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Tikrovė ir viltys
Pa.,Įklausius (vairių pranešimų 

apie anksčiau iš Lietuvos išvykusių 
lietuvių gyvenimą J.A.Valstybėse ir 
kt., susidaro nepaprastas vaizdas: 
mūsų Jaunimas Lietuvai ten yra mi-
tęs, o senesnioji karta, kuri su gim
tine daug kur dar tebėra susijusi 
tiek atminimais, tiek sentimentais ir 
Lietuvos laisvės kovą visokeriopai 
remia, pamažu irgi mažėja, nyksta. 
Dabartiniai naujieji atvykėliai, gy
venę nepriklausomoje Lietuvoje, 
dažnai dėl gyvenimo supratimo arba 
negali pritapti prie ankstyvesniųjų 
išeivių, arba patenka sunkion nau- 
Jon kasdienybėn ir nebeturi nei laiko, 
nei energijos rūpintis bendrais vi
suomeniniais bei tautiniais reikalais, 
arba, norėdami kiek greičiau prasi
muša, nesulaikomai ima plaukti pa
sroviui, pamiršdami net laisvės ko
vos šūkius ir kitus gyvybinius tautos 
reikalus. Prie viso Šito dar nemaža 
prisideda ir nelemtinga nesantaika 
dėl grynų formalinių ir iš dalies net 
buhalterinių politinių ateities sieki
mų. Atsakingi vadovai, kurie lais
vės siekimo dermingumu ir politiniu 
šio meto tolerantingumu turėtų spin
duliuoti visiems laisvės pasiryžė
liams, vis dar nesugeba antrinių da
lykų pajungti didžiajam tikslui ir 
egocentriškume kelia dabar nerei
kalingas priešybes Ir tuo būdu skal
do laisvės kovos vieningumą. Šitas 
kraštutinis srovinis prieštaringumas 
pamažu ima reikštis ir tolimesnėse 
naujakurių grupėse, pvz. Kanadoje 
ir kit. ’

Sveikas lietuviškas protas ir kar
tus gyvenimo patyrimas aiškiai sako, 
kad šiuo metu didžiausias visų .už
davinys ir pareiga turi būti ne tik 
patiems fiziškai gyviems išlikti, bet 
kiek galint daugiau savo tautai ne
pražūti. Čia pirmoje vietoje yra 
svarbu, kad mes nepamirštame pa
grindinio tikslo — tautos laisvės, ku
ri tik viena gali leisti geriausiai pa
sireikšti mūsų tautiniam genijui ir 
tuo pat metu mums padėti rasti sau 
tinkamą vietą visos žmonijos raido
je. Be savo dvasinės ir materialinės 
kultūros, be kūrybinės laisvės, be 
amžiais kurto tautinio prado — mes 
nesame ir negalime būti pilnutiniai 
žmonės. Be visa to mes būsime tik 
audringoje jūroje plūduriuojančios 
nuolaužos, kurias bet kokia didesnė 
banga visuomet galės lengvai sutru
pinti ir negailestingai gelmėse pas
kandinti. Mūsų vienintelis todėl 
išganymas yra niekados nepamesti iš 
akių švyturio ir jo kryptimi ryžtin
gai sukti likimo vait(. Visi antri
niai menkaverčiai plūdurai, kure tą 
valt( gali iš tiesaus kelio pasukti Ir 
( siaubingas gelmių žiotis nuvesti, 
turi būti tuo tarpu nuošaly palikti, 
o visoks balastas, kuris sunkina tie-
šiai plaukti, tari būti lauk išmestas. 
Taip pat Ir valties vairuotojais turi 
būti palikti tik tie, kurie vairuoja 
aiškiai, tiesiai ir nuoširdžiai nori į 
švyturį išvežti visus, kurie tik yra 
pasiryžę išlikti gyvi ir laisvi švie
sesniam mūsų tautos rytojui, o ne 
tie, kurie, kaip evangelijos muitinin
kai, tik vieni tariasi esą geriausi vai
ruotojai ir su savo didžiais lagami
nais vieni nori daugiausia užimti 
vietos valtyje. Pagrindiniai mūsų 
tautos reikalai, laisvė, budri tauti
nė sąmonė Ir tautinė kultūra, turi 
sudaryti mūsų didžiausią rūpestį ir 
sąlygoti visą mūsų tautinę bei vi
suomeninę veiklą. Smulkūs asmeni
niai ar sroviniai apskaičiavimai ne
turėtų sunkinti ir taip jau niaurios 
nūdienės tikrovės ir tuo pat metu 
temdyti visų kitų nuoširdžių patrio
tų viltis. Tik Ilgesingas laisvės troš
kimas Ir ištvermingas jos siekimas 
tari mus visus draugėn jungti ir ro
dyti mums kelią į tikslą.

R. Tautvydas

• Višinskis Paryžiuje vėl buvo iš
kėlęs Japonijos problemą, kuri būtų 
stvarstoma visų keturių. Bevinas ir 
Achesonas nurodė, kad Japonijos rei
kalams yra sudaryta speciali komisi
ja ir kad ministrflų taryba (4 didieji) 
netari teisės kištis | tos komisijos 
reikalus.

Komunizmas Europoje palūžta
Sovieių pavergtuose kraštuose verda kova / Ged. Galvanauskas

Kova prieš komunistus. — Tarp 
eilės kitų dabartinių priešginybių 
yra kova prieš komunizmą. Keista 
toji kova, nes kai komunistai perse
kiojami (vairiuose kraštuose, nuolat 
deramasi su širšių lizdu, Kominformo 
kūrėjais ir rėmėjais. Kremlius sie
kia savo tikslo įvairiomis suderinto
mis priemonėmis, o demokratijos 
tuos veiksnius Išskaido ir atsiduria 
neregėtoje painiavoje. JAV, kovo
jančios prieš komunizmą, pokarinia
me tarpsnyje paskolino sovietų val
domiems kraštams gėrybių už 1,5 
mrd. dol. Britai, nepavykus susitarti 
su sovietais, veda ūkiškas derybas 
su Čekoslovakija, Lenkija. Italija 
derasi su sovietais. Viena ranka Ita
lija kovoja prieš komunistus, kita 
siekia glaudesnių ūkiškų ryšių su 
sovietais, kurie diktuoja Italijos ko
munistams. Prancūzija pakartotinai 
nusivylė ūkišku santykiavimu su so
vietais.

Nežiūrint šio akivaizdaus nelogiš
kumo, pastarosiomis savaitėmis kova 
prieš komunizmą žymiai paaštrėjo. 
Prancūzijoje pastebimas gyventojų 
nusivylimas bet kuriomis partijomis, 
o ypač komunistais. Italijoje komu
nistai pritraukė dali kairiųjų socia
listų. Abiejuose kraštuose trumpi 
streikai, lyg jūros bangos, rieda vie
nas po kito. Profesinės sąjungos 
suskaldomos ( komunistines ir ne
komunistines. Ir čia paminėtinas 
■keistas reiškinys, kad tos skirtingos 
profesinės sąjungos neretai sutaria 
streikus organizuoti.

Skandinavija. — Skandinavija 
karo ženkle. Tuo atveju būtina ne- 
vien „išvalyti“ kariuomenę, admi
nistraciją nuo komunistų, bet net nu
matyti, kas turi dėtis karo metu, jei 
priešas užpultų kraštą, o vyriausybė 
turėtų išdumti svetur. Tas atvejis 
žinomas Norvegijoje, kurios vyriau
sybė jau yra davusi atitinkamą pa
rėdymą kariuomenei.

Pažymėtina, kad š. m. gegužės 
20—21 dienomis Uddevalla, Švedi
joje, (vyko antikomunistinė konfe
rencija. Joje dalyvavo Danijos, Nor
vegijos ir Švedijos nekomunistinių 
partijų ir (vairių organizacijų atsto
vai. Ten nutarta, kad tų kraštų po
licija glaudžiau bendradarbiautu, ir 
vieni kitiems pranešinėtų apie ko

Kelias į taiką veda per jėgą
PARYŽIAUS KONFERENCIJOS ATGARSIAI

Prezidentas Trumanas dėl ketu
rių užsienių reikalų ministerių kon
ferencijos rezultatų išsireiškė: 
„J.A.Valstybių vyriausybė nuošir
džiai sveikina konferencijos rezulta
tus, kiek jie liečia Austriją. Dėl Vo
kietijos to paties negalima pasa
kyti ...“ Sovietų Sąjunga, priešingai, 
siekė vėl sugrįžti prie Potsdamo 
ir kartu prie tokios sistemos, kurio
je Sovietai galėtų neribotai naudotis 
veto teise ir kartu trukdyti darbą. 
Jie vengia pripažinti to, kas buvo 
jau pasiekta nuo 1945 metų.

Paryžiaus konferencijos rezultatai 
IŠ naujo pabrėžia būtinumą, kad 
Amerikos politika būtų tęsiama, nes 
tai esąs vienintelis kelias J pasaulio 
taiką ir laisvę, sako prezidentas.

Dėl Austrijos Trumanas mano, 
jog gal būt į metų galą pasiseksią 
pasirašyti taikos sutartį. Gi Stutt- 
garto radijo komentatorius nurodė, 
kad nors Austrija pripažinta išlais
vintu kraštu, tačiau jos Jugoslavijo
je esantieji turtai atitenka svetimie
siems. Toksai reikalas nėra suderi
namas su „išlaisvinto krašto“ sąvoka.

D. Britanijos užsienių reikalų mi
nisteris, atvykęs į Londoną, spaudos 
atstovams nušvietė perspektyvas dėl 
tolimesnio bendradarbiavimo. Ta
čiau jis nenuneigė ir tam tikro abe
jingumo pastebėdamas, jog komuni
kato reikšmė pasirodysianti jo išaiš

kinime ir įgyvendinime praktikoje. 
Pagrindas jau esąs sudarytas — rei
kią tik toliau tęsti statybą.

Bevinas vilties nenustojo, bet nu
rodė tam tikrų samprotavimų. Pra
eitis juk daug yra parodžiusi, kad 
tarptautiniai susitarimai Sovietų 
rankose dažnai esti ne vienaip inter
pretuojami ir iš to išeina skirtingas 
jų vykdymas. Tatai žinoma iš Pa
baltijo, Balkanų, Lenkijos kraštų, 
„sudemokratinimo“.

Prancūzijos užsienių reikalų mi
nisteris R. Schumanas pažymėjo, kad 
svarbiausia esą tai, jog Berlyno blo
kados nuėmimas pasiliks ir toliau. 
Tačiau šis komunikatas parodąs, kad 
keturi didieji jokio susitarimo nėra 
pasiekę dėl ūkinės ir politinės Vo
kietijos vienybės atstatymo, o taip 
pat dėl vientiso Berlyno valdymo 
statuto išdirbimo. Taigi Vokietijos 
problema ir toliau paliekama nepa
judinta, o kartu ir Europos reikalai 
lieka nei taikos, nei karo būklėje.

Labai neigiamai Paryžiaus kon
ferenciją vertino Jugoslavijos spau
da, nes jos teritorijos dalies reika
lavimai iš Austrijos šioje konferen
cijoje yra ant visados palaidoti

Vokietijos politikų nuomonės nė
ra vieningos. Vieni keturių ministe
rių nutarimus laiko patenkinamais 
esamomis aplinkybėmis, kiti vertina 
pesimistiškai. Soeialdemokratų pės

kraštais pasikeista notomis ne tiek 
dėl tų valstybių atstovų išgujimo, 
bet nutraukimo ūkiško santykia
vimo.

Pastaruoju metu Italijos žinomo 
pramoninko Camillo Castiglione pa
sitarimas su Tito sukėlė įvairiausius 
komentarus. „Corriere della Serra“ 
korespondentas Ugo Stille iš New 
Yorko praneša, kad paskutiniam pa
sitarime Acheson ir Sforza nustatė 
gaires gintis nuo Kominformo ir 
maskviškio komunizmo. Jų buvę 
nutarta ton kovon įtraukti ir Belgra
dą, kuris netrukus galėsiąs naudotis 
Marshallio plano teikiamais kredi
tais. Jugoslavija Export Import ban
ko prašė dviejų paskolų sumoje 70 
mil. dol.

Ūkiška suirutė Balkanuose — Če
koslovakija atsidūrė sunkioje ūkiš
koje būklėje. Jos ministeris pirmi
ninkas Zapotocky komunistų partijos 
konferencijoje nurodė, l&d „čekoslo- 
vakai deda pastangas būti nepri
klausomais nuo kapitalistinio pasau
lio“, tačiau dabartiniu metu veda 
derybas su D. Britanija, kad iš ten 
gavus tekstilės žaliavų. Sovietai per 
metus taip nuskurdino Čekoslovaki
ją, kad ji neįstengia už išvežamas gė
rybes gauti svetimos valiutos žalia
voms pirkti. Ūkiškas skurdas net 
nuosaikesniuose komunistuose kelia 
nepasitenkinimą. Įvairūs neramumai 
vis dažnesni. Komunistų partija va
loma, o tautinis elementas perjAtan 
jamas. 1949. VI. 19 msg. .Beran ka
tedroje pasakytas pamokslas sukėlė 
tautines demonstracijas. Belgrade lei
džiamas laikraštis „Politika“ prane
ša, kad Bulgarijoje sumažintos prie

munistų pogrindinį veikimą. Anti
komunistinė veikla pradėta visoje 
Skandinavijoje. Po konferencijos 
švedų komunistų partija iki š. m. 
birželio mėn. vidurio iš 65.000 nusto
jo 8.000 narių.

Švedijos komunistų partija per
gyvena krizę. Jos dienraštis „Ny 
Dag“, prieš keleris metus turėjęs 
100.000 skaitytojų, dabar tenkinasi 
17.000. Todėl komunistų partijos va
dovybė atleido to laikraščio 17 red. 
ir techniškąjį personalą. Kai švedų 
žurnalistų sąjunga protestavo dėl at
leidimo, komunistų partija atsakė, 
kad atleistieji nesą jokie žurnalistai, 
o eiliniai komunistų partijos darbi
ninkai. Todėl jie turi paklusti par
tijos (sakymo.

Švedų abeji rūmai priėmė žymiai 
padidintą karo biudžetą, siekiantį 
340 mil. švedų kronų. Norvegijos 
kalnuose paskubomis ruošiami kari
niai sustiprinimai, kurie turi būti 
baigti iki 1951 m. Danija jau gau
na iš D. Britanijos ginklų siuntas. 
Vienoje siuntoje, be kitų ginklų, už
tinkama 20 sprausmininių naikintu
vų, Meteor tipo. Skandinavijos ap
siginklavimas labiausia erzina komu
nistus, kurie negali nepritarti, o atei
tyje pasiruošti kenkimo darbui.

Belgrado polinkis į Vakarus. — 
Vienas keisčiausių reiškinių yra po
litiką Jugoslavijos, kuri, būdama na- 
cionalkomunistinė, dedasi su' vaka
riečiais. Pastaru*/ -sartu Jugosla
vija pirko iš Šveirtirijos 1.500 t. šar
vų, tarpininkaujant austrų agen
tams — spygliotos vielos ir ginklų 
iš įvairių tiekėjų. Su JAV derasi dėl 
700 vokiečių lėktuvų. Britai ir ame
rikiečiai teikia Jugoslavijai žibalą.

Iš kitos pusės tarp Tito ir Krem
liaus prasidėjo nuciatinė kova. Ge
gužės 23 d. Jugoslavija protestavo 
dėl jugoslavų pabėgėlių laikraščio 
leidimo Maskvoje. Po savaitės Krem
lius atsakė pakaltindamas jugoslavus 
dėl antikomunistinės politikos, ned- 
raugingumo sovietams ir Belgrado 
vyriausybės vedamos propagandos. 
Galimas dalykas, kad šia įtampa ruo
šiamas kelias nutraukti sovietų-ju- 
gpslavų santarvę.

Belgradas yra didelėje įtampoje 
ne vien su sovietais, bet Bud peštu, 
Sofiją. Dabartiniu metu su tais

1 , -------------  ;

Nauja fazė Kinijoje
KinlJSi nacionalistų paskelbtoji 

Kinijos uostų blokada, kurios pasė
koje buvo jau vienas britų laivas, 
vykęs į Šanchajų, apšaudytas, Kini
jos komunistams gali sudaryti labai 
rimtų rūpesčių. Zygis į krašto gilu
mą be uostų, be tiekimo ir preky
binių ryšių palaikymo su išoriniu pa
sauliu, gali kiek sulaikyti jiems kva
pą. NYKT lakraštis pastebi, kad ši 
priemonė būsianti viena potencia
liausių, nors ji pilietiniame kare ga

tijos vadas dr. Schumacheris dar pa
reiškė, kad vokiečių tauta turinti 
suprasti, jog Sovietų pagalba niekuo
met Vokietijos vienybės nebus at
siekta, bet Sovietų Sąjunga gal būt 
mėginsianti visą Vokietiją paversti 
rusiška provincija.

Parlamentinės tarybos ir CDU 
pirmininkas dr. Adenauer pažymėjo, 
jog Paryžiaus susitarimas prisidėjęs 
prie esamų santykių konsolidavimo. 
Dėl nutarimų išdavų esą reikia pa
laukti, ar rusai įvykdys tai, ką jie 
yra pasižadėję.

Apskritai imant, ši konferencija 
teoretiškai nebuvo visai be naudos. 
Praktiškoji jos vertė paaiškės vėliau, 
kada pradės realizuotis nutarimai. 
Antra, joje išryškėjo, kad Višinskis, 
naujasis užsienių reikalų ministeris, 
yra labai menka šachmatų figūra, 
kuriais lošia Kremliaus 13 vyrų. Jis 
jokio, net ir menkiausio nutarimo 
negali padaryti be Maskvos sutiki
mo. Trečia, šios konferencijos nu
tarimų vykdymas dar kartą parodys, 
ar Sovietai lošia laiką ar jie keičia 
taktiką, ar Iš tikrųjų, nors ir neno
romis, traukiasi atgal.

JAV užs. reikalų ministeris Ache
sonas, darydamas pranešimą Kon^ 
grėsė, pažymėjo, kad Atlanto pakto 
ratifikavimas ir Europos ginklavi
mas yra neatsiejamas atribute* pa- 
saulinai taikai kurti, (am) 

volės, kad nesukėlus bereikalingo 
ūkininkų maišto. Tačiau ir sumažin
tos. pyliavos įvykdomos tik 50°/». 
Pramonė negali įgyvendinti numaty
to plano. Vandenim: varomos elek
trinės statyba sustabdyta, nes sovie
tai nepageidauja Bulgarijos supra- 
moninimo. Komunistų partijos poli
tika nepatenkintieji suimami.

Negeriau dedasi kitame žemės 
ūkio krašte — Vengrijoje. Eilė ko
munistų partijos narių, nekalbant 
apie kitus, pastaruoju metu suimti, 
nes jie pakaltinti, „šovinistiniu na
cionalizmu“. Komunistų laikraštis 
„Tarsadalmi Szemle“ skelbia „nusi
kaltimus“ eilės komunistų pareigū
nų. Komunistu partijoje vyrauja 
įvairūs vėjai: užsienio reikalų mini
steris Rajk priklauso dešiniam spar
nui, finansų ministeris radikaliai 
kairus, o Rakoši atstovauja viduriui. 
1949. VI. 18 Rajk ir eilė kitų asmenų 
pakaltinti šnipinėjimu ir suimti.

Siaurinėje Albanijoje prasidėjo 
„titininkų“ sukilimas. Albanijos ka
riai prisideda prie sukilėlių, nes kraš
te, kai kuriose srityse, siaučia ba
das. Golobrido ūkininkai pradėjo 
riaušes.

Sovietų pavergtuose kraštuose 
verda kova. Taikos metu ji nepavo
jinga, nes Maskva turi užtektinai 
priemonių sukilėliams ir nepatenkin
tiems numalšinti Antikomunizn...s 
dar nėra užtektinai tvirtas. Klck- 

rtC? linkmė eina skirtingu kellfltlP .
•beturi aiškių pradų; kurie jas jungtų 
vienon kolonon. Abiejuose froptuo- 
se daromi pasiruošimai, kad karo 
metu „vidaus priešai" būtų kuo vei
kiausiai sutriuškinti.

lutinio vaidmens ir nesuvatdinsiantL 
Jeigu tačiau ji būtų, rašo NYHT, 
efektingai vykdoma, tai komuni
stams sudarytų labai rimtų ekono
minių sunkumų. Juk juo giliau rau
donieji skverbiasi į krašto gilumą, 
juo labiau jie priklausys nuo užsie
nio prekybos — svetimųjų žaliavų 
ir prekių. Pavyzdžiu nurodoma* 
Šanchajaus miestas su 6 milijonai* 
gyventojų. Jis be užsienio prekybos 
negali egzistuoti. Nacionalistai turi 
per 100 laivų. Abejojama, ar Šiais 
laivais bus pajėgta visus komunistų 
rankose esančius uostus užblokuoti. 
Komunistams labai trūksta naftos, 
benzino, tepalų, mašinų dalių ir kt 
Atseit, naujoji uostų blokada, jeigu
nacionalistai pajėgs rimtai suorgani
zuoti ir jeigu dar prisidėtų JAV pa
rama nacionalistams, gali turėti rim
tų priežasčių komunistų žygiui sulė
tinti.

IRO dir. Tuck pasitrauki
AP iš Ženevos praneša, kad IRO 

gener. direktorius William H. Tuck, 
vadovavęs tai įstaigai nuo 1947 m. 
rugpiūčio mėn., atsistatydino. Jo pa
reiškimu, atsistatydinti jį privertę 
tam tikros, skirtingos kai kurių šios 
organizacijos narių pažiūros į IRO 
darbą. (NYHT)

Suomiai toliau aukojasi
Kada į kiaurą Europos maišą JAV 

pila dolerius ir nereikalauja jų grą
žinti, sukaustytoji ir prie kryžiaus 
prikaltoji Suomija moka J.A.Valsty- 
bėms skolas, pasilikusias dar iš pir
mojo pasaulinio karo. Tai Vieninte
lis kraštas, kuris savo skolas moka 
reguliariai, kai Sovietai jų seniai at
sisakė. Suomija dabar vėl sumokėjo 
161.422 dol. Ji iki šiol jau sumokėjo 
8.500.000 dol. Bet procentai taip 
smarkiai auga, kad vis dar pasilieka 
Suomija skolinga 7.928.598,93 dol.

> (*P)
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„Jeigu pajėgėme čia dirbti -
pajėgsime ir ten.. "

PASIKALBĖJIMAS SU BRONIUM KETURAKIŲ, IŠVYKSTANČIU Į J.A.V-BES

Nepagrįsti! skundu autoriai bus demaskuoti

Artimiausiu metu atsisveikinsime 
su išvykstančiu į J.A_V-bes Vyr. 
FASK-to Įgaliotiniu anglų zonai Bro
nium Keturakių. Nėra nė vieno 
lietuvio sportininko, kuris apie šį 
lengvaatleti ir sporto darbuotoją ne
būtų girdėjęs. Lietuvoje jį matėme 
mūsų kariuomenės pėstininkų kapi
tono uniformoje, sutikome K. K. Rū
muose einant svarbias pareigas, Vyr. 
Lengvosios Atletikos Komitete, bė
gimo takuose atstovaujant Lietuvą 
tarpvalstybinėse rungtynėse ir vė
liau, Vilniau atgavus, Vilniaus miesto 
ir apygardos sporto vado pareigose. 
Tremtyje jis rankų taip pat nenu
leido. Dažnai svarbiais sportiniais 
reikalalais ji matėme vaikščiojanti 
Augsburgo stovykloje, atskubėjus-su 
patarimais Vyr. FASK-tui iš Lū- 
becko, klausėmės jo paskaitų Grafe- 
naschau surengtuose k. k. mokytojų 
ir sporto instruktorių kursuose, kė
lėme milžiniškas ovacijas už Rosen- 
heime ir Hamburge pastatytus net 
tris naujus Lietuvos rekordus. Pa
galiau matėme jį Nūrnberge, Paverg
tųjų Tautų Olimpijados vyriausio 
teisėjo pareigose. Tai darbai ir pa
reigos, kurios byloja už save ir už 
šio vyro atliktą vaidmenį mūsų spor
to gyvenime. Būdamas nepaprastai 
griežtas ir uolus savo pareigose, rei
kalauja ne tik iš kitų, bet ir iš sa
vęs labai daug. Į patį fizinį auklė
jimą ir sportą žiūri idealiai, tačiau 
labai realiai. Niekuomet neteko pa
stebėti, kad jam nebūtų rūpėję mū
sų ateities, t. y. mūsų jaunimo rei
kalai.

Išvykimo proga Jūsų bendradar
bis kreipėsi į Bronių Keturakį, pra
šydamas pasisakyti aktualiaisiais 
Sporto gyvenimo klausimais, į ku
riuos šis žymusis darbuotojas malo
niai sutiko atsakyti.

— Kaip vertinate, p. Įgaliotini, 
anglų zonoje tremties metais pasi
reiškusį sportinį judėjimą?

— Sportinio sąjūdžio pradžia ang
lų zonoje pasireiškė jau 1945 m. va
sarą garsiomis Schwaraenbeck’o Pa
baltijo tautų lengv. atletikos ir ka
muolio žaidimų varžybomis. Sis pa
sirodymas ir pirmasis bandymas bu
vo tolimesnio veikimo akstinu kitoms 
stovykloms. Sportinė veikla dau
giausia buvo lokalinio pobūdžio, nes 
stovyklinė dislokacija šiam darbui 
buvo palanki, o kur reikdavo dides
nio pasirodymo, ten buvo naudoja
masi sportinės talkos principu. Toks 
bendradarbiavimas ugdo solidarumo 
jausmą jaunimo tarpe. Tenka paste
bėti, kad jaunimo tarpe sportinis są
jūdis ir fizinis auklėjimas buvo ga- 
ha menko lygio, išskyrus rinktinę 
grupę Pinnebergo un-to lietuvių stu- 
dentų(čių), kurie .reiškėsi gana sėk
mingai. Nuo 1946 m. dėl karinės 
Valdžios įvesto geležinkeliais kelio
nių apribojimo, didelesnis pasirody
mas buvo sunkiau įvykdomas, tačiau 
ilgainiui ir 'čia buvo viskas išlyginta. 
Šio sąjūdžio priežiūra ir kontrolė 
sunkiau sekėsi vykdoma, kadangi 
sporto vienetai buvo sudaryti pap
rastu ūkišku principu ir dažnai nu
krypdavo nuo tiesioginės paskirties. 
Tačiau atsižvelgiant į sąlygas, visą 
sportinę veiklą reikia laikyti teigia
ma ir savo paskirtį atlikusi*.

„Neleiskit musu tautoms išnykti!“
HAMBURGO BALTIJOS UNIVERSITETAS PAMINĖJO BIRŽELIO 14 

DIENĄ

„Hamburger Freie Presse" Nr. 70 
1949 m. birželio 16 d. rašo:

„Birželio 14 diena liks Pabaltijo 
tautų istorijoje juodžiausia diena“, 
pareiškė Hamburgo Baltijos univer
siteto pirmininkas, lietuvių teisinin
kas prof. dr. Stanka studentų suruoš
toje manifestacijoje, „nes per tą juo
dąją parą vienu kartų buvo išvežta į 
Rusijos gilumas per šimtą tūkstančių 
pabaltiečių".

Susirinkime lietuvių, estų ir lat
vių vardu buvo priimta rezoliucija, 
kuria Europos Sąjungos Taryba 
kviečiama sustabdyti sistemingąjį 
Baltijos tautų naikinimą. „Naujai 
iškaltosios nusižengimų prieš žmo
niškumą sąvokos turi realiai įsiga
linti ir reikia, kad jos būtų pritai
kintos pavergtiesiems ir sunkiai nu
kankintiems pabaltiečiams“.

Atsišaukimas baigiamas žodžiais: 
(^Neleiskit mūsų tautoms išnykti ir 
gelbėkit mus žmoniškumo vardan.“

— Kaip Tamstai atrodo apskritai 
tremtyje nueitas sporto kelias, jame 
pasireiškę teigiamumai ir neigia
mumai?

— Sportininkų keliai tremtyje 
prilygsta tikriems kovos laukams, 
nes nė tik materialinė būklė, bet 
dažnai ir skeptiška stovyklų vado
vybių laikysena trukdė šį darbą. Su
kurtieji vienetai ir jų atlikti darbai 
yra nedidelio skaičiaus entuziastų ir 
šios srities gerbėjų užsipyrimo išda
va. Laimėjimai krepšinyje, stalo te
nise, futbole, 1. atletikoje, šachma
tuose ir kt. šakose yra puikus indė
lis mūsų tremties kultūros lobyne. 
Nebūtų galima nutylėti, kad mūsų 
tarpe nebuvo spragų, kurios kartais 
šį darnų ir gražų darbą kliudė, bet 
tai, manau, tik išdava kenksmingo 
tam tikrų asmenų veikimo, noro 
kenkti ir žeminti kitų nuveiktą dar
bą. Sportinėje disciplinoje išauklė
tas ir patriotinių jausmų kupinas 
sportininkas ir iš čia išėjo laimėtoju.

— Kokios, Tamstos nuomone, bu
vo pagrindinės priežastys, kurios ne
leido tinkamai funkcionuoti dar 1946 
m. išrinktam vyr. sporto organui?

— Šis organas pagrinde negalėjo 
vykdyti tikrosios" paskirties todėl, 
kad, pirma, jis susidėjo iš visų tri
jų zonų narių, o toji aplinkybė truk
dė reikiamu momentu vykdyti bend
rą .paruošiamąjį darbą dėl didelių

Geros naujienos iš Argentinos
Lietuviams tremtiniams bus ma

lonu išgirsti, kad Argentina vėl ati
daro savo plačias duris lietuviams 
tremtiniams. Beveik nuo šių metų 
pradžios niekas iš lietuvių tremtinių 
į Argentiną neatvažiavo. Dabar vėl 
džiugi žinia. Argentina nori įsileisti 
arti 15.000 lietuvių. Dabartiniu me
tu lietuviai masiškai važiuoja į Siau
rės Amerikos Jungtines Valstybes, 
bet reikia neužmiršti, kad daug lie
tuvių negalės pakliūti į tą laimingą 
Dėdės Šamo žemę. Todėl norintieji 
važiuoti į Argentiną, gali jau turėti 
daug viltos. Įvažiavimo procedūra 
bus kitokia negu anksčiau. Dabar 
jau nebereikės nei garantijų, nei pa
kvietimų, t. y. affidavitų. Argenti
nos Imigracijos Komisija jau išvyko 
į Europą ir ji pati rinksis kandida
tus. Teko sužinoti, kad visiems tiems 
bus išduotos vizos, kurie turi leidi
mus įvažiuoti į Argentiną.

ČIA NESUNKU SUSIRASTI DARBO
Dabar apie pačią Argentiną. Tie, 

kurie nevengs fiziniai padirbėti, grei
tai susiras darbo. Gydytojas, agro
nomas, teisininkas, karininkas, mo
kytojas — privalo užmiršti savo pro
fesijas. Čia net receptai rašomi ispa
niškai. Inžinieriai ir įvairių rūšių 
technikai gali gerai įsikurti. Didžiau
sia naujai atvykusioje problema yra 
kambario susiradimas. "Laimei, nė 
vienas lietuvis negyvena ant gatvės., 
Dabartiniu metu turime 500 lietuviš
kų tremtinių. Tai daugiausia iš Ita
lijos ir Austrijos. Senieji emigran
tai lietuviai priglaudžia naujai atvy
kusiuosius, ligi šie susitvarko. Lie-

Susirinkimui pasibaigus, anglų ir vo
kiečių radijas sugrojo lietuvių, latvių 
ir estų himnus. M-Enb. 

GEN. RAŠTIKIS DIRBA AVIACI
JOS FABRIKE

„Die Tat“ savo aktualiųjų iliustra
cijų puslapyje įsidėjo fotografiją, 
vaizduojančią marškiniais su trum
pomis rankovėmis apsirengusį gen. 
Stasį Raštikį. Po fotografija padėtas 
toks parašas: „Nedidelis lėktuvų fa
brikas Los Angeles priėmė darban 
šį darbininką, kurio vardas yra Sta
sys Raštikis ir kuris prieškariniais 
laikais buvo vienas žymiausių gene
rolų Lietuvoje.“

Nedelsdamas užsisakyk LIETUVOS ISTORIJĄ!

kelionės atstumų, ir antra, dalis na
rių visiškai skeptiškai vertino šio 
organo paskirtį ir pradėjo abejoti jo 
reikalingumu.

— Kaip vertinate dabartinio Vyr. 
FASK-to nuveiktus darbus jo kaden
cijos metu ir kuriuos turite pagei
davimus? Kaip žiūrite i kai kuriuos 
dviprasmiškus ir tiesioginius prie
kaištus Vyr. FASK-tui?

Vyr. FASK-to išrinkimas įnešė 
naują sportinės veiklos kūrimosi 
tarpsnį, kuris pasireiškė labai įvairiai 
ir rezultatai tuojau buvo pastebimi. 
Visas didesnio masto ir reprezenta
cinio pobūdžio varžybas perėmė į 
savo rankas, kad sporto vienetai 
pilnai galėtų surinkti geriausias pa
jėgas ir sėkmingai varžytųsi. Visa 
eilė pirmenybų bei rungtynių įvyk
dymų įrodo nuoširdų Vyr. FASK-to 
ir jo pavaldinių darbą. /

Kai kurių asmenų pareiškimai 
spaudoje dėl šio organo veiklos yra 
tendencingas tikslas — aptemdyti 
atliktus darbus ir apjuodinti šios in
stitucijos žmones. Vyr. FASK-tas 
priėmė ir kvietė talkininkauti visus 
norinčius dirbti, tačiau jokiu būdu 
nenorėjo ir neturėjo teisės pataikauti 
tiems asmenims, kurie, prisidengda
mi savo sena sportine karjera, taik
stėsi šį vienetą suniekinti ir prakišti 
siauros apimties savo asmeninius in
teresus. Kas nekuria ir nuošaliai lai- 

NORIMA ĮSILEISTI ARTI 15.000 LIETUVIU

Pirmieji tremtiniai mūsų neap
vylė. Atvirkščiai, jie paįvairino mū
sų gyvenimą. Tikimės, kad ir tie, 
kurie dar atvyks, pritaps prie mūsų, 
ir suglaudę savo eiles, tiek senieji 
lietuvių emigrantai, tiek naujieji 
tremtiniai, — visi eisime prie vieno 
tikslo — kad Lietuva taptų nepri
klausoma, laisva ir pačių lietuvių 
valdoma. Vladas Veselauskas

tuviai namus statėsi daugiausia tik 
sau, ne nuomojimui. Ir dabar be
veik visi užjausdami atvykusiuosius 
priėmė pas save. Tiesa, valdžia aš- 
tuonias dienas išlaiko imigrantus, o 
paskum — žinokis!

ATSIVEŽKIT VISA KAS LIETU-
- VIŠKA

Argentinos lietuviai labai pasi
genda lietuviškų -Tokštelių. Jų atsi
vežęs greit susidarys pažinčių,. nes 
atsirastų didelis pirkėjų skaičius. 
Taip pat čia labai trūksta lietuviškos 
muzikos gaidų. Ligi šiol niekas nėra 
atsivežęs kanklių. Kas tik gali, tu
rėtų atsivežti visa tai, kas primena 
lietuviškumą. Tremtyje pasirodžiu
sių knygų Buenos Aires galima gauti 
nusipirkti. Didelis trūkumas scenos 
veikalų. Stengiamasi čia vietoje 
kurti. Paskutiniu metu čia įėjo į 
madą kurti trumpus scenos veikaliu- 
kus iš bolševikų siautėjimo Lietu
voje. Tai labai sveikintinas reiški
nys. Šie trumpi scenos vaizdeliai 
žmones jaudina daugiau, negu ilgi 
pasakojimai. Šių metų pereitą sek
madienį, t. y. birželio 12 d., minint 
liūdnąją sukaktį, buvo pastatyti du 
scenos vaizdeliai. Pirmasis vaizdavo 
mažažemio ištrėmimą į Sibirą. Įti
kinančiai pavaizduotas enkavedistų 
niekšiškumas. Antrasis vaizdavo ne
žmonišką enkavedistų elgesj su ne
laimingais išvežtaisiais į darbo sto
vyklas Sibire. Ateinantį sekmadienį 
tikimės pamatyti scenos vaizdelį 
„Sibiru Kalėjime“.

Neseniai susikūręs literatūros ir 
meno mėgėjų būrelis, kurio valdybą 
sudaro kun. Ali. Griauslys, VL Ve
selauskas ir Beatr. Kerbelienė, ruo
šiasi literatūriniam teismui, kuriame 
būtų teisiamas ūkininkas Kreivėnas, 
paimtas iš Vinco Ramono romano 
„Kryžiai“.

Švietimo Valdybos 
adresai

L. T. B. Centro Komitetas prane
ša visuomenės žiniai, kad L. T. B.. 
Švietimo Valdyba randasi Hanau, 
Lamboystr. 84.

Visais švietimo reikalais prašo
ma kreiptis į Švietimo Vadovą p. A. 
Klemą minėtu adresu.

Norint gauti karo metu praras
tiems pažymėjimams ^pakaitalų, pra
šome kreiptis į p. M. Krikščiūną, 
(21a) Detmold, Wittjesstr. 14.

LTB Centro Komitetas

Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Centro Komitetą dažnai pasiekia 
žinios apie skundus, kuriuos mūsų 
tremtiniai siunčia įvairioms mus glo
bojančioms įstaigoms.

Patirta taip pat, kad šie skundai 
dažnai fabrikuojami suvedant asme
nines sąskaitas. Pasitaiko, kad trem
tinys išvykdamas iš Vokietijos ar jau 
būdamas užjūrio kraštuose, norėda
mas atsiskaityti su savo asmeniniu 
priešu, rašo skundą, paremtą vien 
keršto motyvais, kurio turinys visai 
neatitinka tikrenybės.

Mus globojančios įstaigos nekar
tą priminė tremtinių atstovams apie 
didelį nepagristų skundų kiekį ir 
reiškė savo nusistebęjimą tokiais 
skundais.

Netenka aiškinti, kad skundai, 
paremti asmeniniais išskaičiavimais, 
yra žalingas veiksnys. Kiekvienas 
civilizuotas žmogus gali suprasti, jog 
toks nepagrįstas skundimasis yra že
mos, nekultūringos bei mažai civili
zuotas asmenybės pažymys. Tas 

kosi, tas neturi teisės ir griauti. 
Kiekvienas sportininkas, turįs bent 
minimumą sportinės garbės ir nuo
statų gerbimo, to nedarys.

Emigracijos išvakarėse linkėtina, 
kad Vyr. FASK-tas, baigdamas savo 
darbą tremty — Vokietijoje, organi- 
zuotųsi JAV, kur, berods, ir daugu
ma pajėgesnio jaunimo buriasi. Ma
no nuomone, Vyr. FASK-to darbai 
yra didelis įnašas i mūsų tremties 
kultūrą. R. Valaitis

(Pabaiga sekančiame Nr.)

Trys Pabaltijo grafikai Romoje
▼. JONYNO, V. PETRAVIČIAUS IR E. W1IRALTO MENO PARODA

Birželio 14 dieną 18 vai. Kalko-
grafijos Muziejaus patalpose buvo 
atidaryta trijų Baltijos grafikų (V. 
Jonyno, V. Petravičiaus ir esto E. 
Wiiralto) paroda. Romoj tai buvo 
įdomus įvykis, nes pirmą kartą bu
vo išstatyti Baltijos grafikų darbai. 
(Jonyno 41, Petravičiaus 20 ir Wii
ralto 23 eksponatai), kurie čionykš
čių meno kritikų buvo pripažinti pa
siekę aukščiausio tobulumo, tiek savo 
ekspresijoj, tiek ir formoj. Prof. 
Carlo Petrucci parodos katalogo 
įžangoj sako, kad kiekvienas trijų 
grafikų to tobulumo siekė skirtin
gomis priemonėmis: Jonynas, subti
lus svajotojas,, dar surištas su roman
tikais, bet prityręs schemose ir labai 
elegantiškame ir ryškiame piešiny; 
Wiiralt visas paskendęs meilėj pre
ciziškai ir perfektiškai formai, iš
reikštai stipria ranka; Petravičius 
laisvesnis ir saviškas, ieškąs dramos, 
dekoracijos priemonėmis.

Paroda buvo suorganizuota meno 
kritiko A. Rannito, Pasiuntinybei 
prie Sv. Sosto globojant ir prof. C. 
Petrucci, Calcografia Nazionale di
rektoriui veikliai padedant.

Atidaryme dalyvavo Lietuvos di
plomatijos Šefas S. Lozoraitis, Itali
jos švietimo viceministeris M. Ven- 
ditti, kuris, būdamas poetas ir dide
lis meno mėgėjas, atidžiai žiūrėjo 
kiekvieną eksponatą, reikšdamas sa
vo pasigerėjimą; S. Lozoraitis jr., 
kurs atstovavo minister! prie S v. So
sto S. Girdvainį, Kalkografijos. mu
ziejaus direktorius C. Petrucci; Sviet. 
Ministerijos meno reikalų general, 
direktorius prof. De Angell D’ssat; 
valstybinių muziejų direktorius; 
Grafikos mokyklos direktorius; me
no profesoriai ir kritikai (Silvlo Ma
rini, G. Galossi, Gerace, Tridenti, 
Ceracchi, Scarpa...), menininkai 
(prof. Merblduccl, Bianchi, Barivle- 
ra, Lambert!, Giuliani, Santini, prof. 
Tonini, prof- Arcioni, prof. Nicolini, 

kenkia mūsų bendruomenei, laikinai 
trukdo be pagrindo apskųstiem* 
tremtiniams emigraciją ir apsunki
na įstaigų darbą. Tokie nepagrįstų 
skundų rašeivos, keldami nerimų 
mūsų tremtinių tarpe, varo pragaiš
tingą darbą, užmiršdami esą lietu
viai, tuo pasitarnaudami tik mūsų 
tėvynės priešams.

Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Centro Komitetas yra susirūpi
nęs šia taip žalingą ir negražią ydą 
iš mūsų bendruomenės narių tarpo 
išrauti ir darys visus galimus žygius 
skundėjams demaskuoti. Be to, visų 
žinomų melagingų skundėjų vardus 
ir jų dabartines gyvenamas vietas, 
neatsižvelgiant ar jie dar yra trem
tyje ar jau įsikūrę, už perdėtų ži
nių skleidimą skelbs viso pasaulio 
lietuvių spaudoje, kad visi lietuviai 
žinotų, su kuo turi reikalo ir galėtų 
nuo tokių žemos moralės žmonių ap
sisaugoti.-

Šia proga pranešama, kad vienoje 
stovykloje vienas skundėjas buvo 
demaskuotas, už melagingą skundą 
mus globojančių įstaigų jam atimtas 
DP statusas ir jis pats bus grąžintas 
į Lietuvą.

LTB Centro Komitetas

AR HAMBURGO BALTUOS UNI
VERSITETAS PERSIKELS I KA

NADĄ?
„Hamburger Freie Presse“ Nr. 70 

1949 m. birželio 16 d.:
Hamburge, Pinneberg priemiesty, 

esamas Baltijos institutas, kuriame 
šiuo laiku studijuoja 450 lietuvių, 
latvių ir estų turėjo baigti darbu* 
š. m. spalių 1 d. (Negavus dar galu
tino Kanados vyriausybės sutikimo 
universitetui ištisai perkelti į Kana
dą, universiteto likvidavimas dar ga
lės užtrukti. Numatoma, kad iki 
tol dauguma docentų ir studijuojan
čių bus individualiai išemigravę, juo 
labiau, kad individualiam persikėli
mui sąlygos lengvėjančios.

M-Enb.

Norėčiau susirašinėti su bet taa- 
riuo buv. Lietuvos Banko valdytojo 
velionies Juozo PAKNIO šeimos na
riu. Mano adresas: Vladas Veselau- 
skas, c. Aconcagua 520, Banfield, 
BUENOS AIRES, Rep. Argentina.

prof. L. Magnino...) Ir daug kito* 
rinktinės publikos. Atidaryme taip 
pat gausiai dalyvavo Romos lietuvių 
kolonija su Lietuvių Komiteto pir
mininku kun. dr. V. Pavalkiu prie
šaky, taip pat buvo dr. inž. E. Kara- 
nauskas, Sv. Kazimiero kunigų kole
gijos rektorius kun. dr. V. Tulaba 
bei vicerektorius kun. kaunininka* 
I. Ignatavičius, jaunas skulptorių*, 
daug padėjęs parodos paruošime P. 
Vaškys ir kiti. Iš svetimtaučių, tarp 
kitų, buvo žinomas vokiečių archeo
logas ir meno žinovas prof. L. Cur- 
taus, latvių ministeris prof. L. Spek- 
ke, buvęs lenkų min. PoniatowsM, 
IRO ir Care atstovai ir kiti.

Žymesniems svečiams teikė paaiš
kinimų muziejaus direktorius C. Pe
trucci, kuris, pats būdamas grafika*, 
galėjo tinkamai įkainoti eksponatu* 
’ir atkreipti dėmesį į įdomesnius dar
bus., Atidarymo dalyviams buvo 
įteiktas parodos katalogas, kurio vir
šelį puošia Jonyno iliustracija Done
laičio „Metams“, o tekste yra WH- 
ralto ir Petravičiaus darbų repro
dukcijų. Kataloge atspausdinta A 
Rannito plunksnos arijų grafikų bio
grafijos ir jų darbų analizės ir prof. 
Petrucci gražus straipsnis, kuriame 
jis labai pagyriamai įvertina mūsų 
menininkus Ir sako, kad jis su di
džiausiu smagumu išstato Baltija* 
grafikų darbus Kalkografijoj at
kreipdamas menininkų dėmesį į jų 
žymias savybes ir, be to, džiaugiasi 
galėdamas bent iš dalies atsidėtai! 
savo baltų kolegoms už malonų* Hr 
širdingą priėmimą italų grafikos pa
rodos Kaune prieš karą.

Paroda turėjo didelio ir reto Ro
moj pasisekimo. Muziejaus direkto
rius pareiškė ta proga savo pasiten
kinimą, pabrėždamas ne tik susiža
vėjimą, bet ir pagarbą tremtiniam* 
menininkams, kurie sunkiomis gy
venimo sąlygomis nesėdėjo ranka* 
sudėję, belaukdami geresnių ir pa
togesnių jų talentams pasireikšti lai
kų, bet išvystė tokios aukštos rūšięs 
kūrybą, kuri stebina svetimtaučius 
savo originalumu, technikos tobulu
mu ir kuri gali drąsiai rodytis Va
karuose greta geriausių darbų, neM-

I jodama konkureneijo*. V. M. L.
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Sovietai prieš moniv-mg „Dariaus Ir Girėno“ sambūrio šventi tabeline
Pastaruoju metu sovietai staiga 

pakeitė nusistatymą dėl žydų išvy
kimo t Palestiną. Tuo tarpu žydams 
išvykti į Palestiną duodami leidimai 
tik Bulgarijoje, Čekoslovakijoje. Ki
tuose trijuose kraštuose: Lenkijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje, kuriose 
žydų skaičius yra žymiai didesnis, 
jų išvažiavimas varžomas. Nuo šių 
metų liepos I d. iš sovietų jtakos 
kraštų žydų išvykimas bus visiškai 
sustabdytas.

Čia patiekiami duomenys apie žy
dus atskirų kraštų, kad būtų aiškus 
jų svoris.

Bulgarijoje yra tik 11.500 žydų, 
kurių 4.500 išvyksta Palestinon šį 
mėnesį o kiti lieka krašte.

Čekoslovakijoje 33.000 žydų lieka 
krašte, o 20.000 duotos viro- išvykti. 
Pusė Jau yra išvykę, kita pusė išvyk
sta birželio mėn.

Lenkijoje žydų yra apie 80.000, 
kurie daugiausia gyvena rytinėje da
lyje, nors ten siaučia aršus antise
mitizmas. Tuo tarpu yra Lenkijoje 
nustatyta žydų emigracijos kvota — 
450 mėnesiui.

Rumunijoje, kurioje neseniai 
viešpatavo žydė Ona Pauker, jos 
įvestos sunkiausios sąlygos išvykti 
Palestinon. Iš Konstancos uosto pas
kutinis laivas su žydais išvyko Pa
lestinon praėjusių metų gruodžio 
mėn. Rumunijoje pirmiausia buvo 
paskelbta, kad sionizmas yra di
džiausias liaudies priešas. Tuo tarpu 
Rumunijoje yra 350.000 žydų, kurie 
turės pasilikti už geležinės užtvaros.

Vengrijoje yra 200.000 žydų, ku
rie tuo tarpu tegali vykti slaptai 
Palestinon. Izraelio atstovai jau se
nokai veda derybas su Vengrijos vy
riausybe, bet iki šio meto dėl žydų

išvykimo nesusitarta. Matyti, Veng
rijos vjriausybė sąmoningai derybas 
vilkina, kad nuo liepos 1 d. visai 
uždraudus žydams išvykti į Pale
stiną.

Sovietuose tuo tarpu pergyvena
mas sąmyšis dėl Izraelio. „Izvestija“ 
neseniai paskelbė „Tass“ žinią, kad 
toji valstybė skolinasi iš JAV 100 
mil. dol., nežiūrint tenykštės komu
nistų partijos protesto, jog už tą su
mą „parsiduodama kapitalistinei 
vergijai“. JAV žydų komunistų lai
kraštis „Freiheit“ kaltina Izraelio vi
sus politinius vadus, o ypač prezi
dentą Chaimą Weizmanną, kad jie

prisideda prie Viduržemio sąjungos 
ir patenka į vieną maišą drauge su 
gen. Franco.

Sovietai žymiai anksčiau pasmer
kė sionizmą. Dabar tik pradeda tai
kyti prieš Izraelį nukreiptas priemo
nes, nes pastarasis nevisiškai atsi
dūrė jų glėbyje. Naujoji valstybė 
pradeda labiau taikstytis amerikie
čiams, nes jie daugiau rėmė pinigais 
ir ginklais vedant kovą prieš arabus. 
Ji numato, kad kovos dar nebaigtos 
ir galimą atvejį, ateityje kai reiks 
nusilenkti amerikiečiams ir ten gy
venantiems žydams dėl naujos pa
ramos. Adolfas Žilvinis

Birželio 6 d. Rosenheime „Dariaus 
ir Girėno“ Sambūris, savo vienerių 
metų gyvavimo proga, surengė leng
vosios atletikos rungtynes, kuriose, 
be sambūrio narių ir keleto iš kitur 
pakviestų lietuvių sportininkų, daly
vavo ir vietos vokiečių bei kaimyni
nių stovyklų DP lengvaatletai. At
sižvelgiant į pavasarinę formą, pa
sekmės buvo vos vidutinės.

Vyrams: 100 m — V. Adamkavi- 
čius 11,5 sek. (I v.), J. Bagdonas 12,2 
sėk. (III v.). Į tolį — V. Adamkavi- 
čius 6,19 m (1 v.), A. Bielskus 5,95 m 
(II v.). Rutulys — Z. Bungarda 10,78 
m (I v.).

Jauniams A kl. (1931—32 m.): 100 
m — R. Dagys 12,1 sek, (1 v.). Į tolį 
— R. Dagys 5,77 m (II v.). Rutulys

6,25 kg — R. Dagys 10,75 m (I v.). 
Diskas 1,5 kg — Stankevičius 33,20 
m (I v.). 1000 m — J. Kraucevičius 
3:13,0 min. (I v.), M. Tomkus 3:16,4 
min. (II v.).

Jauniams B kl. (1933—34 m.): Į 
tolį — A. Liutkevičius 5,16 m (1 v.). 
Rutulys 5 kg — L. Baltrušaitis (In
golstadt) 11,93 m (I v.), A. Liutkevi
čius 11,29 m (II v. j. Diskas 1,5 kg — 
A. Liutkevičįus 30,4 m (II v.), L. Bal
trušaitis 29,63 m (III v.).

Moterų klasėje D. Točilauskaitė 
išėjo dviguba laimėtoja: 60 m bėgi
me su 8,4 sėk. ir šuolyje į tolį su 
4,71 m.

Visados sportininkams duosni Ro- 
senheimo lietuviškoji visuomenė ne
apvylė ir šį kartą, o tai įgalino da
lyvius išlaikyti ir visiems apmokėti

I

Atsivertimai J ugoslavij o j e
Iš Belgrado pranešama, kad Ma

kedonijos komunistų vadas viešai 
prisipažino, jog jis veikęs prieš mar
šalą Tito, simpatizuodamas komin- 
formui, bet dabar jis atsisakąs sa
vo polinkio į komlnformą, nes jam 
■buvę suteikta- Belgrado įstaigų para
ma ir supratimas. Dabar jis esąs 
įsitikinęs visišku maršalo Tito „tei
singumu" ir kominformo veiklos ne- 
socialis t iškurnu.

Tai jau antrasis atvejąs, kada 
•per 10 dienų atsivertė aukšto rango 
pareigūnai. Andrejev nebuvo iš ka
bineto išvarytas dėl savo nelojalumo 
Titui. _____

JAV 10 KARO LAIVŲ BRITANI- 
1 JOJE

AP praneša, kad 1 Britanijos 
uostus atvyko 10 JAV karo laivų, 
kurių priešakyje yra 45.000 tonų ko
vos laivas Missouri. Britanijoje jie 
išbus 8 dienas. Šie laivai su 4.000 
karininkų ir jūrininkų daro 6 savai
čių pratimus svetur. Ateinantį mė
nesį trys karo laivai lankysis Norve
gijoje ir Danijoje.

Įvairios žinios
• Jau girdėtą pasaulio pilietį Gar
ry Davis Belgijos vyriausybė sutiko 
įsileisti į Belgiją be jokio paso.
• 22 metų amžiau* princas A. Tor- 
lonia Italijoj per bažnytines apeigas 
buvo peršautas ir sunkiai sužeistas. 
Jį užpuolė iš jo ūkio atleistas darbi
ninkas. Vyras įėję* j bažnyčią, kur 
vyko pamaldos, ir paleidęs tris šū
vius. Sveikata kritiškoj būklėj.
• Sovietų žinių agentūra praneša, 
kad generolas Markos, buvęs graikų 
komunistų banditų vadas, nebuvęs 
pašalintas dėl jo palinkimo į Tito. 
Esą, jį atleidusi graikų komunistų 
partija. Bet kadangi komunistai gau-

• Kinijos komunistų vadas Mao 
Tse-Tung planuoja sudaryti „demo
kratinę koalicijos vyriausybę Kini
jai“ ir siūlo užmegzti diplomatinius 
santykius su bet kuria vyriausybe, 
kuri nutrauktų santykius su reakcio
nieriais. Santykiai būsią nustatyti su 
kitomis valstybėmis gerbiant tarpu
savio teritorinį neutralumą. (R)
• New South Wales, Australijoje, 
dėl smarkių lietų išsiliejo upė ir to
dėl buvo priversta evakuoti 5.000 šei
mų. 4 asmenys nuskendo.
• West Virginijoje išsiliejo upės 
dėl liūčių, dėl kurių 6 žmonės už
mušti, 20 dingo. Tūkstančiai liko be

mėjlmo. Iš anksčiau turėtos 71 vietos 
jie neteko 33. Nemaža laimėjo liau
dies ir protestantų partijos.
O Šveicarijoje Zūricho bankas 
praėjusį penktadienį už 100 DM mo
kėjo 71 šv. frankų, arba 17 dol. 90 
centų. (UP) e
• A. Hitlerio liuksusinė jachta, už 
kurią vienas amerikietis buvo su
mokėjęs 4 mil. dolerių, naujai pava
dinta „Grille“ ir yra išstatyta paro
dai. (AP)
• D. Britanijos komunistų laikraš
tis „Daily Worker“ varo akciją, kad 
būtų protestuojama prieš Amerikos 
teisiamus krašto išdavikų komunlsti-

kelionės išlaidas.
JAUNIŲ LENGVOSIOS ATLETI

KOS PIRMENYBES 1949 M.
Liepos 2—3 d. d., Rosenheime, 

„Dariaus ir Girėno“ Sambūris ren
gia 1949 m. Lengvosios Atletikos Pir
menybės jauniams. Programa nu
matyta tokia:

Jauniams A kl. (1931—32 m.): 100 
m, 1000 m, į tolį, į aukštį, rutuly* 
(6,25 kg), diskas (1,5 kg), ietis.

Jauniams B kl. (1933— ir jaun.): 
100 m, į tolį, j aukštį, rutulys (5 kg), 
diskas (1,5 kg), irtis (600 g).

Mergaitėms (neriboto amžiaus): 
60 m, į tolį, į aukštį, rutulys, diskas.

Norintieji dalyvauti registruoja*!, 
prisiųsdami savo gimimo datas ir DP 
Kort. Nr., šiuo adresu:

A. BIELSKUS, Litauisches Lager, 
(13b) ROSENHEIM/Inn, Pichlmayr- 
str. 22.

na instrukcijas iš Kremliaus, tai jo 
atleidimas yra padarytas Maskvos 
parėdymu.
• Pragoję įsibrovė į šv. Vito ka
tedrą būrys spiegiančių moterų bei 
vyrų ir Arkivyskupą Beran ištrau
kė iš sosto, nusivesdami į jo rūmus, 
saugojamus policijos. Tai bus ko
munistų darbas. (AP)
• UP praneša iš Londono, kad Ken
to grafystės du ūkininkai Įvairiose 
vietose naktį matę lekiančias lėkštes. 
Stebėtojai pasakoja, kad tai buvę 
daiktai be uodegų, iš kurių ėjusi 
šviesa.
• Belgrado laikraštis „Glas“ rašo, 
kad kominformas esąs nepatenkin
tas, jog be Sovietų pagalbos Kinijos 
komunistai lengvai užima Kiniją. 
Kominformas kaltinąs Tito, nes šis 
neva kuriąs intrigas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos komunistų parti
jos, kad sustiprintų savo poziciją, 
kaip nepriklausomas komunistų va
das.
• Amerikiečių darbo federacija pa
reiškė, kad liepos mėn. bedarbių 
skaičius galįs pasiekti iki 5.000.000, 
tačiau rimtų ekonominių sunkumų 
neįvyksią, nes JAV .ūkis yra sveikas. 
Esą svarbu, kad atlyginimai nuolat 
kyla ir todėl perkamoji galia pake
liama. (AP)
• Iš Vengrijos pabėgo Į Austriją 
pasauliniai figūrinio čiuožimo mei
steriai — Andrea Kekessy, 22 metų, 
ir Edi Kiraiyi. (DM)

pastogės. Kariuomenė talkininkauja.
• Šveicarija taip pat pasitraukė iš 
pasaulinės profesinių sąjungų fede
racijos (W.F.T.U.), nes ją laiko kom
informo skyriumi.
• Olandijoje per neseniai 23 vieto
se įvykusius savivaldybių rinkimus 
komunistai susilaukė didelio prakti

nius vadus. Laikraštis kviečia visus 
amerikiečių liaudies draugus veikti 
į Amerikos ambasadą Britanijoje. 
Atrodo, kad komunistams, kurie de
dasi liaudies draugais, yra plati dirva 
protestams dėl Vengrijoje, Čekijoje, 
Rumunijoje ir kt. vykdomų žmonių 
žudymų ir kankinimų.

Sovietams špionažas atsieina 110.000.000 doleriu

Dalyviai bus aprūpinti maistu, 
nakvyne ir, kiek leis sąlygos, nemo
kamais kelionės bilietais. Negavu
siems nemokamų bilietų, kelionės iš
laidos, iš anksto susitarus su rengė
jais, bus stengiamasi padengti 50— 
1000/o. Todėl prašoma kuo greičiau 
registruotis; nes pavėlavusiems ne
bus suteikta jokių lengvatų.

Pirmenybes globoja. Lietuvių 
YMCA/YWCA US Zonos Kometas.

„Dariaus ir Cirėno“ 
Sambūris

Rytų Europa juda

JAV žurnalas „United Nations 
World“ paskelbė duomenų apie pa
saulyje veikiantį špionažą. Laikraš
tis rašo, kad Sovietų Sąjunga kas
met špionažui išleidžianti po 110 mi
lijonų dol. Žvalgybos darbą dirba 
12.000 sovietinių farnautojų-agentų.

Amerikiečiai tam pačiam reikalui 
kasmet išleidžia 80 mil. dol., o britai 
— 56 mil. dol. Amerikiečių žvalgy
boje dirba 6.615, gi britų — 3.860 
asm. Sovietuose tan darban esą 
įtraukta ,6 organizacijos, kurios dir
bančios žvalgybos srityje. Sovietų 
vidaus reikalų ministerijos 12-sis 
skyrius esąs pats vyriausias toje sri
tyje.

Dabartinis sovietų diplomatinės 
žvalgybos šefas yra Jakov Lomakin, 
buv. New Yorko gen. konsulas. Gen. 
Įeit. Fitin prižiūrįs veiklą užsienyje. 
Kaip teigia mūsų pradžioje minėta
sis laikraštis, svarbiausios užsienio 
špionažo bazės esančios Paryžiuje, 
Havanoje, Caracas, Mexiko City, 
Buenos Aires, New Yorke, Damaske, 
Kaire jr Šanchajuje. Svarbiausi so
vietų šnipai esą paskirti prie atsto
vybių ir ambasadų užsienyje.

spaudą visa itališkoji spauda pra
dėjo kampaniją už Triesto grąžinimą 
Italijai. Krikščionys demokratai, ku
riems vadovauja de Gasperi, mini
steris pirm-kas, surinko 41% balsų. 
Šioji partijai dabar ir vadovaus mie
sto tarybai.

— Gegužės 29 d. Augsburge mū
sų meisteris V. Adamkavičius, daly
vaudamas vokiečių surengtose lengv. 
atletikos rungtynėse, nušoko į to® 
6,75 m, laimėdamas I vietą ir nuga
lėdamas visą eilę pirmaeilių vokie
čių šuolininkų. 100 m 'prabėgo par 
M,6 sek. (užbėgime 11,4 sek.).

KONCERTAS DILLINGENO PILIES KIEME
Šio šeštadienio vakare 8,30 vai., globojant Dillingeno miesto bur

mistrui, įvyksta Š. m. pirmasis pilies kieme koncertas.- Programą atlikai 
I,.VASYLIUNAS (smuikas), Horta WIESER (pianinas), Annemarie BACK 
(mezo sopranas) ir kamerinis choras, vadovaujamas prof. H. SCHINDLER. 
Bilietų kainos nuo 0,50 iki 2,- DM (studentam .ir moksleiviams 0,50 DM).

Pateikiamas straipsnis tilpo Ber
lyno Telegraf, antrašte —

„Osteuropa in Bewegung“:
„Dar negalima tiksliai apibrėžti 

Europos etnografiškojo žemėlapio 
pasikeitimo, prasidėjusio nelemtin- 
tingais 1939 m. Rytų Europoje dar 
tebevyksta judėjimas. Spėjama, kad 
š. m. kovo ir balandžio mėn. iš Esti
jos ištremta 47-.000 žmonių. Iki šiol 
Iš Estijos prievarta išgabenta pusė 
krašto gyventojų. Vargų kitaip yra 
ir Latvijoje. Neseniai Vašingtone 
Lietuvos pasiuntinys pareiškė, jog 
Lietuvos kraštas netrukus įgaus sve
timą etnografišką veidą. Kas vyksta 
Rytų Prūsuose ir anapus Oderio vo
kiškuose kraštuose, visiems yra ži
noma. Iš Lenkijos, į rytus nuo Rib- 
bentropo linijos, iškelta beveik 2 mi
lijonai gyventojų.

Krimo totoriai, Kaukazo tautelės, 
Volgos vokiečiai buvo priversti ke
lionei Į Rytus. Nuo 1948 m., praėjus 
trims metams nuo sovietinimo pra
džios, Karpato-Ukrainoje neužtinka
mi vietinės kilmės gyventojai.

Neapgyventi plotai, išėmus sky
stai kolonizuotus buv. vokiškus kraš
tus, niekur nesusidarė, ir yra aišku,

atsitikimuose reikalas sukasi apie 
slavus, Europos rusus, kurių atsi
kraustymas negalima sakyti, kad ne
būtų panašus Himmlerio idėjoms 
vyraujančios rasės vadovaujančio 
sluogsnio išsiplatinimui.

Emigrantai yra komunistai, ir 
Kremlius jų ištikimumo dėka gali 
kurti. Partijos nario knygelė yra 
svaresnė už pasą. Minėtų kraštų įpi- 
lietinimo įstatymai taip pritaikinti, 
kad keičiant pilietybę keičiama ir 
pavardė.

Straipsnio pabaigoje daroma iš
vada, kad Rytų Europos tautų krau
styme ryškėja vienintelis, ypatingai 
būdingas bruožas, iš kurio jau gali
ma spręsti, jog siekiama dvejopo 
tikslo: pirma, užsimota sunaikinti iki 
šiol marga, bet tradiciniai vienu ar 
kitu būdu organiškai suaugusi etno
grafinė struktūra, kuri, apgyvendi
nus azijatus, kultūriškai visai pasi
keičia; antra, veržiantis į centr. Eu
ropą ir Balkanų valstybes rusiškai- 
slaviškam komunistų partijos elitui, 
keičiami politiniai pagrindai ir rea
lizuojami prieš 1914 m. europiečius 
slėgę panslavizmo sapnai.“ V.

RYŠKĖJA TRIESTO VEIDAS
Jvykusieji Triesto savivaldybių 

rinkimai parodė, kad miestas, kaip 
sako Italijos ,užs. reikalų ministeris, 
politiškai ir etniškai yra itališkas. Iš 
paduotų 168.610 balsų 149.132 yra 
proitališki. Partijos, kurios pasisakė 
už Triesto grąžinimą Italijai, surinko 
63,5% balsų. Išskyrus komunistinę

Dillingeno lietuviu stovyklai, 
kuri, kaip jau dabar paaiškėjo, 
stovyklų likvidavimo atžvilgiu 
pasilieka viena iš pačių pasku
tiniųjų, skubiai reikalingas 
etatinis

LIETUVIS GYDYTOJAS
Sąlygos geros. Persikėlimo 

formalumai nesudarys jokių 
sunkumų. Kreiptis į LTB Dil
lingeno Apylinkės Komitetą, 
(13b) Dillingen/D., DP Ludwig 
Camp.

Leidžiama „Lietuvos Istorija"
STOKIME VISI I TALKĄ SlĄ 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 kabia 
16.— DM.

Užsisakymo sąlygos:
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo

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

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

Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant ušį^ 
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 užsakytoja* išvyk
damas paliks savo adresą.

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

Leidykla P ATRIA
FELLBACH b. Stuttgart 

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26

kad pirmyn, J ištremtų gyventojų 
vietą, tremiami veržiasi azijatai. 
Kolchozai apie Gardiną, Vilniaus ir 
Baravovičių gyventojai šiandien yra 
šimtu nuošimčių totoriai ir kazokai. 
Lvove girdis daugiau turkmeniškai, 
negu lenkiškai kalbant. Rygoje ir 
Taline kas antras sutiktas gatvėje 
yra siauraakis. Besarabija ir Molda
viją virtusios Azijos provincijomis.

Be to, dar vyksta kitas, iki šiol 
mažai žinomas, turįs realizuoti ilgai 
siektus panslaviškus sapnus. Nuo 
1945 m. Bulgarija suteikė pilietybę 
20.000 rųsų, 150.000 gavo Lenkijos ir 
100.000 Rumunijos pilietybę. Šiuose

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūrą 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 nž 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% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 8,- DM, už
sienyje 4,- DM. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: VerlagsanstaM Mana, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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DP studentai gali gauti stipendijas
SAUJA NAUJIENŲ iŠ PENACOOK'O STOVYKLOS

Taip jau likimo buvo lemta, kad 
Jūsų nuolankiausias korespondentas, 
iš vienos stovyklos išropojęs, ūmai 
atsirado kitoje. Šiuo atveju NEW 
HAMPSHIRE, vienoj gražiausioj JAV 
vasarviečių, kur dirbdamas ameri
kiečių „boys“ stovykloje, laukia 
mokslo metų pradžios, o su ja — sti
pendijos ... Todėl pirmiausia sku
binuosi painformuoti DP lietuvius 
studentus, tikrai pasiryžusius studi
juoti J.A.V-se ar Kanadoje ... Neži
nau tankumynuose gyvendamas, gal 
kartais apie tai, ką čia rašysiu, jau 
painformavo studentų atstovybės 
įgaliotiniai ar visokios Švietimo Va
dybos bei Kulfuros Tarybos, bet su
žinojęs informuoju. Studentai ar. abi
turientai, o j JAV ir gimnazistai, no
rėdami pasinaudoti šia gal vienintele 
galimybe, turi kuo skubiausiai sėsti 
rašyti savo curriculum vitae. Joje 
aprašyti save, šeimą, išeitą mokslą, 
bėgimą nuo komunistų, o gale nuro
dyti, ką nori studijuoti. Daugiausia 
šansų turi humanitarai, nors turi 
bandyti ir kiti. Pirmenybė suteikia
ma našlaičiams. Prie C.V. (gyvenimo 
aprašymo) pridėti dvi savo nuotrau
kas. Norintieji i J.A.V-bes, kuo sku
biausiai siunčia tai šiuo adresu:

Mr. William Sudduth, 
The Committee To Aid H. Students,

shire ir Nebraskos universitetų. O 
kad studentai DP turėtų kur atvykę 
apsistoti, TUFT koledžo religinio fa
kulteto dekanas Dr. John H. Rat
cliff paskyrė jiems savo 75 akrų 
farmą, pats išsikraustydamas pas 
kaimynus. Joje fakulteto studentai, 
savanoriškai dirbdami, Įrengė ben
drabučius vyrams ir mergaitėms — 
Rytų Europos pabėgėliams praleisti 
vasaros atostogas, suteikiant gali
mybę šiek tiek užsidirbti pinigo.

Ir čia nebuvo apsieita be Mr. Sud
duth. Jis suorganizavo visą rinklia
vą šiai stovyklai remti. Prie jos pri
sideda: universitetai, visų religijų 
bažnyčios, net ir negrų bei žydų, 
baptistų, unijistų ir visokių ten ki
tokių. Svarbiausią indėlį pasižadėjo 
įnešti CHS ir NCWC. Joje būsią 
įvairiausių tautybių: rumunų, lenkų, 
jugoslavų, latvių, ukrainiečių, vengrų 
ir lietuvių studentų. Stovykla tęsis 
iki mokslo metų pradžios — rugsėjo 
1—15 d., kada DP studentai išvaži
nės po koledžus. Laimingesnieji DP 
studentai, be šitos, yra skirstomi į 
vasaros stovyklas. Čia jie gauna ne 
tik kad labai gerą maistą, bet dar ir 
normalų atlyginimą.

Mūsų gimnazistai ir studentai,

kurio galėtų gauti buto garantijas 
JAV, turėtų kreiptis į prelatą Bal- 
kūną, Maspheto (N.Y.) kleboną; adre
so duoti tačiau negaliu. Mgr. turįs 
surinkęs bene 7 stipendijas, bet nie
kur negalįs gauti buto garantijų...

Gi studentai, norintieji gauti sti
pendijas Kanadoje, turi kreiptis į 
Mlle de Blonay, Individual Resettle
ment Officer, Resettlement Division, 
400 IRO, HQ., B.A.O.R. 15, British 
Zone, Germany. Kaip Interna
tional Student Service ofj 
Canada sekretorė pažymėjo, šios | 
organizacijos stipendijos būsiančios; 
duodamos tik vis dar Vokietijoje te- I 
besantiems moksleiviams. Tuo tarpu Į 
amerikiečiai gelbsti ir vieniems iri 
kitiems.

Svarbiausia — jokiu būdu nedel
sti ir kreiptis kuo skubiausiai. Kitos 
tautybės mus jau pralenkusios!

Iš studijuojančių ir besimokančių 
lietuvių amerikiečiai susidaro tikrai 
gerą nuomonę. Vien tik N.Y. — Co- 
lumbijos Universitetą baigė kalbi
ninkė p. PAJAUJYTE; kaip pirmieji 
mokiniai baigę „High school’es“ ga
vo stipendijas — brolis ir sesuo MA
CIŪNAI: vienas architektūrą, kitas 
muziką; ČERNIUS jr. ir kiti.

Alintu

LrJl. V. K. JONYNAS darbo mciu

17 East 87th Street, 
NEW YORK 28, N.Y,, U.S.A.

Šis asmuo, buvęs aukštas UNRRA 
valdininkas, yra padėjęs jau ne vie
nam šimtui DP študentų patekti į 
JAV universitetus. Pastarieji gi tie
siog visi be išimties, prasimušę į ge
rųjų studentų eiles, patraukė JAV 
koledžų ir universitetų dėmesį taip, 
jog Mr. Sudduth nespėja dalyti siū
lomų stipendijų... Gal išsireiškiau 
per stipriai „nespėja“, bet paskuti
nėmis žiniomis, Texaso Universite
tas pasiūlė DP studentams 25 stipen
dijas, „garsiosios“ Louisianos — 10, 
Dortmouth — 12. Po tiek pat netru
kus laukiama iš Maine, New Harm-

Du pešasi - trečiasis laimi
AP iš Washingtono praneša apie 

gautą iš Atėnų valstybės departa
mento pranešimą, kuriame sakoma, 
jog dėl maršalo Tito atskilimo nuo 
kominformo graikų kariuomenė įgau
nanti persvarą lyginant su komun. 
gaujomis.

'Komunistinių bandų kovos jėgos 
sumažėjusios iš 25.000 iki 18.000, ku
rių tarpe esą moterų iki 4O“/o. Dalis 
yra ir vaikų, kurie yra paimti iš Bal
kanuose surengtųjų stovyklų, į ku
rias komunistai buvo prigabenę iš 
Graikijos.

Stalinas - karo nusikaltėlis
PAREIŠKĖ VOKIEČIŲ SOCIALDEMOKRATAS SCHUMACHER

AP praneša iš Vokietijos, kad dr. 
Kurt Schumacher, Vakarų Vokieti
jos socialdemokratų partijos vadas, 
premjerą Staliną pavadinęs „karo 
nusikaltėliu“. Kalbėdamas partijos 
susirinkime, kur dalyvavo 75.000 as
menų, dr. Schumacher smarkiai kri
tikavo Sovietų Sąjungą ir jos poli
tiką Vokietijoj. Jis pareiškė: „Stali
nas yra didžiausias karo krimina
listas greta Hitlerio! Komunizmas 
yra ne kas kita, bet fašizmas raudo
nai nudažytas,“ šaukė Schumache- 
ris: „Komunistams padėjo Vakarų 
klaidos, padarytos Vokietijoje.“ Jis 
neatsisakė priekaištų ir bažnyčiai,

Tankiausiai muzulmonų gyventos 
vietos Sovietų Sąjungoje esančios 
išvalytos: muzulmonai ištremti, o jų 
vietoje apgyvendinta rusai. Karo 
metu jie buvę mobilizuoti ir karia
vę Sovietų pusėje, po laimėto karo 
jiems belikusi tik vergija ir mirtis. 
500.000 karo belaisvių, kurie patekę 
į rankas Vakarų Sąjungininkams, at
sisakę grįžti namo, nenorėdami vėl 
vilkti sovietinio vergijos jungo.

Jugoslavija sumažinusi spaudimą 
i Graikiją, nors vis dar talkininkauja 
banditams. Dėl paskutinių banditų 
jėgų susilpnėjimo ir stipresnio Grai
kijos veikimo esą jau sugrįžę per 
100.000 pabėgėlių graikų į savo gy
venamas vietas, iš kurių dėl komu
nistų teroro buvo pabėgę. Grįžę pa
bėgėliai yra suorganizuoti į ginkluo
tus būrius, kurie jau patys pajėgs iš 
dalies apsisaugoti nuo komunistinių 
bandų.

Paskutiniu metu pabėgėlių buvo 
susidarę per 700.000 ir todėl tai buvo 
kraštui didelė našta. Komunistų ir 
jų šimpatikų, kurie yra taip pat pa
bėgę, skaičiuojama iki 15.000.

Komunistinių bandų kovos mo
ralė esanti smarkiai nusmukusi po 
to, kai Tito pradėjo ginčą su komln- 
formu, kai išmetė jų vadą generolą 
Markos ir kai komunistai buvo pa
siūlę Graikijos dalį inkorporuoti į 
Makedoniją.

Iš Jugoslavijos radijo siųstuvas, 
kurį paudojo komunistų bandos, per
keltas į Bukareštą. Graikijoje vei
kia 225.000 ginkluotų vyrų armija. 
Iš viso tai veda prie visiško Mas
kvos užmačių bankroto.

Norvegai ruošiasi

V. K. Jonyno paroda Paryžiuje
PARODĄ ATIDARYS PRANCŪZŲ MINISTERIS RENE CAPITANT

Lietuvių dailininkai tremty yra 
išvystę labai plačią veiklą. Kaip ži
noma, šiuo metu Amerikos lietuvių 
pastangomis New Yorke yra organi
zuojama Lietuvių Dailės Paroda, o 
Valstybiniame Grafikos Muziejuje 
Romoje visą mėnesį bus atidaryta 
Aleksio Rannito suruošta Jonyno- 
Petravičiaus-Wiiralto paroda. — Pa
ryžiuje, kur neseniai savo darbus 
buvo išstatęs vienas gabiausių lie
tuvių tapytojų Vytautas Kasiuliš, 
sulaukęs gražių atsiliepimų bei 
prancūzų spaudos pripažinimo, greit 
įvyks nauja lietuvių meno manife
stacija. Galerija Ariel (1. Avenue 
Messine, Paris 8) birželio 24 dieną 
atidaro mūsų žymaus grafiko Vy
tauto Kazio Jonyno apžvalginę 
parodą. Iš viso bus išstatyta 90 gra
viūrų bei piešinių. Parodą atidarys 
prancūzų ministeris Renė Capitant. 
Ją organizuoja žinomo savaitraščio 
„Arts“ redaktorius ir meno istori
kas, prancūzų parlamento narys Ja
ques Lassaigne. Skoningai išlei
stame galerijos Ariel kataloge mes 
skaitome šiuos J. Lassaigne žodžius:

„Lietuvių medžio raižytojas Vy
tautas Kazys Jonynas, kurio pir
muosius grafikos darbus 1935 m. bu
vo išstačius! galerija Zack, šiandien

karui

mums pateikia užbaigtą kūrybą. Šis 
menininkas jau nuo savo pirmųjų 
kūrinių buvo suviliotas medžio — 
tos nuo nepamenamų laikų pagrin
dinės medžiagos baltų ir šiauriečių 
kultūrose. Jis žino, jog kieta disci
plina, kurios reikalauja jo darbas — 
graviūra ir drožinys, ąįycria pla
čiausias galimybes drąsiai ir plačių 
mostu patraktuoti gamtos didybę bei 
esminius žmogiškuosius jausmus. (Jo
nynas sugeba išgauti iš medžio sun
kius tonus, kaip jo krašto piemenų 
ir žemdirbių gyvenimas; kai jis vaiz
duoja gimtąją žemę, jo priėjimo prie 
kūrinio rodo apimtį ir patrauklumą 
tikro išjautimo.

Neskaitant jo kaip mokytojo vei
klos dailiųjų menų srityje bei jo 
įnašo savo krašto istorinių paminklų 
apsaugos tarnyboje, Jonynas jau yra 
realizavęs labai svarų kūrybinį dar
bą. 1937 m., kaip grafikas ir plakatų 
meisteris dalyvaudamas tarptauti
nėje parodoje, jis išnešė pripažini
mą; daugelis Europos kraštų jam yra 
skolingi padėką už labai gražiu* 
pašto ženklus. Bet kaip tik akivaiz
džiai graviūrose — ši paroda patel
kia iš jų būdingiausias — geriausiai 
apsireiškia jo talentas. Savo pirmie
siems darbams jis ieško įkvėpimo 
viduramžių liaudiškose religinėse 
graviūrose; veikiai jo menas atsis
kleidžia didžios nacionalinės poemos 
— Donelaičio „Metų“ iliustracijose; 
jos iš naujo pasakoja lietuvių kai-

kuri siekianti jėgos.

FRA VERIAMOS DURYS TEISYBEI 
IEŠKOTI

Iš J.Tautų pranešama, kad bir
želio 17 d. J.Tautų Žmogaus . teisių 
reikalams ginti komisija 10 balsų 
prieš 4 ir trims susilaikius, atidarė 
duris paskiriems asmenims, grupėms, 
organizacijoms, kurie dėl žmogaus 
teisių gali pateikti skundus tiesiog 
komisijai. Iki- šiol tegalėjo skųstis 
tik suverenių valstybių žmonės. Ko
misija paprašė J.Tautas, kad tas 
klausimas būtu taikomas ir neegzi
stuojančioms vyriausybėms. Tačiau 
toji akcija dar reikalinga J.Tautų 
ekonominės ir socialinės tarybos pri
tarimo.

RUSIJOJE DIDŽIAUSIAS MUZUL
MONŲ VALYMAS

, AP iš Kairo praneša, kad Tur
kestano muzulmonų dvasiniai vadai 
apkaltino Rusiją dėl didžiausios antl- 
muzulmoninės akcijos po 2-jo pa
saulinio karo. Turkestano misijos 
šefas pareiškė, kad vid. Azijoje ir 
Sovietų užimtose srityse — Turke
stane, Kazakstane, Turkmėnijoje ir 
Krime — nelikę nė vieno gyventojo 
muzulmono. Muzulmonų teologijos 
Instruktoriai Sovietų Sąjungoje esą 
arba Išgabenti į Sibirą arba nuėję i 
pogrindinį veikimą.

Neseniai Norvegijos karo ministe
rija paskelbė instrukciją, kurioje nu
rodoma kariuomenei, kaip ji turi lai
kytis. Pirmiausia kariuomenė turi 
palaužti penktosios kolonos veiklą, 
kuri demoralizuojančiai veiktų kraš
to gyventojus. Ten įsakoma ir taikos 
metu jaunimą kariškai apmokyti ir 
sudaryti atsarginius vienetus.

Užpuolimu laikoma kiekvienos 
svetimos jėgos įsiveržimas Norvegi- 
jon. Penktosios kolonos sąvoka taip 
aptarta: „Norvegai ar svetimšaliai, 
kurie krašte dirba svetimos valstybes 
naudai: šnipinėja, atlieka kenksmin
gus veiksmus ir vykdo atentatus.“

Kiekvienas karininkas, gavęs pra
nešimą apie krašto užpuolimą, turi 
tuojau prisistatyti mobilizacijos šta
be. Krašto užpuolimas yra ženklu 
visuotinei mobilizacijai įvykdyti, nors 
karalius ar vyriausybė būtų patekę 
priešo nelaisvėn. Kiekvienas mobili
zacijos atšaukimas laikytinas priešo 
klaidinimu.

Užpuolimo metu visomis priemo
nėmis reikalinga pasipriešinti. Sun
kiausiose sąlygose ar priešui gresiant 
sunaikinti gyvenvietes, mūšiai turi 
būti tęsiami. Jei vyriausybė atsidu
ria priešo rankose, bet kuris įspėji
mas nutraukti karinius veiksmus 
laikytinas klaidinančiu.

Jei pasitraukimas yra būtinas, ka
rininkai savo dalinius tuojau turi

vesti į kitą kovos sritį, nežiūrint ji 
būtų savo ar net svetimoje teritori
joje. Jei Norvegija būtų visa priešo 
užimta, kovojantieji daliniai turi 
pasitraukti į svetimą teritoriją ir ten 
toliau vesti kovą. Nepamirština, kad 
karui prasidėjus tuojau reikia skai
tytis su penktosios kolonos veikla.

Sis parėdymas duotas, kad Nor
vegijos kariuomenė žinotų, kas dary
tina jai pasitraukiant. Tokio parė
dymo 1940 m. nebuvo. Pažymėtina, 
kad to parėdymo esmę sudaro atve
jis, kai karalius ir vyriausybė atsi
duria svetimoje teritorijoje. Supran
tama, kad ir šis parėdymas kariniu 
požiūriu nėra tobulas, nes vietiniam 
kariuomenės vadovui nelengva bus 
nustatyti parėdymą esant autentišku 
ar gautu iš svetimoj? nedraugingos

jėgos. Norvegijoje, kurioje gyvena
ma retai, susisiekimo ir sužinojimo 
tinklas nėra tankus, nelengva vieti
niam bus susiorientuoti dėl gauto 
parėdymo tikrumo. Reikia manyti, 
kad kariuomenei yra duotas slaptas 
įsakymas, kuriame išaiškinama pa
rėdymų perdavimo būdai ir šifrai.

Šio parėdymo paskelbimas dabar
tiniu metu yra gana įdomus reiški
nys. Ar tai nėra ženklu, kad ateities 
karinė katastrofa yra ne už kalnų? 
Juk kitu atveju Norvegijos vyriau
sybe nedarytų tokio žygio, kuris 
krašte sukuria nepaprastai įtemptą 
nuotaiką. Šio (sakymo paskelbimas 
yra daugiau negu alarmuojantis dėl 
ateities tarptautinių įvykių galimos 
raidos. G. Kymantas

Garantijų parūpinimo sunkumai
JAV besikurią tremtiniai lietu

viai skundžiasi, jog be galo-darosi 
sunku sudaryti naujas darbo ir buto 
garantijas, nors iš valdžios pusės jau 
nebėra beveik jokios kontrolės. Nėr 
kas daro. Susipratę tautiečiai padarė 
po keliolika, o pasiturintieji, netgi 
inteligentais save vadiną ir gyveną 
iš keliolikos kambarių namuose, nė 
daryti daugiau kaip po vieną kitą

nesileidžia į kalbas. Gi DP argi gali 
sudaryti garantiją, jei patys miega 
ant grindų. BALFe esą susirinkę jau 
daugiau kaip 350 prašančių garanti
jų, o nežiūrint gana aktyviai veda
mos propagandos per mėnesį ateina 
2—10 ir tos pačios būna vardinės.

Savotišką rekordistu yra tapęs 
kun. Cekavičius, sudaręs daugiau 
kaip 200 darbo ir buto garantijų..

miečių kasdienos gyvenimą. Taip 
pat pažymėtinos. atskiros didingų 
Nemuno peizažų arba senųjų, tikrai 
charakteringų paminklų graviūros. 
Iliustravęs „Die Leiden des jungen 
Werthers“, jis imasi įstabaus, ma
žiau pažįstamo Mėrimėe veikalo 
„Lokys“; pastarojo veiksmas vyksta 
Lietuvoje. Šiuo metu jis ruošia 
iliustracijas „Hamletui“ ir savo di
džiojo tautiečio O. V. Milašiaus sce
nos veikalui „Miguel Manara“.

Ši paroda pristato žiūrovui dali 
jo realizuotų darbų, kai kuriuos pro
jektus ir taip pat keletą exlibrisu, 
kuriuos Jonynas yra išraižęs savo 
draugams ir, kurie yra labai reto 
nuosaikumo ir skoningo niuansa- 
vimo.

V. K. Jonyno parodos metu kny
gų rinkoje pasirodys Editions Arts 
et Sciences išleista Prosper Mėrimėe 
lietuviškoji novelė „Lokys“ su ilga 
prof. Raymond Schmittleino įžanga. 
Šis nepaprastai liuksusinis didelio 
formato, 200 puslapių leidinys bus 
viena gražiausių tremty išleistų mū
sų knygų. Savo įžanginiame žodyje 
prof. Raymond Schmittlein V. K. Jo
nyną vadina didžiuoju Lietuvos me
nininku.

Tarp- kitko reikėtų pastebėti, jog 
lietuvių grafiko paroda vyks pasau
linio meno kritikų kongreso Pary
žiuje metu. E. Sir.
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