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zija reikalavusios, kad Sovietų

BIRŽELIO 14-15 DIENOMIS BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ 
I RUSIJA 1,3% VISOS LIETUVIU TAUTOS

Sąjunga įsipareigotų teikti pagalbą 
toms valstybėms, kurioms jos bu
vo davusios savas garantijas, bet 
pačios nenorėjusios prisiimti jokių 
įsipareigojimų gelbėti tas valsty
bes, kurios rūpėjusios Sovietų Są
jungai. Tai buvę Sovietų Sąjungos 
šiaurės vakarų pasienio Pabaltijo

JONAS RIMAŠAUSKAS valstybės. Be to, savo pagalbą So
vietų Sąjungai užpuolimo atveju

kuacija bei priverstinis darbas : 
prie apkasų kasimo yra palietę ; 
nevienodai visus Lietuvos terito
rijos gyventojus. Imant paskirais i 
apskritimis, pirmą vietą užima 1 
Kauno, Vilkaviškio, Šiaulių, Pa
nevėžio ir Marijampolės apskr. ■ 
Nacių okupacijos metais per ge- ] 
stapo įstaigas praėjo per 30.000 < 
politinių kalinių. Iš jų kalėjo iki i 
21.000 Lietuvoje (be Klaipėdos i 
krašto) ir per 9.000 Vokietijos ka
lėjimuose ir KZ. Žuvusiųjų skai
čius siekįa iki 6.000 asmenų. Pa
gal nepilnas žinias nacių SS vyk
domų pagromų metu Lietuvos 
miestuose, miesteliuose ir kai
muose buvo nužudyta iki 7.000 
lietuvių. (Alytus, Eišiškės, Prie
nai, Švenčionys ir kit. vietovės). 
Iš vokiečių sučiuptų ir nugin
kluotų 3.000 Lietuvos Vietinės 
Rinktinės karių daugiau kaip 300 
buvo sušaudyta dar Lietuvos te
ritorijoje, kad būtų „disciplinuo
tais“ likusieji. Vien tik Kauno 
kalėjime, traukdamiesi iš Lietu
vos, naciai sušaudė per 500 lietu-, 
vių kalinių. O kur žuvusieji dar
bininkai Vokietijoje ir prie ap
kasų kasimo nuo bombų ir kitų 
karo veiksmų?

Tai skaičiai, kurie mūsų atei
ties istoriko negalės būti pamiršti 
ir nepapildyti.

Po šitokios trumpos mūsų tau
tinės golgotos apžvalgos peršasi 
mintis pažvelgti ir į grynąjį bol
ševiko ir nacio veidą, kurį pil
nai gali nušviesti ir charakteri- . 
zuoti jųjų veiksmai. Iš gausus 
faktų rinkinio čia patieksime tik 
keletą:

1) . Bolševikų NKVD areštuotas 
C. iš T. kalintas viename Lietu
vos kalėjime. Prasidėjus rusų-vo
kiečių karui 1941 m. birželio mėn; 
kalinys C. buvo nužudytas. Pa
teiksime rastojo lavono žymes: 
ant kairės kojos žemiau sąnario 
smūgio žaizda, kraujas išsiliejęs. 
Abi rankos užpakaly surištos. Vi
sos galvos kiaušo siūlės sutrū
kusios, trūkimai pusiau ovalinės 
formos, zonduojant (matuojant 
žaizdų gilumą) matiklis eina per 
visą kaukolę, smegenys sūmaišy- 
ti. Paakiuose mėlynės.

2) . Nacių valdymo sistemoje

BIRŽELIO’mėn. 15. d. yra dvi
gubo liūdesio diena lietuvių 
tautai: 1940 m. birželio mėn. 
15 d. bolševikų kariuomenė 

smurtu okupavo mūsų kraštą 
ir įjungė j Sovietų Sąjungą, 
o metams praslinkus, 1941 m. bir
želio mėn. 14—15 d. d. tie patys 
bolševikai, naikindami mūsų tautę, 
pradėjo masiškai vežti mūsų žmo
nes į Sibiro taigas ir kitas žmonių 
naikinimo vietas didžiuliuose Ru
sijos plotuose.

Šių tragiškų lietuvių tautos die
nų mes esame gyvi liudininkai.

Mes pažinome taip pat nacių 
režimą mūsų krašte ir gerai su
prantame dabartinę mūsų tautos 
padėtį antrą kartą bolševikams 
okupavus ir' šiuo metu valdant 
mūsų kraštą.

Iš savo patirties mes galime 
Vakarų pasauliui užtikrinti, kad 
nacių Dachau, Mauthausenas, 
Stutthofas ir Auschwitzas toli at
silieka savo priemonėmis ir auko
mis nuo Kotlaso, Sorokiago, Vor
kutos, Kazakstano ir kitų taigose 
esančių vefgų stovyklų. ' . 
Stąi 1940—41 ir 1941—44 metų 
okupacinio laikotarpio mūsų kraš
to aukų balansas.

1941 m. birželio 14—15 d. d. į 
Sovietų Rusijos gilumą ištremta 
daugiau 38.600 lietuvių, iš kurių 
iki 30% sudarė nepilnamečiai, 
vaikai ir seneliai. Tai sudaro 1,3% 
visos tautos. Bolševikų kalėjimus 
yra perėję per 11.500 .politinių 
kalinių, kurie .įvairiais laikotar
piais buvo areštuoti tokiu santy
kiu: 1940. 7. 15 — 1940. 11. 1. lai
kotarpyje 57% bendrojo kalinių 
skaičiaus, 1940. 11. 1. — 1941. 3. 
1. laikotarpyje — 11% ir per li
kusius nepilnus 3 menesius, t. y. 
nuo 1941 m. kovo 1 d. iki tų pa
čių metų birželio 22 d. likusieji 
32% bendrojo kalinių skaičiaus. 
Iš jų per 2.000 asmenų buvo iš
gabenta iš NKVD kalėjimų Lie
tuvoje į Sovietų Rusijos gilumą 
ir daugiau kaip 5.000 nužudyta 
NKVD pareigūnų okupacijos lai
kotarpyje bei prasidėjus vokiečių 
— rusų karui. Tokiu būdu, pri
jungus 1941 m, mūsų turėtas par
tizanines aukas, trylikos mėnesių ___ ______ ___________,
laikotarpyje būsime netekę per ryškiai iškilo koncentracijos sto- 
49—51.000 asmenų. Prie jų prisi- vykių vaizdas. Ten milijonai Eu- 
jungia palaužtos sveikatos buvę ------ *-->-* -------- ------
politiniai kaliniai. , , ______ _ __ __ _

Tai viena medalio pusė. Pra- Auschwizto KZ per dujų kame- 
vartu pažvelgti ir i antrąją — ras yra praėję per 3,5 milijonų 
1941—44 metų nacių-okupaciją: aemenv,.- Jų ™<r»į ■-

Jau 1943 metų kovo mėn. skai- lietuvis kun. K. Daukantas.
tėme 22.000 asmenų, kurie buvo 3). Bolševikų NKVD areštuotas 
nacių -prievartos keliu išgabenti K. 1940 m. XI-sios armijos tri- 
j priverčiamuosius darbus karo bunolo sprendimu nubaudžiamas 
pramonės fabrikuose Vokietijoje, mirties bausme. Mirties bausmė 
Iki kiek prievartos darbams iš- įvykdoma 1941 metų kovo-balan- 
gabentų asmenų skaičius pakilo džio mėnesiuose. Prasidėjus rusų 
vokiečiams apleidžiant Lietuvos — vokiečių karui, lavonas atras- 
teritoriją — nenustatyta. Nacių tas Petrašiūnų senose kapinaitėse 
karinės vadovybės vykdyta eva- ^drauge su keliomis dešimtimis

ropos gyventojų baigė kančios 
valandas mirtimi. Vien garsiame

kitų NKVD likviduotų lietuvių 
patrijotų lavonų. ’ Iš lavono ma
toma, kad kalinys K., prieš įvyk
dant mirties bausmę, bolševikų 
buvo žiauriausiomis priemonėmis 
kankintas: .kūnas sumuštas, iš
sukta dešinioji ranka, veide ke
liolika durtuvo dūrių, dešinė au
sis nupiauta, krūtinėje kryžminis 
piūvis. Galutinai pribaigtas tri
mis pistoleto šūviais į galvą. .

durta žaizda 15 cm. gylio. Antra 
žaizda prie peties 5,10 cm. eina 
nuo paties sąnario iš priekio. Tre
čia žaizda iš užpakalio 33 cm.

Neatpažinto lavono Nr. 72 iš 
burnos vidaus su durtuvu išmai
šyta gerklė. Liežuvio nėra. Tarp 
akių ir nosies žaizda.

Tai tik keletas pasibaisėjimą 
keliančių faktų. O jų užregistruo
ta šimtai. Bet kas aprašys ir at-

norėjusios apipinti įvairiausiomis
sąlygomis, kurios ir pačią pagalbą.gubintu įnirtimu įsisiurbusi į gy- . ,

vybines mūsų krašto arterijas, dariusios labai iliuzorišką. Užgar 
geria paskutiniuosius kraujo la- " ‘ ’
šus. Ten vėl, kaip ir 1940—41 me
tais, tremtis, kalėjimai, karinių 
tribunolų mirties sprendimai ir 
atkakli NKVD ir partijos kova su 
laisvę ir lietuvio teises ginančiais 
kovotojų kadrais. Tai, ko neiš
plėšė iš gimtojo krašto nacių SS, 
išplėš NKVD, .tie, kuriems buvo

vęs. Sovietų Sąjungą taip pat Len
kijos atsisakymas įsileisti į savo 
teritoriją raudonąją armiją, even
tualiai einančią jos pačios ginti. 
Visuose savo pasiūlymų varian
tuose anglai reikalavę, kad Sovie
tų Sąjunga gintų visas 4 Pabaltijo 
valstybes nuo vokiečių puolimo, 
bet ji pati čia nenorėjusi prisiimti

KONCENTRACIIOS STOVYKLOS SOVIETU RUSIIOI, KURIOSE KENČIA IR MIRŠTA IŠTREMTI MUSU TAUTIEČIAI

Amerikiečių laikrašty „New World“ paskelbtas žemėlapis apie koncentracijos stovyklas „Gulag“ Sov. Rusijoje. Kiekvienas apskritimas vaizduoja 
koncentracijos stovyklų grupę, o penkiakampės žvaigždės — atskiras mažas stovyklas, Skaitoma, kad šiose Sov. Rusijos stovyklose yra laikoma 

, 14.000.000 žmonių.

asmenų. Jų tarpe randa mirtį ir

4). Nacių gestapo areštuota Jad
vyga Riaubaitė kalinama Vilniaus 
kalėjime. Tardymo .metu žiau
riausiomis priemonėmis kankina
ma, kad išduotų Lietuvos rezi
stencinio sąjūdžio narius. Ji e tai 
padaryti griežtai atsisako. 
m. g€o_i:„ 17 7i:„’_zll.
stapo nužudoma.

ryti griežtai atsisako. 1943 
gegužės 17 d. Riaubaitė ge-

Tel-5). Rainių miškelyje (prie 
šių) bolšeyikai yra nužudę Telšių 
kalėjimo kalinius. Štai neatpažin-. 
to lavono, turinčio eilinį Nr. 53, 
aprašymas. Liežuvis perplėštas. 
Kairėje pusėje krūtinės yra plėš
ta žaizda 15,25 cm; kraštas zon
duojant 20 cm. Taip pat žaizda 
iš kitos pusės. Iš kairės pusės, že
miau duobelės, nelygiais kraštais

žymės mūsų tautiečių kančias, 
kurių vienintelė ir paskutinė liu
dininkė buvo negailestingoji mir
tis? Kas išgirs brolių, motinų, 
sūnų ir seserų vaitojimus šiandie
ninėse Sibiro taigose ir paverg
toje tėvų žemėje sužeisto parti
zano pagalbos šauksmą?

Dvigalvio slibino, nuolatos puo
lusio mūsų tautą, viena galva jau 
nukirsta. Bet likusioji, su padvi-

lemta išvengti koncentracijos sto
vyklose nacių įtaisytų dujų ka
merų ir kartuvių, šiandieną su
siduria šu panašiomis priemonė
mis ne „Naujosios Europos“ bet 
„Europos Rojaus“ tiranijos prie
globstyje.

Praradome .ir tebeprarandame 
daug. Kas žino, kurių dar aukų 
iš mūsų bus pareikalauta, kol vėl 
laisva bus mūsų tėvynė ir tauta.

SOVIETAI PRISIPAŽĮSTA PABALTIJĮ 
OKUPAVĘ

S.

.BunHCKS H3 npoTOKD.ia M «

MCT.vOCt- UL1W1 
>, «/n«pT. rpao»«

ištrauka NKVD teismo sprendimo, kuriuo lietuvis N. 
N. kaip sočiallškai pavojingas asmuo nuteistas uždą, 
ryti koncentracijos stovykloj a&tuoneriems metams. 
Taip buvo nuteisti tūkstančiai lietuvių.

MES buvom pratę iš Sovietų 
Rusijos ir bolševikinių 
sferų girdėti pareiškimus 
apie tariamai laisvą Pabaltijo tautų 

prisijungimą prie „laimingųjų so
vietinių respublikų," apie „liau
dies išsivadavimą iš fašistinių 
prispaudėjų," girdėjome apie iš 
Rytų parvežtąją „saulę" ir daug 
panašių dalykų. Tik retkarčiais 
kaikur nugirsdavomę kad raudo
noji armija pagelbėjusi „prispaus
tai liaudžiai išsivaduoti." Dėl to 
yra įsi-dėmėtinas ir stebinantis 
naujas oficialus Sovietų Sąjungos 
pareiškimas, kuriame Pabaltijo, 
dalies Lenkijos, Bukovinos ir Mol
davijos užėmimas aiškinamas, kaip 
strateginė būtinybės iššaukta oku
pacija. Mūsų skaitytojams bus be 
abejo.įdomūs paties oficialaus pa
reiškimo žodžiai. Pacituosime juos 
tiek kiek jie liečia Lietuvą ir Pa
baltijį.

Kaip žinome, š. m. sausio mėn. 
gale JAV Valstybės Departamen
tas, bendradarbiaujant D. Britani
jos ir Prancūzijos ministerijoms, 
paskelbė pluoštą dokumentą, pa
vadintą „Nazi-Soviet Relations 
1939—1941“ (Nacių ir Sovietų san
tykiai 1939—1941). Ten buvo pa
skelbta daug. Kremliui nemalonių 
faktų, jo oficialių žmonių pasisa
kymų iš kalbamojo laikotarpio, 
kai veikė Molotow-Ribentropo

l ydraštis, prided mas prie bylos, siunčiant pasmerk- paktas ir mums taip, gerai žinomi 
I koneentrae Jos stovyklą. . jo slap,!eji protokolai, lietę įtakų

sferų pasidalinimą. Pasijutusi

• BcnpantMiHo- ■
■35: S’lS-J“

jokių įsipareigojimų. Pačios 
valstybės pagal britų siūlymą 
pat turėjusios likti laisvos nuo bet 
kokių įsipareigojimų Sovietų Są
jungai (32, 34 psl.)

Visa derybų eiga Sovietų Są
jungą dar kartą įtikinusi D. Bri
tanijos ir Prancūzijos nenoru imtis 
bendrų priemonių agresijai sulai
kyti. Kadangi D. Britanija tuo pa
čiu metu dar vedusi derybas su 
Hitleriu, tad Sov% Sąjunga atsisto
ju^ prieš dvi išeitis: arba priimti 
Vokietijos pasiūlytą -nepuolimo 
paktą ir išlošti laiko geresniam 
pasiruošimui prieš eventualią 
agresiją, arba leisti, kad karo 
kurstytojai ją izoliuotą tuoj 
įtrauktų į ginkluotų konfliktą su 
Vokietija. Ji pasilikusi, žinoma, 
pirmąją išeitį. Ji buvusi priversta 
taip padaryti dėl priešiškos D. Bri
tanijos ir Prancūzijos politikos, 
kaip kad 1918 rt. buvusi priversta 
pasirašyti Brastos taikos sutartį.

Pestebėtina, kad visoms šitoms 
tezėms ir vakariečių’„nuodėmėms" 
įrodyti informacijos biuro yra nau
dojamas labai būdingas, sovietiš
kai, matyti, labai moksliškas meto
das. Čia, būtent .remiamasi ištrau
komis iš kai kurių D. Britaniją

tos 
taip

skandžiai paliesta, Maskva - tuo
jaus pasigyrė turinti dar daugiau 
ir įdomesnių dokumentų, kurie 
paskelbti (rodysią, kad tikrieji 
karo kaltininkai buvę vakariečiai, 
kurie dabar labai negražiai elgiasi, 
šmeiždami Sovietų Sąjungą, pa
kėlusią sunkiausią karo naštą. Ne
seniai Sovietų Sąjungos .Informaci
jos Biuras paskelbė ano amerikie
čių leidinio „atitaisymą", pavadin
tą „Istorijos klastotojai".

Vokiškai šis „atitaisymas"
paskelbtas Berlyne: Geschichts- liečiančių vokiškų dokumentų, o 
faelscher (Eine historische Richtig- Sov. Sąjungos politika ryškinama 
stellung), veroeffentlicht vom In- Molotovo arba Stalino viešais pa- 
formationsbuero der Sowjetunion, reiškimais spaudai arba partijos 
Verlag „Taegliche Rundschau", suvažiavimams. Inf. B., matyti, pa - 
Berlin, 62 psl.

Informacijos Biuras pirmiausia 
bara amerikiečius, kam jie savo 
dokumentų rinkinį paruošę be jų, 
kam.......................  ' ’
darni 
darni
?3a.s^ ‘ «!«’ tusi, nereiKetų jo iroamen, nei
kojų pastatę ir padėję jai apsi- autortųteJ šaukiantis. Tur
rrt n Iz-111 r\ H ontrl.ąl nrąYirn7ą> ir _but, nepatogu juos skelbti be pa

taisų, o taisyti negalime, nes tuos 
pačius protokolus turi ir €>. Brita-

_ nijos užsienių reik, ministerija. 
Tikras vargas . .

Sovietų Sąjungos politika po

klastoję istoriją, pavaizduo- 
tik karo laikotarpį, apleis- 
pasirengimą karui. Jis sten- 
įrodyti, kad Vokietiją ant

miršo, kad šitie „nekaltų avinė
lių" pareiškimai pasauliui seniai 
žinomi ir kad amerikietiškasis lei
dinys operuoja visiškai kitokios 
vertės medžiaga. O kodėl negali
ma buvo, pav., paskelbti, kad ir 
derybų su D. Britanija protokolų? 
Juk „nekaltumas" tuojaus maty
tųsi, nereikėtų jo įrodinėti, net

ginkluoti anglai, prancūzai ir 
Amerikos kapitalas, kad Vokietija 
buvusi stiprinama, kaip jėga, tu
rinti sutriuškinti Sovietų Sąjungą, 
kad visos pastangos buvę deda
mos Sovietų Sąjungai izoliuoti, 
kad ir 1938 m. rudens Muencheno .
susitarime viskas buvę paaukota Molotovo-Ribentropo pakto suda- 
reichui, kad tik nukreiptų jį prieš rymo yra aiškinama ir pateisinama 
Sovietų Sąjungą. 1939 m. vasaros kaip „Rytų fronto" sudarymas. Per 
derybos su D. Britanija iširusios tą laiką-Sovietų Sąjungai pasisekę 
dėl to, kad D. Britanija ir Prancū- savo sienas nukelti toli į vakarus,

kad ten sukliudytų į rytus žygiuo
jančias Hitlerio armijas. Dėl to 
puolimas prasidėjęs ne nuo Nar- 
vos-Minsko-Kievo, bet kelis šim
tus kilometrų į vakarus nuo tos 
linijos. Čia Inf. B. aiškinimuos 
prasideda ir Pabaltijo okupaciją 
liečię dalykai.

Pirmiausia Sov. Sąjunga pasirū
pinusi užimti .„Lenkijos ponų“ 1920 
m. okupuotas vak. Gudiją ir vak. 
Ukrainą. Tai buvę atlikta sovietų 
armijai 1939.1X.17 peržengus Len
kijos sieną. Reikėję skubėti, kad 
tų žemių neužimtų vokiečiai. „Po 
keletos dienų Sovietų Sąjungos 
vyriausybė su Pabaltės valstybė
mis sudarė abipusės pagalbos 
sutartis, kuriose buvo numatyta į 
Estiją, Latviją ir Lietuvą įvesti So
vietų armijos įgulas ir įrengti jose 
sovietų aerodromus ir laivyno 
atsparos taškus."

Aptarus saviškai karą su Suo
mija, daroma išvada, kad ir ten • 
kilniadvasiškai. buvę prisijungta 
tik tai, kas buvo reikalinga numa
tomo karo pasirengimams.

„Tačiau tai dar nereiškė, kad 
kūrimas „Rytų fronto" — nuo Bal- # 
tijos iki Juodųjų jūrų — jau būtų 
buvęs baigtas. Su Pabaltijo valsty
bėmis buvo sudarytos sutartys, bet 
ten dar nebuvo Sovietų kariuome- 
nės(l), kuri būtų galėjusi perimti 
gynimą. Moldavija ir Bukovina 
formaliai vėl buvo sujungtos su' 
SSSR, bet taip pat ir ten nebuvo 
sovietų kariuomenės, kuri galėtų 
perimti gynimą. 1940 m. birželio 
vidury Sovietų kariuomenė įžygia
vo į Estiją, Latviją ir Lietuvą. Bir
želio 27 d. Sovietų kariuomehė 
taip pat įžygiavo į Bukoviną ir 
Moldaviją, kurias Rumunija nuo ' 
SSSR buvusi atplėšusi po spalio 
revoliucijos. Tuo būdu prieš Hit
lerio agresiją nukreipto „Rytų 
fronto" kūrimas buvos atbaigtas 
nuo pat Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Vadovaujantieji Anglijos ir Pran
cūzijos sluogsniai, kurie dėl šiaip 
sukurto „Rytų fronto" SSSR kolio- 
ję agresorium, nesuprato,, kad jis 
suvaidinasiąs lemiamą vaidmenį . 
persilaužimui karo prieš Hitlerio 
tironiją demokratijos laimėjimo 
naudai.

Jie nesuprato, kad tai nebuvęs 
reikalas pažeidimo ar nepažeidimo 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Lenkijos nacionalinių teisių, 
bet kad organizuojant laimėjimą 
prieš hilterinius fašistus, reikėję 
sukliudyti šitų kraštų pavertimą 
beteisėmis hitlerinės , Vokietijos 
kolonijomis. Jie nesuprato, kad 
buvo reikalo Vokietijos kariume- 
nės veržimuisi visur, kur tik gali
ma, sudaryti kliūčių, įrengti gyni
mosi pozicijas, o, perėjus į prieš- 
puolius, ją sumušti ir tuo būdu 
tiems kraštams suteikti normalaus 
vystymosi galimybes. Jie nesu
prato, kad laimėti prieš Hitlerio 
agresiją kito kelio nebuvo." (48— 
49 psl.)

„Betgi tą patį tenka pasakyti ir 
apie veiksmus SSSR vyriausybės, 
kuri iki 1940 m. vasaros prieš Hit
lerio agresiją organizavo „Rytų 
frontą" ir savo kariuomenę perkė
lė kuo toliau į vakarus nuo Lenin
grado, Maskvos ir Kijevo. Tai bu
vo vienintelė priemonė nekliudo
mam vokiečių kariuomenės žygiui 
į rytus užkirsti kelią, įrengti stip
rias gynimosi pozicijas, o paskui 
pereiti į priešpuolį įr kartu su są
jungininkais Hitlerio kariuomenę 
sumušti, o tuo būdu sutrukdyti, 
kad taiką mylinčios Europos ša
lys, jų tarpe Suomija, Estija, Lat
vija, Lietuva ir Lenkija, nepasi
darytų Hitlerio kolonijomis. Tik 
demdkratijos priešai arba pamišė
liai galėtų šituos Sovietų Sąjungos 
veiksmus pavadinti agresija".

Daugiau tokių bolševikinio žo
dyno perlų nebeieškosim ir toli
mesnio „Rytų fronto" tezės pagrin
dimo bandymų nebeseksim, nes 
apie mus ten jau nieko nauja ne
bepasakoma. Baigiant tenka tik 
pabrėžti, kad Vašingtone pasiro
džiusio rinkino dokumentų kalba 
Kremlių, matyti, laibai sujaudino, 
Negalėdamas kaip kitaip patei
sinti savo 1939—1940 m. agresyvių 
veiksmų, kuriuos tie dokumentai 
prikišamai parodo, Kremlius metė 
savanoriško Pabaltijo tautų prisi
jungimo tezę ir nori paveikti JAV 
ir kitų kraštų visuomenę „Rytų 
fronto" organizavimo teze. Krem
lius, mat, žino, kaip labai verti
namas tas frontas buv. karo metu 
ir kaip jis prisimenamas dar ir 
šiandien. Dėl to brošiūroje ir tas 
vakarietiškas terminas visur var
tojamas. Tik kažin ar daug ką šis 
manevras paveiks. Juk kiekvie
nam kils klausimas, o ką Sovietų 
Sąjunga su tais tik „strategiškai" 
svarbiais kraštais padarė po karo?

1
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Auriburfo lietuviai vokiečių Dievo Kūno procesijoje

apsispręsti. Jei jis eina kartu su 
savo draugais slavų komunistais 
— jis veikia už Triesto prijungimą 
prie Jugoslavijos. Savo tautiečių 
akyse jis.yra išdavikas. Vienok 
daugelis italų darbininkų priklauso 
komunistų partijai ar net UAIS— 
italų — slovėnų antifašistinei uni
jai. Nors komunistų partijos narių 
skaičius Trieste tesiekia vos apie 
8 000, beveik visa slavų mažuma 
Trieste balsuoja už komunistus, 
duodama partijai 25—30% visų 
balsų.

Tiesa, slavų-tarpe irgi yra anti- 
komunistų ir jų skaičius, dėl 
nuolatinio bėgimo iš Jugoslavijos, 
nuolat didėja, bet ši grupė dėl la
bai aiškių priežasčių yra tyli. 
Pereitais metais jie leido slovė
nams laikraštį „Demokracija", bet 
jo leidėjas buvo Tito agentų pa
grobtas ir nuvežtas į jugoslavų 
zoną, kur jis, paskutiniomis žinio
mis, buvo pakartas. Ištisa jugo
slavų agentų ir slaptosios polici
jos armija laiko Triesto slavų 
bendruomenę Tito replėse. Muši
mais, pagrobimais (pasinaudojant 
greitosios pagalbos mašinomis) ir 
kitais teroro būdais komunistai vi
sai užvaldė slavišką mažumą.

mone, nors. trys iš vienuolikos 
narių (S.S.S.R., Lenkijos ir Pran
cūzijos reprezentantai) užėmė to- 
Kią pačią, kaip ir Lie, poziciją. 
Taryba nepasinaudojo savo gen. 
sekretoriaus inicijatyva, ir persų 
byla Taryboje buvo ' "
spręsta.

Vienas pagrindinis 
tautinės politikos 
pastangos nutraukti 
santykius tarp Franco Ispanijos ir 
likusio pasaulio. Nesvarstant -“to, 
kiek Franco yra vertas pasmerkimo, 
reikia pabrėžti, kad toks, būtent, 
metodas su juo susitvarkyti yra 
mėgiamiausia sovietų idėja, o Lie 
daug kartu parodė, kad visiškai 
ją paremia. Savo 1947 m. apyskai
toje pasmerkė jis faktą, kad ši 
problema nebuvo dar „patenkina
mai" išspręsta. Tačiau jis nenorė
jo priminti, kad sovietų delegatas 
vienos dienos būvyje tris kartus 
pavartojo veto teisę, kad Franco 
atžvilgiu Saugumo Taryba nepa
darytų kitokio, nei sovietai norė
jo, nutarimo.

Gen. sekretorius Lie betgi užėmė 
kitokią poziciją, kai jam parūpo 
pamokyti Dėdę Šamą. Tų metų 
kovo mėn, jis pareiškė Saugumo

teigiamai iš-

sovietų tarp- 
tikslas yra 
diplomatinius

Triestas - III ftasaututia kata Dowlas?

LAISVOJI Triesto Teritorija — 
mažytis plotelis prie Adrijos 
jūros — tapo įkurta 1947 me
tų rugsėjo 15 d. Triesto teritorijos 

350.000 gyventojų, kurie visai ne
norėjo tapti „nepriklausomi", to 
įvykio visai nešventė. Mažoji val
stybėlė yra iš rytų pusės apsupta 
Jugoslavijos, okupavusios dalį 
buvusios Italijos ir Triesto terito
rijos, o apie 10.000 amerikiečių ir 
britų karių, stovinčių aplink Tries
tą, saugo naujagimį nuo galimo 
kalnų plėšiko pagrobimo.

Triestas yra dinamitas šių laikų 
pasaulio politikoje. Siame svar
biame Italijos uoste, nuo pat II 
Pasaulinio karo pabaigos, Rytai ir 
Vakarai stovi viens prieš kitą at
virai nesutardami.

1945 metų gegužės 1 d. „marša
lo" Tito kariuomenė užėmė Tries
tą, kuris pagal ankstyvesnį susi
tarimą turė'jo priklausyti anglų- 
amerikiečių okupacinei zonai. Tuoj 
po to Naujosios Zelandijos kariai 
įžygiavo į miestą, nežiūrėdami į ju
goslavų linijas. Nebuvo iššautas 
joks šūvis, bet situacija buvo 
įtempta. Tito atsisakė pasitraukti 
iš Triesto. 43 dienas jo daliniai 
vedė terorą gyventojų tarpe — iš 
8000 Italijos piliečių, kurie buvo 
suimti, tiktai apie kelis buvo gauta 
žinių . . .

Pagaliau anglų-amerikiečių ulti
matumas privertė įsiveržėlius iš
sinešdinti, dr 1945 metų birželio 14 
d. buvo sudaryta alijantų karinė 
gubernatūra. Kelis kartus nuo to 
laiko jau atrodė, kad Rytai ir Va
karai susikibs.

Šiandien šis pavojus dar nėra 
praėjęs. Nors Tito ratifikavo Itali
jos taikos sutartį — 1947 metais — 
pagal kurią sukuriama Laisvoji 
Triesto Teritorija, jis niekad ne
palaidojo savo svajonių apie ju
goslavišką Triestą.

Nedaugelis Triesto piliečių re
mia šį1 jo norą. Slavų mažumą 
Triesto mieste tesudaro vos 15 
procentų, o visoje Triesto Teritori
joje — apie 30 procentų visų gy
ventojų. Bet „maršalui" tai yra 
reputacijos klausimas. Jugoslavi
jos vaikai yra mokomi, kad Tries
tas priklauso slavams, o .formuo
jantis Balkanų federacijai, kuriai 
vadovauja Belgradas, neatrodo, 
kad Tito taip lengvai atsisakytų 
nuo to didžiausio ir geriausio 
uosto Balkanuose.

Šiuo metu „geležinė uždanga" 
nusileidžia čia pat už Triesto. Čia 
kelią užtveria du barjerai: baltai 
raudonai dažytas — kurs žymi 
Vakarų įtakos ir jėgos ribą, ir — 
keliais metrais toliau — kitas, sau
gomas Jugoslavijos kareivių su 
sovietiškomis žvaigždėmis unifor
mose, rodančių kaip toli Maskva 
įsiveržė į Vakarus. Čia, tarpe tų 
dviejų barjerų, nėra nieko daugiau 
tik skaistus Balkanų oras, bet ne
galima atsikratyti jausmo, kad te
reikia tik ištiesti ranką ir jūs pa
liesite šiurkščią geležį. Taip — tai 
yra tikra uždangą!

Pirmiausia, ką jūs tuoj pastebė
site — tai skirtumas kareivių iš
vaizdoje. Amerikiečiai — aprengti 
puikiomis žalsvomis uniformomis, 
geros išvaizdos, pilnai pateisina 
vieno USA Kongreso atstovo pas
tabą, kad „jie atrodo tartum būtų 
parodai parinkti". Kitoje pusėje 
— jugoslavai — su savo blogai 
pritaikytom uniformom su savo 
senų įvairių tipų diržų ir kepurių 
kolekcija — atrodo kaip amerikie
čių laikraščių komiško charakterio 
„Sad Sack" dvynukai. Sprendžiant 
pagal juos pačius, rftrodo, kad jie 
tai irgi mato. Amerikiečiai, kurie 
bandė atsiminimui nufotografuoti 
priešingos pusės karius, rado, kad 
nufotografuoti Tito kareivį yra 
lygiai taip sunku, kaip priversti 
Molotovą pasakyti „taip". Atmin
dami savo policinės valstybės sis
temą, jugoslavai bijo, kad kiek
viena nuotrauka gali būti panau
dota slaptiems ir pavojingiems 
tikslams ir, pamatę foto objekty
vus, nukreiptus į juos, jie tuojau 
atsuka nugaras.

Padėtis Trieste nėra tokia baisi, 
kaip kartais ją pavaizduoja lai
kraščiai, vienok retkarčiais jtem- 
pinas pasiekia aukščiausio laips
nio. Laisvosios Triesto Teritorijos 
įkūrimo dieną jugoslavai — apie 
2000 karių ginkluotų iki dantų ir 
pasiruošusių akcijai — bandė pra-» 
siveržti pro amerikiečių sargybas 
į Triestą. Amerikiečių leitenantas 
į jugoslavų reikalavimus pasi
traukti griežtai atsakė „ne!" Tada 
jugoslavų karininkas pradėjo sta
tyti ultimatumus, grasindamas pa
vartoti jėgą. Jugoslavų ir ameri
kiečių kariai užėmė pozicijas. Sie
nos link pradėjo riedėti amerikie

čių tankai. Tereikėjo tik vieno 
kito neatsargaus šūvio, kad prasi
dėtų kova. Vienok jugoslavai atsi
traukė. Laikas dar nebuvo pribren
dęs atvirai kovai. . . .

Amerikiečių kariuomenė Trieste, 
palyginus su jugoslavų 50.000 sto
vinčią priee Triesto vyrų armija, 
yra labai maža. Vos apie 5.000 
karių, kurie tačiau yra pats geri
ausias amerikiečių karinis dalinys 
Europoje. Taipgi Triesto uoste 
visuomet stovi keli britų ar ameri
kiečių karo laivai, „Jie vis dar 
žaidžia plėšikus ir policininkus” — 
pasakė viens amerikietis. Iki šiol, 
mat, Tito irgi panašiai galvoja, bet 
amerikiečiai yra pasiruošę. Jie 
neatmeta galimybės, kad jis gali 
pradėti ir be leidimo iš Maskvos. 
Todėl amerikiečiai yra pasirengę 
visiems galimumams: kariai, tan
kai, lėktuvai, laivai — yra visada 
parengtyje.

Ten viskas vyksta pagal tą patį 
metodą, naudotą visur, kur tik so
vietiškas okupantas sugavo sa
vo naują auką. Priešingai tarp
tautiniam susitarimui, jugoslavai 
susovietino savo okupacinę zoną 
.Trieste iki to laipsnio, kad ji da
bar beveik jau niekuo nesiskiria 
nuo jų pačių baimės apimto 
krašto. Komunistų „piliečių komi
tetai". terorizuoja kiekvieną kai
mą bei miestelį. „Liaudies teismai", 
sudaryti iš komunistų, įgyvendina 
„naują teisę". „Liaudies koope
ratyvai" sistematiškai naikina 
smulkiuosius prekybininkus, kurių 
dauguma yra italai. „2emės refor
ma" atėmė žemes iš Tito prieši
ninkų bei italų ir atidavė ją poli
tiškai patikimiems slavams: Jugo
slavijos komunistai yra importuo
jami, kad galutinai užbaigtų sovie
tizacijos bei suslavinimo darbą. 
Štai, pavyzdžiui, Capadistrios

tas ir nustatyta krašto konstituci
ja) sulaužymas.

Visai priešingai yra anglų— 
amerikiečių zonoje: pilietinės lais
vės ir veikianti teisė yra skrupu- 
liškai respektuojama. Tomis demo
kratinėmis laisvėmis ypač naudo
jasi vietinė komunistų partija — 
„maršalo” Tito penktoji kolona 
Trieste. Nuo pat pradžios komu
nistai čia pasirodė be kaukės — 
būti komunistu Trieste reiškia 
būti slavų imperializmo agentu. 
Priešui, kurs graso ten iš kalnų 
Rytuose ir kurs faktiškai jau 
aneksavo krašto dalį pietuose, yra 
leista netgi anglų — amerikiečių 
zonoje rodytis su įžūliai pakelta 
galva. Tokie yra nesuvokiami 
demokratijos keliai...

Slavų — italų konfliktas dar la
biau įžiebia šią politinę dramą. 
Triesto miestas, su savo aikštėmis, 
romėnų laikų griuvėsiais ir gyvu 
bei draugišku miesto ritmu, yra 
grynai itališkas miėstas. Nuo to 
laiko, kada imperatorius Augustas 
apgyvendino šią sritį, paversdamas 
ją romėnų tvirtove prieš barbarus 
rytuose, pakraščio miestuose gy
veno vieni italai. Tipiškas „trie- 
stino" yra tarnautojas, dirbąs ap
draudimo įstaigoje, laivininkystės
firmoje ar banke, kur austrų lai-' 
kais dirbo ir jo tėvas. Jo tėvas 
tikriausiai buvo geras Italijos pa
triotas, kurs savo laisvą laiką pra
leisdavo klausydamas griežtų kalbų 
apie Triesto gražinimą Italijai. Da
bar, kada Italija po 27 metų val
dymo vėl prarado Triestą, italų 
patriotizmas vėl atgyja.

Slavai įsikūrė čia daug vėliau. 
Jie atėjo iš rytų, spaudžiami azia- 
tiškų ordų ir apsigyveno kalvose, 
versdamiesi žemės ūkiu, palikdami 
italų miestiečiams prekybą ir lai
vininkystę. Šis aiškus darbo tarp 
tų dviejų tautų pasidalinimas 
tebeegzistuoja dar ir Šiandien, 
nors paskutinių 50 metų būvy, 
augant pramonei, daugelis kaimo 
vyrų atėjo dirbti į Triesto fabrikus 
ir laivų statyklas, sudarydami sti
prią slavų darbininkų masę Triesto 
priemiesčiuose.

Tarp slavų ir italų yra ir aiškus 
kultūrinio laipsnio skirtumas. Ita
lai yra išdidūs dėl savo „italiani- 
ta" — dėl savo lotyniškos kul
tūros ir tradicijos. Verdi vardo 
teatras yra Triesto kultūrinio gy
venimo pažiba ir italai jautėsi 
įžeisti, kai slavų mažuma paprašė 
karinio gubernatoriaus leisti ir 
jiems tuo teatru naudotis. Prašy
mas buvo atmestas.

Taip pat italai negali suprasti, 
kodėl karinė valdžia leidžia ko
munistų demonstrantams žygiuoti 
per „Piazza Impero" ir per ita
lišką miesto centro dalį, vieton to, 
kad nukreiptų juos į slaviškus 
priemiesčius. Italas, išeidamas iš • 
bažnyčios ir rasdamas savo kelią 
užblokuotą slavų komunistų dem- : 
onstracijos, yra dažnai linkęs 
sušukti, ką nors užgaulaus, kas 
savo keliu sudaro gerą progą viso
kių neramumų pradžiai.

Politinės ideologijos čia stovi : 
kartu su tautinėm aspiracijom. Ita- ' 
lui komunistui čia reikia aiškiai

Būti slavu Trieste —. reiškia būti 
komunistu arba ... kapines.

Komunistų vadas Trieste šiuo 
metu yra Vittorio Vidali, kurs 
žino, kaip vykdyti Kremliaus įsa
kymus. Jis yra senas sovietų agen
tas — vienas iš tų veteranų, 
kurie po Pirmojo Pasaulinio karo 
išėjo komintemo mokyklą Maskvo
je ir po to buvo pasiųsti „su ko
munistiniais uždaviniais" į įvairius 
kraštus. Jis laikomas vienu iš tų 
komunistinių konspiratorių, kurie 
Ispanijoje per savo intrygas suge
bėjo daugiau lojalistams pakenkti 
nei padėti. Po to jis atsirado Mek- 
sijoje, kur jo vardas tapo surištas 
su Maskvos įsakymų įvykdytų 
Trockio nužudymu. Taip pat jis 

Perkelta | s psl.

Tarybai, kad JT tiktai tada laimės, 
kai visi kraštai „paklus JT, net 
tuo atveju, -kai svarbiausi tau
tiniai reikalai įeina į lošimą". Tai 
aiškus priekaištas JAV už Tru- 
mano doktriną.

Nors taip skubiai kiekviena 
proga perspėja JAV ir D. Bri
taniją, Lie yra labai atsargus su 
pastabomis, kurios gali nepatikli 
rusams. Nieko jis nepadarė, kad 
palenktų Rusiją dalyvauti JT Pa
tikėjimo Taryboje. Jis nesiėmė jo
kios savarankiškos akcijos, atsa
kant i sovietų kontroliuojamų Al
banijos, Jugoslavijos ir Bulgarijos 
invaziją į Graikiją. Nieko nepa
sakė apie suklastotus rinkimus 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Vengri
joje, nei apie lenkų, lietuvių ir 
estų deportavimą į sovietų priver-

slavija, Bulgarija ir Albanija, tri
mis Rusijos satelitais. Jų pagalbai 
sudarytas sekretorljatas turėjo 75 
tarnautojus, kurių parinkime Ar
kady Sobolev, sovietų pilietis, fak- 
tinai turėjo neribotą laisvę, kurią 
jam davė gen. sekretorius Lie. So
bolev turėjo drąsos Komisijos se
kretoriumi paskirti ukrainetį. Tik
tai kai reikalas, britams užpro
testavus, pasiekė Trig ve Lie, pa
rodė daugiau apsukrumo, skir
damas į šią vietą savo spe
cialų patarėją ir draugą, norvegą, 
pik-. Rosher Lundą. Pulkininkas 
buvo mažiau žinomas Rusijos sim- 
patikas, ir pasirodė nemažiau nau
dingas. Pasak Joseph Asop, jis 
palaiko „daugelio painformuotų 
observatorių nuomone, glaudžiuą 
santykius su Sovietais". Lundo pa
vaduotoju liko Gustav Gottesman, 
lenkas, apie kurio simpatijas ne
gali būti jokios abejonės. Spau
dos sekcijos priekyje atsistojo 
Stanley Ryan, gimęs Rusijoje, 
kuriš parodė aiškias 
simpatijas.

Balkanų Komisija 
kiose sąlygose gerą 
slavija ir Albanija, . 
teisę atvykti pagalbinei grupei, 
atsiųstai Komisijos gegužės mėn. 
Taipgi ir sekretorijatas dirbo tokiu 
būdu, kad ne kartą trukdė Komisi
jos darbus.

F. A. Voigt, nepriklausomas bri
tų publicistas, rašė „The New 
Leader":

„Sekretorijatas faktinei buvo 
komunistinis narvelis ir visa darė, 
kas tik buvo galima, kad sutruk
dytų Komisijos darbus". Voigt to
liau praneša, kad, kai Komisija 
turėjo savo pirmus posėdžius, E. 
A.M., politinė partija, komunistų 
kontroliuojama, surengė prieš rū
mus demonstraciją. „Pik. Lund" — 
jis priduria — „išėjo į balkoną ir 
prabilo į demonstrantus".'

Be to, Voigt praneša, kad „sekre
torijatas traktavo E.A.M. kaip su
vereną valstybę". Pirmų aviejų 
Komisijos darbo metu sekretari- 
jatas, naudodamasis duotais įgalio
jimais su pastaba, kurios petici
jos ir delegacijos turi būti Ko
misijos priimamos, priiminėjo tik
tai priešiškai nusistačiusias grai
kų vyriausybės atžvilgiu. Komisi
jos darbai buvo stabdomi prilei- 
džiant agitatorius, kurie skaitė 
ilgus memorialus, ir atidedant paliu
dymus kitų grupių ir asmenų, 
kurių pažiūros rodė didesnį objek
tyvumą. Voigt -tvirtina, kad tie 
pokštai Komisijos darbus nuvėlino 
mėnesiui, leidžiant sovietų sateli
tams graikų pasienyje pašalinti jų 
agresijos pėdsakus.

Vienas sekretorijato narys pasi
rodė toks prosovietiškas, kad 
paliko Komisiją jos darbo metu ir 
jstojo į sukilėlių eiles, kurios gau
davo pagalbą iš Rusijos globo
jamų kaimynų. Iš Komisijos narių 
bylų prapuolė dokumentai ir svar
būs įrodymai, o slapti raportai, 
nepaskirti skelbimui, rodėsi ko
munistinėje Balkanų spaudoje.

Vienas autentiškas įvykis rodo, 
kokios rūšies sabotažas taikintas 
Komisijos atžvilgiu. Kaip „The 
New York Sun" rašo Phelps 
Adams, grįžtančios Komisijos

prosovietines

atliko sun- 
darbą. -Jugo- 
pvz., atsakė

Stalino įrankis JT Organizacijoje
J. KUZMICKIS

Mažytė yra laisvoji Triesto teri
torija, bet ir ji nėra vienalytė. Ma
žoji valstybėlė susideda iš 2 zo
nų: amerikiečių — anglų su 
Triesto bei Goricijos miestais ir 
jugoslavų okupuotos zonos, su
darančios 3/5 viso Triesto teritori
jos ploto su 1/5 visų šios „laisvos" 
valstybės gyventojų. -Tuo būdu 
Rytai ir Vakarai čia vėl netgi tos 
dirbtinai sukurtos valstybėlės • 
ribose, susiduria. Amerikiečių — 
britų zonoje žmonės valgo baltą 
amerikoniškų kviečių duoną ir 
Italijos lira yra oficiali piniginė 
valiuta. Pietinėje zonoje žmonės 
tegauna tik duoną juodą ir atly
ginimas išmokamas beveik bever
tėmis „jugo—liromis". Ten krau
tuvės yra tuščios ir žmonės ver
žiasi į amerikiečių zoną apsi
pirkti, — bet ten nieks nenori imti 
tų „jugo — lirų".

„Apsilankymas Trieste yra mums 
kaip iškyla į rojų" — pasakė vie
nas iš tų nelaimingų žmonių. — 
„Ir visa tai, ką jūs matote, yra 
uždraustas vaisius".

Tai, kas vyksta laisvosios Triesto 
teritorijos Jugoslavijos zonoje, 
privertė britus pasiųsti griežtą 
protesto notą Belgradui. Britai at
virai apkaltino Jugoslaviją, pa
darius „pagrindinius pakeitimus 
politinėse, ekonominėse ir socia
linėse institucijose" pietinėje. 
Triesto zonoje ir valdant ją prie
šingai tarptautinei teisei. Vaizdas, 
kuris įgaunamas iš tūkstančių liu
dininkų parodymų, yra labai ne
patenkinamas, ypač tiems 50.000 
italų, gyvenančių Jugoslavijos 
okupacinėje zonoje.

miestas, , turėjęs 10.000 italų ir 
2.000 slavų gyventojų, susilaukė 
dar 2.500 Tito komunistinių jugo
slavų — valdininkų, mokytojų, ko
munistų partijos veikėjų, kurie su 
savo šeimomis iš karto pakeitė 
buvusį itališką miesto pobūdį.

Visur Jugoslavijos zonoje gar
sintuvai ir spauda agituoja tylin
čias liaudies mases. Nekomunisti
nio laikraščio iš Triesto turėjimas 
baudžiamas suėmimu. Išsiskyrimai 
— nepripažįstami italų teisės — 
dabar duodami komunistinių teis
mų. Visa tai yra atviras „maršalo" 
Tito pasižadėjimo respektuoti sta
tus quo (iki bus išrinktas laisvo
sios Triesto teritorijos parlamen-

(Pabaiga)
' Priedo prie tų trijų pavaduotojų 
Lie prosovietinį Abraham Feller 
paskyrė JT teisinio sekretarijato 
generaliniu patarėju ir departa
mento direktoriumi. Prosovietinės 
Feller simpatijos gerai yra žino
mos jo artimiesiems žmonėms. Jis 
buvo National Lavyers Guild Tarp
tautinės Teisės Komiteto nariu, o 
ši organizacija už komunistinę įta
ką vidaus veikloje buvo puolama 
tokių liberalinių prokuratorių, kaip 
Frank P. Walsh, Morris Ernst, 
Ferdinand Pecera ir Robert Jack- 
son. Feller taipgi buvo demokra
tinės-Akcijos Komiteto Vašingto
ne nariu ir gynė valstybinius val
dininkus, pakaltintus už valstybei 
kenksmingą veiklą.

Pasirinkdamas savo pavaduoto
jus, Lie padarė tiktai vieną klai
dą, kurią taipgi greitai atitaisė. 
John B. Hutson, Administracinių 
ir Finansinių Reikalų generalinis 
vicesekretorius, 1946 m. gegužės 
m. padarė netaktą, pasakydamas 
sveikinimo kalbą priėmime, su
rengtame gen. T. Bor-Komorowski 
garbei. Lenkijos komunistinio rė
žimo iškeiktas, gen. Bor buvo va
das didvyriškos pogrindžio armi
jos, kuri pradžioje buvo Rusijos 
skatinama prie Varšuvos sukilimo, 
o vėliau jos apleista. Lenkijos ir 
Rusijos delegatai JT tuojau užpro
testavo Trigve Lie dėl Hutsono 
elgesio. Nepraslinkus visam mėne
siui, gen. sekretorius „perorgani
zavo" Sekretorijatą, ir Hutson 
atsistatydino.

Tokie buvo tik pirmieji žings
niai norvego, kuris save vadina

„pasaulio tarnu". Tokj tarnas yra 
sunkioje situacijoje, kai Rytai ir 
Vakarai spaudžia jį iš priešingų 
ideologinio žemlapio pusių. Tačiau 
tie gilūs priešingumai kaip tik rei
kalauja dar didesnio nešališkumo.

Ištikimas komunizmo tarnas
TRIGVE LIE paslaugumas ko-’ 

munizmui pasireiškia ne tiktai po
zityviais veiksmais, bet ir apsilei
dimais, kurie yra dar reikšminges
ni, nors, sunkiau pastebimi.

Jungtinių Tautų Chartos 99 
skirsnis sako, kad generalinis se
kretorius gali atkreipti Saugumo 
Tarybos dėmesį į kiekvieną rei
kalą, kuris, jo nuomone, gresia 
tarptautinei taikai ir saugumui. 
Lie aiškiai parodė javo simpatijas, 
kai, naudodamasis ta privilegija, 
skubiai išjudindavo JT mašiną 
kryptimi, kurią S.S.S.R. nurody
davo.

Pirmą kartą Lie pasitarnavo Sta
linui, praėjus trims mėnesiams po 
valdžios paėmimo. 1946 m. balan
džio m. Saugumo Taryba svarstė 
situaciją Persijoje, kai Rusija ne
vykdė taikos traktato ir neati
traukė raudonosios armijos. So
vietų delegatas Gromiko reikalavo 
išbraukti šią bylą iš darbotvarkės, 
tačiau didesnė delegatų dalis tam 
pasipriešino. Tada gen. sekre
torius Lie, net nepaprašytas, pa
darė Tarybai pranešimą, kuriame 
įrodinėjo, kad byla negali būti 
įtraukta į Ta.ybos darbotvarkę. 
Ekspertų komisija, kuriai per
siųstas pareiškimas, vis dėlto ne
sutiko su gen. sekretoriaus nuo-

Dievd Kūno Šventės procesija prie lietuvių įrengto altoriaus Kemptene.
K. Daugėlos nuotr. .

čiamojo darbo stovyklas. Ne
panaudojo jis savo galios Sau
gumo Taryboje, kai Tito karei
viai pašovė amerikiečių lėktuvus 
virš Jugoslavijos. Neatkreipė Sau
gumo Tarybos dėmesio į kinų 
mų karą, sukeltą komunistų, 
vietų Sąjungai padedant.

papei-

na-
So-

Trigve Lie ir Balkanai
TAIP, kaip incidentas esu Troc- 

kiu yra svarbiausias patarnavimas, 
padarytas Sovietų Sąjungai Lie 
karjeroje prieš JT laikus, taip 
paskyrimas narių į sekretorijatą 
Komisijos ištirti karinius veiks
mus Balkanuose yra ligi šiol di
džiausiu patarnavimu, padarytu 
Rusijai jo karjeroje kaipo JT 
diplomato.

1946 m. gruodžio m. Saugumo 
Taryba sudarė vienuolikos asmenų 
iš 11 valstybių grupę, kad ši ištirtų 
karinius veiksmus Graikijos teri
torijoje, susiduriančioje su Jugo-

nariai nurodė užkulisius 
kimo, kurį Komisija metė graikų 
vyriausybei, ryšium su dviejų 
politinių kalinių egzekucija, ne
atsižvelgiant į prašymą atidėti ją. 
Komisija išsiuntė savo prašymą 
atidėti ją; Komisija išsiuntė savo 
prašymą prieš 24 vai., tačiau jis 
laiku nepasiekė graikų vyriau
sybės.

Vėlybesni tyrimai parodė, kad, 
būtent, sekretorijato narys, kuris 
reikalavo priimti rezoliuciją, pas
merkiančią egzekuciją, tyčia pa
vėlino išsiųsti Komisijos prašymą, 

•iki to laiko, kada jau buvo vėlu 
pasiekti kokių rezultatų.

Sekretorijato veiklos priekaištų 
išdavoje Lie išsiuntė asmeninį pa
tarėją ištirti priekaištus, kad se
kretorijatas neveikęs nešališkai. 
Balandžio 22 d. spaudos konferen
cijoje gen. sekretorius pavadino 
„haliucinacija" kai kurių laikraš
čių pranešimus, kad JT valdinin
kai klastoja dokumentus, tačiau 
pripažino, kad lagaminas, pilnas 
aktų pražuvo Komisijos kelionės 
metu iš Graikijos į Genevą.

Visiškas atsakingumas už Bal
kanų Komisijos sekretorijato el
gesį, kaip tai pabrėžė Vašingtono 
„Daily News" redakciniame straips
nyje, krinta ant Trigve Lie:

„Galėjo jis parinkti Komisijos 
tarnautojus iš tautų, nesuintere
suotų Balkanų ginču. Sunku yra 
pereiti prie dienos tvarkos, lai
kant tą jo apsileidimą paprasta 
klaida. Komisijos sekretorijato še
fas, asmeninis p. Lie draugas, yra 
pagrindinis priekaištų objektas. 
Juk Generalinis Sekretorius turė
jo žinoti jo pažiūras. Paties p. Lie 
veikla neparodė nešališkumo, rei
kalaujamo iš jo užimamos vietos 
žmogaus ..’

Turime, tačiau, atsiminti, kad, 
nepaisant ligšiolinės veiklos, Trig
ve Lie prieš save turi dar dvejus 
metus darbo JT Organizacijoje.
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Dekoratorius Dail. K. Jezerskas
Paskutiniu metu plačiai kalbama 

apie plastinį meną ir jo atstovus. 
Tai normalus reiškinys, nes mūsų 
grafikai ir tapytojai, nežiūrėdami 
sunkių ir neįprastų sąlygų nepail
stamai veržiasi pirmyn, atskleis
dami naujus dvasinio pasaulio 
akiračius, išsiplėšia iš supančios 
rutinos varžtų jr atsistoja prieš mus 
su įdomia išraiškos forma, stipria 
jėga ir savitu charakteriu. Jie ne
sitenkina kažkada pasiektais lai
mėjimais, bet spontaniškai įsilieja 
į tiesos ir gėrio ieškojimo srovę, 
neramią ii sukūriuotą, kurioje 
slypi moderniojo žmogaus gyveni
mas su dvasiniu pasauliu ir aistro
mis, su nesibaigiančiu ieškojimu, 
kančia ir tam gyvenimui charak
teringu tragizmu. Del šių ypatybių 
mūsų grafika ir tapyba buvo gau
siai analizuojama ir jos mėgėjams 
pasidarė labiau suprantamesnė ir 
mielesnė. Bet tegirdint tik apie 
grafikus ir tapytojus, tuoj kyla 
klausimas, kur mūsų dekoratoriai? 
Kur teatro scenovaizdžių, kostiu
mų bei butaforijos projektuotojai 
ir apipavidalintojai? Gal tremties 
teatras per smulkus tiems kūrė
jams ir jie negali išskleisti ten 
savo sparnų?

Anaiptol, ir čia noriu pakalbėti 
apie vieną dekoratorių — dail. 
Kostą Jezerską, kuris vien trem
ties laikotarpyje su Moljero „Taria
mojo ligonio" apipavidalinimu 
Hanau „Atžalyne" baigia pirmąją 
dešimtį pastatymų. Jau 1941 me- 

. tais, baigdamas Kauno T.D. Jnsti- 
tuto dekoratyvinės tapybos studi
ją, vedamą dail. S. Ušinskio, už 
diplominį darbą, kostiumų ir de
koracijų eskizus Fr. Schillerio 
„Plėšikams", apdovanojamas pre
mija. 1942 metais pradeda dirbti 
Šiaulių Miesto Teatre kaip deko
ratorius ir teatro dailininkas. Čia 
neramioji jauno dekoratoriaus dva
sia išsilieja eile originalių pasta
tymų, kur su mažiausiomis' kar
tais net detalinėmis priemonėmis 
išgaunami stiprūs, įspūdingi ir 
vientiso sumanymo scenovaizdžiai. 
Būdamas puikus piešėjas ir 'gilus 
estetas, savo scenovaizdžiuose K. 
Jezerskas sugeba išreikšti vaiz
duojamo laikotarpio dvasią, ap
linkos charakterį, veikalo veiksmo 
nuotaiką ir labai sustiprina re
žisieriaus bei aktorių kuriamus 
efektus. Tai atrodytų bendri ir 
būtini visiems dekoratoriams prin
cipai, kad dailininkas išryškina 
režisieriaus tikslus, padeda spręsti 
jo sumanytus uždavinius ir net iš 
dalies išreiškia statomo veikalo 
dvasią. Bet reikia plačios erudici
jos, didelio kūrybinio -įsijautimo, 
daug pastangų ir priemonių, kol 
tie sausi ir, rodos, labai aiškūs 
principai susiformuoja vientisu 
kūriniu, kuriame nėra atsitiktinu
mų, bet visur jaučiama visa tvar
kanti kūrėjo ranka ir protas. Čia 
ir pasireiškia K. Jezersko, kūrėjo 
galia pajungti logišką kompozici
jos vientisumą, koloritą ir apšvie
timą, faktūrines priemones ir for
ma kiek galima didesnei visumos 
išraiškai. Jo scenovaidžiai per
sunkti tikrovės pajautimo, sklei
džia savito gyvenimo nuotaiką, 
kuri glaudžiai susijusi su kūrėjo 
išgyvenimu ir jo menine asmeny
be. Veik visuose pastatymuose K. 
Jezerskas stiprus, tiesiog gimęs, 
konstruktyvistas, tapyboje — im- 
jrresijonistų įtakoje — susižavi 
moderniojo Vakarų teatro tradici
jomis. Šių veiksnių veikiamas de
koratorius suranda savąjį kelią, 
savo, kūrybinę asmenybę griežtai 
savitą, energingą, praturtintą nau
jais, iki tol Lietuvos teatre dar 
nekultyvuotais dekoratyvinių už
davinių sprendimais. Scenovaiz
džio komponavimo pagrindu ima 
ne įprastinį pavilioną, bet grindų 
plotą, labai mėgsta reljefinį vaiz
davimo būdą, gausų spalvotą 
apšvietimą, glaudžiai sutapusį su 
dvasiniu charakterio vaizdu ko
stiumą, kai kur net monumentalu
mą.

Jau pirmame kūrybos laikotar
pyje — Šiaulių Miesto Teatre — 
K. Jezerskas sukuria eilę stiprių 
scenovaizdžių ir kostiumų: P. Vai
čiūno „Prisikėlimui", kur tapy
binė ir kompozicinė visuma dvel
kia stipria jėga, nes savitom prie
monėm, su didele energija ir indi
vidualumu dailininkas realizuoja 
savo išgyvenimą, M. Drejerio 
„Septiniolikmečiams", kur, neuž
griozdinant scenos, apšvietimo pa
galba iššaukta reikalinga atmos
fera ir šiluma, P. Linke operetei 
„Gri gri", kur vien puikių relje-

ANDRIUS LESKONAS

J. Šlapelio portretas

finių arkų pagalba gaunama tin
kanti operetei visuma, A. Ivers 
pjesei „Du krūmuose", kur ryški 
egzotikos dvasia ir daug origina
lumo, ir kt. Lygiagrečiai dirbda

mas, sukuria nemaža portretų ir 
aliejinės tapybos darbų — peizažų 
ir keletą didesnių kompozicijų.

Po antrojo bolševikų antplūdžio 
dirba Vienos Burgteatro dekoraci-

jų skyriuje. Nutilus karo šūviams, 
prasideda antrasis K. Jezersko 
kūrybos etapas, Hanau lietuvių 
stovykloje. Čia „Atžalyno" vaidin
tojų kolektyve apipavidalina jo 
gausius pastatymus. Gerai pažin
damas sceną ir jos techniką, daug 
prisideda prie „Atžalyno" tikslų ir 
užsimojimų realizavimo. Ir čia, 
nors varžomas įvairių nepriteklių 
sukuria eilę įspūdingų scenovaiz
džių iš kurių ypatingai išskirtini 
S. Santvaro „Žvejų" pirmasis ir 
antrasis veiksmai, konstruktyviai 
išspręsti ir kompoziciniu ir spal
viniu atžvilgiu, su maža romanti
kos tendencija teikia išbaigtą ir 
pilną vaizdą, A. Gehri „Šeštame 
aukšte",, kur vykusiai sulaužyta 
scenos erdvė, daug reikalaujamos 
giedros, teatralumo, vykęs spalvų 
ir jų tonų sąskambis pilnai ati
tiko rašytojo_ ir režisieriaus už
manymus, K. Binkio „Generalinės 
repeticijos" šeštasis veiksmas, kur 
vykęs konstruktyvinis sprendimas, 
realistiškai suprastam viešbučio 
kambaryje labai artimas veiksmo 
nuotaikai ir jo herojų tragizmui.

Be „Atžalyno" K. Jezerskas api
pavidalino Lietuvių Dramos Tea
trui Tremtyje L. Fuldos „Moky
klos draugus", o neseniai Hanau 
muzikiniam teatrui (Hanauer Mu- 
sik Būhne) G. Puccini operą „Ma
dame Butterfly", kur taip pat, var
todamas mažiausias detales, suku
ria reikalingą nuotaiką ir gyvena
mo laikotarpio bei aplinkos įspūdį.

Iškėlus šias puikias dekoratori
aus savybes, norėtųsi priminti, kad 
kai kuriuose, ypač kaimo buities, 
scenovaizdžiuose jaučiamas per 
mažas dailininko įsijautimas į ap
linkos charakterį ir truputį pavir
šutiniškas tų veikalų išstudijavi
mas.

Baigdamas turiu apgailestauti, 
kad dėl vietos stokos negaliu 
nustoti ties puikiais K. Jezersko 
portretais, pieštais anglimi kietu 
pieštuku ir sangvinu. Šiuo metu 
dailininkas ruošia New Yorko 
tremtinių parodai martirologinį 
skyrių.

y^tis ic fnuseii teuMito
LIETUVIŠKOJI HERALDIKA 

IR VAKARAI
Po šitų heraldinių ir sfragistinių 

pastabų, mums reikalingų tolimes
nėms išvadoms vyties formos 
problemai ryškinti, eikime prie 
lietuviškosios heraldikos. Deja, ji 
tebėra dar visiškai netyrinėta ir 
daugybė jos klausimų yra ne
aiškūs. Mes neturime tuo klausi
mu nė vienos studijos, o pagaliau 
ir medžiaga tebėra dar nesurinkta. 
Kai kurios betgi išvados yra gali
mos padaryti jau iš suminėtų fak
tų. Smulkesnius klausimus kelti 
dabar būtų neįmanoma jau vien 
dėl to, kad bet kokioms išvadoms 
pailiustruoti nebūtų dabar prieina
mos medžiagos.. Tenka tenkintis 
vien plačiai žinomais faktais.

Iš jau suminėtų bendrosios he
raldikos ir sfragistikos faktų, mes 
galime daryti išvadų, kad mūsų 
vytis, Gedimino stulpai, o gal ir 
kitos heraldinės figūros yra pa
siskolintos iš Vakarų. Tai mums 
aiškiai rodo lietuviškoje anksty
voje heraldikoje veikę vakarietiš
kieji papročiai. Kada jie buvo pa
siskolinti, yra sunku pasakyti, nes 
mes neturime išlikusių antspaudų 
nei monetų iš ankstyvesnių kaip

A. ŠAPOKA

(Pabaiga)

užsidariusi, kad stebėjo jos gyve
nimą, sekė jos papročius. (Pagony
bės gynėjas Kęstutis savo antspau
do- dugną net išpuošė kryželiais). 
Vidaus gyvenime herbai nebuvo 
joks veiksnys ir nebuvo reikalingi. 
Neturėjo jų nė bajorai iki Vytau
to laikų. Tiesa, jie turėjo tam tik
rus ženklus, paprastai geometrines 
figūras, linijų kombinacijas, kurios 
vėliau virto herbais ir buvo varto
jamos antspauduose, bet iki Vy
tauto laikų tiems ženklams nebu
vo teikiama herbo prasmės, mes 
nebuvo Lietuvoje nė vakarietiškos 
nobiliteto sąvokos. Tie ženklai 
Lietuvoje buvo vartojami praktiš
kojo gyvenimo reikalui, kai reikė
jo kur nors atžymėti savininką, 
pav. pažymėti, kam priklauso kur 
nors miško drevėje įsikūrusios bi
tės. Kas pirmas tokį ženklą įkirto, 
to jos ir buvo.

nelaiko heraldinėmis figūromis, 
nes jų tikroji prasmė yra aiškiai 
susekama iš aiškiųjų.

Vadinasi, jeigu mūsų vytis iš 
esmės nėra heraldinė figūra, tai jo 
natūralistinis vaizdavimas nėra 
joks nusikaltimas. Reikalauti, kad 
jis būtų kontūrinis, stilizuotas yra 
tik nesusipratimas Heraldikos dės
niams nusikalstama ne tada, kai jis 
vaizduojamas natūralistiškai, bet 
jiems buvo nusikalsta tada, 
kai jis—sfragistinė figūra — buvo 
palaikytas heraldine figūra ir vir

tume, tai reikėtų dar suderinti su 
tuo kitą visiškai aiškų heraldiškai 
sfragisfinį reikalavimą: kaip išsau
goti skydo ženklą — dvigubą kry
žių — tikrai heraldinį vyties ele
mentą. Mūsų vyties reformatoriai 
savanoriai jei nesakysime, sauvall- 
autojai — jį be jokių ceremonių 
išmeta. O tai jau aiškus nusikalti
mas tai pačiai heraldikai, kurios 
vardu jie sakosi tai darą. Neleisti
na remtis vienu dėsniu ir, jo dar 
gerai nesupratus, sugriauti kitus. 
Reikia žinoti ir nepamiršti, kad 
heraldikos moksle pripažintasis 
stilizacijos dėsnis, turint reikalų 
su vytimi, gali ir turi būti taiko
mas tik skydo figūrai. Pats vytis— 
raitelis ir arklys — nėra heraldi
nės, bet sfragistinės figūros o sfra
gistikoje stilizacijos dėsnio nebu
vo ir nėra. Jei kas nori siūlyti vy
ties reformą, turi kitokių argumen
tų ieškoti.

Vyties reformatoriai be savo iš- 
kišamos stilizacijos dar ir kitą da
lyką perša bei vykdo. Jie, būtent, 
pakeičia vyties kryptį. Vietoje de
šinės, paleidžia jį į kairę. Čia jau 
jokiais argumentais nepateisina- x 
mas dalykas. Tai vaisius noro bū
ti kitonišku, nors ir nežmonišku, 
kaip sako mūsų liaudies išmintis. 
Dėl heraldinės figūros krypties he
raldikoje nėra jokio dėsnio. Kryp
tį paprastai apsprendžia figūros 
pobūdis ir greta jos vaizduojami 
kiti elementai. O mūsų valstybės 
herbe (kad ir ne heraldiškas — 
sfragistiškas — bet jis faktiškai 
yra vis dėlto herbas) greta arklio 
ir raitelio esą elementai aiškiau
siai apsrendžia dešinę kryptį, 
kairės jokiu būdu nepateisina. 
Teisybė, vyties pasirodymo Lietu
voje ankstyvajam laikotarpy kryp
tis yra nepastovi. Jis kartais yra 
nukreiptas ir į kairę, tačiau gana 
greit nusistovi pastovi dešininė 
kryptis, nes jos reikalauja skydo 
figūros ir jo laikymo būdas. Mūsų 
vytis skydą laiko normalioje pa
dėtyje ant kairės rankos, kaip kad 
jis laikomas raitelio, dar nesusidū- 
rusio akis į akį su priešu arba ve
jančio priešą. Jei vytis lėktų i 
kairę, tai skydas su visais ženklais 
būtų užstotas paties raitelio, jo 
nesimatytų. Taip buvo ir visuose 
kituose kraštuose. Kur raitelis 
vaizduojamas analogiškoje padėty
je, jis lekia į dešinę (vis tiek, ar 
jis su iškeltu kardu, ar su ietimi). 
4ęi jis vaizduojamas susirėmimo 
su priešu momentu, skydas atsidu
ria ant krūtines. Tokių atveju 
kryptis gali būti ir kairinė, nes ant 
krūtinės laikomo skydo ženklai 
bus matomi. Bet mes negalim 
leisti sau tiek laisvės, kad keistu
me vyties reiškiamą mintį, iš prie
šą vejančio riterio mes negalime 
vaizduoti su priešu besikaunantį. 
Tada reikėtų pakeisti ir arklio bei 
raitelio pozas. O tam mes neturi
me jokių priežasčių, kokio pagrin
do. Nejaugi turime keisti, kad kai 
kuriems menininkams šovė į gal
vą tokia „originali" mintis. Reikė
tų tik visus projektų siūlytojus ir 
vykdytojus paprašyti pirma reika
lą gerai išstudijuoti ir tik po to

PAVASARIS SIAUČIA
BEN. RUTKŪNAS

Žiemos baltąsias sankritas ir pašalą, 
žydruojančius ledus 
skambiais botagais plaka, tašo 
pavarto lietus.

O pa k vai tęs 
lauko vėjas, 
ant jaunos vejos prigulęs, 
siurbia skaidrią klevo sulą, 
kaišo žemę, kaišo dangų, 
sapną, bundančios mergaitės 
pumpurų žaliom šakelėm — 
sidabriniais oro pirštais 
padūzgendamas į langą. 
Ir ant dirvų, ir ant kelio 
šimtadaigę sėklą sėja, 
degina basas šokėjas 
lėkt, aplenkus lakų vėją, 
peršokt virpančius, plačius 
palingūnus žvilvičiusj f 
sirpti meilę be kančios, 
kol pavasaris bučiuos . . . 
Sklieja švilpdams pro kapus, 
pro beržyną baltatošį, 
šaukia miegančius lapus 
skleisti glostančius kvapus 
ir viršūnėmis nuošia.
O palieknėmis skaniai — 
piemens, veršiai, avinai — 
upeliukų srovę košia.

Pasileido 
žemės syvai, 
ūglis kalasi lepus, 
rėkia pempės: „Gyvas, gyvas!", 
ievos, putinai, alyvos, 
tartum pamergės rinktinės, 
margažiedėm kekėm pinas . . . 
Gyvastį padangės svaido . . . 
Ir nuo veido, 
nuo krūtinės 
dulkių apnašas nutrynė: 
siausk!, juokis — 
giedra, gryna I . ,

Ir keliasi, ir liejas iš krantų lyg potvynis 
gyvenimas galingas ir platus — 
bučiuoja palaimingais pliūpsniais sotindamas žemę 
pavasario lietus . . .
1948. IV. 1.

VYTIS
Konstatavus, kad mūsų vytis 

yra paskolintas iš Vakarų, prieš 
pereinant prie jo formos klausimo 
ir heraldikos mokslo normų tai
kymo, tenka pirmiausia prisiminti, 
kokią prasmę toks „vytis“ turėjo 

„„ .. Vakaruose. Kaip Jau sakyta ten
Kęstučio laikų. Vis dėlto galima -tokių vyčtų buvo daug (pav Mo- 
prllelstl, kad ne tik Kęstučio her- ’......  dt.„.
bas — karys su skydu — kuris liko 
Trakų kunigaikštijos herbu, bet ir 
vytis yra iš prieš krikščioniškųjų 
Lietuvos laikų. Kuris iš kunigaikš
čių jį pradėjo vartoti pirmas, sun
ku pasakyti. Tik kad vytį būtų 
vartojęs jau Mindaugas, kaip tai 
įrodinėjo Basanavičius, neturime 
jokių žinių. Jo Mindaugui priskir
tasis antspaudas iš tikrųjų yra ne 
13, bet 17 a. gamybos. Kad mūsų 
vytis skolinys, nėra ilieko nuosta
baus ir žeminančio. Juk ir pats 
herbas, jo sąvoka, jo reikalas taip 
pat yra paskolintas. Lietuvoje jis 
nebuvo reikalingas, tad nebuvo 
reikalo jį ir išradinėti. Jį pasisko
lino Lietuvos kunigaikščiai, ben
draudami su Vakarais. Rašydami į 
Vakarus laiškus, jie norėjo pasi
rodyti nemenkesni už Vakarų val
dovus, dėl to jie titulavo save va
karietiškais titulais (dux, rex), o 
prie savo laiškų kabino Vakaruo
se įprastos formos antspaudus. Ka
dangi tai buvo dar pagoniškais 
laikais, tai iš to mes tik galime 
įsitikinti, kad ir pagoniškoji Lie
tuva nuo Vakarų Europos nebuvo

Birželis žemėj mano
> ALOYZAS BARONAS

Toks tylus birželis žemėj mano 
Supas šiltas vėjas jasminuos, 
O virš lygumų, viršum aukštų kaštanų 
Kraujo vėliavos grąsinančiai plasdena — 
Vaikšto sielvartas senuos tėvų namuos.

Toks tylus, toksai kurtus birželis— 
Spindi saulė lapuos ir ginkluos. 
Į rytus krauju Šlakstytas kelias, 
Lieka pievos žydinčios ir žalios, 
Lieka skausmas pustuščiuos laukuos.

—Viešpatie, mus slegia rausvas rūkas!
—Klaupia žmonės žemėn verkdami.
—Ar ilgai netaurūs paukščiai ūkaus, 
Čia aukštaičiuose, žemaičiuose ir dzūkuos, 
Ar paliks mūs kraštą svetimi?

Ir graudžioj maldoj viltis pabunda, 
Kelia ją varpai prisikėlimui beaidį.
Ir girdi jo balsą lyg graustinį toli dundant:
— Jūs sugrįšite iš lagerių ir tundrų, 
Bus birželis žemėj ir širdy.

ravijos markgrafų, Burgundijos 
kunigaikščių, Anglijos karalių ir t.t. 
ir t.t.), bet niekur tai nebuvo her
bai. Tai buvo valdovų atvaizdai,' 
prie kurių prikergiami visi jų her- J 
bai atskiruose skyduose. Be abejo 1 
tad ir mūsų vytis taip pat yra tas J 
pats valdovo atvaizdas, kaip kad 
buvo Vakaruose. Reikalauti, kad 
raitelis ir arklys būtų stilizuoti yra 
nesusipratimas, nes stilizacijos 
principas galiojo heraldikoje, bet 
ne sfragistikoje, t.y. herbuose, bet 
ne antspauduose.

Vytis nėra heraldinė figūra. 
Kaip sakyta, jis pas mus pasidarė 
herbu tik dėl to, kad anuo metu 
jau nebuvo heraldikos mokslo, ne
buvo žiūrima jo mirusių“ dėsnių.

Kai kas sako, kad pirmykštis 
vytis buvęs stilizuotas ir kad da
bartiniai jo „reformatoriai" vaiz
duoją jį lygiai tokį. Bet iš tikrųjų 
čia pamirštama, kad įvairiuose 
leidiniuose reprodukuojamas sena
sis vytautinis vytis dažnai yra 
imamas iš labai sunykusių monetų 
ir sunykusių antspaudų. Ten daž
nai išspaudinama iš tikro tik jo 
kontūrai, dažnai vien linijos, lyg 
arklio ir raitelio skeletas. Bet ne
reikia pamiršti, kad tai yra pieši
niai ne fotografijos. Ir tiems, kurie 
juos piešė visiškai nerūpėjo deta
lės. Jie tenkinosi suvokę monetos 
ar anspaudo ženklo formą. Jei jau 
kas nori iš to daryti išvadas, turė
tų žiūrėti į originalus, bet ne į ko
kio Gumowskio ar kito autoriaus 
išspausdintus piešinius. Tik žino
ma, originaluose daugelis gal nė 
tų kontūrų nesugebėtų įžiūrėti. 
Tam reikia įgudusios akies. Be to, 
reikia nepamiršti, kad greta tokių 
„stilizuotų" iš pačių .vytautinių 
laikų mes turime išlikusių visiškai 
ryškių antspaudų su aiškiai natū
ralistiniu vytimi. Norėtųsi paklaus
ti, kodėl gi šitie jau „nelietuviški"? 
Ar dėl to, kad jie neremia gina
mosios tezės? Ir šita tezė, žinoma, 
nebūtų bloga, jei ji nebūtų iš oro 
pagauta.

Žiūrint į seną antspaudą ar mo
netą, taip pat reikia, nepamiršti 
graverių technikos klausimo. Daž
nai vyties ar kito ženklo forma 
priklauso nuo meistro sugebėjimų. 
Ir Vakarų Europos kunigaikščių 
antspauduose (ypač 11—12 amž.) 
matome lygiai tokių kontūrinių 
raitelių, bet jų niekas nelaikė ir
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to herbu. Dėl to ir kyla esminis 
klausimas: ar mes pirmenybę tu
rime pripažinti prieš 700 metų mi
rusio heraldikos mokslo reikala- 
'vimams, ar turime vertinti ir bran
ginti savos istorijos apie 600 metų 
vaisių. Manyčiau, kad daug kas 
pasisakys už antrąją alternatyvą, 
stilizacijos principą palikdami ki
toms mūsų heraldinėms figūroms.

Vertindami mūsų herbus, mes 
neprivalome įsikibti į kurį nors 
vieną heraldikos dėsni, bet priva
lome turėti galvoje juos visus ir 
visą reikalą išsiaiškinti iš esmės. 
O jau ir iš to, kas čia buvo pasa
kyta, yra aišku, kad pradine pras
me vytis nėra herbas. Tai yra ku
nigaikščio atvaizdas, o jo herbas 
yra skydo ženklas atseit, dviguba- 
sis kryžius. Darant nuoseklias iš
vadas iš heraldikos ir sfragistikos 
principų, išeina, kad dvigubasis 
kryžius yra buvęs Vilniaus srities 
Gediminaičių herbas. Kitokių her
bų vytiniuose antspauduose nėra. 
Tik didžiuosiuose, majestotiniuose 
antspauduose, greta soste sėdinčio 
valdovo, be vyties dar matome 
eilę kitų herbų atskiruose skyduo
se. Čia herbo vaidmeny yra jau ir 
vytis, o greta jo Trakų kuni
gaikštijos šarvuotas karys su sky
du, Žemaičių lokys ir Volynės 
kryžius.

Jei mes vytį sustilizuotume, tai 
iš jo iškristų dvigubas kryžius, 
kuris vienas čia ir tėra tikrai heral
dinis elementas. Jo prasmės, tiesa, 
iki šidl dar niekas nėra išaiškinęs. 
Kai kas yra bandęs spėti, iš kur 
jis gali būti paskolintas, kokia jo 
kilmė. Tačiau jis gali būti ir gry
nai savas, nes geometrinės figūros 
neabejotinai yra buvusios Lietu
voje vartotų ženklų pagrindu. Tai 
mums aiškiai rodo seniausiųjų Lie
tuvos bajorų antspaudų ženklai. 
Iki 1413 m. Horodlės aktų, kada 
47 Lietuvos bajorų šeimos gavo 
lenkiškus herbus, Lietuvos bajorų 
antspauduose tėra tik linijų kom
binacijos ir labai retai linijinės 
kažkokių būtybių figūros.

Stilizacijos reikalavimas, kaip 
matome, yra pateisinamas heraldi- . ____,___
kos mokslo dėsniais, tačiau jo pri- • organų potvarkio nepaklausytų 
taikymas mūsų vyčiui gali būti la- apylinkių komitetai, Švietimo Val- 
bai kvestijonuojamas. Jei jį priim- dybos žinioje esančios mokyklos

savo siūlymus' padaryti. Heraldika 
nėra taip jau paprastas mokslas, 
kad visas jos problemas galima 
būtų spręsti, nugirdus kurį vieną 
jos dėsnį. O žaisti su tautinėmis 
brangenybėmis niekam neleistina.

BAIGIAMOSIOS IŠVADOS
Savąjį valstybės herbą mes be 

abejo ir reformuoti ir net visiškai' 
naują, pasirinkti galime. Tai yra 
grynai mūsų pačių reikalas. Ta
čiau šitą padaryti gali tik konsti
tuciniai suvereniniai krašto orga-

arba registruotosios organizacijos, pakeisti. Reikės išsaugoti visus 
Būtų tikrai liūdna atestacija mūsų jo istorinius atributus ir elemen- 
visuomenei. O kad tokis potvarkis tus. Ir nemanyčiau, kad negalima 
yra reikalingas, dabartinės margu- būtų jį sustilizuoti. Reikalą gerai 
mos akyvaizdoje, rodos, negali ‘ —
būti ginčų. Mes jau per toli nuė
jome.

Visiems reformos šalininkams 
ir „vykdytojams" tenka priminti, 
kad jų siūlomasis stogo žirgelio 
formos vytis toli gražu negali būti 
laikomas ' tikruoju lietuviškuoju 
vyčiu. Toks jis niekad nėra buvęs. 
Kad kai kam teko matyti panašių 
pavyzdžių-sunykusių antspaudų ar 
monetų pavyzdžiuose išpieštų rai
telio kontūrų tai nereikia pamiršti, 
kad tai ne ano meto stilizacijos 
vaisius, bet dažniausiai tai mūsų 
laikų sfragisto ar numizmato iš
brėžtos ir sunkiai įžiūrimos for
mos.

Apie vyties kairiąją kryptį, kaip 
minėta, negali būti nė kalbos. Mes 
sugriautume pačius mūsų vyties 
pagrindus. Pagaliau ir „reformato
riai" tam paremti neturi jokio ar
gumento. Tai tik kitoniškumo ieš
kotojų įgeidis.

Iš visų argumentų, kuriuos iš
kelia „reformatoriai", dėmesio 
vertas yra tik vienas, būtent iš 
heraldikos mokslo paimtas stiliza
cijos dėsnis. Žinoma, jis turi reikš
mės ne dėl to, kad tai yra prieš 
700 metų mirusio feodalinės visuo
menės mokslo dėsnis, bet dėl to, 
kad išlikęs senųjų valstybių gy
venimo praktikoje, jis ir dabar 
yra maždaug visur taikomas. Bet 
vis dėlto ne absoliučiai. Tačiau, 
kaip jau buvo nurodyta, neleisti
na įsikibti į ji vieną ir sudarkyti 
mūsąjį vytį, panaikinti kitus jo 
esminius elementus. Netinka jam 
be niekur nieko taikyti šį dėsnį, 
nes iš esmės jis yra sfragistinis 
reiškinys, kaip sakyta, iš antspau
do apskritimo įjojęs į skydą. Jei 
jis tame skyde pasiliko ir išbuvo 
apie 600 metų, tai jis yra mūsų 
tėvų palikinąs, yra tautinė bran
genybė. Ne tiek jau daug mes 
tokio brangenybių turime, kad 
svaidytume jas kaip sunešiotas 
pirštines. Epochos turi savą skonį 
ir savą stilių. Ir vytis yra toks, 
kokį mums suformavo amžių srovė, 
šiandieną mes stovime prieš al
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nai. Deja, šiuo metu mes tokių 
funkcijonuojančių organų neturi
me, tad privalome laikytis ir re- 
prezentuotis tik su oficialiniu įsta
tyminiu. Juk mes sakomės krašto 
įstatymus tebegerbiu. Gat būt, per 
didelių individualistų ir nepaseks 
perkalbėti, bet bent suvienodin
kime oficialiųjų mūsų tremties 
įstaigų anspauduose, spauduose ir 
leidiniuose vartojamąjį vyti. Ne
sinorėtų tikėti, kad mūsų centrinių

ternatyvą, ar pirmenybę turime 
duoti mirusio mokslo dėsniui, ar 
istorinei vyties raidai, mes mūsų 
įstatyminis vytis nėra Daugirdo 
ar Žmuidzinavičiaus fantazijos pa
daras, bet istorinės raidos vai
sius. Man rodos, kad šitokioje si
tuacijoje daugumas bus už pasta
rąją formą. Tuo tarpu mes turime 
prie jos likti. Ateity, kai būsime 
namie, savoje valstybėje, ir turė
sime savus funkcionuojančius val
stybinius organus, galėsime eiti 
ir prie reformos. Tačiau ir tada 
negalima bus mūsų vyties pobūdį

išsiaiškinusiam, vyties prasmę 
perpratusiam menininkui, atrodo, 
nebūtų taip jau sunku visą pa
vaizduoti ir stilizuoti. Bet tam bus 
reikalinga gilių studijų. Po jų 
tikrai paaiškės, ar stilizacija yra 
būtina ir kokios rūšies. Dabar 
siūlomos formos visi variantai jo
kiu* būdu nepriimtini. Iš mūsų 
gražiojo, jėga trykštančio vyties 
lieka tik šešėlis, stogo žirgelis ar 
lentelinis vaikų žaisliukas. Kai 
mūsų Pašto Valdyba išspausdino 
su šikokių vyčiu pašto ženklų se
riją, ne be reikalo švedų filate
listai savo spaudoje rašė, kad Lie
tuvoje, matyti, esanti plačiai iš
sivysčiusi žaislų pramonė, kad net 
pašto ženklų serija jiems esanti 
paskirta. Jie mat, nė nepagalvojo, 
kad tai gali būti valstybės her
bas, sudarytas pagal heraldikos 
mokslo dėsnius! Būtų truputį juo
kinga, jei nebūtų liūdna.

Kai kas iš menininkų ir taiko- 
nosios dailės atstovų, branginda
mi lengvas siūlomojo vyties for
mas, sakosi taip vaizduoją ne val- 
sktybės herbą, bet jį panaudoję 
kaip ornamentą. Esą ir kitų tautų 
taip daroma. Visiškai teisingai. 
O mūsasis tikrasis herbas argi 
taip pat nebuvo menininkų panau
dotas? Argi jo nepanaudojo ir 
mūsų nemirtingasis Čiurlionis ir 
kiti menininkai? Argi dėl to kas 
nors kada ką sakė? Nebent kartais 
buvo kalbama apie plakatinį meno 
kūrinio nupiginimą. Aišku, kad 
vyties motyvo panaudojimas ne
gali būti draudžiamas mene, kaip 
nėra draudžiamas pav. žmogaus ar 
net Dievio panaudojimas. Bet ši
tas ilgokas pastabas iššaukė jau 
visiškai kitas reiškinys. Ar tinka 
toks žirgelis — vyties motyvas- 
omamente, knygoje ar taikomojo 
meno dirbiny, palikime patiems 
menininkams, meistrams ir jų ga
minių pirkėjams spręsti. Bet norisi 
paprašyti visus menininkus, „re
formatorius", antspaudų ženkliukų, 
spaudų ir iškabų užsakytojus, 
knygų ir laikraščių leidėjus, scenų 
ir salių puošėjus nedėti šitokių 
žirgelių ten, kur tinka būti valsty
bės herbui.

Baigiant, šia, proga norisi prisi
minti dar vieną panašios rūšies 
dalyką. Būtent, atsargiau elkimės 
su įvairiomis laisvomis heraldinė
mis kompozicijomis. Štai, pav., 
„Atžalyno" išleistame albume yra 
išspausdinta kažkokia laisva kom
pozicija herbo. Skydas apskritas, 
tik apačioje su smailiu išlenkimu, 
atsiradusiu dėl to, kad reikėjo 
vietos vadinamajam Vytauto ženk
lui įterpti. Viršuje skydo nei šio
kio nei tokio stiliaus karūna, o iš 
šonų, žemiau tos karūnos, kaž
kokios ąsos, paskolintos iš kera
mikos dirbinių, skydo viduje vy
tis, o po jo kojų atskiruose sky
duose dvigubas kryžius, jau mi
nėtas Vytauto ženklas ir Gedimi
no stulpai. Ką ta kompozicija reiš
kia, sunku suprasti. Nei tokio 
apskritiminio skydo, nei tokio de
rinio niekad nebuvo pasauly. Na, 
sakysim, žmogus pažaidė, pamik
lino pirštus ir tiek. Bet štai ma
tome ir vaisius. Estų Gėislingene 
leidžiamojo puikaus žurnalo „Our 
life" Nr. 1, psl. 5 šį „herbą“ ma
tome perspausdintą prie straips
nio, mininčio mūsų nepriklauso
mybės trisdešimtmetį. Kas galėtų 
pasakyti, ką jis ten reiškia? Ar 
tai mūsų valstybės herbas? O juk 
to žurnalo išeina net 60.000 egz. 
ir net trijomis laidomis — estiš
kai, vokiškai ir angliškai, žinoma, 
redaktoriams estams mes negalime 
nieko prikišti. Jie rado lengvai 
reprodukuojamą dalyką ir išspaus
dino, į jį nesigilindami. Juk vis 
tiek kažkas lietuviška, jie galvojo. 
Bet kam mums tokių žaidimų 
imtis?

3
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Wallijos sostinėje
VL. JAKUBĖNAS

(Su koncertais po Angliją)

JAU teko Vartą minėti, kad 
koncertų surengimas mūsų 
menininkams ne visuomet 
priklauso nuo tam tikroje vietoje 

gyvenančių lietuvių kiekio. Tai 
ypatingai pasitvirtino Valijos sos
tinės Cardiffo atveju. Lietuvių čia 
iš viso tėra tik vienas, inž. Ižbic- 
kas, jis yra kartu ir savotiška 
„balta varna" visų buv. DP tarpe, 
nes jis bene vienintėlis dirbantis 
savo profesijoje kaip inžinierius. 
P. Izbickui tarpininkaujant, Car
diffe buvo suruoštas didelis kon
certas su garantuota suma L. Są
jungai. Koncertas įvyko milžiniš
koje Cardiffo salėje drauge su 
garsiu Welsh moterų choru, kuris 
atsisveikino su publika, prieš iš
vykdamas į koncertinę tumė po 
Daniją.

Visų pirma prisiminkim kiek 
geografijos. Valija, angliškai Wa
les (tark Uelz) — rytinė Anglijos 
provincija, kur iki šiol dar l‘/» 
mil. žmonių vartoja namie vien 
„uelšų" kalbą, o Vt mil. yra dvi
kalbiai. Uelšai — pirmykščių Bri
tanijos gyventojų keltų likučiai, 
vėliau germaniškųjų anglo-saksų 
nuspausti į salos pakraščius. Kel
tų kalbos sudaro atskirą indoeuro
piečių kalbų grupę. Jų dabar liko 
mažai; be Walijos keltų dialekto 
(Scotch geelic) likučiai išsilaikė 
tiktai pačioje Škotijos šiaurėje. 
Skotai, nors ir separatistai ir ang
lų neapkentėjai, bet kalba angliš
kai ir savo mirštančiu dialektu 
perdaug nesiinteresuoją. Ne
priklausomoje Airijoje irgi tik 
kai kurie vakarų pakrantės apskri
čiai tebekalba senąją keltiška ai
rių kalba. Šiuo metu daromos he- 
roiškos pastangos šią kalbą atgai
vinti. Pasirodo tačiau, kad airių 
vaikai, išmokę savo senolių kalbos 
mokykloje, vėliau ją vėl užmiršta, 
nes visur aplinkui kalbama tik 
angliškai. Valijoje politinio sepa
ratizmo nesama, jų ryšiai su Ang
lija yra seni. Ne veltui sosto įpė
dinis laikomas „Valijos princu". 
Tačiau krašto gilumoje ęsą vietų, 
kur ir angliškai nesusikalbėsi, 
valdžios raštai rašomi abiem kal
bom.

Pačiam Cardiffe tačiau „uelš” 
neišgirsi: visur viešpatauja anglų 
kalba. Ant kai kurių kultūrinio po
būdžio pastatų,„kaip, pav., ant Va
lijos Nacionalinio Muziejaus bei 
ant paminklų, matyti keisti neiš
tariami užrašai. Uelšų kalba tuo 
„geresnė" už airių, kad bent rai
dės —įprastinės lotyniškos (airių 
raidės iš dalies skiriasi). Bet tai 
nedaug gelbsti. Štai, pav., uelšiškų 
vietovardžių pavyzdžiai: Llanrdhai- 
dar, Llanuwychllyn, Ltanwrda, ar
ba Cwnflrwdl Suradus Cardiffe 
(gan sunkiai) žmogų, mokantį bent 
paskaityti teisingai šiuos raidžių 
sugrupavimus, paaiškėja, kad juos 
ištarti galima, ir net mūsų tartis 
esanti „very good",

Tačiau grįžkime prie koncerto. 
Jis vyksta tokio dydžio teatre, kad 
nors publikos per tūkstantį žmo
nių, bet atrodo nepilna. Nenuosta
bu — pavasaris, sekmadienis ir 
puikus oras; rengėjai publikos kie
kiu pilnai patenkinti. Mūsų dai
nininkų programa apgaubiama 
pradžioje ir gale moterų choro 
numeriais, kuris visą laiką pasilie
ka scenoje, susėdęs kedėse. Choro 
dainavimas — tikrai žavėtinas; bal
sai nėra stiprūs, žymi dalis — se
nesnio amžiaus moterų, daugiau
sia laikomasis „mezza voce" i? 
„piano”, intonacija — nuostabaus 
grynumo, atspalviai — rafinuoti. 
Skambesys savotiškas, mums kiek 
ne|prastas, tačiau labai malonus 
klausyti, jaučiama gili choro kul
tūra. Nacionfiliškai uelšiško — be
veik nieko, išskyrus vieną liaudies 
dainą; pora škotų ir airių liaudies 

>dainų dainuojama angliškai, atsto
vaujamas ir J. S, Bachas (labai sti
lingai atliktas) ir anglų kompozi
toriai — Elgar ir dabartinis mo
dernistas Benjamin Britton; su jo 
kūriniu choras neseniai laimėjo 
Anglijos premiją. Įdomu pažymėti, 
kad kūrinys, bent iš harmonijos 
taško, ypatingu naujoviškumu ne
pasižymėjo — mūsų geresni mė
gėjų chorai Lietuvoje sugebėjo at
likti ir sunkesnius mūsų pažanges
nių kompozitorių veikalus, tik gal 
nepasiekdami tokio sąskambio 
grynumo ir tikslumo.

Mūsų solistų pasisekimas, kaip 
paprastai — didelis. Po koncerto 
jų „parkeriai" turi ypač daug dar
bo, nes autografus tenka rašyti 
kone visam chorui. Atsilanko į 
užkulisį ir kilmingų anglų svečių. 
Paaiškėja, kad šio choro kelionę 
į Daniją, o taipgi ir šį koncertą .fi-

nansuoja- „Worlds Friends" (Pa
saulio Draugų) draugija, kuriai 
priklauso daug įtakingų ir turtin
gų anglų ir kuri turi savo skyrių 
ir Danijoje. Panašiai, kaip ir mū
sų solistai Anglijoje, choras Dani
joje nieko neuždirbsiąs; koncer- 
tuodamos choristės būsiančios ap
gyvendintos privačiai pas šios 
draugijos narius. Kažkoks garbin
gas senas grafas, šios draugijos 
Cardiffo skyriaus pirmininkas, iš
kilmingai dėkoja ir mūsų solis
tams už jų įnašą „Pasaulio Drau
gystei" . . . Anglišku papročiu ir 
mes „dėkojame už padėką," nors 
dėl šios draugijos veiksmingumo 
turime savo skirtingų, nevisai 
linksmų minčių.

Cardiffo miesto viceburmistras, 
pasikabinęs savo tarnybinę gran
dinę .ilgai klausinėja artistų apie 
jų likimą. Jis pasirodot DP klausi
mais yra gan painformuotas, tu
rįs nemaža ryšių su lenkų emi
grantais, dažnai kalbąs politiniuo
se mitinguose prieš sovietus ir 
preš porą savaičių buvęs estų 
smuikininkės Z. Aumere koncerte.

Jis todėl manęs, kad ir lietuvių 
solistai atvyko iš Švedijos.

Taigi atrodo, kad, be materiali
nio įnašo, ir propagandinėje srity
je „vieno lietuvio" ruoštas koncer
tas atliko savo vaidmenį. Kitą die
ną apie lietuvių solistus gražiai 
atsliepė ir vietos dienrašts.

Klausytojų tarpe lietuvių buvo 
net keturi. Kokių gi dar įspūdžių 
išsinešta iš Cardiffo? Gražus, pla
ningai sutvarkytas miestas, kokių 
reta Anglijoje. Yra seną, bet gerai 
išsilaikiusi pilis, kurią kažkoks 
vietinis kunigaikštis, negalėdamas 
išsimokėti aukštų mokesčių, pado
vanojo miestui. Yra labai gražių 
naujesnio pobūdžio pastatų, pri
menančių kiek Paryžiaus stilių — 
Valijos tautinis muziejus, rotušė, 
universitetas, Apygardos Valdyba 
ir t.t., yra gražių bulvarų ir pa
minklų. Įdomus ir milžiniškos 
apimties uostas, ypač gi dokai, 
kur laivai remontuojami ir stato
mi. Uoste — pilna spalvotų žmo
nių. Potvynio ir atoslūgio metu 
jūros lygio skirtumas siekia 17 
metrų, todėl visi uosto ir dokų ka
nalai apsaugoti šliužais. Geležin
kelis iš Cardiffo į Londoną, pra
eina ilgu tuneliu po giliai į sau
sumą įsiveržusios Cardiffo įlankos 
dugnu. Po keturių valandų greitai 
bėgančiu traukiniu mes vėl Lon
done — koncertas Cardiffe sudarė 
atskirą išvyką tik šiam tikslui.

VI.Ruzickio ir I.Vasyliuno kon
certas Pabaltijo Universitete

solistui puikią galimybę plačiai 
operuoti visoje interpretacijos 
plotmėje, išryškinant gan dažnai 
pasitaikančius ryškius kontras
tus, — po švelnių (puikaus tono!) 
lyriškų vietų sekdavo drąsūs, nuo 
forte iki fortissimo, pilni jėgos 
tonai.

Antrąją koncerto dalį pradėjo 
I. Vasyliūnas dviem neseniai mi
rusio, žymiojo latvių muzikos kū
rėjo, turinčio didelių nuopelnų ir 
mūsų muzikiniam gyvenimui, 
prof. J. Vitolio kūriniais: „Melo
dija“ ir Romansu“. Turint gal
voje technišką išpildymą ir inter
pretavimą, šiuos du dalyku ten
ka laikyti solistui geriausiai pa
vykusiais. Lyriška, aiškios for
mos, plaukianti plačiais, sodriais 
tonais šiuose abiejuose kūri
niuose, — tiesa, .nuotaikos atžvil-. 
giu vienas kitam labai pana
šiuose, — melodija, buvo solistui 
puiki dirva, užsirekomenduoti gi-

PRAĖJUSIŲ metų pabaigoje 
Pabaltijo U-te davės savo 
rečitalį prof. VI. Ružickis 
vietos orofgsūrai ir studentijai 

paliko gilų įspūdį. Dauguma puo
selėjo vilti, kad gerb. profesorius 
mūsų neužmirš ir dar kartą at
vyks. Ir jis neapvylė-nepabūgęs 
ilgos Ir varginančios kelionės, 
vėl atvyko. Ir ne vienas —\ su 
mūsų žymiuoju smuikininku L 
Vasyliūnu.

Šie du vardai, pažįstami ne 
tik mums lietuviams, bet taip pat 
estams ir latviams, nežiūrint tuo 
metu u-te jau prasidėjusių tarp- 
semestrinių atostogų u-to kon
certų salėn gegužės mėn. 24 d. su
traukė didelį būrį profesūros ir 
studentijos.

Programa buvo plati ir įvairi: 
pradedant klasikais ir baigiant 
tautinės muzikos atstovais. Kon
certas buvo pradėtas, savo me
lodingumu ir lengvu žaismingu- . . ,
mu įgijusiu didelį populiarumą, liu interpretatorium ir gražaus 
F Mendelsono koncertu smuikui bei šilto (šiuo atveju ypač ryš- 
e-moll. .Sis koncertas, ypač pas- kaus!) tono meisteriu.
kutintoji dalis, reikalauja iž vi. Ružfčkis antroje dalyje pasr 
solisto i nemažo virtuoziškumo, kambino kelis Fr. Chopino kūri- 
Negana to-interpretacija turi bu- njus: etiudą ir du valsus: 
ti persunkta lengvumu ir žais- m0R įr as-dur. Etiudas, i

VI. Ružfčkis antroje dalyje pas?

Lletuviai dainininkai Jau grjžo iŠ 
Anglijos

Po du mėnesius užtrukusių gastro
lių mūsų dainininkai J. Motlekal- 
tlenė-Blauzdžianaltė, A. Kalvaitytė, 
X. Nauragls, St. Baranauskas ir prof, 
yl. JakUbėnas birželio mėn. 2 d. grižo 
i Vokietiją. iš viso jie turėjo 28 pa
sirodymus įvairiose D. Britanijos vie
tose. Paskutinis koncertas Piter- 
borough, kurio garbės globėjais buvo 
Anglijos karalius ir Glosterlo kuni
gaikštis, buvo nufilmuotas. Taip pat 
buvo duotas koncertas per britų ra
diją. Manoma, kad ateinanti rudeni 
lietuviai pienininkai vėl vyksi Angliją, 
koncertuoti.

cis- 
.. t________—„ - ___ _______ , reikš
mingumu. Šiuo atžvilgiu I. Vasy- įaująs nemažos technikos, pras- 
liūno interpretacija visiškai ati- kambėjo Švelniai su lengvu žais- 
tiko minėtus reikalavimus. Tai mingumu. Gi ypač gilų įspūdį 
ypač buvo ryšku pirmoje dalyje, padarė valsas cis-moll. Turint 
Gal kiek blogiau buvo su tech- galvoje jo didelį populiarumą, 
niška puse ir intonacija. Taip dažnai girdint įvairiuose forte- 
pat kiek neįprastas buvo ir.tre- pijono rečitaliuose, šį kartą šis 
čiosios dalies labai greitas tem- valsas, kaip retai tenka išgirsti, 
pas-aišku, tai turėjo solistą var- buvo apgaubtas žaisminga me- 
žyti ir šiek tiek neigiamai atsi- lancholija. Solistas nesidavė su- 
liepti techniškam išpildymui. Bū- gundomas nereikalingo švaisty- 
dingi, palieką gerą įspūdį, buvo mosi, dažnai pastebimo ir pas 
pirmosios ir antrosios dalies už- gerus pijanistus, skambinant Cho- 
baigimai-didėlis temperamentin- pino valsus. Būdingas, pagrįstas 
gumas. Negalima nepaihinėti ir ir santūrus buvo dinamikos kai- 
nepaprastai gražaus, švelnaus, taliojimas, nenuklystąs į kraštu- 
šllto, originalaus, pasakytume, in- tinumus ir nesulaužąs melodijos 
tymaus tono, tikrai galinčio su- praturtinęs Išpildomojo kūrinio 
kelti pavydą ne vienam žymiam koloritą. Tai ypač ryšku buvo 
smuiko virtuozui. Sis, tikrai ža- valse as-dur.
vįs, tonas lydėjo klausytoją per ..................... *
visą koncertą.

Prof. Ružickis pirmoje koncer
to dalyje paskambino Liadovo 
variacijas Glinkos tema ir Lia- _ . r -
punovo etiudą. Tiesa, nors tai skambėjusį dideliu virtuozišku- 
jau buvo girdėti dalykai praė
jusiame profesoriaus rečitalvje, 
tačiau didelė jėga ir technika, 
kurios iš interpretatoriaus reika
lauja minėtas etiudas, ir ypač 
trečioji bei paskutinioji iš vari- 
jacijų, puikiai leido solistui iš
vystyti savo sugebėjimus ir tuo 
užimponuoti klausytojus. - . - . . ... ___

Pirmosios dalies pabaigai I. Va- taikoje, tai polonezas as-dur bu- 
syliūnas pagrojo tris mažesnius vo giliai persunktas pilnu galin- 
mūsų kompozitorių kūrinius: Bu- gos jėgos ir drąsos temperamen- 
driūno „Raudą“, Račiūno „Nesi- tu, kuris, būdamas pagrįstas,-^oli 
leiski, saulele" ir Gaidelio „Lie- gražu nesudarė betikslio tranky- 
tuvišką Šokį". Čia jau solistas mosi įspūdžio.
jautėsi daug laisviau, negu Men- Tiesu, tektų kiek gailėtis, kad 
delsono smuiko koncerte — Vi. Ružickis šį kartą pasitenkino 
„Rauda“ praskambėjo visiškai tik miniatiūriniais, fragmentiniais 
įtikinančiai, nors pats kūrinys kūriniais. Tačiau kita vertus, įve- 
muzikiniu atžvilgiu nėra ypatin- dimas vieno kito stambesnio kū- 
gai stiprus — autoriaus perdaug rinio būtų perdaug perkrovęs 
stengtasi nenukrypti nuo tauto- programą. Juo labiau, kad ir iš 
sakinės literatūrinės raudos for- šių, jo skambintų, kūrinių klau- 
mos. Geriausiai pavykusiu, atro- sytojas susidarė pilną vaizdą 
do, tektų laikyti „Lietuvišką šo- apie solisto visapusį meninį pajė- 
kį“. Didelis interpretacijos įvai- gumą.
rūmas, kurio iš solisto reikalauja Koncerto programą užbaigė I. 
šis, gan modernioje_ muzikinėje Vasyliūnas, išpildydmaas L. v. 
dvasioje’ parašytas, kūrinys, davė Beethoveno sonatą smuikui op.

12, 1. Tai pirmoji L. v. Beethove
no sonata smuikui, nereikalau
janti iš interpretatoriaus per di
delės technikos, taftau supki in
terpretuoti ta prasme, jog klasi
kas, ir ypač Beethovenas, solistui 
stato tikrai sunkius, specifinius 
reikalavimus. Ypač antroji dalis 
pilnai atitiko Beethoveno stilių: 
jėga, santūrus platumas, pilnas 
išbaigimas ir muzikinės minties 
gilumas. Gal kiek neįprastas bu-

Publikai karštai prašant bi- 
suoti, VI. Ružickls dar paskam
bino du Chopino polonezus ir 
vieną valsą. Iš jų ypač reikėtų 
išskirti polonezą as-dur, pra-

mu, nepaparasta jėga,, drąsa ir 
temperamentingumu. Sj polonezą 
palyginę su anksčiau skambintu 
valsu cis-moll ir įsigilinę į jų in
terpretatorius — jo, kaip tikro 
menininko, interpretacijos skalė 
yra labai plati ir lanksti — jei 
valsas cis-moll prabėgo žaismin
gos, švelnios melancholijos nuo-

Latvių dailės paroda
Gegužės 29 d. 11 vai. (šeštadieni) 

Augsburge, meno parodų rūmuose 
„Schaezlerpalals" buvo atidaryta lat-

vių dailės paroda, kurią surengė Lat
vių Dailininkų S-ga, bendradarbiau- -
dama su vokiečių dailininkų komitetu vo trečiosios dalies tempas-per- 

tuar<°£ole i5statyta 91 kQ" daug skubus, kur kas greitesnis, 
Ryškų veidą1 tu?i tapyba. Ant jos nei reikalaujamasis allegro nors 

pečių remiasi visa paroda. Grafikos ir čia nuo Beethoveno stiliaus 
nebuvo nutolta.

fiški piešiniai tušu. Skulptūros nėra. Publikai entuziastingai plojant, 
,r el“ponuoti. bisui I. Vasyliūnas pagrojo pas- 

Skoningas plakatas ir parodos kata- vntiniaia dali L v Beethoveno logas su 12 reprodukcUų. Paroda kutimąją aaų 1S u. v. neetnoyenu 
tikrai reprezentacinė ir verta klek- aštuntosios sonatos smuikui op. 
vienam pamatyti. 30) 3. gj <jalis ypač praskambėjo

.__ _ w rri,nnic įtikinančiai, beethoveniškai, galin-Mirė komp. J. Gruodis • nQrs tempas lr šj kartą buv0 
Spauda praneša, kad nuo širdies inp_ omifac aišku techniškai Ilgo, Lietuvoje staiga mirė komp. J. Per gieitas. Kas, aiSKu tecnniSKai, 

Gruodis. Velionis buvo gimęs 1B6. m. ypač moduliacijose, šiek tiek var- 
Zarasų apskr. Paskutiniu laiku dėstęs žė solistą.
Kauno konservatorijoj kompoziciją. 
Palaidotas Kaune. K. Ost-as.
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SPORTINE TALKA
BRONIUS KETURAKIS

PILNI solidarumo ir nuoširdaus 
bendravimo talkos darbo pa
vydžiai jau iš seno buvo 
praktikuojami mūsų ūkininkijos. 

Tremties visuomeninė veikla dau
giausia ir yra šiuo principu pa
grįsta, nes kitoks pasireiškimas be 
šio bendravimo yra sunkiai įma
nomas. Veik visi sportiniai įvykiai, 
kurie daugiausia pasireiškia įvai- 
urių varžybų pavidalu, ypatingai 
reikalingi sportinės talkos, nes ir 
pati stovyklinė dislokacija nėra 
palanki bet kokiam visuomeniniam 
judėjimui, o ypatingai sportiniam . __  __ _______________
sąjūdžiui. Jeigu jau nuo 1946 m. nuo bendrų talkos principų, ir 

------------ __x,_ ...... stengjasi išnaudoti bendro repre
zentacijos reikalo vardu ne tik 
paskirus asmenis, jų grupes, bet 
ir visuomenės įstaigas ar panašius 
sambūrius, iš kurių tikisi šį tą iš
gauti. Aišku, tokia talka nueina

bas ir reikalingą talkos pravedi- 
mą, kuris yra pagrindu planuoja
miems sportiniams pasirodymams. 
Išaiškinus nuodugniau reikalą 
remti mūsų sportinį jaunimą, kuris 
čia tremty laikomas pasididžiavi
mo baze krepšininkų laimėjimuo
se, pasiseka lengviau išspausti ir 
kitoms sporto varžyboms bendrą 
paramą. Siam talkos organizavimo 
darbe turi dalyvauti ne kokie nors 
utilitaristai ar panašūs žmonės, 
kurie užuot rinkę ir raginę aukoti, 
turi savų asmeninius išskaičiavi
mus, kartais net per toli nueidami

kai kuriose stovyklose spėjo susi
burti pajėgesni sportininkų būre
liai, tai tik didelių pastangų, akty
vaus darbo ir, kad ir retai sutin
kančio, paskirų visuomenės narių 
nuoširdaus rėmimo dėka.

Tūlam piliečiui, kiek atokiau 
stovinčiam nuo šio judėjimo, ku
riame spindi mūsų sportinio jau
nimo sukauptos fizinės ir dvasinės 
pajėgos, sunku yra įsitikinti, kad 
šis būsimas sveikiausias tautos 
elitas yra visokiariopai remtinas 
ir jų veikla nuolat tobulinama. 
Nemaža dalis mūsų visuomenės 
šioj srity yra atsilikusi, ir tokie 
asmenys kartais savo laikysena 
trukdo šį sportinės talkos darbą, 
užuot rėmę, nors jis nei kiek ne
mažesnės vertės, kaip ir visi kiti 
kultūrinės veiklos pasireiškimai. 
Geriausiai ir uoliausiai sportinin
kams talkininkauja tos stovyklos 
ir toji visuomenė, kuri savo gy- 
venamoj aplinkoj mažiau turi gali
mybių matyti bet kokių viešų mū
sų tautiečių susibūrimų ar pasiro
dymų. Visa eilė tremty įvykdytų 
didesnio masto varžybų, kurioms 
talkininkavo daug sportinį sąjūdį 
mėgstančių ir palaikančių asmenų, 
ryškiai rodo sportinės talkos svar
bą. Aišku, šių dienų medžiaginės 
sąlygos tiėk yra ribotos ir ap
karpytos, kad tikrai sunku ko 
daugiau ir reikalauti, bet negalima 
pamiršti, kad mums, tremty esan
tiems lietuviams, būtų nepateisi
nama mūsų' kultūrinio smukimo 
žymė, jeigu nesugebėtumėm suda
ryti sąlygų čia esančiam sporti
ninkų sąjūdžiui metuose nors ir 
2—3 kartus pademonstruoti savo 
laimėjimus, kurie mūsų bendram 
kultūriniam ir reprezentaciniam 
pasirodymui nei kiek nemažesnės 
vertės turi kaip ir kita veikla.

Sportinės talkos darbas turi 
apimti sportinių pajėgų surinkimą 
didesnio masto ar lokalinio po
būdžio varžyboms ten, kur vietos 
sąlygos ar mūsų visuomenės inte
resai reikalauja. Čia1 privalę pa
sirodyti ir aktyvus bei nuoširdus 
bendradarbiavimas sporto parei
gūnų ir paskirų sportininkų, nesi
leidžiant į smulkmeniškus ir ne
pagrįstus nukrypimus dėl ambici
jos, kad, pav„ „mūsų dalyvių dau
giau, o jūsų mažiau, tai dar dis
kutuotinas klausimas, kurie ku
riems turėtų talkininkauti.'' Pagrin
du imama, kokios svarbos ir pas
kirties bei kokio maštabo visa tai 
yra ruošiama. Ypatingas dėmėsys 
kreiptinas į specialaus ir prityrusio 
techniško kadro sumobilizavimą, 
kurio tikslas yra kiek galint 
kruopščiau ir tvarkingiau pray^ti 
nustatytą programą, nepažeidžiant 
sportinių nuostatų ir talkininkau
jančių sportininkų garbės.

Antruoju, gal būt, svarbiausiuo
ju punktu eitų maitinimo klausi
mas, kuris tremties sąlygose buvo 
ir yra labai aktualus. Sportinin
kams mobilizavimas maitinimo re
sursų stovyklos gyventojų tarpe, 
kaimyninių stovyklų rajonuose ir 
pas šiek tiek pajėgesnius finan
siškai turi būti nuosaikiai ir ap
galvotai pravestas. Prie geros or
ganizacijos tai duoda džiuginančių 
vaisių. Visuomenės nariai turi bū
ti iš anksto gerai ir tinkamai in
formuoti apie numatomas varžy-

Armonas ir Norkus II Kempteno 
miesto lauko teniso ,š. m. pirmeny
bėse vyrų dvejete laimėję pirmą 
vietą. K. Daugėlos nuotr.

vėjais, ir tuo ne tik sportinį jau
nimą pastato pažeminančion pa
dėtim bet ir atstumiančiaį veikia 
visą visuomenę, kuri šį darbą ir 
pasirengimus rėmė ir ugdė. Šiuo 
meta, kada mūsų sportinis jauni
mas turi koordinuojančią ir fizinį 
auklėjimą bei sportinį sąjūdį tvar
kančią instituciją Vyr. FASK-tą, 
atrodo, kad panašių reiškinių var
gu ar pasitaikys, nes yra kon
trolė, priežiūra ir atsakingumas už 
gautas sumas, subsidijas bei aukų 
panaudojimą.

Liepos mėn. viduryje, kaip, ži
nome, bus pravestos LTB lengvo
sios atletikos varžybos Augsburge 
ir liepos 31 ir rugpiučio 1 d. di
džiulė 17 pavergtų tautų sporto 
šventė Nūrnberge, kur kiekviena 
tremty esanti tauta, žinoma ir mes 
lietuviai, turime kuo gausiau ir 
geriau save reprezentuoti. Mūsų 
visuomenė yra kviečiama remti šį 
sportininkų pasirengimą. Reikia 
tikėtis, kad gausi Augsburgo lie
tuvių bendruomenė tikrai nuošir
džiai mus parems futbolininkų pa
ruošimui, LTB pirmenybių pravedi- 
mui, o sportinės talkos darbo dėka 
turėsime galimybės pasirodyti ir 
reikiamai apginti lietuvio sporti
ninko vardą ir Nūrnbergo varžy
bose. Sportinis jaunimas jau da
bar kruopščiai talkininkauja vieni 
kitiems darbo ir pasiruošimo rei
kale, o iš mūsų bendruomenės lau
kia tiktos sportinės talkos. Mes 
savo prakaitu ir tauriu sportiniu 
pasirodymu tikrai būsime bent iš- 
dalies atsilyginę už suteiktą ga
limybę atstovauti mūsų sportinį 
lygį kitų tautų tarpe. Tegul spor
tinės talkos darbas būna mums 
laimėjimų akstinu.

ANGL U FUTBOLININKAI
NEW YORKE

ištvėrėme pusantros valandos. Ak, 
nestigo akimirkų, kai buvo užmiršta 
viskas ir tik po rungtynių paaiškėjo, 
kad pigus lietpaltis toli gražu neap
saugojo nuo liūties, pagrindinai su
mirko kostiumas, pigus kaklaraištis 
nudažė marškinius ir t. t.

Šiose rungtynėse FC. Liverpool
• žaidė prieš New Yorko All Stars. 

Anglai su priešininku neturėjo daug 
vargo ir kartkartėmis įsileisdavo |

■ futbolinę beletristiką — demonstravo 
Į abejingus, išdaigingus padavimus, ku- 
; rie buvo nuostabiai preciziški ir ga

lutinai sudemoralizuodavo vietinių 
žvaigždžių komplektą. Anglų varti-

■ ninkas per pirmąsias dvidešimt mi-
• nučių tik kartą gavo kamuolį i ran-
1 ka?1,,2 *?‘P tU?aUŠVen^ab S»t?1 «>-«> svAievurune sporumnuo
l vaikštinėjo po baudos aikštelę. Paž- pažymėjimus. Sportininkas. netur|s 
1 Hugusi aikštė rungtynėms uždėjo tam §įo pažymėjimo, negalės dalyvauti 
i l!^rą ®pauda- bet “?5Ial1 dė,1 tp ?etp_ INKOPF-o rengiamoje Sporto šven-

rėjo daug galvosūkio ir kartais f- t£je (Olympiadoje) arba bet kokiose 
jungdavo ŠI tą iš savo didžiųjų su- Vyr. F. A. S. Kto rengiamose sporto 
gebėjimų skalės. Įspūdžio darė* be- varžybose Z
priekaištinls žaidimas galva ir su vi- . .__ '
sais niuansais - reikalui esant, ang-
Jas, stiprų smūgi imdamas galva, ji pus “stastl dar iki liepos
užgesindavo, ir kamuolys paklusniai, men- 1 a- 
tartum sugniužęs, atsidurdavo prie Vyriausias Fizinio Auklėjimo
greta startuojančio žaidiko kojų. Bū- ir Sporto Komitetas
davo ir priešingai — lengvas ka
muolys, prisilietęs galvos, tartum su- . — - — _
stiprėdavo ir pagreitėdavo.

Prieš palyginti silpnoką varžovą 
anglai susigundydavo pereiti i išdai- pažymėtina, kad Kempteno LG-lja 
gavimą. Anglų vedžiojlmasis dauge- trūko dviejų pagrindinio penketuko 
liu atžvilgių priminė vienos moky- žaidėjų (Gylio ir Gedgaudo),* kurie 
klą, tik jis buvo gal ne tiek muzi- komandai gal būtų daug padėję, 
kalus. O kamuolys prie anglų kojos 
atrodė lyg magiko užburtas — ratu 
sukosi aplink, lipo prie tos batų da
lies, kur reikalinga, o pats žaidikas 
visą tą veiksmą atlikdavo kuo tau
piausiais judėsiais.

' Kažkada teko girdėti nuomonę, kad RrvnausKaa rsmeaua.anglų futbolas tai ligų padavimų. ^”°VaSanS S? Birutis Glncau8- 
kietų ir nuostabiai tikslių padavimų Kas’ Lauraitis, st. Birutis.
pynė. Nieico panašausi Tokio viena- gios žaidynės yra nuopelnas Scheln- 
šallškumo nematyti — daug operuo- feldo LG-ljos kūno kultūros mokytojo 
jama trumpais padavimais, artimu Nedzinsko, kuris (dėjo ypatingai daug 
susižaidimu ne tik puolime, bet ir darbo ir rūpesčio.
prie savosios šventovės. Matėsi ir to-
Urnų smūgių, kur reikia. įsiterpdavo , Būtų gera, kad atitinkamos įstaigos, 
„fair“ jėga, kitur melodingas futbo- kurios koordinuoja mūsų sportini dar- 
lininkiškas šokis. Miela stebėti gy- bU. atkreiptų ypatinga dėmesį l jau- 
nikų kietai plasiruotus šūvius, kurie. nųjų paruošimą nes gali ateiti lal- 
skrido pečių aukštyje ir nieku būdu ''ae "na"
nesimatė beviltiškų šaudymu l užribi, 
kuo pasižymėjo newyorkiečiai, su
traukę jėgas 1 gynimąsi. Kad ir sun
kioj vejoj kamuolys skriejo milime
triniu tikslumu paliai pat šoninę li
niją. o kai sparninial puolikai pa
leisdavo kamuolį pš pačio kampo, ka
muolys švilpdavo išilgai skersinio, su
darydamas daug rūpesčio energingam 
New Yorko vartininkui, o anglų puo
likams keldamas pagundą tik truputi 
paliesti galva ir įsmukti t vartus kar
tu su kamuoliu. Vienas iš penkių 
įvarčių, kuriais FC. Liverpool atžy
mėjo pradines rungtynes, ir buvo to
kio precizinio padavimo „ant vartų“ 
padarinys.

Du įvarčius (vieną pavieniu žygiu) 
{kirto vidurio puolikas Stubins, vie
nas iš geriausių britų salyne, praei
tam sezone per 42 rungtynes 31 kartą 
nuginklavęs priešininkų vartininkus. 
Už Stubins FC. Liverpool sumokėjo 
58.000 dolerių, vieną iš pačių stam
biųjų sumų. Kitus du įvarčius pa
siekė pusdešinis Balmer ir vieną de
šinysis sparninis Liddell. New Yorkas 
atsakė garbės įvarčiu, kai vienas 
anglų gynikas išgriuvo l balą ir ka
muolys atiteko laisvam newyorkle- 
čiul Geatjens. Kampinių santykis 8-0 
FC. Liverpool naudai.

Kaip sakoma, auksas ir purve žiba. 
Angių futbolo klasė žibėjo ir nenor
maliose sąlygose, nes tai nebuvo dul
ktais lietus, o keliolika minučių pylė 
kaip iš kibiro. Kai žiūrovai, nepaten
kinti pasunkėjusia skrybėlė, palenk
davo galvą, nuo skrybėlės krisdavo 
vandens siautai tartum Niagaros 
krioklys ir tykšdavo l batus.

Bet ir tie 8.000 žiūrovų buvo paten
kinti. jų tarpe ir moterys, kurioms 
ne daug gelbėjo skėčiai — buvo ko 
pamatyti!

K. Cerkellūnas

Artėja didžiulės futbolo žaidynės
Gegužės 29 d. Muenchene įvyko 

INKOFFO posėdis, kuriame dalyvavo 
visų tautybių futbolo komitetų atsto
vai. Siame posėdyje buvo aptarti 
tarptautines futbolo Žaidynes llečią 
principiniai klausimai. Taip pat buvo 
nustatytos futbolo rungtynių datos ir 
po burtų traukimų paaiškėjo visa 
žaidynių lentelė. Čia paduodame da
tas ir vietas, kada žals lietuviai. Bir
želio 27L d. Muenchene „Schwabing" 
stadione susitinka lietuviai su ven
grais, liepos 4 d. Augsburge — lietu
viai — latviai, liepos 11 d. lietuviai — 
lenkai Ingolstadte, liepos 25 d. lietu
viai — ukrainiečiai Augsburge, rug
piučio 8 d. lietuviai — estai Augs
burge ir rugpiūčio 15 d. lietuviai — 
jugoslavai Augsburge.

Kaip matoma, šios rungtynės tęsis 
ilgą laiką, nes vienoje stovykloje Ir 
vienu metu dėl didelio dalyvių skai
čiaus, jų neįmanoma pravesti. Mūsų 
futbolo rinktinės kandidatai susi
renka 1 Augsburgą nuo birželio 11 
dienos. Čia vyks jų pasiruošimas bū
simoms žaidynėms.

Vyr. FASK-tas skelbia:
1. INKOPF rengiamoje 17 tautų 

sporto Ventėje (Ohympiadoje) turės 
būti atstovaujami ir lietuviai 
plaukikai.

Sporto klubai įpareigojami nedel
siant pranešti plaukikų pavardes ir 
vardus, gimimo datą Ir kokiose di
stancijose numatoma dalyvauti. Taip 
pat registruojasi klubuose neregi
struoti lietuviai plaukikai-

Registracija siunčiama iki š. m. bir
želio mėn. 19 d. šiuo adresu: Inž. 
Juozas RIAUBA, Kempten/Allg,- Li- 
tauisches DP Lager, P. O. B. 229.

2. Taip pat pakartotinai raginame 
visus sporto klubus užsakyti Vyr. F. 
A. S. K-to sekretoriate sportininko

Sportininkas, netur|s

Žaidynių uždarymo metu buvo da
linamos dovanos, kurias gavo koman
dos ir kai kurie pavieniai žaidėjai 
(daugiausiai taškų pelnęs, korektiš- 
kiausias, jauniausias, mažiausio svorio 
ir pan). Be to, buvo taip pat apdo
vanoti teisėjai Grybauskas, Ginčaus-

kas, kada jaunieji nūsų gimnazistai 
gali būti pasaukti ginti nūsų spalvas, 
tarptautiniuose susitikimuose. A. B.

Gražus stalo tenisininkių pasiro
dymas

Gegužės 22—23 d. d. Kempteno vo
kiečių TTC surengė didžiuli tarptau
tini stalo teniso turnyrą, kuriame 
dalyvavo Bavarijos vokiečių stalo te
niso pažibos: Than ir Holuschėck- 
MTV. Muenchen, Baer (Nuernberg), 
Melde (Bamberg), Buchholz (Dillln- 
gen) Ir kiti. Iš moterų-Raffalt (Ba
varijos stalo teniso meisterė Iš Ingol- 
stadto), Schmidt (Bamberg) ir kitos. 
Siame turnyre dalyvavo Ir mūsų te- 
nisinlnkės-Ruteilonienė su LalkQnie- 
ne. Rutelionlenė, laimėjusi prieš Fink, 
Kopp, Krupka Ir pusfinalyje prieš 
Raffalt (t) pasekme 3:2. patenka l 
finalą. Iki pusfinalio praskina sau 
kelią Ir Lalkūnienė ir tik per nesėk
mę pralaimi Schmidt 2:3. Dėl trečlos- 
ketvlrtos vietos kovoja Raffalt su 
Laikūnlene. Lalkūnienel kova sunko
ka, ji pralaimi, turi pasitenkinti ket
virtąja vieta. Finaliniame susitikime 
visi laukia Rutellonlenės pergalės, nes 
Schmidt silpnesnė už Raffalt. Bet Ru
telionlenė fiziškai taip nuvargusi (ke
lionė Ir kartu dalyvavimas keliose 
varžybose), kad vos bepastovi prie 
stalo. Ji pralaimi vien tik dėl nuo 
varglo ir užima antrą vientą. Vyrų 
vieneto nugalėtoju tapo Than, dve- 
jeto-Than su Holuscheck. mlšraus- 
Than su Raffalt. Iš mūsiškių vyrų 
dalyvavo: Andrulis III, Norkus II Ir 
dat kalėtas. Tik Norkų i II pavyko 
„prisikasti“ iki kvartfinallo, o visus 
kitus „išskainiojo“ pirmuose susitiki
muose. . Apgailėtina, kad mūsiškiai 
vyVai. prisimindami senus laikus Ir 
remdamiesi „senąją marke", visai 
be darbo nori laimėti vieną Iš pir
mųjų vietų. Raketę reikia paimti | 
rankas ne žaidynių dieną, bet keletą 
savaičių prieš tai. L. V.

Laimima ir lauko tenise
Gegužės 22—23 d. d. buvo pravestos 

Kempteno miesto ir apylinkės šių 
metų pavasario lauko teniso pirmeny
bės. Iš lietuvių pirmenybėse dalyvavo 
P. Armonas Ir Norkus II. Vyrų dve
jeto varžybose Armonas su Norkum II 
iškovoja pirmą vietą. Iv.

(Mūsų sporto bendradarbio)

Prasidėjus pavasariui, New Yorke, niams futbolo mėgėjams. Dėl to ir 
kaip ir visose Jungtinėse Amerikos šiemet, kai 1 JAV siūlėsi atvykti apie 
Volstybėse, baigėsi didysis sezonas, tuzinas įvairių Europos vienetų, ame- 
turtlngas krepšiniu, ledo rituliu, ha- rikiečial didįjį dėmes! nukreipė l 
lės tenisu ir boksu. Jei žiemą euro- savo senus pažįstamus.
pints sporto mėgėjas neturėjo kada JAV ir Kanadoje anglai viešės dau- 
nuobodžlauti ir savaitgalyje svarsty- giau kaip mėnesi ir iš viso sužais 
ti. kur praleisti vakarą, nęs rinktinių vienuolika rungtynių. Atsimenant vie- 
sporto įvykių, kurie artimi iš Senojo tintų komandų lygi, FC. Liverpool 
Pasaulio atvykusiam, buvo su kaupu, gastrolės yra daugiau pamokančio, 
tai pavasari iššoko amerikinis dievai- propagandinio pobūdžio. Kaip žinia, 
tis beisbolas ir karališkai Įsitvirtino futbolas JAV dar nėra išbridęs iš 
stadionuose, laikraščiuose ir žmonių vaikiškų batų ir skursta kaip ir pa- 
galvose. O beisbolas, šiaip ar taip, mestlnuko padėty. Vis dėlto europl- 
europiečiul yra svetimas sportas ir niu futbolu susidomėjimas, kad ir po 
bent pradžioje prie širdies nelimpa, truputi, auga, nors toli gražu iki to* 
Dėl to su neslepiamu pasitenkinimu pompastikos, kuri supa beisbolą, rug- 
buvo sutikta žinia, kad gegužės mėn. by ar krepšini.
atvyksta Iškili Anglijos futbolo ko- Gegužės 16 d. rytas kėlė nerhnas- 
manda FC. Liverpool. Si vienuolikė čio, nes dangus buvo apniukęs, nors 
praeitais metais buvo pasipuošusi be kritulių. Ir kai po ankstyvų pietų 
Anglijos meisterio vardu, o šiemet išslleldau j gana tolimą Trlboro sta- 
pasitenklno dešimtąja vieta, iš 42 dioną, viskas buvo tvarkoj, nors ir 
rungtynių surinkusi 42 taškus. Jei knietėjo nuspėti ar iškęs neliję. Be- 
sezono pradžioje meisteriams ne ka- keičiant požeminius traukinius, de- 
žin kaip sekėsi, tai jie atsipirko pul- besys prapliupo ir, kai atsidūriau 
kia baigme. Ir naujasis meisteris, ne- prie stadiono, lijo be priekaišto. Su
vysiantis Arsenai, vieną iš savo ne- abejojau, ar rungtynės Įvyks, nes ne
daugelio šešių pralaimėjimų įsirašė tui amerikiečiai labai jautrūs. Čia 
'Prieš liverpooliečius. nemažai įtakos, tur būt, turėjo ang-

Gegužės mėn. vidury viename „The Jai. įpratę žaisti bet kuriose sąlygose, 
New York Times“ numeryje šalia per *r taip rungtynės buvo paskelbtos, 
visas skiltis dominuojančio beisbolo tlk su maža pataisa, kad nebus per- 
Isispraudė kukli žinutė, jog FC. Li- traukos, o pasiryžta žaisti abu keli- 
verpool „Queen Elisabeth" laivu iš- taus išvien.
judėjo New Yorko link. Galima pri- Anglų profesionalų žaidimo asme- 
minti, kad FC. Liverpool Amerikoj nlškai dar nebuvo tekę matyli, o to
ne naujokas — komanda čia viešėjo kią progą praleisti būtų nuodėmė, tad 
1946 m. ir daugiau nei kuris kitas užmiršau lietų ir kartu su 8.000 tokių 
svečias iš užjūrio užimponavo vietl- pat nepataisomų entuziastų kantriai

LIETUVIAI BAIGMINIAM 
WURTTEMBERGO PENKETUKE
Schw3bisch Gmūndo lietuvių šach

matininkai, dalyvaudami nuo praeitų 
metu rudens WUrttembergo pirmeny
bėse, gražiais laimėjimais prastskynė 
kelią iki baigminio WUrttembergo 
penketuko.

Gegužės 22 d. GmUndo lietuviai, 
įveikę Aaleno-Heidenheimo apygar
dos meisteri 5,5 :2,5, kuris prieš tai 
buvo laimėjęs prieš Ulmą, tapo Rytų 
WUrttembergo nugalėtoju ir įkopė | 
baigmini WUrttembergo pirmenybių 
A klasės penketuką.

— M. Botwlnik — pasaulio šachma
tų meisteris. Gegužės 16 d. Maskvoje 
buvo baigtos Pasaulio šachmatų pir
menybės. Jas laimėjo Sovietų Sąjun
gos dldmeisterls M. BotVlnik, surin
kęs 14 t., antruoju atsistojo kitas So
vietų S-gos dldmeisterls Smyslow su 
11 t. Ir 3—4 vietas dalinosi estas Ke
res ir amerikietis Reshevskl po 10,5 - 
t. Buv. pasaulio meisteris olandas dr. 
Euwe liko paskutinis su 4 t. 25 rate 
Keresui pavyko Įveikti Botwinika.

Lietuvių meisteris Tautvalšas daly
vaus birželio pradžioje Oldenburgo 
(Britų zona) meisterių turnyre, i kurj 
yra pakviesti 6 vokiečių meisteriai: 
Rellstab, •Wlldschutz Ir kt., 1 anglų 
meisteris, 2 latviai Ir 1 lietuvis.

Meisterio Arlausko sveikata Austra
lijoje gerėja. Pasklidę gandai dėl jo 
kojos amputavlmo buvo per anksty
vi. Po antros operacijos, pasirodo, jo 
koja sveiksta ir iš ligoninės Išeis val
dydamas koją.

Luckis, buv. Lietuvių rinktinės da-

Penkių lietuvių gimnazijų krep
šinio žaidynės Scheinfeide

Per sekmines Scheinfeide buvo su
rengtos penkių stipriausių gimnazijų 
krepšinio žaidynės, kuriose dalyvavo 
Hanau, Kempteno, Schelnfeldo, 
Schweinfurto ir Sellgenstadto gimna
zijos. Buvo žaidžiama taškų sistema. 
Žaidė kiekviena komanda su kiek
viena. nes norėta išaiškinti visas pen
kias vietas. Žaidimo lygis palyginti 
buvo gana aukštas. Džiugu konsta
tuoti. kad nuo pernai įvykusių gim
nazijų žaidynių Nuertingene iki šių, 
moksleiviai krepšinyje padarė žymią 
pažangą. Dauguma komandų yra 
maždaug vienodo pajėgumo. Koman
dos užėmė šias vietas: 1. Scheinfell- 
do 8:0, 215:140, 2. Hanau 6:2, 177:138, 
3. Schweinfurto 4:4, 202:161. 4. Sell
genstadto 2:6, 173:213,5. Kempteno 0:8, 
157:272.

Žaidynių nugalėtojas Schelnfeldo L 
atkakliai veržėsi I I vietą, užtikrintai , ------ ............................................r;—
laimėdamas prieš visus savo prlešl- lyvis, garsiajame Argentinos Mar del 
ninkus, išskyrus Hanau LG-lją, prieš ?lata ?ur"y.reAyžė*S$, vletą 9 t9* 
kurią schelnfeidiečiai sužaidė blankiai 1 vietą laimėjo Ellskases su 13 t. 
Ir laimėjo vos 1 tašku 37:36 <16:121. Tai 
buvo paskutinės ir pačios efektln- Najdorf PP .,lnoi?as 3P?.erlk°n 
glaustos rungtynės, daugiausia užim- ^xJ.8a?ąrlST „rku6» 11£° Ara2ntinnoUn6 
ponavusios publikai, nes iki paskuti- P"
nės minutės nebuvo aišku, kam nusiš- bėse ^Kovojo antrą vietą, 
ypsos laimė, padovanodama meiste
rio titulą. Schelnfeldo LG yra vlenin- 
tėlė žaidynių komanda, kuri veda 
šiek tiek komplikuotesnl žaidimą.

II vietą laimėjo 1947 m. lietuvių ------ ------------------- —
gimnazijų meisteris Hanau LG. Ha- šinyje Olandiją pasekme 60:33.
nau gimnazistai ir šiemet buvo rimti — Anglija valstybinėse futbolo rung- 
pretendental I I vietą, nors.si kartą tynėse nugalėjo Turine Italiją pa
jų kelias buvo labai sunkus: sėkmė 4:0. Prieš Šveicariją anglams
Schelnfeldo LG-iją, Hanau LG laimėjo sekėsi dar lengviau, jie laimėjo 8:0. 
’’.“SK LG mimlio8"“ (16^2?;: - Vengri), futbolo nug.IWo Čeko- 
ir prieš sellgenstadto LG-iją- taip Slovakiją 2.0.
pat tik vienu metimu 37:35 (21:19). — Portugalija nugalėjo Airijos fut-

Schwetafurto (buv. Wuerzburgo) LG bdininkus pasekme 2:0.
užtikrintai laimėjo III vietą. Koman- — Thune buvo pravestas prlešollm- 
da yra padariusi nemažą pažangą. pinės penldakovės turnyras. Laimė- 

Seligenstadto LG turi neblogą zo- toju išėjo Švedija, palikdama už sa- 
nini dengimą, tačiau stoka spartos ir vęs Vengriją Šveicariją, JAV, Italiją, 
silpnas puolimas neleidžia pasiekti Angliją, Belgiją, Prancūziją, Ispaniją 
savo tikslo Tai korektiškiausia žaldy- ir Austriją.
nių komanda. — Tarpvalstybinėse' bokso rungty-

bffl& Xk»o'«4dėjai, todėl kemptenlečlams, nors ir Pačioj geriausioj sudėtyje, 
turint gerą tempą, buvo sunku žai- — Amerikietis Lloyd la Beach Ra
sti prieš aukštesnius priešininkus, narnoj 100 jardų prabėgo per 10,2 sek.(!)

Trumoai iš pasaulio
— LIUyje Prancūzija nugalėjo krep-
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900 DP Į AUSTRALIJĄ
Gegužės 21 d. daugiau negu 900 

DP iš britų ir amerikiečių zonų 
iŠ Bremerhaveno išplaukė į nau
jąją savo tėvynę — Australiją. Iš 
Norvegų IRO išnuomotas laivas 
Sarlbad išvežė 576 vyrus, kurie 
dirbs daugiausia kaip statybos ir 
žemės ūkio darbininkai, ir 321 
moterį,kurių didžiuma darbą gaus 
ligoninėse ir privačiose šeimose.

ganizacija ir 2 — Pasaulinė Baž
nyčių Tarnyba. Paskutinioji spe
cialiai ruošia mokytojus.

Mokomasi ne mažiau kaip po 40 
valandų per savaitę ir mokslas 
tęsiasi tris mėnesius. Dirba apie 
50 profesionalų, kurie paruošia 
specialistus nuo kalvio iki dailės.

DP LĖKTUVAIS Į VENEZUELA
IRO vyr. būstinė iš Bad Kis- 

singeno praneša, kad per birželio 
mėn. bus atlikti penki skridimai 
į Venezuelą su išvietintais asme
nimis IRO iš Seabord and Wes
tern Airlines bendrovės išnuomojo 
lėktuvų, kurie gali paimti po 44 
asmenis. Pirmasis transportas iš
skrido š. m. 5 d. kiti numatyti 
birželio 6, 12, 13 ir 19 d.

Iki gegužės mėn. pabaigos Ve- 
nezuelon lėktuvais buvo perga
benta 365 asmens. Lėktuvai 
skrenda iš Rheino-Maino aero
dromo prie Frankfurto. (S&S.)

860 DP Į ČILĘ
Amerikiečių transportinis laivas 

Gen. Heintzelman gegužės 31 d. 
išplaukė su 860 DP, kurie bus 
įkurdinti Čilėje ir Peru. Sis 
transportas yra pirmasis, vežąs 
DP į šiuos kraštus. Per gegužės 
mėn. išgabenta trys DP transpor
tai į Braziliją, Paragvajų ir Ar
gentiną, viso 2500 asmenų.

Paskutiniuoju laivu išplaukė 
ūkininkai iš Ukrainos, Jugoslavi
jos, Estijos ir Lenkijos. (S&S.)

72 DP MOKYKLOS
Šiuo metu amerikiečių zonoje 

veikia 72 įvairios profesinės DP 
mokyklos, kurias lanko 7.000 DP.

Iš to skaičiaus 24 mokyklas iš
laiko IRO, 46 — Pasaulinė Or-

PRANCŪZU ŽURNALO SPE
CIALI LAIDA APIE DP

Didelis prancūzų žurnalas „Che- 
hiins du Monde“, užsimojęs atski
rus numerius skirti vienam ku
riam spekuliatyviniam ar kon
krečiam klausimui, paskutinį dvi
gubą numerį paskyrė tremti
niams. Leidinys apima 352 psl. 
ir papuoštas keturiomis lietuvių 
dailininkų — Valiaus^ Augiaus, 
Petravičiaus ir Rato — medžio

raižiniais (vienintelės iliustracijos 
visam rinkiny).

Salia dviejų įvedamųjų straips
nių kita leidinio medžiaga pas
kirstyta į keturis skyrius. Pirma
jame nagrinėjamos tremtinių or
ganizacijos problemos, antrame 
kalbama apie tremtinius ir žmo
gaus asmenį, trečiame sudėti 
„liudijimai ir dokumentai“ apie 
tremtinių būtį' (tarp jų yra ir 
prof. Barzaičio straipsnis apie lie
tuvių tremtinių kultūrinę veiklą 
Vokietijoje). Baigiamajame sky
riuje Leon Richard bando pada
ryti išvadų ir patiekti sugestijų.

Žurnalo redaktoriai užsimojo 
patyrinėti tremtinių problemą 
kaip „istorijoje dar niekad nere
gėtą tokio visuotinio žmonių iš- 
rovimo iš jų židinių ir normalių 
gyvenimo sąlygų reiškinį“, kuris 
„tragišku būdu parodo, kokį li
kimą gali parengti kiekvienam 
mūsų planetos žmogui nūdienės 
civilizacijos išklydimai, jeigu pa
saulis nesusigriebs“. Sis numeris 
esąs išleistas dar ir tam, kad 
Prancūzijos opinija nebegalėtų 
nežinoti, ką reiškia alkis, šaltis, 
ligos, niūri klaikuma ir žmogaus 
vertingumo sunaikinimas, visa iš
reiškiama dviem raidėm: DP“.

Baigiamajame . straipsny rašo
ma: „Žmonės leidžia žūti kitiems 
žmonėms, net nepagalvodami, kad 
tuo būdu jie pagreitina savo pa
čių žuvimą. Kartais gali atro
dyti, kad mes bėgam patys nuo 
savęs. Jeigu mes leisim dar dau
giau tremtinių sunykti tose sto
vyklose, mes tikrai nebūsim verti 
tų milžiniškų aukų, kurias su
dėjo mūsieji, mirę gelbėdami mū
sų civilizaciją, kad mes galėtu
mėm gyventi“.

Lietuvlal Amerikoje. Worcester, Mass Aušros Vartų parapijos katalikiškasis Jaunimas — 116-toJl vyčių kuopa. Sle mūsų tautiečiai yra jau ne vienam 
tremtiniui Ištiesę pagalbos ranką. Pirmoje eilėje (ketvirtos iš kairės) Vyr. Vyčių Dvasios Vadas ir didelis lietuvių veikėjas kun. J. G. Jutkevlčlus, 

tollau-kuopos pirm. E. Vaškas ir parapijos klebonas-kuopos garbės narys kun. K. Vasys.

Augsburgo lietuvių gimnazijos mokinių rankdarbių pa
rodėlė, suruošta mokslo metų baigimo proga.

D. Sulalčlo nuotr.

PARDUOS NACIU PAGROBTAS 
BRANGENYBES

Iš New Yorko IRO praneša, 
kad varžytynėse bus parduotos 
nacių pagrobtos brangenybės iš 
koncentracijos aukų ir gauti 
pinigai bus panaudoti DP šal
pos reikalams. Tikimasi už 
brangenybes gauti daugiau ne
gu 500.000 dolerių. Tarp varžy
tynėse parduodamų daiktų yra 
deimantų ir kitų brangiųjų 
akmenų, perlinių karolių, auksi
nių ir kitų brangiųjų metalų lai
krodžių. Visos šios brangenybės 
buvo rastos amerikiečių zonoje. 
JAV kariuomenės vadovybė pra
nešė, kad nacių aukų palikuonys 
surastą jų artimųjų nužudytųjų 
turtą galės gauti per IRO. (S&S.)

mentus tolimesnei kelionei į 
JAV. „Nežiūrint visuomenės pro
testų, Švedija sutiko su rusų rei
kalavimu visus Pabaltijo valsty
bių pabėgėlius grąžinti į Rusiją", 
pareiškė Roseburg.

„Mes girdėjome“, kalbėjo jis 
toliau, „kad 156 vyrai, kurie bu
vo pakrauti rusų laivan, atgabe
nus į Latviją, buvo visi pakarti.

Dabar pranešta, kad visi latviai 
ir estai laikomi Rusijos piliečiais. 
Todėl mes mėginame pasiekti 
Ameriką, kad galėtumėm pradėti 
laisvą gyvenimą“.

Jie plauksią Floridon daugiau
sia naudodamiesi burėmis, bet 
laivelis turįs taip pat ir pagelbinį 
motorą. Visa grupė tikisi grei
čiausiai įsikurti Kanadoje. (S&S.)

Pabaltijo Universiteto perkėlimas 
svarstomas

LATVIAI BĖGA Į JAV
Gegužės 30 d. į Doverio uostą 

iš Gothenburgo atplaukė 29 lat
viai. Jie pareiškė, kad bėgą, no
rėdami išvengti deportacijos į Ru
siją. Laivelio vadovas 62 m. Ro
seburg norįs pasiekti Londone 
gyvenantį Latvijos ministerį, kad 
ten galėtų sutvarkytu visus doku-

Pabaltijo Universiteto perkėlimo 
Amerikon klausimas, pernai ryšium 
su Quoddy kaimo istorija suminėtas 
ir dideliuose JAV laikraščiuose, ir 
šiuo metu nėra palaidotas. Tuo klau
simu dabar Amerikos lietuvių inicia
tyva sudominti ir platesni sluogsniai. 
S.«m. kovo mėn. Pabaltijo Universi
teto vadovybė gavo laišką iš Pabėgė
lių Globos Komiteto '(Refugees De
fense Committee), sudaryto iš įta
kingų amerikiečių, kad komitetas 
pradėjęs propagandą perkelti Pabal
tijo Universitetą į Šiaurės Amerikos 
kontinentą (decided to launch a cam
paign for a transfer of the Baltic 
University in Exile to the North 
American Continent). Laiško auto
rius Komiteto sekretorius David Mar
tin. be to, pranešė, kad tuo reikalu

buvo susižinota su Kanados minis- 
teriu Dr. Keenleyside, kuriam pavesti 
Kanados imigracijos reikalai ir kuris 
esąs labai palankus tam projektui. 
Gavęs iš Pabaltijo Universiteto laiš
ką su padėka už malonų rūpinimąsi 
universiteto reikalais ir su įvairiais 
duomenimis apie universiteto veiklą, 
D. Martin netrukus telegrafu paprašė 
papildomos medžiagos apie universi
tetą. Gegužės 14 d. buvo gautas laiš
kas iš ministerio Dr. Keenleyside, 
kuris atsakydamas į Universiteto pa
dėkos raštą pranešė, kad Pabaltijo 
Universiteto perkėlimo Kanadon 
klausimas esąs rimtai svarstomas.

rjentus. Dalis Jų išsklido plačiau pa
saulin, dalis sėkmingai studijuoja Vo
kietijos universitetuose arba dirba 
kuri kitą tremties darbą.

Per trejus gimnazijos darbo metus 
joje dirbo 51 mokytojas. Vieni jų gim
nazijoj dirbo trumpai, kiti ši darbą 
dirba jau ketvirti metai. Negalima 
šioje vietoje nepaminėti ir to fakto, 
kad Augsburgo lietuvių gimnazijai 
nuo pat jos gyvavimo pradžios pavy
ko sudaryti patyrusių, gerai savo da
lykui pasiruošusių Ir mokytojo darbą 
mylinčių mokytojų kadrą. Tokiu mo
kytojų sąstatu ne visuomet galėjo pa
sididžiuoti ir lietuviškos gimnazijos 
nepriklausomoje Lietuvoje. Net sep
tyni gimnazijos mokytojai savo laiku 
priklausė Lietuvos aukštųjų mokyklų 
personalui, kiti gi turi ilgą mokyklinę 
praktiką, įgytą Lietuvos gimnazijose.

Šias eilutes baigiant, tenka sukak
tuvininkei iš širdies palinkėti Ir to
liau sėkmingai tęsti lietuviškos bena
mės jaunuomenės auklėjimo Ir švie
timo darbą. Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi. S.

Mokykla ir toliau nenuleidžia ran
kų ir nedelsdama žada pradėti darbą 
su III laida.

TRIESTAS
Atkelto Iš 2 psL

Augsburgo liet, gimnazijos IlI-Ji abiturientų laida su inspektorium dr. Vi.
Viliamu. V. Račkausko nuotr.

V. Račkausko nuotr.Augsburgo lietuvių gimnazijos mokytojai.

Augsburgo lietuvių gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai pertraukos 
metu prie gimnazijos pastato Haunstettone, V. Račkausko nuotr.

buvo laikomas svarbiu asmeniu 
Sovietų S—gos ambasadoriaus 
Meksijoje Umansky špionažo siste
moje.

Vidali atvyko į Triestą 1947 m. 
iš ... Maskvos. Nuo to laiko jo 
darbo tikslas buvo komunistų par
tijos narių „čistka", pašalinant 
proitališkus elementus iš visų ko
munistų partijos celių, ir užmezgi
mas'tvirto ryšio su Belgradu. Par
tija yra dabar finansuojama iš 
Belgrado ir jos vadai reguliariai 
vyksta į Jugoslaviją ar Jugoslavi
jos zoną, kad gautų iš ten įsaky
mų. Komunistų partija Trieste yra 
daugiau karinė organizacija, nei 
politinė partija. Jie yra slaptai 
aprūpinti lengvais ginklais parti
zaninei kovai.

Kita Tito ranka Trieste yra ko
munistų dominuojama darbo fede
racija — Sindicati Uniti. Si organi
zacija, turinti apie 40.000 narių, 
apima dirbančius uoste, laivų sta
tyklose, plieno fabrikuose, naftos 
perdirbimo įmonėje, alaus bra
voruose. Ji yra susirišusi su pro
fesinėmis Jugoslavijos sąjungomis 
ir veikia pagal komunistų partijos 
direktyvas organizuodama streikus 
bei demonstracijas.

Italai, ypač tarnautojai, dau
giausia priklauso proitališkai pro
fesinę! sąjungai — Camera del La- 
voro.

Aš kalbėjausi su vienu iš Sindi
cati Uniti lyderiu ir Triesto komu
nistų partijos centrinio komiteto 
nariu Renato Vlach Rizzotti. Riz- 
zotti, buvęs geležinkelio tarnauto
jas, neseniai lankėsi Jugoslavijoje 
ir yra laikomas autoritetu parti
joje.

Jūsų nuomone Triestas turėtų 
priklausyti Jugoslavijai? — klau
siau.

Tai būtų ideali išeitis, — jis at
sakė, bet dabar tai jau pervėlu. 
Taika yra pasirašyta, ir dabar 
kiekvienas turi stengtis padaryti 
laisvoj teritorijoj turėti pasise- 

• kimą. Mes, komunistai, pasiūlėm 
savo pilną bendradarbiavimą, bet 
Britanija ir JA Valstybės sąmonin
gai tai sabotuoja. Jie susilaiko su 
gubernatoriaus paskyrimu, nes, 
kai mes turėsime gubernatorių, jų 
kariuomenės turės Triestą palikti. 
Tuo tarpu jie naudojasi padėtimi, 
kad paverstų Triestą jų nuolatine 
karine baze. Kiekvienas Karinės 
gubematūros karininkas yra anglų 
—amerikiečių imperializmo agen
tas.

Taip kalbėjo Triesto komunistų 
lyderis, — tas tiesa, kad iki šiol 
Triestas yra dar vis be guberna
toriaus, — bet tai tikrai ne dėl 
Britanijos ar USA kaltės. UN Sau
gumo Taryba, kuriai priklauso gu
bernatoriaus paskyrimas, negalėjo 
susitarti dėl asmens, kuris būtų ir 
Rytams ir Vakarams priimtinas. 
Vietinis anekdotas sako, kad „gu-

bematoriaus senelis dar nesusituo
kė su gubernatoriaus senele".

Tuo tarpu Teritorija yra valdo
ma trijų armijų vadų: jugoslavų, 
britų ir amerikiečių.

Šiuo metu laisvoji Triesto val
stybė "„kabo ore". Pagal taikos su
tartį busimasis gubernatorius turė
tų sujungti abi teritorijos zonas, 
įvykdyti laisvus rinkimus. Sve
timos pajėgos turėtų iš Triesto 
per 90 dienų nuo jo paskyrimo 
pasitraukti. Taip sako taikos su
tartis, sudaryta — kaip ir viskas 
iki šiol — nelaimingu „kompro
miso“ pagrindu. Vienok gyveni
mas ®ina savo keliu. Paskutiniuo
ju metu prancūzai, britai ir ameri
kiečiai nutarė perleisti Triestą 
Italijai. Sovietai, žinoma, prieš 
tai protestuoja „Maršalas" Tito 
irgi! Jis visai neketina iš savo 
okupuotos zonos pasitraukti ir ją 
perleisti Italijai. Jam, kaip ir 
Triesto komunistamę, labiau pa
tiktų turėti „laisvąją Triesto teri
toriją" be britų ir amerikiečių 
karių apsaugos, kur komunistai, 
remiami iš Maskvos — Belgrado, 
galėtų laisvai vykdyti savo terorą. 
Triesto komunistai išsiilgę laukė 
naujojo gubernatoriaus ir, kaip 
vienas britų karininkas pasakė, 
„jie džiaugtųsi net-Winstoną Chur- 
chillį gubernatorium sulaukę, jei 
tik •galėtų jį įkalbėti perimti tas 
pareigas".

Jugoslavija, kuri įvairiais bū
dais bando sau pasiglemžti Triestą, 
mėgina jį ekonomiškai sužlugdyti, 
kad paskiau galėtų vaidinti „gel
bėtojo- iš amerikiečių kapitalisti
nio ‘ jungo“ vaidmenį. Pirmiausia 
jie sumažino Fiume (esančio buv. 
Italijos teritorijoje, dabar prijung
toje prie Jugoslavijos) uosto mo
kesčius tiek, kad Triestas su tuo 
nepajėgia kovoti. Be to, komuni
stinėms Vengrijos bei Čekoslo
vakijos vyriausybėms buvo duota 
suprasti, kad komunistų uostai 
yra vienintėliai uostai komunistų 
prekėms. Kombinuodami grynai 
kapitalistinius metodus su komu
nistine morale, jie ir toliau vykdo 
šią ekonominę Triesto blokadą.

Šiaip ar taip, Triesto gyvento
jai, gyvendami Rytų ir Vakarų 
susikirtimo -taške, nežino, kas bus 
rytoj. Kol kas juos saugo 10.000 
britų ir amerikiečių karų, kurie 
saugo ne tik Triesto, bet ir Itali
jos ir viso Vakarų pasaulio lais
vę. Čia, už Triesto, nusileidžia 
nuo Baltijos iki Adrijos einanti 
„geležinė uždanga", kurią sovietai 
be atvangos čia bando stumti to
liau. Paskutinfs britų — amerikie
čių nutarimas grąžinti Triestą Itali
ja vėl sukomplikavo padėtį. Tre
jų šių pokarinių metų būvyje 
Triesto vaidmuo Europos politiko
je labai primena Dancigą ..

Pagal „S.E, Post“ 1948 m., 
spaudai paruošė M.

AUGSBURGO LIETUVIŲ GIMNA
ZIJOS 3 METŲ SUKAKTUVES
S. m. gegužės 30 dienos popietinė

mis valandomis l Augsburgo DP sto
vyklos medinį baraką Bochfelde rin
kosi gausūs lietuvių tremtinių būre
liai. Žvarbus vėjas, atklydęs nuo Al
pių kalnų, skverbėsi per lentinio ba
rako sienas ir su blldėsiu varstė pa
laidas langines. Visa tai. tačiau, nė 
kiek nedrumstė susirinkusiųjų nuo
taikos, kurie čia suėjo minėti kuklių, 
bet reikšmingų sukaktuvių. Viena iš 
tremties mokyklų. Augsburgo lietu
vių gimnaziją, šventė savo darbo tre
čiąsias metines. Dalyvaujant VLIKO 
atstovui Dr. Karveliui, o taip pat ir 
L.T.B. ir L.R.K. atstovams bei Augs
burgo technikos naokyklos direkto
riui, gimnazijos direktorius Dr. A. 
Vasiliauskas įteikė atestatus naujam 
abiturientų buriu!. Tai buvo tikrai ne 
tik skaidrus spindulys, trumpam 
švystelėjęs musų tremties tamsumose, 
bet ir reikšmingas lietuvių tremtinių 
kultūrinės veiklos laimėjimas. į lie
tuviškosios kultūros barą įsijungė 16 
Jaunų inteligentų.

Sla proga tenka paminėti ir pačią 
sukaktuvininkę — Augsburgo lietuvių 
gimnaziją. Štai keli šios „Vargo Mo
kyklos“ praeities .bruožai.

Prieš trejus metus, II-jo Pasaulinio 
karo garsams aptilus ir UNRRAi įstei
gus Augsburgo priemiestyje Pabalti
jo tautų DP stovyklą, pirmieji Joje ap
sigyvenę mokytojai ėmėsi iniciatyvos 
įsteigti stovykloje gimnaziją pradžio
je tik keturias aukšt. klases, ir tuo 
sudaryti sąlygas vyresniojo amžiaus 
jaunimui tęsti arba užbaigti karo 
audrų nutrauktą mokslą. Turint gal
voje ano meto sąlygas, sumanymas 
buvo tikrai drąsus. Saujelei pasiry
žėlių, turinčių gražų sumanymą bet 
jokių priemonių jam vykdyti, reikėjo 
sudaryti bent minimallnes mokymuisi 
sąlygas, nugalint daugybę kliūčių. Ta
čiau šį užsimojimą rėmė visa stovy
kla, o ypač moksleivių tėvai bei pa
tys moksleiviai. Greitu laiku gimna
zijai skirto barako patalpose ėmė ri- 
kuotis eilės suolų, nuo sienų juoduoti 
rašomosios lentos, mirgėti spalvingi 
žemėlapiai ir t. t. Sunku būtų apra
šyti pirmųjų gimnazijos organizato
rių triūsą ir apsukrumą. Neabejotina, 
kad šios pirmosios mokyklos kūrimosi 
dienos bus kada nors vaizdžiai apra
šytos tų rankų, kurios ano viltingo
1945 m. pavasario prietemomis per 
nesvetingos Svabijos laukus tempė 
mokyklai reikalingus baldus ir moks
lo priemones. Kita, dar didesnė, šios 
mokyklos vargo kelyje stovėjusi kliū
tis buvo vadovėlių stoka, kuri, dėja, 
ir dabar, pradedant ketvirtuosius 
mokslo metus, stiprokai jaučiama ne 
tik šioje, bet ir visose lietuvių trem
tinių mokyklose.

Augsburgo lietuvių gimnazija nuo 
pat savo įsikūrimo buvo susirupinusl 
mokymo priemonėmis. Jau 1945 m. 
spalio mėn. pradžioje su „Žiburių“ 
2 Nr. gimnazijos rūpesčiu ir pastan
gomis pasirodė „Žiburių” priedas 
„Mūsų skaitymai". Tai buvo pirmasis 
tremtyje gimtosios kalbos vadovėlis, 
kuriuo naudojosi visos mūsų pradžios 
mokyklos ir gimnazijos. Vėliau gim
nazija išleido rotatoriumi lietuvių ir 
visuotinės literatūros vadovėlius, ku
riais taip pat pasinaudojo mūsų gim
nazijos.

Praėjus porai mėnesių. 1945 m. rug
piūčio 20 d., naujai įkurtoje Hoch- 
feldo Pabaltijo tautų DP stovykloje 
buvo įsteigtos ir keturios pirmosios 
šios gimnazijos klasės, vėliau šiom 
klasėm buvo surastos tinkamesnės pa
talpos mieste, vokiečių „Stetten- 
Schule“ namuose.

Augsburgo lietuvių gimnazija pir
muosius savo mokslo metus pabaigė
1946 m. gegužės 3 d. su 211 mokslei
viais, išleisdama 22 abiturientus. An
traisiais mokslo metais gimnazija tu
rėjo 177 moksleivius ir išleido 15 abi
turientų. Šiuos metus gimnazija baigė 
turėdama 156 moksleivius ir 16 abi
turientų. Tokiu būdu gimnazija per 
trejus darbo metus išleido 53 abltu-

Antroji med. seserų laida 
Schw. Gmūnde

Gegužės 27 d. — Devintinėse LRK 
Med. Seserų Mokyklos Schw.Gmuendll 
laida baigė darbą. Bevelk metų viltys 
buvo vainikuotos iškilmingu aktu: 26 
medicinos sesesys vėl išėjo artimo 
meilės tarnybon.

Direktorius Dr. V. Majauskas api
būdino darbą mokykloje: per dvi lai
das išleista 62 medicinos seserys, dir
bo 20 lektorių-gydytojų ir 2 med. 
seserys-instruktorės. Šiuo metu mo
kykloje dirba 13 lektorių (Dr. Ma
jauskas. dr. Barkauskienė, dr. Nas- 
vytis, dr. Petrikas, dr. Čerškus, dr. 
Aglinsklenė, dr. Jasutytė, dr. Majaus- 
kienė, dr. Šaulys, dr. Karvelis, dr. 
Aglinskas, dr. Orlauskaitė, kun. Traš- 
kevlčius). Praktika buvo atliktą tri
jose vokiečių ligoninėse, ambulatori
joje ir dantų gydymo kabinete. Pažy
mėtina, kad 2/3 mokyklą baigusių yra 
Ingolstadto, Scheinfieldo, Sellgensdato, 
Regėnsburgo, Muencheno lietuvių ko
lonijų. Dabar jos vėl grįžta į savąsias 
kolonijas ir, reikia manyti, ten dirbs 
savo profesijoj.

Po iškilmingos priesaikos, pasižadė
jus sąžiningai ir tauriai eiti pareigas, 
LRK Vyr. Valdybos narys dipl. inž. 
Rimkus naujosioms med. seserims 
įteikė baigimo pažmėjimus, o inspek
torė dr. V. Barkauskienė prisegė se
sers emblemą-kryželį.

Baigusias sveikino dipl. inž. Rim
kus. dipl. inž. Novickis, kun. dr. Gu
tauskas, p. Krumplys, p. Jočys, p. 
Pažemėnas, kun. Karalius, dr. Ma
čiulis.

Jautrų atsisveikinimo žodį tarė mo
kyklos direktorius dr. Majauskas.

Absolvenčių vardu kalbėjo med. 
sesuo E. Juodkaitė, o buvę mokinės 
savo lektorių apdonavojo gėlių puok
štėmis.

STOVYKIOS „VIENYBININKAI“ 
„VEIKIA“

Senas Lietuvių priežodis sako: pats 
muša, pats rėkia. Taip atsitiko ir 
Kasselyje. Ilgą laiką puikiai, demo
kratiškai stovyklos reikalus tvarkė 
.stovyklos vadovas Dr. B. Gaižiūnas. 
Bet Jis kažkodėl labai nepatiko tam 
tikrai grupelei žmonių, kurie save 
vadina „vlenybininkals“. Jiems visai 
nesvarbu, kad minimas vadovas buvo 
gavęs per rinkimus didžiausią dau
gumą balsų. Jam vadovaujant, ižnyko 
stovykloje mušeikos, degtindariai. 
Plačios pažintys kariuomenėje ir IRO 
vadovybėse jam lengvino sunkų ad
ministravimo darbą. Pradėjus vieny- 
bininkams prieš jį varyti intrigas, bū
damas ramaus būdo, iš pareigų pa
sitraukė ir Išsikėlė į kitą stovyklą net 
svarbesnėms pareigoms. Plačiai žino
mas stovyklos biuletenis priminė 
skaitytojams jo nuopelnus ir kad 
sunku bus rasti vyrą, kuris jam ga
lėtų savo vertybėmis prilygti ir taip 
sėkmingai vadovauti stovyklai. Tai 
labai nepatiko intrygantams. Kaip 
rezultatą galim pasiskaityti linksmą 
žinutę iš Kasselio „Minty“ (š. m. V. 
24). Intrigantai gyventojų susirinkime 
pradėjo įžūlią (pridengtą melu) kovą, 
šmeiždami Dr. Gaižiūną ir tuos, kurie 
su Juo turėjo kurių nors santykių. 
Be to, sukurstė stovyklos paštą, kad 
neplatintų minėto biuletenio. Paštas, 
„gerai“ nusivokdamas „laisvės" rei
kaluose, taip ir padarė. Dabar dauge
lis stovyklos gyventojų nebepasitiki 
paštu ir tokiais administratoriais bei 
„cenzoriais“. Kasselietis.

Lietuvių Dailės Instituto padėka 
L. T. B. ir lietuvių spaudai

L. D. Instituto Valdyba, visų daili
ninkų vardų, reiškia nuoširdžią 
padėka Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Vyr Komitetui, „Min
ties" Vyr, Redaktoriui Ponui J. 
Vasaičiui, „Mūsų Kelio" Vyr. Re
daktoriui Ponui D. Penikui, „Lie
tuvių Žodžio" Vyr. Redaktoriui 
Ponui J. Kardelini ir „Žiburių Vyr. 
Redaktorini Ponui J. Vitėnui už 
premijų paskyrimą už geriausius 
tremtyje sukurtus dailės kūrinius. 
Mus džiugina toks visuomenės ir 
spaudos dėmesys, pareikštas mūsų 
dailininkams. Jūsų moralinė ir 
materijalinė parama lai sutvirtins 
lietuvių dailininkų pasiryžimus jų 
sunkiame gyvenimo ir kūrybos 
kelyje.
Lietuvių Dailės Instituto Valdyba

PRANEŠIMAI
Liet. Profesorių Užs. S-gos narių 

žiniai
Prašome kuo skubiausiai ažpildyti 

kultūrininkų anketas ir grąžinti 
mums adresu: LPUS, schw. Gmuend, 
Lit. Lager, nes jos labai ir skubiai 
reikalingos.

Nariai, kurie jų dėl techniškų kliū
čių nebūtų gavę, kreipiasi irgi tuo 
pat adresu.

L. Prof. Užs. S-gos Valdyba

suteikti negalės — visi suinteresuoti 
dėl apsigyvenimo Augsburge turės 
eiti normaliu keliu, kreipdamiesi as
meniškai | IRO atitinkamus parei
gūnus. Prašymus siųsti: Aukštesnio
sios Technikos Mokyklos Direktoriui, 
Augsburg-Hochfeld. Litauisches Re
mittee. Mokyklos Direktorius.

„Muencheno teatre (Volksthea- 
ter im Bayerischen Hof) 1948. VI. 
20 d. (sekmadienį) 10,30 vai. įvyks 
Aldonos Valeišaitės išraiškos šo
kio koncertas. Bilietai gaunami 
teatro kasoje".

Pranešimas gydytojams
Papildomai pranešama, kad gydy

tojų atstovų suvažiavimo posėdžiai 
Garmlsche prasidės š. m. birželio mėn. 
19. d. 9 vai ryto Jaegerkaserne lietuvių 
stovykloje. Iš Garmischo stoties trau
kinuku dar reikia važiuoti iki antro 
sustojimo — Kreuzekbahn. Tiek Gar
mischo tiek Kreuzekbahn stotyse in
formacijas teiks skautai. Traukinių 
tvarkaraštis iš Muencheno į Gar-
mischą sekantis:
Iš Muench, išeina Į Garmlscha ateina

4,50 vai. 7,32 vai.
6,00 vai. 8,00 vai.
6,35 vai. 9,08 vai.

D 8,25 vai. 10,13 vai.
12,45 vai. 15,05 vai.
14,30 vai. 16,17 vai.
17,25 vai. 19,50 vai.
20,40 vai. 23,11 vai.

D 21,00 vai." 22,45 vai.
Gydytojų Sąjungos Valdyba

Collegę stud, odont. JA
NINĄ DUNDERAITĘ, myli
mam broliui tragiškai žuvus 
tolimoje Kanados žemėje, 
širdingai užjaučia ir drauge 
liūdi

Bonuos U—to lietuviai 
studentai

Nauji mokslo metai Lietuvių Auk
štesniojoj Technikos Mokykloje Augs
burge I, II kurse prasideda 1948 m. 
liepos mėn. 1 d. o m ir IV kurso 
1948 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Į I kursą naujai priimami mokiniais 
asmenys, baigę keturias gimnazijos 
klases arba tolygias mokyklas.

I n kursą naujai priimami mokini
ais asmenys, baigę aštuonias gimna
zijos klases ir išlaikę papildomus eg
zaminus iš mechanikos, elektrotech
nikos. technikinės braižybos ir brai
žomosios geometrijos, (metų būvyje).

Į III ir IV kursus naujai priimami 
asmenys iš tolygių technikos mokyk
lų tuo pagrindu, kad Jų išeitas spe
cialių dalykų mokslas prilygtų dviejų 
ar trijų kursų mokslui Lietuvių Auk
štesniojoj Technikos Mokykloj Augs
burge.

Prašymai mokyklos direktoriaus 
vardu paduodami į I ir II kursą iki 
1948 m. birželio mėn. 20 d., o į ni ir 
IV kursą iki 1948 m. rugpiūčio mėn. 
15 d. Apsigyvenimo galimumų Augs
burge. norintiems iš kitų kolonijų 
mokyklą lankyti, mokyklos vadovybė

LRK Med. Seserų Mokykla 
Schw. Gmund numato š. m. lie
pos 1—15 d. pradėti darbą su III 
laida. Priimamos 18—45 m. am
žiaus moterys, sveikos, baigusios 
ne mažiau kaip 6 kl. gimnazijos 
ir turį darbo meilės.

Prašymą, pridedant curriculum 
vittae, cenzo dokumentus, svei
katos pažymėjimą, ištikimybės 
liudijimą, išduotą LTB Komiteto 
ar lietuvių policijos, prisiųsti iki 
liepos 1 d.

Mokinės, lankančios mokyklą, 
turės galimybę persikelti į Schw. 
Gmund lietuvių stovyklą.

KAS TURĖTŲ?
Ruošiamam spaucįgi Tautinės Marti

rologijos skyriaus leidiniui yra reika
linga dar visos eilės nacių kalėjimuo
se bei KZ žuvusiųjų mūsų tautiečių 
nuotraukos. Kas Jų turėtų (gali būti 
ir grupinės), prašomi trumpam laiko
tarpiui paskolinti TM skyriui.

Nuotraukos yra reikalingos sekan
čiųjų žuvusiųjų:

1. Bacevičius Jonas, studentas.
2. Bauba Kazys, gimnazijos direkto

rius,
3. Bonynas Karolis, žurnalistas,
4. Daniūnas Antanas, inžinierius,
5. Darčkus Lionginas, banko dlrekt. 

Kretingoje.
6. Galiūnas Albinas, Klaipėdos Kr. 

Gubern. Referentas,
7. Germantas — Meškauskas Pranas,

švietimo Gen. Tarėjas. \
8. Grigas Bronius, majoras, vice-bur- 

mistras,
9. Januševičius Antanas, gimnazijos 

direktorius,
10. Kurklietis Izidorius, teisininkas,
11. Malinis Adomas, žurnalistas,
12. Narbutas Vytautas, karininkas,
13. Ožkinis Vytautas, karininkas,
14. Pričmonas Martynas, Šilutės Teis

mo sekretorius,
15. Puodžius Stasys, majoras,
16. Simonaitis Albertas, prekybininkas,
17. Tumėnas Algirdas, prekybininkas,
18. Tumėnas Vytautas, istorikas.

Turinčius prašome atsiliepti sekan
čiu adresu:

Jonas Rimašauskas
(22c) Bonn a. Rh., Moltkestr. 3

Atitaisymas
„Žiburių" Nr. 21 staipsny apie dali. 

A. Varną įsibrovė klaida: dailin. A. 
Varnas baigė Ženevoje ne Ecole de 
Mailers, bet Ecole de Bazar.
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LIETUVIU SAVAITRASTIS

Prez. Trumanas apie DP:

„Šie žmonės 
yra demokratijos herojai

P. JAGMINAS
esu įsitikinęs", kalbėjo jis, „kac 
rusai bando visa galima, kad at 
grasytų amerikiečius (eiti į sovie 
tų sektorių Berlyne ir priversti 

^visokių grupių bei klasių vokie 
čius nutraukti kontaktą su vakari 
sektoriaus amerikiečiais, britais ii 
prancūzais”.

Kartu su šiais sovietų žygiais 
atnaujino savo propagandą prieš 
vakariečius ir savietų bei jų Ii- 
cenzijuota spauda. „Neues 
Deutschland” siūlo vakariečiams 
pasitraukti iš Berlynp kaip galima 
greičiau, nes nebegaliojant Pots
damo susitarimui „jie nebeturi jo
kios teisė pasilikti šiame mieste"

PREZ. Trumanas birželio mėn.
3 d. specialiu traukiniu išvy
ko kelionėn po kraštą, per 

kurią jis yra numatęs aplankyti 
18 štatų ir pasakyti keletą kalbų 
sąryšy su prezidento rinkimų kam
panija. Pirmąją kalbą jis pasakė 
Chicagoj švedų įsikūrimo JAV-se 
šimtmečiui paminėti susirinkime. 
Iškėlęs švedų imigrantų nuopelnus 
Amerikos pažangoje, prez. Truma
nas priėjo prie DP įsileidimo į 
JAV ir pakartojo savo niftistatymą, 
kad tam reikalui turi būti priim
tas atitinkamas įstatymas. Jis kai-, 
bėjo: „Nuo pirmųjų imigrantų 
laikų Amerika tapo bet kokios 
priespaudos aukų vilties spindu- Iš tikrųjų vakariečių buvimas Ber
ilu. Persekiojimas ir priespauda ’ - - « ----
šiandien privertė naują grupę — 
Europos išvietintus asmenis, ne
kaltas karo aukas — ieškoti prie
glaudos svetimuose kraštuose. — 
Daugiau kaip trejiems metams po 
pergalės Europoj praslinkus, te
bėra Vokietijoj, Austrijoj ir Itali
joj 800.000 išvietintų asmenų. Šie 
žmonės yra demokratijos herojai, 
ir del tos priežasties jie negali 
grįžti namo. — Jie yra antikomu- 
nistai. Jie yra kilę iš Estijos, Lat
vijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos 
fr Jugoslavijos. Mes visi per gerai 
žinome, kodėl antikomunistai ne
gali saugiai grįžti J šiuos kraštus".

Toliau prez. Trumanas pažymėjo, 
kad DP problema nėra tiktai vienų 
JAV problema, tačiau jos turi 
prie jos savo dalim prisidėti. Kiti 
kraštai jau yra DP priėmė, tačiau 
„nėra vilties, kad jie visi galėtų 
būti įkurdinti, kol Jungtinės Val
stybės nepriims joms priklausan
čios dalies".

Po to prez. Trumanas palietė 
tarptautinį komunizmą, kuris „šiuo 
metu puola mūsų idealus". Tačiau 
„jūs negalit komunizmo sulaikyti 
nuvarydami jį į pogrindį", kalbėjo 
jis. „Jūs galit nuo komunizmo ap
sisaugoti platesne ir geresne de
mokratija.— Kiek liečia Jungtines 
Valstybes, tai komunistinę grasmę 
sudaro (ne keleto svetimų agentų 
bei kai kurių atskirų asmenų 
veikla. Komunistinė grasmė, gludi 
pirmiausia tose Amerikos gyveni
mo srityse, kuriose demokratijos 
pažadai yra neišpildyti". Blogas 
gyvenamas patalpas, žemas algas, 
balsavimo ir kitų pagrindinių tei
sių atėmimą bei stoką geros me- ~ 
dicininės, švietimo ir socialinės 
paramos jis pavadino „komunizmo 
kviesliais" ir pažymėjo, kad „ko- 

- munizmas įsigali tik ten, kur yra 
vargas, skurdas ir neviltis. Jis ne
gali įsigalėti stiprioj ir sveikoj vi
suomenėj".

lyne remiasi ne Potsdamo susita
rimu, bet 1944 m. lapkričio mėn. 
sutartim Londone. Nežiūrint to 
laikraštis rašo toliau: „Vakariečių 
padėtis Berlyne tapo nebepaken
čiama. Dėlto negali būti ginčo. Jų 
buvimas Berlyne turi prasmės, jei 
jie laikosi Potsdamo susitarimo. 
Nutarimu Londone įkurti Vakarų 
Vokietijos valstybę ir išleisti at
skirą valiutą jie de facto atsisako 
savo pozicijos Berlyne. Kaip ilgai 
dar jie čia bus?" Anot laikraščio 
valiutos reforma vakarinėse zo
nose sudarys didelių sunkumų, 
maisto importui, kas gali privesti 
prie rimtos maisto krizės Berlyne. 
Amerikiečiai mano, kad skirtingos 
valiutos pretekstu sovietai gali 
nutraukti maisto įvežimą iš vaka
rinių zonų. Yra tik klausimas, ar 
sovietai eis taip toli, kad del va
kariečių iškraustymo verstų ba
dauti milijonus vokiečių Berlyne.

Tai pirmieji žodžiai, tuo tarpu 
kai pats Vakarą valstybių susita
rimas dar nepaskelbtas. Praneša
ma, kad marš. Sokolovskis yra 
nuolatiniame kontakte su Maskva. 
Pmatysim kaip sovietai prabils, 
kai oficialiai jie susipažins su Va
karų susitarimu dėl Vokietijos.

ŽIBURIAI

Lietuviai demonstraoja Kanadoje. Gyvasis bolševikinio teroro paveikslas.

JAV Senatas priėmė istatyma ilei 
sti 200.000 DP

Po Stratono ir kitų bilių išėmi
mo iš Kongreso, šioje sesijoje iš 
karto Senate ir Atstovų Rūmuose 
buvo įnešti ir komisijų priimti vi
sai atskiri DP įsileidimo biliai. 
Svarbiausias jų skirtumas buvo, 
kad Senato * "* * * 
per dvejus metus j JAV įleisti 
100.000 DP, 
200.000 DP.
natas savo .nusistatymą dėl DP 
skaičiaus pakeitė ir pasisakė, kaip 
ir Atstovų Rūmai, už 200.000 DP 
■įleidimą.

Birželio mėn. 2 d. buvo paskelb
ta, kad Senatas priėmė DP įleidi
mo bilių. Už pasisakė 63 senatoriai 
ir prieš 13. Kaip laikraščiai rašo, 
pagal šį bilių yra numatoma per 
dvejus metus, pradedant šių metų 
liepos mėn. 1 d., priimti į JAV 
200.000 DP, kasmet skaitant po 
100.000. Jei pirmaisiais metais ne
būtų spėta priimti numatyto 
100.000, tai likusieji galėtų būti 
priimti sekančiais metais. Priėmi
mas vykdomas laikantis amerikie
čių biudžetinių metų, kurie prasi
deda if baigiasi liepos mėn. 1 d. 
pagal kalendorinius metus.

Toliau Senato priimtame biliuje 
nustatoma, kad 50 % priimamų 
DP būtų žemės ūkio profesijų ii

biliuj buvo numatyta

o Atstovų Rūmų — 
Paskutiniu metu Se-

norėtų toliau šioje srity dirbti, o 
50 % sudarytų tuos DP, „kurių 
kilmės vieta arba pilietybės (na
tionality) kraštas yra svetimos 
valstybės aneksuotas”. Tokiu bū
du mažiausiai 100.000 DP bus pri
imta iš Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Rytų Lenkijos. Taip pat priima
mi gali būti tik tie, kurie atbėgo 
j Vokietiją, Austriją ar Italiją 
prieš 1945 m. gruodžio mėn. 22 d. 
Visi priimamieji turi būti valsty
bės Departamento griežtai išskry- 
ninguoti, kad tarp jų nebūtų ko
munistų arba „nepageidaujamų”.

Prieš šito biliaus nubalsavimą 
buvo priimtas senatoriaus W. Lan- 
ger pasiūlymas, pagal kurį Lenki
joj, Čekoslovakijoj, 
Rumunijoj ar Jugoslavijoj gimę 
vokiečių kilmės asmens, kurie įsi- 
galiojant šiam biliui

septynių valstybių (šešių konferenci
joj dalyvavusių valstybių ir Vakarų 
Vokietijos atstovų) kontrolinę komi
siją paskirsti Ruhro srities pramonės 
produktams, ypač anglims, koksui ir 
plienui, 3. Pasiruošimai Vakarų Vo
kietijos gyvybinių sričių okupacijai 
pasibaigus bendrai trijų zonų oku
pacijai Ir bendras nusistatymas del 
Vokietijos demilitarizavimo. Gyvy
binėmis sritimis laikoma Ruhro kraš
tas ir dalis Reino srities, 4. Valiutos 
reformos pravedimas trijose Vakarų 
zonose ateinantį mėnesį.

Atrodo, kad del trijų vakarinių 
zonų sujungimo susitarimo neprieita. 
Betgi iš oficialių šaltinių pranešama, 
kad yra susitarta del glaudesnio zo
nų ūkinio bendradarbiavimo.

Lietuviai Kanadoj demonstruoja

ČEKOSLOVAKIJOS LAUKIA
BALTIJOS VALSTYBIŲ LIKIMAS

Palestinoj tebekovojama
2ydai ir arabai principe priėmė 

Saugumo Tarybos pasiūlymą sudaryti 
paliaubas keturioms savaitėms, ta
čiau kovos toliau tebeina, nes ara
bai reikalauja, kad per paliaubų lai
ką būtų uždraustas žydų įvažiavimas 
į Palestiną, su kuo nenori sutikti žy
dai. Prie susitaikinimo negalėjo pri
vesti ir grafas Bernadottas. kuris 
kaip JTO tarpininkas buvo atvykęs 

.. . į Palestiną. Del to susirinks Saugumo 
Vengrijoj, Taryba apsvarstyti būdus, kaip būtų 

geriau galima privesti prie paliaubų 
susitarimo. Iš žydų pusės del padė
ties pareiškiama, kad jie šiuo mteu 

„ gyvenamą valdo visą Izraelio valstybę ir va-
vietą turi Vokietijoj arba Austri- karinę Galilėją. Sunkesnė žydų pa- 
joj, imigracijos atžvilgiu turi .būti dėtls esanti t,k pletuose' 
taip traktuojami, lyg jie būtų gi- Graikų sukilėliai nori taikos?
mę Vokietijoj arba Austrijoj. Graikų sukilėlių radijas pareiškė, 

Senatui priėmus, dabar tenka kad „sukilėlių vyriausybė" esanti 
i=>,,vn a kiekvienu metu pasiruošusi „pasvei-laukti, kol s, bi.ių prams Atstovų klntl k4ekvleną iniciatyvą taikai su- 
Rumai. Tikima, kad jie dar šioje daryti Graikijoj", tiktai turi būti iš- 
sesijoje tai padarys. Po to prez. jungtas bet koks svetimų kišimasis į 
Tnimanni nasiraRinc iic tane ista- gralkU vidaus reikalus. Iš kitos pusės irumanui pasirasius jis taps įsta- Jau kurls laikas kursuoja gandai, kad 
tymu ir gales prasidėti DP įvazia- sukilėliai mažiau paramos besulaukia 
vimas į Ameriką. iš savo'siaurės kaimynų, ir todėl jie

K 7inac iešką naujų išeičių iš esamos padė- 
y ties. Graikų min. pirm. Sophulis pa

reiškė, kad šis sukilėlių talkos pasiū
lymas yra arba jų „silpnumo ženklas" 
arba „blefas", laimėtų laiko naujoms 
jėgoms sukaupti. Užs. reik. min. Tsal- t 
daris pažymėjo, kad sukilėliai turi 
pasiduoti be sąlygų arba bus sunai
kinti.

Miestų savivaldybių rinkimuose 
Bavarijoj laimi SPD

Didesniuose kaip 10.000 gyventojų 
Bavarijos miestuose gegužės mėn. 30 

konferencija del Vakarų Vokietijos d. įvyko savivaldybių rinkimai, kurl-

ŽVILGSNIS f POLITINIUS ĮVYKIUS PER SAVAITĘ

Sovietų pirkimo komisijos JAV-se 
narys Viktoras Krūvčenko 1944 m. 
metė savo tarnybą ir atsisakė 
grįžti į Sovietų Rusiją. Savo ne
grįžimui pateisinti jis parašę kny
gą. „Aš pasirinkau laisvę”, kurioj 
nušvietė sovietinio gyvenimo ti
krovę. Knyga susilaukė aštrios

Naujai atvykę lietuviai iš Vo
kietijos, susiorganizavę pagal Ka
nados Liet. Centro Tarybos atsi
šaukimą į patriotinę organizaciją, 
sudaro nemažą pajėga lietuvių 
veikloj Kanadoje. Reikia pripa
žinti, kad mūsų tautiečiai, atsi
dūrę dėl komunizmo tremtyje, iš
naudoja kiekvieną progą parodyti 
pasauliui tikrąjį komunizmo veidą 
ir tą šiurpią tikrovę, kurioje atsi
dūrė Lietuva.

Lietuvių skyrius Aukso Slėnyje 
(Vald1 Or) Quebeco prpvincijoje, 
kurio aplylinkėse dabar susibūrė 
daugiau kaip šimtas lietuvių-auk- 
sakasių, tai progai panaudojo ge
gužės 2 d., kada po Popiežiaus at
sišaukimo į Italijos katalikus dėl . 
komunizmo grėsmės katalikiškiems 
kraštams, vietinė prancūzų ir ang
lų visuomenė suorganizuodavo an
tikomunistinę demonstragiją, pak- 
viesdama tautybes aktyviai daly
vauti. Lietuvių skyrius šį pakvie-

Atrodo, kad JAV Kongresas šioj 
sesijoj be Europos Atstatymo pro
gramos daugiausia yra užsiėmęs 
savo krašto gynybos reikalais. Il
gai jis svarstė karinio apmokymo 
bei karinės prievolės klausimus, o 
paskutiniu metu jis yra užsiėmęs 
biudžeto priėmimu kariuomenės 
reikalams. Tuo tarpu Atstovų Rū
mai priėmė 12.438.731.829 dol. sau
sumos, jūrų ir oro kariuomenei. 
Tai sudaro didžiausią karo biudže
tą, kuris bet kada taikos metu 
Amerikos buvo priimtas. Tačiau 
jis yra 9% mažesnis negu prez. 
Trumanas buvo Kongreso prašęs. 
JAV kariuomenės štabo šefas gen. 
O. Bradley, kalbėdamas Kongrese 
del šio biudžeto priėmimo pa
reiškė, kad Rusija su 4,000.000 
vyrų kariuomene ir 14.000 lėk
tuvų sudaro „aliarmuojančią 
grasmę Jungtinių Valstybių saugu
mui”. „Sovietų gingkluotos pajė
gos sudaro tikrąją geležinę kumštį 
agresyvioj Maskvos politikoj”, 
kalbėjo jis toliau. „Šios jėgos gali 
lengvai užimti didelę dalį Euro
pos, Artimuosius ir Vidurinius Ry
tus, Korėją ir net Kiniją". Krašto 
gynybos ministeris James Forres- 
talisi ”ta proga pažymėjo, kad 
tarptautinė padėtis yra pablogė
jusi, ir „laikas dirba prieš mus".

prieš bolševizmą
tiškais drabužiais apsivilkusių vy
rų.

Visų dėmesį traukia didžiulis 
plakatas, kur kruvina ranka su 
užrašu „Soviet Union" laiko ap- 
gniaužusi Lietuvos šalį ir didžiu
liai skaitmens byloja apie lietuvių' 
tautąs kančias dr aukas: kalinta, 
išžudyta, ištremta į Sibtrą ir pa
bėgta.' Originalūs plakatai tuoj t 
tampa fotografų ir korespondentų 
medžioklės objektu. Grupės pabai
goje nešama Stalino karikatūra, 
bešnienaujanti mirties dalgiu.

Eitynės, pasukus iš miesto ir 
peržygiavus priemiesčius, sustojo 
prie tribūnos,. Čia po prancūzų ir 
anglų kalbų suskamba per garsia
kalbius ir lietuviškas žodis, už
baigiant jį „Malda už Tėvynę". 
Vyskupas J. A. Demarais baigė 
demonstraciją ganytojišku palai
minimu visiems jos dalyviams, 
tarp kitko palinkėdamas lietu
viams vilties ir atgauti prarastą 
laisvę.

Visa vietinė spauda paminėjo šį 
vienkartinį ir dar neįprastą tokiu 
mastu įvykį ir visur iškelta nuo
širdūs lietuvių įvertinimai. Vai d' 
Or iaikr. Gazette du Nord iškėlė 
lietuvius kaip gražiausiai pasiro
džiusią grupę.

Šis pasisekimas duoda impulsą 
mūsų tautiečiams ir toliau kovoti 
dėl savo tautos teisių, todėl birže
lio 13 d. ruošiamas kanadiečiams 
liūdnų Lietuvai įvykių-bolševikų 
okupacijos ir trėmimo Sibiran — 
paminėjimas, kur be žodinės da
lies, pasirodys naująj suorganizuo
tas choras, vedamas Vyt. Dargio 
ir kitos meninės jėgos.

Algirdas Grybauskas

Pasibaigus Londone šešių vals
tybių konferencijai del Vakarų 
Vokietijos likimo, sovietai atnau 
jlno nervų karą Berlyne. Pirmiau
sia jie savarankiškai pakėlė savo 
sektoriuj atlyginimus ir padidino 
maisto normas darbininkams. Tuo 
būdu jie apėjo Berlyno komendan
tūrą ir rinktą miesto savivaldybę. 
Spėjama, kad sovietai- gali netru
kus pasitraukti iš komendantūros 
ir tuo sudaryti dar vieną argumen
tą, kad Vakarų sąjungininkai ne
beturi ko veikti Berlyne ir todėl 
turi pasitraukti. Taip pat sovietai 
birželio ' " ’ •
kiečių 
Berlyno _____ _ . ,
toją H. L. Frankliną ir išlaikė 16 
valandų. Jis sovietų patrulio buvo 
suimtas einant į foto dirbtuvę so
vietų sektoriuj. Formaliai sąjungi
ninkai turi teisę laisvai judėti vi
suose keturiuose sektoriuose. 
Paklaustas H. L. Franklinas atsakė-, 
kad jO' sulaikymas yra susijęs su 
sovietų nusistatymu padaryti va
kariečių buvimą nepakeliamą šia
me sovietų apsuptame mieste. „Aš

mėn. 2 d. sulaikė ameri- 
civilinės administracijos 
sektoriaus šefo pavaduo-

Rinkimai Čekoslovakijoj __________ ______ __ ,__ _ _____ ...__________ _________.,____ __________
Gegužės mėn. 30 d. Čekoslovakijoj Politinės ir ūkinės ateities, kuri prasi- uose socialdemokratai surinko 30,9%

įvyko parlamento rinkimai. Tebuvo d^Jo Londone vasario mėn. 23 d. su balsų, CSU, — 18,5%, Bayernpartei —
išstatytas tik vienas komunistų su- pertrauka -nuo kovo mėn. 6 d. iki ba- 15,6%, komunistai — 10%, FDP — 7,6
darytas Tautinio Fronto kandidatų* landžio mėn. 20 d. baigta birželio ir pabėgėlių grupės — 6,1%. Šiuose
sąrašas. Tuo būdu rinkikai teturėjo --------- ‘ n-,—
galimybę arba balsuoti už šį sąrašą 
arba susilaikyti. Pagal United Press 
pranešimą, balsavimas buvo slaptas 
tik kai kuriose balsavimo vietose. 
Balsuoti buvo verčiama. Už susilai
kymą be pateisinamos priežasties nuo 
balsavimo buvo nustatytos bausmės 
kalėjimu bei pinigais iki 10.000 kronų. 
Pagal oficialų pranešimą Tautinis 
Frontas surinko 89,2%, o 10,8% pa
duotų balsų buvo tušti. Prez. Bene- 

■ šas nebalsavo. Spėjama, kad nuo bal
savimo susilaikė apie 450.000 rinkikų. 
Taip pat prie nebalsavusių reikia 
priskaityti keliolika tūkstančių as- 

rmenų, kuriems „dėl nusikaltimų prieš 
rihująją liaudies demokratiją", pav. 
del organizuoto masinio užsienio radi
jo klausymo, buvo atimta balsavimo 
teisė.

Komunistai rinkimų rezultatais pa
tenkinti, ir Prahos oficialūs sluogs- 
niai juos aiškina kaip „užsienio reak
cijos“ pralaimėjimą.

Užsienis šiais rinkimais Čekoslo
vakijoj mažai tesidomėję, nes jų re
zultatai buvo' nujaučiami. Amerikie
čių „New York Times“ rašo: Čeko
slovakijoj naujai įvestai „demokrati
jai „buvo būdingi dabartiniai rinki
mai. Tai buvo rinkimai, kuriuose ne
buvo laisvo apsisprendimo. Rinkimai 
gegužės mėn. 30 d. buvo visiškai 
priešingi demokratiškiems rinkimams, 
uekoslovakų tauta savo komunistini
ams ponams turėjo lygiai taip pat 
sakyti „taip“, kaip ir kitos tautos po 
totalitariniu jungų. Nėra jokios abe
jonės kad rinkimai Čekoslovakijoj 
buvo vienas farsas". Tas pats „New 
York Times“ savo vedamajame taip 
pat rašo, kad Čekoslovakijos rinki
mai buvo didesnis demokratijos išjuo
kimas negu visa kita betkada insceni
zuota nacių Vokietijoj ar Sovietų 
Rusijoj. Čekoslovakija esanti priversta 
laikytis krypties, kuri. Jei laiku ne
būtų pakeista, gali privesti prie galu
tinės aneksijos prie Sovietų Sąjungos. 
Šitas kelias esąs Baltijos valstybių 
likimo jau nužymėtas, kurios visą šį 
procesą esančios jau atllkusios — nuo 
tariamų rinkimų iki aneksijos".

Kartu yra pranešama, kad Čeko
slovakijoj yra ruošiami masiniai teis
mai antikomunistiniams veikėjams, 
jų tarpe ir Benešo socialistų parti
jos nariams. Manoma, kad šie teišmai 
bus pravesti tokiu pat būdu, kaip 
savo laiku Bulgarijoj, kada buvo nu
teistas mirti buy. min. pirm. Petko- 
vas. Pagal turimas žinias į teismą 
patraukti asmens bus apkaltinti kaip 
išdavikai, žmogžudžiai. Vakarų val
stybių šnipai ir naujosios „liaudies 
demokratijos" sabotažininkai. Kai 
kurie iš kaltinamųjų yra pabėgę į 
užsienį ir todėl bus teisiami už. akių.

Benešąs atsistatydino
Birželio mėn. 7 d. Čekoslovakijos 

prez. dr. Benešąs pasitraukė iš savo 
pareigų. Oficialiai pasitraukimą jis 
motyvavo savo sveitatos stoviu. Min. 
kabinetas jo pasitraukimą priėmė.
Londono konferencija del Vokietijos 

baigta
D. Britanijos, Prancūzijos, 

Olandijos ir Luksemburgo

pertrauka nuo kovo mėn. 6 d. iki ba- 15,6%, komunistai — 10%. FDP — 7,6
on H ir naHAcrAHii crrianAc —- R 10Z Clnnco

mėn. 1 d. Konferencijos nutarimai rinkimuose Bayernpartei pasirodė
tuo tarpu neskelbiami, nes norima pirmą kartą ir daugumą balsų lai-
pirma leisti su jais susipažinti kon- mėjo CSU sąskalton.
ferencijoj dalyvavusių valstybių vy- \
riausybėms ir tuo neužkirsti kelio pa- Triesto klausimas
daryti dar kai kurių pakeitimų. Bai- D. Britanija, JAV ir Prancūzija 
giamajame konferencijos komunikate įteikė sovietams bendrą notą prasy- 
konstatuojama, kad tarp atskirų dele- damos atsakyti į ankstyvesnį klau- 
gacijų pasiektas susitarimas „visose simą del Triesto grąžinimo Italijai, 
srityse". Reuteris praneša, kad šioj Rusija tuo metu atmete šių valstybių 
konferencijoj buvo susitarta šiais pasiūlymą sušaukti konferenciją ba- 
punktais: 1. Sušaukti iki. rugsėjo mėn. landžio mėn.
1 d. vokiečių parlamentą. 2. Sudaryti P. Norgėla

Startuoja amerikiečių raketinis lėktuvas, kuris yra laikomas galingiausiu pasaulyje.

liudininkais visai eilei įvai- 
amžiaus ir klasių DP, kurie 
tiesą apie sovietų režimą? 
viešoji nuomonė daugiau ti- 
Kremliui ir jo agentams ar

JAV POLITIKOS JAUTRIAUSIEJI PUNKTAI
JAV užsienio politika atsidūrė ypatingai sunkioje situacijoje. Jautriausi 

punktai yra šie:
Palestina: naujoji žydų valstybė spaudžia, kad kaip nors būtų padarytos 

paliaubos su arabais, kad būtų pasiektas susitarimas sienų klausimu ir kad 
Ji, galėtu priimti apie 150.000 Vakarų Europoje išlikusių žydų.

Vokietija: JAV nori ir toliau išlaikyti savo zoną Berlyne ir kartu priešinasi 
galutiniam Vokietijos padalinimui. JAV galutinis tikslas Vokietijos atžvilgiu 
įkurti nuginkluotą, bet sujungtą ir demokratišką Vokietiją.

Austriją: čia JAV politika yra tokia pati kaip ir Vokietijoje. Amerika 
neatitrauks savo kariuomenės tol, kol JAV nebus įsitikinus, kad Rusija 
nebedarys Jokio ekonominio, politinio bei karinio spaudimo tos valstybės 
rytinėje dalyje.

Japonija: JAV skuba sudaryti taikos sutarti, norėdama atstatyti Japonijos 
nepriklausomybę ir stabilizuoti Jos ūkinį gyvenimą, taip greit, kaip tai 
įmanoma.

Kinija: teikiama ribota pagalba Kinijos ūkiui ir ginklavimuisi. Norima pa
dėti thiankaišeko vyriausybei kovdje su komunistais. Nuo senosios JAV 
politikos, kuria norėjo priversti Ciangkalšeką, kad priimtų ir komunistus į 
vyriausybę, atsisakoma.

KVISLINGAI GRASO AMERIKAI
Vienas iš buvusių vadovaujančių asmenybių „Amerikos Legiono“ Paul 

Griffith, kalbėdamas Senato komisijoje, tiriančioje komunistų veiklą JAV, 
pareiškė, kad „100.000 gerai apmokytų ir patyrusių komunistų fronto kvis- 
lingų“graso JAV Pagal Griffith, šiąndien amerikiečiai savo tarpe turį didžiausią 
šnipų, sabotuotųjų, agentų ir išdavikų „penktąją koloną“, kokia bet kada 
yra egzištavusi šiais naujaisiais laikais.

„Kvislingai“, apytikriu apskaičiavimu, turį vieną ar net daugiau milijono 
savo pasekėjų, ideologijos draugų ir naivių Jų propogandos aukų.

kritikos, o pats jos autorius V. 
Kravčenko buvo smarkiai apkal
tintas. Ypač čia pasižymėjo pran- 
čūzų žurnalas „Lettres Francaises", 
kurį V Kravčenko patraukė į teis-, 
iną ir šių metų birželio mėn. 28 d. 
Paryžiuje bus ši byla sprendžiama. 
Painformuoti visuomenei apie šios 
bylos aplinkybes V. Kravčenko iš
leido viešą pareiškimą, kuriame 
jis rašo: „Didžiulė ir ypatinga šios 
Paryžiaus bylos reikšmė yra ta, 
kad sovietų vyriausybė pirmą 
kartą bus priversta laisvame teis
me atsakyti už savo nusikaltimus, 

'kuriuos ji yra padariusi Rusijoj ar 
už jos ribų . . . Kadangi jie (so
vietai) yra tie, kurie mane apkal
tino, kad aš Savo knygoj daviau 
netikrą Sovietų Sąjungos gyveni
mo vaizdą bei sovietų režimo vei
kimą melagingoj šviesoj patiekiau, 
todėl jie turės įrodyti, kad sovietų 
režimas tikrai.yra sukurtas demo
kratiniais pagrindais ir garantuoja 
savo piliečiams laisvo krašto poli
tines, ūkines ir kultūrines teises". 
Pabaigoj savo pareiškimo V. Krav
čenko klausia: „Ar Kremlius pa
galvoja, kas atsitiks, jei Paryžiaus 
teismas staiga bus užverstas tūks
tančiais notaro patvirtintų raštiškų 
liudininkų parodymų, parašytų 
žmonių, kurie del sovietų režimo 
kaltės turi daugybėj stovyklų Vo
kietijoj, Austrijoj ir Italijoj kęsti 
kietą ir sunkų gyvenimą? Ką 
Kremlius pasakys, kai šie iš Rusi
jos pabėgę DP stos kaip kaltinto
jai? Kas atsitiks, jei teismas leis stoti • - - - • •
raus 
žino 
Kam 
kės:
jų aukoms?"

V. Kravčenko knyga „Aš pasi
rinkau laisvę" šiuo metu yra 
spausdinama vokiečitj laikrašty 
„Echo der Woche”.

timą priėmė ir dėlto, kad išryš
kintų vietinams gyventojams lie
tuvius kaip atskirą, tautinę grupę, 
besiskiriančią nuo slavų, su ku
riais jie dažnai sumaišomi.

Demonstracija pradėta iškilmin
gomis pamaldomis, kurios vyko 
ore ir buvo celebruojamos Amos 
vyskupo mgr J. A. Demarais. Po 
pietų pertraukos visi renkasi prie 
„Knights of Columbu^" organiza
cijos būstinės, kur rikiuojasi į ei
les ir su plakatais, gyvaisiais pa
veikslais, vėliavomis bei atsišauki
mais pajuda per miestą. Eitynės iš
sitiesia į ilgas'kilometrines kolonas 
ir atskiros jų dalys lenktyniuoja 
tarp savęs margurpu ir originalu
mu. Tarpais lėtai slenka didžiuliai 
vilkikai, ant kurių pavaizduoti gy
vieji paveikslai: Marijos Fatimoje 
pasirodymas piemenėliams, Kana
dos buitis ir bolševikinis teroras— 
įvairios tautybės sukištos ru
siškame tautų kalėjime už spyg
liuotų /vielų, kraujo ir kančios iš
vagoti vyrų ir moterų veidai ir. 
du uniformuoti enkavedistai su 
naganais rankose besaugą sovie
tišką rojų.

Tarp lenkų ir ukrainiečių žy
giuoja lietuvių šimtinė. Grupės 
priekyje nešamas stilizuotas vytis 
su užrašu „Lithuania". Trispalvė 
ir Quebeco vėliava nešamos tau-

VAKARŲ EUROPA PERKASI GINKLŲ JAV
JAV valstybės departamentas praneša, kad „tam tikras valstybių skai

čius“ nori pirktis ginklų Amerikoje. Valstybės departamento spaudos sky
riaus pareigūnas patvirtino žinią, kad Norvegija ir Danija prašė JAV ka
rinio apsiginklavimo reikmenų. Apie kitas valstybes kalbėtojas atsisakė pa
reikšti.

Iš Paryžiaus pranešama, kad Prancūzijos parlamentas ratifikavo 1948 m. 
kevo 11 d. pasirašyta tarp Prancūzijos ir Amerikos sutartį, pagal kurią 
Prancūzijai suteikiamas 50 mil. dolerių kreditas atliekantiems nuo amerikie
čių kariuomenės ginklams pirkti.

- NIEKAS NĖRA NAUJ AM KARUI PASIRUOSĘS
Admirolas Chester W. Nlmitz pareiškė, jog ji esąs įsitikinęs, kad greit 

naujo karo nebūsią, nes. Jei būsianti įgyvendinta „Jėgų pusiausvaros“ sis
tema, kuri buvo ——— •----- —’•-** —--------■- ■ •
tautl too metų.

VIDURŽEMIO

naudota po Napoleono karų, galinti talka pasauly viešpa-

JAV LAIVYNAS PASIRENGĘS VISOKIEMS 
NETIKĖTUMAMS

šiuo metu esąs Viduržemio jūroje, neturi tikslo „sudaryti„JAV laivynas, šiuo metu esąs Viduržemio jūroje, neturi tikslo „sudaryti 
pavojų“ ar užimti kokią laisvą Europos valstybę, bet nori būti pasirengęs 
padėti amerikiečių pajėgoms. Jei bloga padėtis pasidarytų nepakenčiama“, 
pareiškė laivyno operacijų viršininkas adm. Louis E. Denfleld, svarstant kari
nio biudžeto įstatymą Kongrese. Admirolas pranešė, kad dabartinis Vidur
žemio jūros laivynas, susidedąs iš vieno lėktuvnešio, trijų kreiserių ir dešim
ties naikintojų, galįs būti tuoj padidintas.

Iš 12 laivų susidedanti pratimų grupė jau išplaukusi iš Norfolk, Virginijy, 
į Viduržemio jūrą, kur prisijungs prie ten esančių laivų.

„Mūsų laivų buvimas pavojaus vietose nereiškia vien tik tai, kad mes 
norime neramumų kėlėjams parodyti mūsų aiškų nusistatymą taiką išlaikyti, 
bet tai. pasako, Jog tai yra vienintėles priemonės sulaikyti priešą nuo svar
biausių sričių užėmimo.“

- „Visi laivai, kuriuos mes turime Jautriausiose vietose, turi pakankamas 
vyrų įgulas, kad kiekviename bėdos atvejuje galėtų pradėti veikti.“

„Mūsų pratimų laivynas Viduržemio Jūroje yra tam. kad, reikalui esant, 
mūsų turimos okupacinės pajėgos galėtų būti evakuotos.

„Mes turime okupacinių pajėgų Vokietijoje ir Trieste, mes turime misijų 
Graikijoje ir Turkijoje, ir tie laivai yra skirti ne tik pavojaus atveju išga
benti visam personalui, bet taip pat parodyti Jėgai bet kokiai valstybei, kad Ji 
susilaikytų nuo bet kokios akcijos ir teklcrc vlctoce. !:"r lilvu įčr-.“ 
(CDM.)

ir tokiose vietose, kur mūsų laivų nėra.“

Vyriausybės sunkumai Prancūzijoj
Del įstatymo atleisti 15.000 civilių 

tarnautojų buvo iškilęs pasitikėjimo 
vyriausybei klausimas, kurį Schu- 
manas gavo didele balsų dauguma: 
už balsavo 402. o prieš tik komunistai 
— 183. Tai buvo septintas pasitikė
jimo balsavimas Schumano vyriausy
bei per šešis jos egzistencijos mėne
sius. Tačiau tuo vyriausybės krizės 
pavojus dar nėra visai išvengtas. 
Svarstant šį įstatymą parlamente kai 
kurie atstovai nori padaryti paki
timų, kurie *' 
nepriimtini, 
pakeitimais 
min. Mayer 
iššauktų

finansų min. Mayer yra 
Jei parlamentas su tai 
jį priimtų, tai fln. 

turėtų pasitraukti ir tuo 
_______ , naują vyriausybės krizę. 
Taip pat vyriausybės krizė gresia, 
kai bus svarstomos pašalpos bažny
tinėms mokykloms, šis klausimas 
laikomas dar pavojingesnių. Tačiau 
nė viena vyriausybėj dalyvaujanti 
partija .nenori vyriausybės krizės.

Tarp Prancūzijos ir D. Britanijos 
pasirašytas susitarimas, pagal kurį 
Prancūzija gauna iš D. Britanijos 19 
milijonų sv. sterlingų paskolos pa
remti prancūzų pirkiniams sterlingų 
zonoj. /

\
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