas, 
vežimai ir kraujo praliejimas.

Taiką ir laisvę mylis pasaulis ne
kantriai laukia valandos, kada bus 
panaikintos pinklės, sukurtos Tehe
rane ir Jaltoje. Jis laukia tikrosios 
taikos ir tikrosios laisvės.

Ją gali duoti tik tas kraštas, kuris 
žino jų reikšmę. JAV dabar yra pa
siekusios aukščiausios galybės laips
ni. Tačiau, reikia apgailestauti, kad 
daugelis pagrįstai yra nusivylę nuo
latiniu amerikiečių politikų svyravi
mu. Pavergtos tautos ne savo valia 
pateko j sovietų reples. Tremtinių 
milijonai ne UNRRA ar IRO globos 
išvyko. Šimtais tūkstančių pabaltie- 
čių žudoma ir išvežama j Sibirą ne 
todėl, kad gyvieji galėtų ramintis: 
patikrinimu žmogaus laisvių ir pas
merkimu genocido. Pavergta lietuvių 
tauta didvyriškai kovodama reika
lauja laisvte, bet ne tuščiažodžiavimo. 
Tremtiniai dėkingi už globą, bet jie 
nori grįžti į laisvą tėvynę. Šimtai 
milijonų šaukia: grąžinkite mums 
laisvę, nes jūs negalite atgaivinti mi
rusių dėl kai keno kaltės.

apeiti tikrąją vokiečių nuomonę, o 
jos vietoje prašmugeliuoti komunisti
nes frazes, kartojamas jo paties ideo
logijos sufanatizuotų manekenų.

Posėdžiui pirmininkavo D. Ache
son. Jis aiškiai įžvelgė Višinskio ma
nevrą ir jį charakterizavo šiais žo
džiais: „Legaliai rinkti vokiečių tau
tos atstovai visuomet gaus pilną ir 
nekliudomą audienciją, kada disku
tuojamas Vokietijos taikos sutarties 
projektas, bet aš nė minutės netikiu, 
kad tie 2.000 „liaudies kongreso“ at
stovų kuriuo nors būdu atstovautų 
vokiečių tautą riv-k net sovietų zo
nos gyventojus. '^temanau, kad ši 
trečiojo vokięčl -tos kongreso de
legacija parelkA ^ irią kitą nuomo
nę kaip tą, kurk ’’reiškia Višinskis. 
Todėl aš labiau i sikliaučiau Višins
kiu, oficialiu Ž lėtinės nuomonės 
reiškėju.“ gr'i

Berlyniškės delegacijos prašymas 
buvo Achesono.ir jo kolegų E. Be- 
vino bei R. Schumano atmestas.

Apskritai, Washingtono politiniuo
se sluogsniuose nebevengiama viešai 
abejoti Paryžiaus konferencijos pasi
sekimu, o dėl to kaltė suverčiama ne 
kam kitam, tiktai sovietinei delega
cijai, kuri raidiškai laikosi senosios 
taktikos: nepritarti visa tam, kas pa
siūloma ne jų, nors tuose pasiūly
muose figūruotų ir tokie dalykai, ku
rie ankstyvesniosiose konferencijose 
buvo sovietų visomis keturiomis gi
nami.

KARTUS ŽODŽIAI SOVIETAMS iŠ 
JUGOSLAVIJOS -

Gegužės 25 d. marš. Josip Broz 
Tito šventė savo 57 metų amžiaus 
sukaktį. Ta proga Jugoslavų spauda,

VISO GERIAUSIO,
Gegužės 30 d. iš Dettingeno į JAV 

išvyko didžioji „Čiurlionio“ ansam
blio dalyvių dalis, drauge su vadovu 
A. Mikulskiu. Ir keli pasilikusieji, 
kurių dokumentai dar nebaigti tvar
kyti, taip pat greit patrauks tais pa
čiais keliais. Visų jų kelionė veda 
j Clevelandą, į visiškai naujas gyve
nimo ir darbo sąlygas.

Ką gero padarė A. Mikulskio va
dovaujamas „Čiurlionio“ ansamblis 
tremtininkiškose sąlygose Vokietijo
je, keliais žodžiais nenusakysi. Kai 
čiurlioniečiai dainavo, dažnais atve
jais braukėm ašaras mes patys, di- 
džiavomės mūsų dainų grožiu ir jų 
galia, į mus kreipė didelį dėmesį 
svetimieji ir per lietuvišką dainą ir 
šokį mezgė šiltą draugystę su lietu
vių tauta.

Jie keliavo skersai-išilgai Vokie
tijos, jie vykdė tą didžiąją kiekvieno 
lietuvio misiją — siekė Lietuvai lais-

Pavergtosios tautos ir tremtiniai 
tiki, kad pasaulio galybė — JAV, 
didvyriškai kovojusi dėl savo lais
vės, kartą mes tuščiažodžiavimo po
litiką ir pareikalaus pavergtiems 
grąžinti laisvą. Iki šiol šildėmės ge
romis užuojautomis. Mes skendome 
skurde ir pakentėme nuolatinį paže
minimą. Klabenome j uždarytas du
ris ir maldavome kurčių ausų. Kon
ferencijose vyko nuolatinis, nepa
kenčiamas tuščiažodžiavimas. Gana 
jo. Metas JAV pajusti milžinišką at
sakomybe ir išgirsti žodžius paverg
tųjų ir pažemintųjų: mes reikalau
jame laisvėsl

atseit komunistų, nemažai parašė 
apie Tito laimėjimus. Esą jau 11 
mėnesių praslinko, rašo „Borba“, 
nuo to meto, kai kominformas pri
iminėjo melagingas ir sufabrikuotas 
rezoliucijas prieš marš. Tito ir jo ar
timus bendradarbius. Toliau „Bor
ba“ rašo: „Visą šią ardomąją propa
gandą, nukreiptą prieš Jugoslaviją, 
suorganizavo TSRS bolševikų parti
ja ir Sovietų Sąjungos organai ir ši 
propaganda savo neskrupulumu ir 
nemoralumu nieko nesiskiria nuo 
imperialistų propagandos. Visi už
puolimai, melas ir šeižtas prieš Ju
goslaviją suduš nuo plieninės šios 
armijos vienybės, kurios rankose yra 
sucementuoti Tito komunistai.“

SLAPTOS JAV ŽVALGYBOS
AP iš Washingtono praneša, kad 

JAV senatas priėmęs be pasiprieši
nimo „hush-hush“ Įstatymą, kuriuo 
praplečiamos teisės centrinės žval
gybos Įstaigos. Pagal jį, teikiamos 
specialūs lengvatos amerikiečiams 
žvalgybininkams ir jų pranešėjams.

Panašios priemonės esančios pa
tvirtintos ir atstovų rūmų. Maži pa
keitimai dar būsią padaryti prieš pa- 
siunčiant prezidentui Trumanui.

Tautinis stovis seimas pavyko gerai
ĮSTEIGTA AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE SĄJUNGA

Gegežės 21—22 dienomis New 
Yorke įvyko tautinės srovės organi
zacijų veikėjų seimas bendrai veiklos 
organizacijai įsteigti ir visiem aktua
liesiems reikalams aptarti.

Seime dalyvavo 167 užsiregistra
vę dalyviai iš įvairių JAV vietovių. 
Buvo nemažai seime 
kusių iš Vokietijos, 
ma buvo labai plati 
dideliu atidumu.

Seimo metu sujungtos visos trys 
tautinės srovės organizacijos — Ame
rikos Lietuvių Misija, Lietuvai Va
duoti Sąjunga ir Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Centras į vieną organi-

ir naujai nuvy- 
Seimo progra- 
ir nagrinėjama

ČIURLIONIEČIAI!
vės. Jie kovojo pačiomis kultūrin
giausiomis ir subtiliausiomis prie
monėmis, ir dabartinėse sąlygose, 
nepaprastai daug padarė.

Ačiū, jums čiurlioniečiai, kurie šį 
didelį darbą dirbdami dažniau buvot 
nepavalgę negu sotūs, dažnai iš pas
kutiniųjų ryžotės išsilaikyti ir savo 
darbą tęsti. Mes, kurie arčiau tu
rėjome galimybės Jūsų darbą sekti, 
gerai matėme, kiek reikėjo jėgas 
įtempti, kad lietuviška daina prakal
binus svetimuosius ir sulaužius abe
jingumą. Jums išvykstant, galima 
drąsiai teigti, kad gaivindami trem
tinių dvasią, garsindami lietuviškos 
dainos grožį svetimųjų tarpe, laimė
jote labai daug naujų draugų, mus 
nelaimėje pažinusių ir mums dabar 
padėti pasiryžusių. O nelaimės me
to draugai — geriausi draugai.

Jūs savo darbe, greta nepriteklių 
ir kasdieninių rūpeščlų, kaip reikės 
rytoj gyventi, radote kartais tik ofi
cialios, o kartais ir labai šiltos pa
galbos. Buvo žmonių, kurie ir nesi- 
reklamuodami ir kaskart į jus nesi
kreipdami geriausių draugi) titulu, 
tyliai sekė jūsų darbą ir kiek išma
nė, padėjo. Juk kada dingo eilė ne- 
visaj realių planų čiurlioniečiams 
perkelti į JAV, Clevelande keli vei
kėjai ryžosi įvykdyti tai, kas dabar 
jau realizuojasi. Ten Steponas Nas- 
vytis, energingas senesniosios kartos 
veikėjas, vaikščiojo iš namų į namus 
ir tenykščiams lietuviams įrodinėjo, 
kad čiurlioniečiams reikia padėta 
Kelios dešimtys taurių lietuvių išra
šė darbo sutartis ir butų garantijas, 
kad čiurlioniečiai visi galėtų atke- 
i i auti į vieną miestą ir čia rastų nau- 

į o darbo pradžiai bent minimallnes 
galimybes. Pats Steponas Nasvytis, 
užklaustas apie savo atliktą darbą, 
:akosi, kad jis tai galėjo atlikti tik 
dėka Sofijos Smetonienės, turinčios 
dideles pažintis Clevelande.

Ciurlioniečių misija Vokietijoje 
baigta. Tų gerųjų darbų balansą su
rašysime ir vėliau, nes dar labai di
delis kovos baras prieš akis ir 'nėra 
laiko gaišti. Visi nujaučiame, kad 
naujajame pasaulyje, kad ir yra lau
kiančių draugų, pradžioje bus sun
ku. Bet kai pasiryžimo netrūksta, 
tada ir labai kieti kliūčių akmenys 
suskyla. O „Čiurlionio“ ansamblio 
vadovui A. Mikulskiui ir jo bendra
darbiams to pasiryžimo netrūksta.

Kada gegžės 30 d. jie paliko sa
vo gyvenvietę Dettingene, buvo su
ruoštos mažos išleistuvės. Kalbėjo 
VLIKo atstovas, kalbėjo keli sve
čiai, kalbėjo vietinės DP valdžios va
dovas, kelius atsisveikinimo žodžius 
pasakė ir „Čiurlionio“ ansamblio va
dovas A. Mikulskis. Jis prašė padė
koti visai lietuvių tremtinių bendruo
menei, kuri suprato čiurlioniečių 
misiją ir visad darbą rėmė. Jei juos 
taip pat tautiečiai supras Amerikoje, 
jie galės dar daugiau padaryti. A. 
Mikulskis baigė šiais žodžiais: „Mes 
dirbsim kiek mūsų jėgos leis. Mes 
laisvės dainą dar uždainuosime ir 
savo tėvynėje!“

Tęsėkite pažadus Lietuvos laisvės 
prikėlimui! B. G.

zaciją, kuri seimo narių nutarimu 
pavadinta — Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Ame
rikos Lietuvių Tautinei Sąjungai va
dovauti išrinkta valdyba iš šių as
menų: Adv. Antano Olio, Juozo Tys- 
liavos, adv. Vinco Rastenio, adv. 
Linkevičiaus-Linkaus ir Juozo Gin- 
kaus. Reikalų vedėju pakviestas Dr. 
B. Dirmeikis. Sudaryta ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos tarybos 
institucija, į kurią įėjo visa eilė ak
tyvių veikėjų.

Apie visus Seimo darbus painfor
muosime plačiau ir išsamiau arti
miausiuose „Mūsų Kelio“ eme
riuose.

1



2 psi. Nr. 44 (234) Mūsų Keliai 1949. VI. €

Pavasaris aušta prie Šv. Lauryno upės Mauruoto liekno viduryje
Kiekvieną rytą, kai einu į redak

ciją, išėjęs iš Bannantyne gatvės į 
Lasalle bulvarą, matau didingą Sv. 
Lauryno upės vaizdą. Milžinas upė 
čia priešais „NL“ redakciją išsiplė
tusi per 6 mylias pločio. Kitoje jos 
pusėje tematai tiktai vamzdžius fa
brikų kaminų, smailėjantį bažnyčios 
bokštą, vieno kito didesnio pastato 
kontūrą, tris stūksančias kalnų vir
šukalnes ir medžių dekoraciją, den
giančią padairą. Taip galima matyti 
saulėtą, skaidrią dieną. Ūkanotą gi, 
tamsesnę dieną, nematai nė antrojo 
kranto. Priešais Ville Lasalle, kur 
yra „NL“ redakcija, — didžiulė sala, 
pristatyta vasarnamių. Iš abiejų pu-, 
šių aplink salą pasišokinėdami sku
ba Sv. Lauryno upės vandenys, jau 
persiritę per Niagaros krioklį ir per
plaukę Ontario ežerą.

Nuo Bannantyne gatvės Įsiliejimo 
į Lasalle bulvarą, kuris riečia visą 
Sv. Lauryno upės pakrantę nuo Ville 
Lasalle ligi Verduno, jau matai Sv. 
Lauryno upės vandenų plotus, ku
riais, tartum Baltijos jūYų Palangos 
pakrantėse, ritasi putotos, baltos, 
šniokščiančios bangos. Ir visumet — 
ar siaučia smarkus šiaurys, nešąs 
Siaurės polio šaltas sroves, ar tyli 
giedra, nustelbta saulės šilimos ir 
gausių jos spindulių — Sv. Lauryno 
upė visą laiką ūžia, putoja, nerami. 
Kai išeinu iš Bannantyne, kai auto- 

' busu vykstu pakrante į redakciją ir 
kai jos rūsy sėdėdamas dirbu, — vi
są laiką girdžiu Sv. Lauryno upės 
užimą, kurtu jos nerimą, jos amžiną 
dainą...

Bet savo veidą Sv. Laurynas kei
čia nuolat ir staigiai. Čia ji nusenka 
ir išnarina iš savo gelmių salas ir 
gausius akmenis, kurie didžiuliais 
ritiniais sudaro slenksčius. (Kokia 
graži proga mokiniams pamatyti, 
kaip upė ritina milžinus akmenis...). 
Čia ji patvinsta — daugelis slenks
čių išnyksta; upės vandenys daug di
desniame plote išsilygina. Nusekusi 
gi, ji slenksčius parodo ir visame sa
vo plote. Tada daugely vietų iš tolo 
matai putojančias, šokinėjančias 
bangas, kurios tačiau neritasi, bet 
šokinėja vienoje slenksčio vietoje.

Ties pat „NL“ redakcija, kur 
slenksčiai aukštesni, Montrealis ma
žą dali upės buvo užtvėręs ir pasta-

tęs elektrainę. Tas gabalas užtver
tos upės, savo pločiu prilygstąs dvi
gubam Nemunui prie Aleksoto tilto 
Kaune, ir dabar šokdina vandenis iš 
3—4 metrų aukščio, bet elektrainės 
jau nėra. Miestas rado geresnę vietą, 
nusiėmė mašinas, o užtvarą paliko, 
kol ją sugrauš vandenys arba kas 
nors pritaikys kuriam nors tikslui.

Įdomūs Šv. Lauryno kriokliai au
dros metu. Tada, šėlstant vėjui, ku
ris pagauna bešokinėjančias bangas, 
matai bangų pusnis, didžiulius taš- 
kenų burbulus, kurie jei tai esti sau
lėta diena, duoda vaivorykštės spal
vas.

Rudeni ir ankstyvą pavasari čia 
sukrenda, toldamos i šiltesnes vie
tas, tūkstantiniais būriais antys, nes 
šios vietos ir žiemą neužšąla. Da
bar gi virš Sv. Lauryno upės lėtai 
plasnodamos sparnais liuguoja žu
vėdros ir pačiais pavandeniais žaibo 
posūkius darydamos vikriai skraido 
kregždės.

Paupiu, kur akis užmato, aukšti, 
išsikeroję medžiai jau skleidžia pum
purus. Medžiai, panašūs i mūsų to
polius, išleido oran gausius rudus

nukarusius žirginius. Veržiasi atgy
janti augmenijos gyvybė. Ir žmogus, 
numetęs žiemos apdarą, bėga i gam
tos prieglobstį. Per 5 minutes, kol 
sulausiau autobusą, suskaičiau 
važiuojant per 100 „karų“. O 
busas, kai {sėdau, buvo pilnas 
kiais įrankiais apsiginklavusių 
trealiečių: vieni spiningus vežasi, kai 
kas net pasiruošęs giliai i vandenį 
įbristi, nes apsiavę ilgais guminiais 
batais; kiti polo mušimo priemones; 
treti, matau pro langą, paskui karus 
vežasi priekabas, prikrautas kėdžių, 
šezliongų, stalelį ir užkandžių. Ir vi
si skuba už miesto.

Šiandien sekmadienis, gegužės 
pirmoji. Diena saulėta, rami, tyli. 
Pirma diena pavasario, kuris čia ne
lengvai skleidžiasi, nors geografinis 
plotis atitinka šiaurinės Italijos sritį. 
Turėtų būti šilta, bet čia klimatas 
maždaug toks, kaip Lietuvoje, bet iš 
tikrųjų žiauresnis staigiais, netikė
tais savo kitimais, kuriuos nustato 
šiauriniai, nieku neužstoti, vėjai.

Nežiūrint visų pasipriešinimų, vis 
dėlto prie Sv. Lauryno upės aušta 
jau pavasaris. J. Kardelis

Rašo J. Cicėnas

pra- 
auto- 
viso-
mon-

nario 
raiži-

nario

Tai posmas iš žinomų K. Binkio 
trioletų. V. K. Banaitis šiems žo
džiams net yra parašęs gaidas. Visa 
ten byla sukasi apie leliją, baltesnę 
už balčiausią sniegą, pražydusią 
mauruoto liekno viduryje ir guo
džiančių žmogaus širdį. Ir ne kam 
kitam, o anai lelijai iš trioletų tega
lima prilyginti naujausi T. J. Viz
girdos leidiniai:

1. Lietuvių Dailės Instituto 
Viktoro A. Petravičiaus Lino 
niai, 1949 m.

2. Lietuvių Dailės Instituto
Vaclovo Rato grafika iliustruoti „The 
Twelve Ravens“, 1949 m.

Pirmajame spaudinyje įdėta 37 
lino raižiniai. Paulius Jurkus įžan
gos žodyje (lietuvių ir anglų kalbo
mis), be kita ko, pastebi:

„Dailininko akis atsiremia i lietu
vio tremties tragiką, į netekimą na
mų tėvynės. Gūdžioje klajūno dalyje 
nerimas virsta liūdesiu ir kančia. 
Buitis yra tragiška, nes joje pasi
klydo žmogus. Kaip anksčiau jo (V. 
A. Petravičiaus) pasakų pasaulyje 
blogis reiškėsi raganų ir laumių pa-

Vieno tremties pašto veikla
8U SELIGENSTADTO LIETUVIŲ STOVYKLOS PAŠTO VIRŠININKU ATSISVEIKINANT

Tarp emigruojančių stovyklos gy
ventojų gal būt ilgiausiai laikęs savo 
postą šios stovyklos pašto viršinin
kas ir spaudos platintojas Jonas Ti
jūnas dėl emigracijos i Ameriką sa
vo postą jau perdavė p. J. Racibar- 
skui ir rengiasi greit 
leisti. Atsisveikinant 
vieną kitą žodį tarti 
pačiu apie stovyklos

Gyvenantieji Seligenstadte buvu
sieji Lietuvoje paštininkais, Jono Ti
jūno iniciatyva, 1945 m. rudeni suor
ganizavo L. P. S.-gos Seligenstadto 
skyrių ir Įsteigė paštą. Paštui va
dovauti pakviečiamas J. Tijūnas, o 
jam bendradarbiais ateina Ottanas 
Tamošauskas ir J. Miceika. Išvykus 
J. Miceikai i kitą tarnybą, darbą to
liau tęsia S. Jablonskis. Iš pradžių 
pašte dirbo trys tarnautojai, bet vė
liau, 1947 m. lapkričio mėn. O. Ta-

mus visai ap- 
su juo, tenka 
apie ji ir tuo 
paštą.

Kemptenas laukia lietuvių
Kempteno DP stovykla š. m. sau

sio 1 d. turėjo 1917 gyventojų, jų 
tarpe 1049 lietuvius, 461 estą, 392 
latvius, 2 ukrainiečius, 1 lenką ir 12 
asmenų be pilietybės. Sis skaičius 
š. m. gegužės 1 d. dėl pagyvėjusios 
emigracijos smarkiai sumažėjo — 
Kempteno stovykloj beliko 1138 gy
ventojai — 514 lietuvių, 311 estų, 
306 latviai, 1 lenkas ir 7 asm. be pi
lietybės.

Lietuvių bendruomenė jau neteko 
beveik viso savo seno komiteto. Ko
miteto pirmininkas pulk. N. Taut
vilą, beveik 4 metus čia dirbęs ben
druomenės labui, išvyko 1 USA, vice- 
pirm. inž. A. Rimka — j Australiją, 
taip pat l USA išvyko kom. narys L. 
Pračkaila ir šiomis dienomis išvyk
sta V. Bašinskas — lietuvių stovy
klos komendantas.

Taigi lietuvių bendruomenė savo 
susirinkime š. m. gegužės 8 dieną 
Išrinko naują komitetą, kuris pasi
skirstė pareigomis taip: pirmininkas 
inž. A. Dovoina-Silvestravičius, rei
kalų vedėjas mkt. A. Radžius, iždi
ninkas J. Sklaidaitis, sekr. M. Au-

gutis, narys — stovyklos vadovas J. 
Pročkys.

Kaip teko girdėti, i Kempteną 
ketinama atkelti iš kitų likviduoja
mų stovyklų lietuvius, iškeliant iš čia 
latvius ir estus. Latviai ir estai ne
norėtų iš Kempteno vykti, nes gy
vena labai geruose pastatuose. Tie
sa, tai buvusios kareivinės, bet gerai 
(rengtos, su centraliniu šildymu ir 
visiškai sveikos. Lietuvių bendruo
menė yra begalo susirūpinusi savo 
narių mažėjimu ir stebisi, kad iki 
šiol bevelk niekas iš lietuvių (išsky
rus gėlėtą šeimų) čia neatkeliamas.* 
Kempteno stovykla dabar turi pa
kankamai vietos; čia veikia ne tik 
pradžios mokykla, bet ir gimnazija, 
kuri dėl mokinių mažėjimo turės 
greit užsidaryti. Gyvenantiems lie
tuviams kitose stovyklose, kurios 
arba likviduojamos arba pergrupuo
jamos tautybėmis, reikėtų rimtai su
sidomėti Kempteno stovykla. Čia jie 
ras ne tik pakenčiamas, bet jei bus 
iškelti latviai ir estai, net labai ge
ras patalpas ir turės galimybę savo 
vaikus toliau mokslinti.

Fellbachas emigracijos ženkle
— Visur retėja DP gretos. Fell- 

bache ypąč. Kasdien išvyksta po ke
letą, o pastarosiomis dienomis net 
50 žmonių.

Neseniai atsisveikinta su Pro- 
glmnzijos kapelionu kun. J. Gašlū
nu. Jo nuopelnai pastoraciniame ir 
švietimo darbe dideli.

Emigracinė karštligė į Australiją 
kiek atslūgo. Dėdės Šamo žemė pa
sirodo patrauklesnė. Mišrioje baltų 
stovykloje lietuvių gretos tirpte tirp
sta ir apie vidurvasarį vargu kas 
beliks.

— Seniau rinktasis komitetas vos 
iki pavasario išsilaikė. Išrinkome ki- 

visu nuoširdumu patikėdami 
reikalų atstova-

tą, 
jiems lietuviškųjų 
vimą.

— Progimnazija 
mokytojų' trūkumo 
pradėtąjį 1949 m. 
darbą.

dėl mokinių ir 
vargu ar tęsės 
m. II ketvirčio

Penktosios klasės darbas dėl mo
kinių trūkumo baigtas. Buvę penkto
sios klasės berniukai netolimoje Lud- 
wigsburgo ainatų mokykloje mokosi 
meistrauti.

Visi parengimai, paskaitos, ben
druomenės susirinkimai nebeaktua
lūs — vienintelė vieta, kur dar ren
kamės, tai R. K. bažnyčia. Jai nuo
širdžiai dirba kun. kan. Juknevičius, 
o jam nuolat talkinėja Tėvas Tomas 
Žiūraitis.

I— Grafikas Viktoras Petravičius, 
sunkiose sąlygose dirbdamas sukūrė 
ir išleido monomentalią knygą Lino 
raižiniai. Vietoj gyvenantieji rašyto
jai yra paruošę nėt po kelias kny
gas spaudai, bet deja, tai tur būt 
liks jų lagaminuose.

— Patria, užkrovusi sandėli ver
tingomis knygomis, sumanė jų skai
čių papildyti dar viena — leidžiama 
A. Šapokos redaguota Lietuvos Isto
rija. ' J. Rūtenis.

mošauskui išvykus į Kanadą, liko 
I tik du ir dirbo iki tol, kol abu ap

leido šį darbą. Jablonskis gegužės 
23 d. išvyko į Australiją.

Sis paštas nuo isisteigimo iki pi
nigų reformos yra išplatinęs apie 
200.000 egz. įvairių laikraščių, apie 
10.000 Įvairių leidinių ir yra gavęs 
21.070,45 RM gryno pelno. Šio pelno 
pusė buvo perduota stovyklos komi
tetui, o Įtekusieji paskirstyti taip: 
švietimo reikalams 518,40 RM, L. R. 
Kryžiui 200 RM, sporto reikalams 
250 RM, skautams 400 RM, pašti
ninkų savišalpos fondui 3.658,42 RM, 
Vlikui 300 RM, LTB Vyr. K-tui 200 
RM, tarnautojams 4.200 RM, pašto 
kapitalo fondui 1.000 RM, Tautos 
fondui 566 RM ir žuvusiems bei įni
rusiems paštininkams paminklui sta
tyti ir kitoms išlaidoms 350 RM.

Po pinigų reformos spaudos pa
reikalavimas snfarklai sumažėjo. Jei 
anksčiau bet kurio laikraščio leng
vai buvo išplatinama po 300 egz., tai 
dabar vos tik 60 egz. Tuojau po pi
nigų reformos pašte buvo dar išpla
tinama: „Mūsų Kelias“ 60—80 egz., 
„Žiburiai“ 50—70 egz., „Mintis“ 60— 
80 egz., kitų laikraščių bei žurnalų 
vos po keletą. Mažėjant stovyklos 
gyventojams, tuo'pačiu kaskart ma
žėja ir spaudos pareikalavimas. Nors 
ir mažą apyvartą po pinigų refor
mos paštas yra padaręs, bet vistiek 
iki š. m. gegužės 1 d. iš jos yra ga
vęs gryno pelno 597,47 DM. Sis pel
nas paskirstytas taip: stovyklos ko
mitetui 193,50 DM, Tautos fondui 
48,80 DM, pašto metraščiui leisti 100 
DM, L. R. Kryžiui 15 DM, L. P. S-gos 
savišalpos fondui 72,60 DM, L. P. S- 
gos reikalams 50,08 DM, Seligen
stadto stovyklos paminklinio kry
žiaus staymui 53,49 DM, dovanoms 
pirkti išvykstantiems paštininkams 
20 DM ir Seligenstadto paštininkų 
savišalpos kasai 44 DM.

Reikia pasakyti, kad Seligenstadto 
paštininkų skyrius buvo gražiai su
siorganizavęs ir turėjo savo savišal
pos fondo, iš kurio patekusius pašti
ninkus į nelaimė ar esant svarbiam 
reikalui sušelpdavo. Tam reikalui 
išdalinta 1.400 RM ir 375 DM.

Visam darbui atlikti reikėjo kan
trybės, ištvermės ir pasišventimo. 
Pašto tarnautojai pradžioje dirbo be 
jokio atlyginimo, tik gaudami kuklų 
dirbančiųjų priedą. Nuo 1947 metų 
lapkričio mėn, pašto tarnautojai jau 
nebuvo laikomi dirbančiais ir jokio 
priedo iš IRO negavo. Jie turėjo 
tenkintis tuo savo kukliu atlyginimu, 
kuri sau vėliau pasiskyrė.

Prieš išvykstant i Schwelnfurto, 
kalbėjausi su p. J. Tijūnu, kuris sa
vo darbą šioje įstaigoje apibūdino 
taip:

— Tai yra vienintelė ištaiga, kur 
kiekvienas didelis ar' mažas nieko 
nesivaržydamas gali užeiti. O užei
nama labai dažnai. Įvairumo dėliai, 
nuobodulio išblaškyti, Įvairių žinių 
bei pletkų pasiklausyti ir net parū
kyti.. Užėję dar kartais pateikia 
įvairių {vairiausių klausimų, kad net 
kita kartą kantrybės pristingi i juos 
visus atsakyti.

— Gal man laiškas yra? Ar yra 
toks ir toks laikraštis? Ar galima 
siųsti ten ir ten laiškus? Kodėl aš 
negaunu laiškų ir panašiai. Žinoma,

tie visi klausimai taip Įgrįsta ir, jei 
paštininkas nesiteiks nuodugniai 
meiliai ir su šypsena visą tai paaiš
kinti, tai' tuojau klijentas bus nepa
tenkintas — būsi apkaltintas, kad esi 
išdidus, nemandagus ir t.t.

Pažymėtina, kad specialiai paštui 
patalpos buvo įrengtos tik 1947 me
tais gruodžio mėn., o anksčiau rei
kėjo tenkintis mažu ir tam reikalui 
nepritaikintu kambarėliu. Kol dar 
nebuvo pašto susisiekimo su Ameri
ka, pagal U.S.A, kariuomenės tvar
ką UNRRA direktorius buvo pave
dęs paštui tvarkyti DP susirašinėji
mą su Amerikoje gyvenančiais lietu
viais, pažįstamais ar giminėmis. Tam 
tikslui buvo duodamos ir apmokami 
U.S.A, pašto ženklais atvirukai. To
kių atvirukų paštas išplatino 366. 
Taip pat buvo pasiųstas j-Ameriką 
sąrašas 425 lietuvių, kurie norėjo su
sirašinėti su nepažįstamais Amerikos 
lietuviais. Dauguma iš jų tuo būdu 
užmezgė ryšius, gavo darbo sutartis 
ir jau išvyko i Ameriką.

Jonas Tijūnas ir Lietuvoje dirbo 
pašte ir vadovavo kaip viršininkas 
šiems paštams: Radviliškio, Rokiš
kio, Kybartų, ir Vilniaus 2.

Karui prasidėjus pašto valdybos 
buvo paskirtas Šiaulių pašto virši
ninku, kuriame jis išbuvo, vadovau
damas šiam ir apylinkių paštam, iki 
kol vokiečiai ten įsteigė savo Dienst- 
postamtus, pašalindami iš ten visa, 
kas buvo lietuviška. S-tis

vidale, taip dabar savo Išraišką ji» 
surado piktajam žmogui. Jis ne tik 
tremia, bet dar uždaro i koncentra
cijos stovyklas tuos, kurie ilgisi lais
vės ir pilnutinės žmogaus egzisten
cijos. Salia to dailininkas dar mato 
gamtos fatalizmą. Ilgos karo aukų 
kolonos Alenlfte nedalios paženklinti. 
Juose pasirodo didelis sunkus kars
tas. Tai paskutinė kelionė, tai išsi
vadavimas, buities išsprendimas. Šis 
karstas siūbuoja J lietuviškas kapi
naites, kurios, kaip paguoda, žadama 
visiems ‘ klajūnams. Kelias prie ka
pinaičių tačiau nesibaigia: jis sukasi 
ratu. Tai kažkoks užburtas gyvenimo 
ratas, kuriuo draugai neša draugus."

„V. A. Petravičius yra ne tik gra
fikas, bet ir poetas, kuris pasisako 
savo jausmų vedamas. Tas nulemia 
ir formą. Kaip piešinyje, taip ir li
nijoj jis neieško grakštumo. Linija 
yra priemonė jo turtingai ir tempe
ramentingai emocijai išreikšt’. Savo 
idėjomis atsirėmęs į laiko tragiką, 
prasiskleisdamas laisva forma, jis yra 
nūdienos reiškėjas. O nūdiena yra 
pilna sopulio ir chaose, joje vyrauja 
blogieji žmogaus pradai. Žmogaus 
aureolė, kuri švietė praeities mene, 
sudužo. Petravičius savo darbai! 
amžina mūsų laikų žmogų.“

Ki?k dailininkas atsirėmės į laiko 
tragiką, galima matyti, paskaičius 
pačius darbų pavadinimas: Motina 
tremtyje, Laisvės kovotojai, Tėvynės 
ilgesys, Šauksmas prie Baltijos, Pa
bėgėliai, DP stovykloje, Mano krašto 
laisvės kova ir t.t.

Pats grafikas V. A. Petravičius 
pabrėžia:

„Raižiniai padaryti svetimoj že
mėj, beieškant laisvės ir prisimenant 
svetimų pavergtą ir žiauriai kanki
namą mano tėvynę Lietuvą. Šias 
knygas skiriu savo sūnui ir dukrai. 
Mano gimtasis kraštas neužilgo su
traukys vergijos retežius ir bus' lais
va Lietuva. Jums ir jūsų ainiams.. .**

Antrajame spaudinyje — „Juo
dvarniuose“ — randama 9 medžio 
raižiniai. Šie Vaclovo Rato raižiniai 
žinomą mūsų pasaką parodo visai 
nauju atspalviu. Pauliaus Jurkaus 
paruoštą tekstą anglų kalbon vertė) 

-Mary J. Kinney.^ Knyga išleista kaip 
bibliotekos, „Lietuva — šalis ir tau
ta“ tomas 27.

Ak, vartai žmogus šiuos spaudi
nius ir lyg rytmetį saulė krūtinę už
lieja didelis giedrumas. Penktaisiais 
„taikos“ metais Jaltos ir Teherano 
konferencijų sudrumstas pasaulis 
mus, politinius emigrantus, ' {veda 1 
tikrą maurą. Visai nenuostabu, kaa 
galiojant dėsniui, „Gelbėkitės kas 
galit" (arba darbo biržos terminolo
gija): „Perkama tik sveiki raume
nys“, mūsų bendruomenės organi
zuotas gyvenimas Ira. Ir tokiu mai
šaties metu, kai daugumos rūplna-

(Pabaiga 3 pslj

Nepaprastas kultūrinis įvykis
V. K. JONYNO, V. PETRAVIČIAUS IR E.WIIRALTO PARODA ROMOJB

Calcografija Nazionale — Valsty
binis Orafikos Muziejus Romoj bai
gia šiuo metu paruošiamuosius dar
bus lietuvių-estų grafikos parodai 
atidaryti. Parodos dalyviai: lietuvių 
grafikai V. K. Jonynas, V. Petravi
čius ir Estas Eduard Wiiralt. Darbų 
atranką įvykdė pats Calcografia Na-

Vilniaus Dailės Muziejuje A. Rannir 
to surengtų apžvalginių jo kūrybos 
parodų, yra atstovaujamas įvairiai* 
sios technikos graviūromis. Parodos 
proga iš spaudos išeina liuksusini 
iliustruotas katalogas. Jame bu» 
Įdėta labai palanki prof. Petruict 
įžanga, kuris, be kita, yra žinomasairanKą jvyxae pais viucograua roa- •

zionale direktorius grafikos profeso-i 8raf*°,s men° teoretikas ir kritikas,
. — . ... — . . . ir Alpksm Rannitn šatrai nsni.c nnt&rius Carlo Alberto Petrucci. Iš viso 

bus išstatyta apie 90 graviūrų. Iš 
V. K. Jonyno medžio raižinių pirmą 
kartą bus eksponuojamos naujos, 
įdomios iliustracijos Mėrimėe lietu
viškajai novelei „Lokys" ir eilė nau
jų meistriškų exlibrlsu. Petravičiaus 
darbuose centrinę vietą užima jo di
delio formato lino raižinys „Pava
sario triptikas", jo iliustracijos Gra
žinos Krivickienės knygai „Dainos" 
ir eilė kūrinių, simbolizuojančių 
tremti bei lietuvių partizanų kovas. 
Eduard Wiiralt, Paryžiuj gyvenąs 
žinomas estų grafikas, lietuvių vi
suomenėj gerai pažįstamas iš 1943 m. 
Vytauto Didžiojo Muziejuje ir 1944

ir Aleksio Rannito straipsnis apiė 
Jonyno, Petravičiaus ir ,Wiiralto kū
rybą. Parodos iškilmingas atidary
mas įvyks birželio 3 dieną. Iš pa- 
baltiečių pusės kalbą pasakys Mi» 
nlsteris Stasys Lozoraitis, Respubli
kos Prezidento pareigas einąs Lietu
vos Diplomatijos Šefas. Paroda, ma
nifestuojanti aukštąją lietuvių-estų 
meninę kultūrą, bus atidaryta visą 
birželio mėnesi ir yra organizuojam* 
Ministeriui Stasiui Girdvainiui as
meniškai ir Lietuvos Pasiuntinybei 
prie Sv. Sosto remiant. Sis Baltijos 
meno pasirodymas tokiam pasauli
niam meno centre, kaip Romoj, yra 
vienas svarbiausių tremties'kultūri
nių įvykių.

Naujas Dillingeno LTB komitetas
— Senajam LTB komitetui dėl 

emigracijos sumažėjus, gegužės pa
skutinėmis dienomis išrinktas naujas 
komitetas ir kontrolės komisija. Iš
rinktasis komitetas pareigomis pasi
skirstė taip: 1) F. Mintautas — pirm- 
kas, 2) J. Jablonskis — vicepirm-kas, 
3) J. Daniūnas — sekretorius, 4) H.

Misiūnas — švietimo vadovas ir ka
sininkas, 5) P. Urbonas — narys. 
Santykiauti su IRO {staiga patvir
tinti: 1) administratoriumi P. Urbo
nas ir 2) jo pavad. F. Mintautas.

Kontrolės komisijon išrinkti: M 
Vyt Gailevičius. 2) V. Lepšya ir W 
Vyt Bakūnaz.
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Dešimtmetis be laisvės 1949 m. Europos krepšinio pirmenybės...
Tačiau tas pasikalbėjimas su Zech- 

Hn'u Urbšiui davė galimybę dar la
biau susiorientuoti Kremliaus ža
bangose ir suprasti, ką reiškė ta 
skubi proga „čia pat Kremliuje pa
sirašyti sutartį su von Schulenburgu“ 
dėl Lietuvos teritorijos dalies perlei
dimo Vokietijai. Pirmučiausia, Sta
ibiui rūpėjo parodyti Lietuvos vy
riausybei, lyg tų sutarčių reikalas 
nėra vien kokia Sov. Sąjungos už
gaida, bet jau sutartas su Vokietija 
reikalas. Tuo būdu atpultų bet ko
kie Urbšio neutralumo argumentai. 
Be to, Stalinas tuo suktu ir naiviu 
būdu norėjo parodyti savo „gerą šir
dį“, — girdi, va, atsisakydamas tei
sių, Išplaukiančių Iš Molotovo-Rib- 
bentroppo susitarimo, siūlau Lietu-

0 KREMLIAUS REPLĖSE / RAŠO J 

ir logiškai galvojanti žmogų, tačiau 
ji negalėjo turėti įtakos į nepalau
žiamus Kremliaus planus, iš anksto 
užsibrėžtus ir be skrupulų vykdo
mus, nepaisančius logikos ir mora
lės reikalavimų.

Molotovas, kartodamas savo pir
mykščius argumaptus, vis dar sten
gėsi įtikinėti Sov. Sąjungos gerą va
lią, pakartotinai atkreipdamas Lie
tuvos delegacijos dėmesį į tai, kad 
įgulų įvedimas numatytas tik karo 
metui ir kad ta sutartimi jokiu bū
du nenumatoma kištis į Lietuvos so
cialinę, ekonominę ir politinę san
tvarką. Pasirašus panašius paktus 
su Estija ir Latvija, Lietuvos už
sispyrimas atsiduria keiston švieson.

s
. MEŠKUITIg

Nes, anot Molotovo, sunku dar esą 
pramatyti prasidėjusio karo tolesnę 
eigą. Vokiečiai galį atsigręžti prieš 
sovietus, neaiškūs ir anglosaksų to
lesni siekimai. „Lietuva nori išskirti 
save iš estų ir latvių padėties Sov. 
Sąjungos saugumo atžvilgiu. Aš gi 
turiu pabrėžti, kad Sov. Sąjungai 
Lietuva yra daug svarbesnė už Esti
ją ir Latviją."

Abiejų delegacijų vadovai viens 
kito neįtikino. Tik iš Molotovo pas
kutinių žodžių buvo aišku, kad Lie
tuva norima padaryti avanpostu 
prieš galimą Vokietijos posūkį į Sov. 
Sąjungą, Bet sprendžiamą balsą pa
galiau, turi tarti pats Stalinas.

(Pabaiga kitame Nr.)

Bevartant Augsburge leidžiamą 
„Sport-Kurier", nežymioje vietoje te
ko užtikti trumpą, bet mums ypač 
įdomią žinutę „Baskettballer um Eu- 
ropa-Titel“. Ir tokiai žiniai tepaskir- 
ta vos 11 eilučių! Daug mažiau, negu 
kokioms nors paskutinės klasės fut
bolo rungtynėms. Po kelių dienų gau
tame „Sport Magazine“ radome sa
vaitinėje kronikoje Ir galutinius Eu
ropos krepšinio pirmenybių davinius. 
Europos krepšinio meisteriu tapo 
Egiptas! — finale įveikęs Prancūziją 
57:36. Techniškos pirmenybių pasek
mės: Olandija-Sirija 40:37, Prancū- 
zija-Olandija 58:25, Egiptas-Sirija 
71:44, Graikija-Libanas 45:36, Grai- 
kija-Turkija 54:41, Prancūzija-Liba- 
nas 43:26, Prancūzija-Turkija 47:35, 
Sirija-Libanas 38:28, Egiptas-Olandi- 
ja 54:23, Prancūzija-Graikija 41:36, 
Egiptas-Libanas 57:30. Turkija-Sirija

vai tik savitarpinės pagalbos sutartį. 
Taigi, nenorit mano geros širdies 
suprasti, būsiu priverstas naudotis 
turima teise. Įvairios žinios

48:83, Graikija-Sirija 39:45, Olandiją- 
Libanas 34:22, Eglptas-Turklja 57:44.

Tokiu būdu Egipto sostinėje Kaire 
įvykusiose pirmenybėse pirmą vietą 
užėmė Egiptas, II — Prancūzija, UI 
— Graikija ir IV — Turkija.

Perskaičius šias pasekmes (dau
giau apie pirmenybes nerašoma mi
nėtuose laikraščiuose nė vieno Žo
džio), pirmiausia kyla klausimas, ko
dėl taip, galima sakyti, „slaptai“ jos 
buvo suruoštos, kur dingę senieji 
krepšinio muškietininkai, kaip lenkai, 
čekai, italai, vengrai, belgai, taip pat 
suomiai, šveicarai? Juk šios valsty
bės nors ir nebūdavo pačios pajė
giausios, ligi šiol visuomet stropiai 
dalyvaudavo Europos pirmenybėse. 
Apie Baltijos tautas kalbėti būtų per 
daug skaudu. Mes puikiai žinome, 
kas joms neleidžia dalyvauti. Atrodo, 
kad ir čekų, lenkų ir vengrų sporti
ninkams po įvairių žaidikų negrįži
mo į plačiąją tėvynę, yra uždrausta 
vykti užsienin ...

Vietoje senųjų dalyvių matome 
Libaną, Siriją, Turkiją ir iš dalies 
Olandiją. Ir iš viso šios pirmenybės

Tačiau šia proga reikia pastebėti, 
jog Vokietijos nusistatymas, jei 'ir 
buvo laikinai „ po stalu pakištas“, 
tai tik karo konjunktūros dėka. Kaip 
vėliau pasitvirtino, Vokietija jau ta
da aiškiai pramatė, kad į jos rankas 
pateks ne vien tik Lietuva. Šie sam
protavimai nebuvo svetimi Lietuvos 
vyriausybei, tačiau pasirinkimo gi jo
kio jau nebuvo.

Nežiūrint visų nepalankių aplin
kybių (estai- paskubėjo sutartį jau 
pasirašyti, gi latviai taip pat pasi
rašė spalių 5 d„ Lietuvos vyriausy
bei tą reikalą dar nuodugniai svar
stant), Lietuvos vyriausybė, gerai 
matydama, kad išvengti Kremliaus 
planų vienai vargu ar pavyks, vis 
tik nutarė taip lengvai nepasiduoti 
ir spirtis, kol galima ir kiek galima, 
gelbstint žūstantį nepriklausomybės 
laivą.

Po ilgesnių apsvarstymų, pirmas 
tuo reikalu nutarimas skambėjo taip 
— sutikti su savitarpinės pagalbos 
paktu, tačiau be sovietų įgulų Lie
tuvos teritorijoje. Jų vietoj siūloma 
prie karinių štabų pasikeisti karinė
mis misijomis.

Spalių 7 d. Kremliuje-prasidėjo 
posėdis, dalyvaujant platesnei Lie
tuvos delegacijai. Urbšys, išdėstyda
mas Lietuvos vyriausybės nusistaty
mą, rėmėsi logiškais ir teisėtais su
vereninės valstybės argumentais, iš
keldamas aikštėn dviejų valstybių 
santykiavimo raidą veikiant sutar
tims, iki šiol nepažeidžiančioms vie
na kitos suverenumo. Sov. Sąjun
gos nauji siūlymai stato ne tik Lie
tuvą, kaip valstybę, vasališkon pa- 
dėtin, bet ir tautoje sėja nepasiti
kėjimo sėklą, kas jokiu būdu netar
nauja ligišioliniams geriems abiejų 
valstybių santykiams. Lietuvos vy
riausybė neatsisako pasirašyti savi
tarpinės pagalbos pakto, bet tik tokį, 
kuris nepažeidžia Lietuvos suvere
numo ir nesumažina nepriklausomy
bės orumo tarptautinės opinijos ir 
teisės akyse. Istoriniais argumentais 
ir ligšiolinės Lietuvos-Sov. Sąjungos 
santykių raidos faktoriais pagrįsta, 
logiška ir taktiška Urbšio kalba gal 
būtų paveikusi kiekvieną teisiškai

• JAV prof. David Bohm Plnceton 
universiteto fizikas, kuris karo me
tu dirbo prie atominės bombos ga
mybos, atsisakė viešai atsakyti, ar 
jis yra komunistų partijos narys. 
Neamerikinės veiklos rūmų komite
tui jis pasakė, kad toks klausimas 
jį įžeidžiąs. Komiteto plrm-kas Wood 
pareiškė, jog p. Bohm esąs siejamas 
su ponia Davis iš New Yorko. Bohm 
dirbo toje Kalifornijos laboratotijoje, 
kur veikiąs rusų šnipų tinklas. (UP)
• Iš Hamburgo praneša, kad gau
tose iš Amerikos sojos pupelėse, ku
rių bendras svoris siekiąs 100.000 to
nų, rasta nuodingųjų datura sėklų. 
Valstybinio botanikos instituto vedė
jas pareiškęs, jog iki šiol šios sojos 
dar nepasiekusios naudotojų. Su 33 
datura sėklomis galima esą nunuo
dyti žmogų. Nuo tų sėklų būsią pu
pelės išvalomos. (AP)
• ■ Naujasis vaistas, kuris 1948 m. 
buvo Amerikoje surastas, yra aure- 
amiclnas. Spėjama, jog šis naujasis 
vaistas padės išaiškinti visokias li
gas, kaip tai slogą, klaulikę, vaikų 
paralyžių, tymus ir džiovą. Aureomi- 
cinas esąs labai veiklus prieš svar
biausius žmogaus sveikatos priešus 
— bakterijas, virus ir rachito sukė
lėjus. Šituo vaistu esąs jau pagydo
mas plaučių uždegimas, dėmėtoji ir 
visos kitos šiltinės.
• Iš Rumunijos pranešama, kad du 
Romos katalikų vyskupai ir 130 ka
talikų kunigų bei bažnyčios digni
torių nušalinta iš vadovavimo. Jie 
kaltinami antidemokratine veikla. 
Tai padaryta religijos reikalams mi
nisterijos įsikymu.
• Milano komunistinio laikraščio 
„Unitą“ direktorius Davide Lojolo 
nubaustas 8 mėn. kalėjimo ir 80.000 
lirų baudos, nes jis parašė, kad Ita
lijos žurnalistai yra Amerikos karo 
kurstymo tarnyboje.
• Panama pasiūlė įtraukti į J. Tau
tų rudens sesijos darbotvarkę naujo 
kalendorius įvedimo pasaulyje klau
simą. Panama rekomenduoja dabar
tinį Grigaliaus kalendorių nuo šių 
metų gruodžio 31 d.1- panaikinti ir 
įvesti naują, kurio datos visada būtų 
pastovios.

Mauruoto liekno viduryje
(Pradžia 2 pusi.) 

masi ėdalu ir šiokia-tokia pastoge, 
inž. arch. T. J. Vizgirdos nauji spau
diniai pražysta kaip lelija mauruoto 
liekno viduryje. Tik cinikas (ar ko
munistas) tegali kalbėti apie leidėjo 
mintis pasipelnyti. Juk V. A. Petra
vičiaus lino raižinių pirmąja laida 
išleista 300 egž., o V. Rato „Juodvar
niu“ 560 egz. Pastaraisiais metais su 
lietuviškosios knygos gamyba tega
lima laimėti elgetos lazda. Tad juo 
labiau tebūna pagirtina leidėjo valia 
atstovauti mūsų kultūros reikalams 
Vakaruose.

Leidėjas iš anksto davė progos 
apsirūpinti šiais pirmos rūšies in
formacijos spaudiniais. Nežinoma, 
kiek tuomi mūsų pasinaudota. Bet 
aiškiai naujaučiama; kas neapsirū
pino, padarė žalos ne leidėjui (jam

koj. Didelė laimė sutiko komisarą L. 
Vilimą. Kaip kokia žvaigždė ii ne
vilties rūkų išniro žinomo Amerikos 
lietuvių veikėjo advokato Olio pa
galbos ranka. Tai mecenatas, apie 
kokius lietuvių kultūra nuolat sva
joja. Kas paseks jo pėdomis? Antra 
grįžus, ar mes mokame atsidėkoti 
kultūros mecenatams?

Rodos, tenka trumpai ir aiškiai 
pasakyti:

VLIKo ir LTB centro komiteto 
viena iš dienos pareigų yra susirū
pinti jau išleistų, bet dar nelšpar- 
duotų knygų tolimesne apsauga.

Tai ne koks atskiro leidėjo biz
nio dalykas, bet mūsų kultūros iš
saugojimo ir tolimesnio puoselėjimo 
žūt-būt reikalas. Dar nėra per vė
lu..,

• Belgijos didžiausia darbininkų 
profesinė sąjunga — darbininkų fe
deracija — nusprendė pasitraukti iš 
pasaulinės profsąjungų federacijos, 
kurią valdė komunistai.
• Nuo 1946 m. birželio mėn. iki 
1949 m. kovo mėn. Graikijos parti
zanai neteko 28.992 užmuštais, 13.105 
pateko nelaisvėn ir 17.931 sužeistų. 
Vyriausybės pusėje buvo 10.927 už
muštų ir 20.251 sužeistų. (AP)
• JAV kariuomenė pradeda isšl- 
kraustyti iš pietinės Korėjos ir galu
tinai apleis š.m. liepos men., prane
ša NYT korespondentas iš Seoul. 
Kariuomenė perduodanti Korėjos 
respublikai daug savo turto, o įgu
lą atgabens į Japoniją ir Havajus.
• JAV muitinės valdininkai kon
fiskavo nuo Italijos laivo New Yorke 
gryno chinino už 150.000 dol. vertės. 
Chininas buvo paslėptas maudyklo
je. (UP)
• JAV gegužės 30 d. paminėjo žu
vusių karių atminimą. Tai buvo 81 
metų sukakties diena. Prezidentas 
Trumanas tą dieną pareiškė, kad pa
saulį nuo kito karo gali išgelbėti tik 
dieviškoji vadovybė, ir jis kvietė tau
tą tą dieną melstis už talką.
• JAV ir D. Britanija įteikė jau po 
antrą notą Rumunijai, Bulgarijai ir 
Vengrijai, nes jos visos” trys nesi
laiko sudarytų taikos sutarčių, jos 
pažeidžia žmogaus teises, ypač reli
gijos srityje. Abu vakariečiai part
neriai kviečia sovietus imtis bendros 
akcijos prieš sutarties signatarus, 
kurie sutartį sulaužė.
• Vokiečių ekonomistai yra papra
šę amerikiečių karinę vadovybę at
leisti iš Marshallio plano 600.000 dol. 
vokiečių namų ir pramonės statybai 
finansuoti.

Spaudos Platintojams 
pranešimas

Prašau visus „Lietuvos Žemės 
Okis ir Statistika“ platintojus bei 
pavienis asmenis atsiskaityti už iš
platintas knygas tiesiog su Z. U. D. 
S-gos C. Valdyba, bet ne su mani
mi, nes aš turiu išvykti į užjūrį. Pi
nigus prašau siųsti C. Valdybai ir 
kartu pranešti, kiek liko knygų neiš
platinta, kad Sąjunga žinotų, kaip : 
vykdyti platinimą toliau.

Pavieniai asmenys užsakymus k 
pinigus taip pat siunčia S-gos Vai- ; 
dybai.

Sąjungos adresas toks: Z. U. D. 
Sąjungos C. Valdyba, (14a) SchwS- 
bisch-Gmiind, Ėismarck-Kaserne. .

Z. U. D. S-gos įgaliotinis
A. Musteikis

• Vengrijoje įsteigta nauja koncen
tracinė stovykla, kurioje galės ko
munistai sutalpinti savo režimo prie
šų per 30.000.
• JAV lėktuvas B 29, oro tvirtovė, 
kuri numetė pirmąją atominę bombą 
ant Hirošimos Japonijoje, bus padė
tas tautiniame aviacijos muziejuje 
Washingtone.
• Viena britų firma pasisakė, jog 
ji išvalysianti savo įstaigas, kuriose 
dirba apie 12.000 asmenų, nuo ko
munistų ir fašistų.
• Komunistų dominuojamas vokie
čių liaudies kongresas Sovietų zonoje 
paskelbė Vokiečių demokratinę res
publiką ir ratifikavo jos konstituci
ją. Kongresas kalbėsiąs visos vokie
čių tautos vardu. Vyriausybė bū
sianti sudaroma po to, kai jau bus 
įvykdyti „visuotini rinkimai“, kaip 
tai atliekama komunistinėse „laudies 
demokratijose“.
• AP iš Dūsseldorfo praneša, kad 
kalkuriose Ruhro srities protestantų 
ir katalikų bažnyčiose meldžiasi, kad 
jų įmonės nebūtų išmontuotos. „Mes 
meldžiame aukščiausiąjį Dievą, kad 
jis paveiktų vadovų širdis ir kad jie 
nesunaikintų . tikėjimo humanizmu 
dėl savo egoistinio veikimo...“
• Jugoslavijos vyriausybė paskelbė, 
kad Graikijos vyriausybės lėktuvas 
užskridęs ant Jugoslavijos, numetęs 
bombas ir apšaudęs mažą kaimą, už
mušdamas 3 jugoslavų karius ir 4 
sužeidęs. Jugoslavijos vyriausybė iš
reiškė Graikijos vyriausybei protestą 
ir įspėjo, kad daugiau nepasikartotų 
tokie reiškiniai.

tapo tikra mįslė, nes jokių davinių 
ir žinių niekur neteko iki šiol paste
bėti. Viena tik, atrodo, aišku, kad 
Europoje krepšinis vis daugiau pra
randa savo simpatikų. Nebėra sti
prios konkurencijos, kas galėtų žaisti, 
dėl politinių priežasčių yra suspen
duotas, menka propaganda ir bevelk 
visiškas įvairių valstybių sporto va
dovybių dėmesio nekreipimas į šią 
sporto šaką. Kitaip pateisinti šių 
pirmenybių nereikšmingumą būtų 
sunkų.

Šį mėnesį kaip tik sukanka 10 
metų nuo Europos krepšinio prave- 
čįimo Kaune. Mūsų spauda, išskyrus 
tik vieną trumpą žinutę, šio įvykio 
visiškai nepaminėjo. O parašyti šiuo 
■klausimu bent keletą atsiminimu 
galėtų dabar Vokietijoje gyveną kefi 
mūsų internacionalai. Mūsų sporti
nei visuomenei būtų puikus didingų 
laikų prisiminimas, o jauniesiems — 
paskatinimas ir toliau dirbti, nes juk 
tikime, kad ateis tas laikas, kai mes 
vėl Kaune ar kur kitur stosime ly
giagrečiai su kitomis laisvomis Euro
pos tautomis kovoti dėl dar šiuo metu 
tebelaikomo Europos krepšinio mei
sterio titulo. " R. V.

STREIKAS ROMOS VIEŠBUČIUOSE
Paskutinėmis gegužės mėnesio die

nomis sustreikavo apie tris tūkstan
čius Romos viešbučių tarnautojų. 
Streikas buvo paskelbtas staigiai, ir 
didžioji streikuojančių dalis išvyko 
poilsio į jų profesinei sąjungai pri
klausantį viešbutį Ostijoje. Strekuo- 
jantieji reikalauja padidinti jiems 
algas, nes viešbučių savininkai pa
skutiniais metais turėję milžiniško 
pelno.

Jonas Mockus, kilęs iš Palšių kai
mo, Mosėdžio valsč., Krūtingos ap- 
skr., ieško savo giminių ir pažįsta
mųjų. Adresas: Block Q, Room 22, 
Chace Ind. Hostel, Coventry, 
England. 

Paieškau: Nelės Masevičiutės, gyv, j 
1945 m. sausio mėn. Badene prie Vie- j 
nos, Austria. Paskutinį laišką buvo • 
parašiusi iš Linzo, besitraukdama iš j 
Austrijos. :

Rašyti šiudte adresu: Stasys Ma- • 
čiulaitis, 239 Edmund street, Sud- • 
burgy, Ont. Canada. •,

••♦♦•••••••••••♦•••••••♦••••••••♦♦••••••••••••••••••••••••••••••♦♦•••••••••••••••••••••••••••••••J

Leidžiama „Lietuvos Istorija"
STOKIME VISI X TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ •

UŽSIPRENUMERUODAMI |

ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas’veikalas LIETUVOS ISTO
RIJA, turįs per 700 psl., gausiai iliustruotas, trimis spalvo
tais žemėlapiais, gerame popieriuje, įrištas kalenkoro virše
liais, mūsų leidžiamas išeina 1949 m. rugpiūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina 
16.— DM.

Užsisakymo sąlygos: . .
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo

je ligi 1949 m. birželio 15 d., įmokant nemažiau kaip 10.— 
DM Pinigai siunčiami pašto perlaida.

Prenumeratorius, atsiuntęs 10.— DM, tuo pačiu įsiparei
goja likusias 6.— DM atsiųsti ligi liepos 15 d.

Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant už
sakytojų sąrašą su pilnais adresais.

Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas 
pilnai užsimokėjęs prenumeratorius, leidykloje betarpiai už
sisakęs knygų, gaus 25 •/• nuolaidos nuo visų mūsų leidy
klos leidinių.

Leidykla įsipareigoja emigracijos atveju visiems pilnai 
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ 
atsiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę, jei užsakytojas išvyk
damas paliks savo adresą.

Nedelsdamas paremk šį didelį darbą. Tebūnie dar vienas 
svarbus įnašas mūsų tautos lobynan. UŽSISAKYK IR KI
TUS PARAGINK!

Leidykla P ATRIA
FELLBACH b. Stuttgart

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26

vistiek deficitas!), bet bendrai poli
tinės emigracijos bylai. Spaudiniai 
tinką parodoms ar šiaip norint kurį 
įtakingą asmenį palenkti Lietuvos 
teisėms į nepriklausomybę ginti.

Čia pat norisi paliesti ir opus kny
gos rytojaus reikalas. Reikia leidėju 
sandėlius kur nors perkelti iš Vo
kietijos griuvėsių. Anksčiau ar vė
liau „įsikurdinimas“ palies inž. arch. 
T. J. Vizgirdą,' J. Lenktaitį, L. Vis
mantą, br. Šulaičius ir kt. Jų parū
pintos ir pačių tebesaugomos verty
bės atsidurti kaip makulatūra rin-

Kedakcija straipsnius taiso bei trumpina savo, nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10’/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už- 
sienyje 4,- DM. . . - Paskiro Nr. kaina 0.40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, DilIIngen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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Lietuvių tautos kultūros lobynas
A. A. DAKTARO JURGIO SAULIO BIBLIOTEKOS LIKIMAS

Bręsta komunistinė opozicija

Ne tiktai bibliofilai, bet ir pla
čioji visuomenė žino, jog pereitų 
metų rudeni su šiuo pasauliu atsisky
ręs musų didysis valstybininkas dak
taras Jurgis Šaulys paliko Lugano, 
Šveicarijoje, turtingą biblioteką. Ve
lionis visą savo amžių buvo didžiai 
prisirišęs prie knygos. Per eilę me

tei valstybinio gyvenimo sūkuryje, 
velionis yra surinkęs gausų archyvą, 
kuris ir normalinėmis aplinkybėmis, 
turint savo laisvą valstybę, būtų bu
vęs tikras lobynas naujesniųjų lai
kų Lietuvos istorijos tyrinėtojui. 
Ypač būdinga toji medžiaga Nepri
klausomos Lituvos kūrimosi laiko-

Vokiečių kalba leidžiamas ameri
kiečių žurnalas „Der Monat“ 7 nr. 
deda pasižymėjusios antikomunistės 
Ruth Fischer straipsnį

„Tito contra S t a1 i n“ 
kuriame autorė, iki 1926 buvusi ko- 
minterno narė ir gerai pažįstanti taip 
pat ir dabartinius komunistinės tak
tikos ėjimus, plačiai nagrinėja šio 
meto kominterno strategijos proble
mas, sunkėjančias ryšium su Tito 
pasišakojimais ir tuo pačiu augančiu 
nepasitenkinimu pačių komunistų 
eilėse.

Ruth Fischer plačiai ir argumen
tuotai nušviečia ryškesnius komu
nistų ir jų vadovybės Kremliuje sa
vitarpines kovas, kuriose taip ryš
kiai atsispindi žmogaus protui sun
kiai suvirškinamas žiaurumas, susie- 
tas su komunistinės valdančiųjų kli
kos valdžios išlaikymo siekiais ir 

• tendencijomis.
Tito kova su Stalinu teikia ir au

torei geriausios progos įrodyti au
gantį ir bręstantį nepasitikėjimą tarp 
paskirų „kominformo“ satelitų ir 
taip pat kas kart labiau besiplečian
čią opoziciją Kremliui. Jeigu jau 
toks uolus Stalino mokinys, kaip Ti
to, drįsta pasakyti, kad bendradar
biavimas tarp socialistinių valstybių 
esąs labai komplikuotas dalykas, ką 
parodžiusi praktika, kurioje gėrybių 
pasikeitimas grindžiamas kapitalisti
niais metodais, t. y., satelitų kolonia- 
llnlu išnaudojimu. Tai reiškia, kad 
Maskva už savo teikiamą paramą 
daugiau reikalaujanti, nei Amerika 
su Marshallio planu. Maskva su-Ju- 
goslavija elgiantis blogiau nei su 
kapitalistinėmis valstybėmis ...

Iškilus naujai „titoizmo“ doktri
nai, jos pasėkos netrukus persimetė 
ir rado pasekėjų ne vien tik sateliti
niuose kraštuose, bet ir vakarų ko
munistinėse partijose, kuriose ima 
taip pat reikštis nacional-komunisti- 
nės tendencijos.

Esą, kasdien renkasi nauji būriai 
Maskvos opozicionierių Tito sostinėn, 
maloniai priimami jo režimo ran- 
kosna, kad gražią dieną jų spiečius 
Iškiltų tarptautinėn plotmėn, — di
džiausias tai Maskvos galvosūkis, 
kuris vis dėlto įgauna kas kart ryš
kesnes formas.

Kokios gi pagrindinės visos tos 
opozicijos priežastys? Į tą klausimą 
Ruth Fischer atsako, jog jau trys 
komunistų generacijos kovojo su 
Kremliaus autoritetinėmis tendenci
jomis. Jie jau ne nuo šiandien sap
nuoją tą dieną, kada neteks vykti 
Maskvon atsiimti direktyvų, o rusai 
patys atvyks į jų sostines deryboms 
kaip lygus su lygiu. Komunistų par
tijos visame pasaulyje, pagalbinin
kai ir kartu aukos rusų „valymo ak
cijų“, nuolat aukodavo savo tautos 
pagrindinei aspiracijas rusų užsienio 
politikos ir jų ekspansijos tikslams. 
Tačiau gerai susipažinę su savo 
duondaviais, jie dieną iš dienos kar
tu laukia nekantriai dienos, kada 
atsiras proga tuo vergišku slogučiu 
nusikratyti.

Rusų Europos užkariavimo ten
dencijos Varšuvoje ir Budapešte kelia 
daugiau baimės, nei Paryžiuje, ir ten 
amerikiečių spyrimasis tyliai ir pas
lapčiomis daugiau sveikinamas ir 
geriau suprantamas. Nes jei Pran
cūzija virstų antrąja Lenkija, neiš
vengiamai Lenkija pavirs antrąja 
Lietuva. Dabartinė satelitų būklė 
gali laikytis tik tol, kol politbiuro 
apetitai prilaikomi kieta amerikiečių 
lakysena.

Tito drąsus pasišakojimas suteikė 
drąsos kartu ir tiems opozicionie
riams, kurie slankioja kiekvienoje 
sovietų institucijoje. Nes Višinskis 
turįs tiesos, sakydamas, jog politbiu- 
ras jau dešimtmečiais yra apsuptas 
sukilėlių, kartuvininkų ir sabotuoto
jų. Kremliaus hierarchija yra ap
supta nesutaikomų priešų, kurie ne
kantriai laukia progos, kad dikta
torių išmestus iš balno. Kiekviena 
kartą, kai tik kuris partijos užnuo

dytas sąnarys amputuojamas, nežiū
rint MVD daktarų budrumo, nuodai 
veržiasi į kitą sąnarį ir siurbiasi iki 
pat smegenų centro.

Visos propagandos baterijos nu
kreiptos prieš Tito rodo tik didelę 
baimę, kilusią Kremliuje. Tačiau 
nauji laimėjimai ir teritoriniai pra- 
siplėtimai kartu didina ir opozicijos 
eiles. Juo toliau Kremlius meta savo 
tinklą, juo didesnė baimė ima Krem
liaus vyrus, tuo pačiu auga ir tero
ras partijos eilėse.

Karštligiškai stumdomi generolai 
ir šen ir ten, leidžiama jiems nusi
šalinti ir vėl ateiti. Tačiau nei vie
nam jų neleidžiama su savo karinin- 
kija artirhiau susigyventi, nes jei jau 
tokiam komunistinio judėjimo vete
ranui, kaip Vlasovui, teko griebtis 
Hitlerio paramos, netenka ilgai lauk
ti, kad atsirastų nauji Vlasovai, kurie 
sutiks veikti kartu su naujais komu
nistų opozicionieriais. j. m.

tų jis ypač kruopščiai rankiojo li
tuanistinio turinio leidinius. Mini- 
steris Šaulys gana daug keliavo, o 
tatai jį įgalino susirišti su įvairių 
šalių antikvarais, kurie jam siunti
nėdavo, ką nutverdami iš lituanisti
kos. Tokiu būdu velionis surinko ke
lis tūkstančius vertingų knygų. 
Šiandien, kai esame atskirti nuo Tė
vynės, toji biblioteka bus bene tur
tingiausias lituanistikos rinkinys 
laisvajame pasaulyje. Jos vertė yra 
tuo didesnė, jog lietuviškosios lite
ratūros užsienyje labai negausu.

A. a. daktaras Šaulys nesitenkino 
vien knygų rankiojimu. Jis taip pat 
labai mėgo senovės Lietuvos žemė
lapius. Ir šis jo rinkinys yra didžiai 
vertingas. Ne mažesnės vertės turi 
velionies privatinis archyvas. Bene 
nuo 1903 metų jis rinko visokeriopą 
korespondenciją ir dokumentus, ku
rie jam patekdavo į rankas. Ilgus 
metus stovėjęs mūsų visuomeninio

tarpiui pavaizduoti: nuo vokiečių 
okupacijos 1915 metais iki Vasario 
16 d. akto.

Pagaliau, dar pastebėsime, kad 
daktaras Šaulys yra surinkęs nema
žą' literatūros iš bendrosios istorijos.

Taigi, velionies palikimas, suside
dąs iš kelių tūkstančių knygų, žemė
lapių ir dokumentacijos, turi didelę 
mokslinę vertę. Tie rinkiniai ypač 
brangintini* dabartinėmis mūsų trem
ties gyvenimo sąlygomis.

Bet lietuviškoji visuomenė turi 
žinoti, jog tam kultūriniam turtui 
gresia didelis pavojus. Padėtis tokia:

Jau anksčiau velionies palikimu 
susidomėjo vienas Amerikos Jungti
nių Valstybių universitetas. Jo dė
mesį pirmoje eilėje patraukė daktaro 
Saulio lituanistikos rinkinys ir pri
vatinis archyvas (mažiau žemėlapiai 
ir bendroji istorija). Per tam tikru* 
asmenis anas universitetas sudary- 
dino tikslų rinkinių sąrašą, o paskum

Pasaulinio masto sprendimas
Čia dedame Louis Emrich tarp

tautinės politikos raidos pramatymą, 
kuris paskelbtas savaitraštyje „Neues 
Europa“.

Š. m. kovo 8 d., kuriam laikui 
praslinkus nuo Mplotovo atsistatydi
nimo, kad Kremliuje tapus antruoju 
svarbiausiu asmeniu, respublininkas 
John Dulles pareiškė: „Kiek galima 
numanyti, sovietai nėra linkę panau
doti karą, kaip politikos priemonę. 
Jei JAV suteiks karinę paramą va
karinei Europai, galimas dalykas, 
kad ir sovietai imsis kitų priemonių.“ 
Sen. Vandenbergo nuomone: „Padė
tis taps kritiška, kai sovietai sugebės 
savo sritį taip pat apginkluoti, kaip 
mes šiaurinio Atlanto srityje.“ Duo
kime žodį gen. D. Eisenhower, vy
riausiam ginkluotų pajėgų viršinin
kui šiaurinio Atlanto pakto srityje: 
„Šiuo akimirksniu nenumatytina ka
rinio susikirtimo iš rytinės ar vaka
rinės pusės. Padėtis taps labai rim
ta, kai šiaurinio Atlanto pakto sri
tyje ginklų svoris bus juntamas. Tuo 
metu mes turime laukti atitinkamų 
sovietinių priemonių. JAV visa da
ro, kad įvykiai nejučiomis neužbėgtų 
už akių. Ką darys sovietai — paro
dys ateitis.“

Tarptautinė padėtis vėl nepapra
stai yra pablogėjusi. Ateinančiais 
mėnesiais pasireikš žymūs politiniai 
nesutarimai, kurie savo ruožtu vė
liau ves į naujas krizes. Politinis 
dangus nepaprastai apsiniauks, nors 
tai neatneš paties blogiausio ir la
biausiai bijomo. Sovietinė karinė 
paruoštis nėra geras ženklas. Dabar 
ten stovi po ginklu 4,5 mil. vyrų. 
Tarp kitų ginklų, paminėtina 5250 
karinių lėktuvų. Vorošilovas vado
vauja armijai, stovinčiai tarp Lenin
grado ir Murmansko. Ji užsimojusi 
kuo veikiausia pasiekti Norvegijos 
sieną. Rokosovskio armija Rytprū
siuose, Žukovo — Ukrainoje turint

uždavinį veržtis per Balkanus į Tur
kiją. Bagramian stovėdamas tarp 
Juodosios ir Kaspijos jūrų turi už
davinį gintis, bet greičiau "įpulti In
dijon. Be šių karinių dalinių, kiti 
stovi paruoštyje Mandžūrijoje, Sa
chaline ir Sibire ties Beringo są
siauriu. Nemaži daliniai yra ryti
nėje Vokietijoje nuo kurios ligi Rei
no yra netoliau kaip 200 km.

JAV yra pasiruošiuos bet kuriam 
atvejui. Adm. Nimitz neveltui įspė
ja: „Karo atveju pajudėtų 3,8 mil. t 
karo laivynas, 8400 karo lėktuvų, ne
kalbant apie kitus ginklus. Jie ir 
atominė bomba tikrai mums pati
krintų laimėjimą.“

Ne kokios nuomonės karo specia
listai yra apie kariuomenę Europos, 
kuri prisidėjo prie šiaurinio Atlanto 
pakto. Europoje reikalinga dar daug 
veikti norint matyti europinės ka
riuomenės karo metu geras išdavas 
ir veiksmingumą. Dabartiniu metu 
Europoje griebiamasi bolševikinių 
metodų: kurstymas prieš kurstymą, 
penktoji kolona prieš penktąją ko
loną, pogrindis prieš pogrindį. Visa 
tai veda Europą pražūtin lyginti su 
jos būkle prieš pusę šimtmečio.

Thorez, Togliatti pareiškimai tik 
papildo vaizdą. Prancūzijoje už ko
munistus balsavo 28%. Tas įvykis 
Washingtoną neverčia abejoti, kad

karo metu šalia išorinės karo linijos 
gali atsirasti kita — vidinė gynybos 
linija. Italijoje už komunistus bal
savo kiekvienas penktas, Graikijoje 
šeštas rinkikas, Anglijoje, Danijoje, 
Švedijoje — devintas, Norvegijoje — 
aštuntas, Olandijoje — dešimtas, 
Belgijoje'— dvyliktas, o vakarinėje 
Vokietijoje — kiekvienas aštuonio
liktas.

Nuvargusios ir nubiednėjusios Eu
ropos gyventojus negalima staiga 
padaryti gerais kariais. Karo palie
stosios tautos nori taikos. Ir kas iš 
jų tikisi gerų karių, gali nusivilti.

Visa tai liečia dabartinę akimir
ką. Kitas reikalas mojant į tolimes
ne ateitį. Čia niekas negali būti ti
kru pranašu. Schiller „Don Carlos“ 
kalba: „Kas žino, ką laikas slepia 
savo glūdumoje.“ Mes tik nuvokia
me, kad ateityje turėsime pergyventi 
sunkius bandymus, ateinančiuose 
mėnesiuose turės būti daromi di
džiausios reikšmės politiniai spren
dimai, kurie į daug ką gali būti pa
našūs, bet mažiausia į rožių žiedus. 
Mūsų ateities kelias eina tarp opti
mizmo ir pesimizmo. Jo tarpstotys 
nusagstytos teigamoje ir neigiamoje 
pusėje. Kas šiandien nori kitaip įsi
vaizduoti rytdienos įvykių eigą gali 
būti ateityje skaudžiai jų pamokytas.

Vertė Jurgis Agaras

jam įdomią rinkinio dalį įvertino do
leriais. Susidarė suma, siekianti ke
liolikos tūkstančių dolerių. Galimas 
dalykas, kad netrukus bus susitarta

339.000 DP per trejis melus
NAUJASIS DP ĮSTATYMAS

New York Times vėl kelia DP 
įstatymo peržiūrėjimą. Laikraštis 
nurodo, jog 1949 m. DP aktas jau 
laukiąs rūmų svarstymo. Nors 4567 
H. R. nesąs tobulas, kuris išeinąs iš 
juridinio komiteto, vis dėlto jis žy
miai geresnis, negu puvo 1948 metų.

Pagal naują pasiūlymą, įstatymas 
būsiąs žymiai pagerintas keliais 
atvejais. Pirmiausia leis atvykti 
339.000 DP į Ameriką per trejis me
tus iki 1951 metų birželio 30 d., vie
toje iki šiol numatyto 205.000' skai
čiaus per 2 metus. Antra, leisti 
atvykti visiems tiems DP, kurie at
sirado DP stovyklose ligi 1949 m. 
sausio 1 d., bet ne 1945 m. gruodžio 
22 d., kaip yra senajame akte. Tre
čia, panaikinama sąlyga, kad 30% 
DP turi būti žemės ūkio darbinin
kai ir kad 40 % DP turi būti iš Pa
baltijo kraštų, kurie yra Sovietų už
grobti. Ketvirta, leisti atvykti iš už 
geležinės uždangos 15.000 gerai iš- 
akryninguotų politinių pabėgėlių. 
Penkta, sudaryti 5.000:000 dolerių 
fondą paskoloms, kad palengvintų

DP paskirstymą. Iš senojo įstatymo 
pasiliktų reikalavimas DP darbo ir 
butų garantijų dar prieš nuvykstant 
į Ameriką.

, KARAS IR TAIKA PAREINA 
NUO JAV

JAV naujasis ambasadorius p. 
David K. Bruce Prancūzijoje pareiš
kė, kad karo ar taikos klausimas 
svarbiausia pareina nuo protingo 
JAV jėgos panaudojimo. Pirmą kar
tą kalbėdamas Paryžiuje kaip am
basadorius, jis paminėjo, jog šiuo 
metu JAV užimančios vienintelę vie
tą istorijoje. „Šimtai milijonų žmo
nių, atitolusių geografiškai vieni nuo 
kitų. Saugumas ir laimė yra glau
džiai susiję su Amerikos panaudo
jimu šios pozicijos,“ sako p. Bruce.

Specialus komitetas
New York Herold Tribune lai

kraštis nuolat kelia problemas apie 
DP. Šį kartą jis rašo vėl apie tuos 
nelaiminguosius ir apie komitetą, 
kuris padės politiniams tremtiniams. 
Laikraštis rašo, kad 125.000 ar dau
giau asmenų, kurie yra pabėgę iš 
Sovietų užimtų Rytų Europos kraštų 
po Čekoslovakijos užėmimo, sudaro 
pačią didžiausią problemą karo pėd-
sakuose. Jos yra sunkios, nes jų 
daug iškyla. Esą labai sveikintinas 
reikalas, kad admirolas Richard E. 
Byrd vadovausiąs komitetui, kuris 
ieškos paramos šiems demokratijos 
sąjungininkams ir kurį remia IRO. 
Sumner Welles yra garbės pirminin
ku planuojamo pagalbos komiteto, 
sudaryto iš tremtinių vadų, atbėgu
sių iš Sovietų valdomų kraštų.

Tremtinių vis dar atbėga po 1000 
kas savaitę. Admirolas Byrd paste
bi, jog jie rizikuoja savo gyvybe, 
norėdami tik ištrūkti, palikdami 
viską, išskyrus drabužius ant savo 
kūno. Jie atvyksta į Vakarus be ska
tiko ir išbadėję. Pagalbos agentūros 
esančios labai apkrautos. JAV už
sienių reikalų minlsteris Acheson 
pareiškė šią savaitę, kad JAV ir IRO 
darančios viską, ką jos gali, bet IRO 
yra įsipareigujusi panaudoti savo 
lėšas svarbiausia tiems, kurie yra 
Vokietijos ir Austrijos DP stovyklo
se. Nustatymas ankstyvos datos dėl

DP globoti Amerikoje
DP atvykimo, kaip tai numato DP 
aktas, išskiria didelę grupę iš azylio 
teisės. Ir kol tas įstatymas nebūsiąs 
pakeistas, tol jie negalėsią tikėti įsi
kurti Amerikoje.

Iš už geležinės uždangos tremti
nių kampanija, kuriai vadovauja 
Byrdo komitetas, ieško priemonių 
padidinti fondui CARE maisto paklo
tams siųsti DP per IRO įstaigas.

dėl rinkinio dalies (ir tatai vertingiau
sios: lituanistikos ir archyvo!) T>er- 
leidimo kainos!

Lietuvių visuomenei yra kuo rim
tai susirūpinti. Velionies palikimas 
priklauso visai lietuvių tautai. Jis 
ir pats nekartą draugams yra išsita
ręs, jog norėtų, kad po jo mirties 
rinkinys neišsibarstytų, o svarbiau
sia, kad jis pasiliktų lietuvių ran
kose. Tiesa, dar gyvas būdamas, jis 
užmezgė korespondenciją su anuo 
Amerikos universitetu, tačiau dabar, 
kiek esame informuoti, reikalai pa
krypo kitokia linkme. Vienu žodžiu, 
palikimas gali patekti labai simpa
tingai institucijai, bet tuo atveju jis 
visiems laikams išslystų iš lietumi* 
rankų...

Ar galime tokio pavojaus akivaiz
doje likti abejingi? Esame tikri, kad 
kiekvienas lietuvis kultūrininkas vi
sa širdimi trokšta, kad palikimas 
pasiliktų lietuvių rankose. Kur ir 
kaip jis tektų saugoti, tėra aprtra- 
eilis reikalas. Šiandien svarbu pa
siekti, kad a. a. Varpininko ir Va-' 
sario 16-tosios Akto dalyvio per visą 
gyvenimą pasišventusiai rinktasis 
kultūrinis lobynas liktų lietuvių ži
nioje.

Atitinkamos lietuviškosios įstai
gos bei. institucijos yra painformuo
tos apie susidariųsiąją padėtį. Nusi
manome, kad jos turi ir kitokių rū
pesčių. Bet norime tikėti, kad jos 
pajėgs išsaugoti ir didįjį kultūrini 
turtą, kurį paliko velionis daktaras 
Jurgis Šaulys.

A. Gerutis,
Lietuvių Bibliografinio Archyvo 

Šveicarijoje vedėjas

Amerikiečiai, rašo laikraštis, vėl pa
siimsią atsakomybę, kad padėtų 
jiems atsilaikyti prieš totalizmą, iki 
jie susiras sau pragyvenimo šaltini 
laisvame pasaulyje.

Kur dingo vokiečiai, karo belaisviai?
3.000.000 BELAISVIŲ LIKIMO NAGRINĖJIMAS

AP iš Londono praneša, kad Tarp
tautinis komitetas Europos reikalams 
studijuoti pasiūlęs sudaryti komisi
ją, kuri būtų pasiųsta į Rusiją ir nu
statytų 3.000.000 vokiečių belaisvių 
likimą.

Tokia kvotos komisija turėtų būti 
sudaryta dabartinėje Paryžiaus kon
ferencijoje, kurią finansuotų priva
čios grupės ir į ją įeitų mokslininkai, 
švietėjai iš nekomunistinių Vakarų 
Europos politinių partijų.

Priemonės nebūtų tiesiogiai nu
kreiptos prieš Sovietų Sąjungą, nes 
ši komisija tirtų ir kituose kraštuo
se karo belaisvių būklę. Joje daly
vautų vokiečių politinių partijų ir 
J. Tautų atstovai.

1945 m. Sovietai paskelbė, jog jie

Nė vieno lietuvio be LIETUVOS ISTORIJOS 1

yra paėmę 3.000.000 vokiečių karo 
belaisvių. Iki 1948 m. kovo mėn. te- 
sugrįžo tik 252.395 belaisviai. Spė
liojimai daromi dėl 2.500.000 be
laisvių.

FABRIKŲ VADOVAI NETURI BI
JOTI DARBININKŲ

Sako raudonieji Čekoslovakijos vadai
Devintajame Čekijos komunistų 

kongrese komunistų partijos gen. 
sekretorius Rudolph Slansky pareiš
kė, kad įmonių vadovai biją spausti 
žmones didesnei gamybai, nes jie bi
ją nepopuliarumo darbininkų tarpe. 
Jie turi nebijoti darbininkų, jie turi 
raginti darbininkus daugiau dirbti, 
daugiau gaminti. 'Jis kritikavo ga
mybos kokybę, ypač tekstilėje. Rei
kalavo taupyti žaliavas. Anot gen. 
sekretoriaus, „Darbininkai turi ypač 
daugiau ir daugiau gaminti, kad nie
kas negalėtų sakyti, jog nekomunl- 
stai darbininkai juos pralenkia.“
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