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į Lenku užs. reik, ministeris fl.Tarnovskis 
lietuviu — lenku santykiu klausimu

• Londonas, 1948 m- liepos 20 d. 
. Gerbiamasis Pone Redaktoriau,

Iš Pono Respublikos Preziden
to Augusto Zaleskio gavęs Tams- 
Įtos gegužės 15 d. laišką, į stato- 
fmus klausimus noriu atsakyti iš 
'eilės.

— Kokia yra, Pone Prezidente, 
Jūsų kaipo Lenkijos Respublikos 
^Prezidento ir Jūsų vyriausybės 
teisinė padėtis?
* — Lenkijos konstitucijos § 24 
numato, kad karo atveju Respub
likos prezidento kadencija yra 
prailginama tiek, kad ji truktų dar 
3 mėn. po taikos sudarymo. To
liau konstitucija nustato, kad karo 
Jnetu R. prezidentas skiria savo 
įpėdini, kuris perima prezidento 
pareigas R. prezidento mirties at
veju arba kai jis negali savo pa
reigų eiti. Pagal tos pačios konsti
tucijos nuostatus R. prezidentas 
pkiria ir atšaukia ministerį pir
mininką, o jam pristačius skiria 
ministerius. Remdamasis minėtais 
konstitucijos nuostatais, preziden
tas Ignas Moscickis savo įpėdiniu 
jjaskyrė p. Vladislovą Roczkie- 
vičių, o šis savo ruožtu savo įpė
diniu paskyrė p. Augustą Zaleskj.
’ —Ar dabartinė Lenkijos egzilinė 
vyriausybė yra remiama visų emi
gracijoj esančių lenkų politinių 
grupių?

-r- Atsakymas į antrą klausimą 
reikalautų ilgesnių paaiškinimų, 
kuriuos sunku būtų pavaizduoti, 
neaptarus smulkiau visų pasikei
timų, kurie įvyko Lenkijos vidaus 
santykiuose karo metu ir po karo.

Reikalą aptariant labai suglaus
tai, tenka konstatuoti, kad trem
tyje 1939 m. sudaryta generolo 
Sikorskio vyriausybė rėmėsi at
stovais 4 didžiųjų politinių parti
jų, būtent liaudininkų, tautininkų, 
socialistų (PPS) ir Darbo partijų. 
I tą vyriausybę įėjo taip pat ke
letas nepartinių ministerių-

Rekonstruotoje 1941 m. gen Si
korskio vyriausybėje dalyvavo 
visos aukščiau minėtos partijos, 
išskyrus tautininkus.

Tomo Arciszewskio vyriausybė; 
sudaryta 1944 m. lapkričio 29 d.„ 

; rėmėsi trimis partijomis: socia
listų, tautininkų ir Darbo partija.

I dabartinę vyriausybę, vado
vaujamą gen. Bor-Komarowskio, 
įeina 2 atstovai tautininkų parti
jos, 2 atstovai Darbo partijos, 
3 nepartiniai (įskaitant ir pre- 
mierą), 1 socfalistas, kuris betgi 

į nėra savo partijos delegatas. Be 
to, „Laisvės" liaudies partija ben
dradarbiauja su vyriausybe įvai
riose politibėse srityse.

Tenka pabrėžti, kad visa lenkų 
išeivija gen. Bor-Komarowskio 
vyriausybę pripažįsta teisėta Len
kijos vyriausybe, šito nusista
tymo be jokių rezervų laikosi tarp

kitko dvi didžiausios lenkų trem
ties kariį bendruomenės organi
zacijos: Lenkų Išeivių Karių Są
junga ir Lenkų Kombatantų Są
junga (Związek Polskiego Ucho- 
dztwa Wojennegb, Stowarzyszenie 
Polskich Komba tantow). Didžiau
sios prieškarinės lenkų emigraci
jos organizacijos, kaip Polonia 
kongresas JAV, Centrinė lenkų są
junga Prancūzijoj, Katalikų Susi
vienijimas Prancūzijoj ir Polonia 
Taryba Belgijoj, taip jJht be rezer
vų pripažįsta legalią Respublikos 
vyriausybę.

— Kokį momentą paskutiniaisi
ais Lenkijos tragedijos metais Jūs 
laikote pačiu skaudžiausiu.

Pastarųjų metų lenkams skau
džiausiu momentu laikau 1945 m. 
konferenciją Jaltoje, kurioje Len
kijos sąjungininkai, laužydami 
įpareigojančias sutartis ir iškilmin
gus įsipareigojimus, net neišklausę 
teisėtos Lenkijos vyriausybės nuo
monės ir priešingai neabejotinai 
lenkų tautos valiai, įvykdė Lenki
jos padalinimą ir išdavė ją ko
munistinių Maskvos agentų gro
biui.

— Ar lenkų tauta paskutiniųjų 
metų būvyje patyrė tik smūgius ir 
nusivylimus, ar kai ' kurių tautų 
laikysena nebuvote nustebinti ma
lonia to žodžio prasme?

— Pastarojo karo metu, o taip 
pat padarius paliaubas lenkų tau
ta nesuskaitomą daugybę kartų 
patyrė gilaus kitų tautų ir vyriau
sybių pritarimo, o taip pat nuo
širdžios simpatijos ir palankumo. 
Nepajudinama lenkų tautos laiky
sena karo metu, jos pasiaukojanti 
kova, ginant laisvę ir nepriklau
somybę, visur buvo statoma pa
vyzdžiu kitoms tautoms. Skriauda, 
padaryta Lenkijai Teherano ir Jal
tos konfefencijų, šiandien vis pla
čiau suprantama ir vis garsiau 
pasigirsta reikalavimai panaikinti 
tų konferencijų nutarimus.

— Kaip Jūsų Ekscelencija ver
tinate dabartinę 'politinę padėtį ir 
kokios reikšmės ji gali turėti ko
voje dėl Lenkijos ir kitų Rytų Eu
ropos tautų laisvės?

— Antrojo Pasaulinio karo 
veiksmų . pabaiga neatnešė viso 
pasaulio lauktos taikos, o taip pat 
nepasiekė dviejų karo tikslų, dėl 
kurių buvo išlieta tiek kraujo ir 
sunaikinta tiek daug žmonių bui
čių. Šitie tikslai yra žmogaus teisė 
į laisvą gyvenimą ir tautų teisė į 
laisvę ir nepriklausomybę. Ar ne 
būdingiausias dabartinės tarptau
tinės tiksliam įvertinimui yra fak
tas, kad beveik rytojaus dieną po 
Vokietijos kapituliacijos ne tik 
tarptautinės, spaudos skiltyse, bet 
ir valstybės vyrų bei- diplomatų 
pareiškimuose aktualiausia tema 
yra III Pasaulinio karo klausimas?

Tautoms, kurios II Pasaulinio 
karo metu neteko nepriklausomy
bės, iš to seka neabejotina išvada: 
ateities įvykiai mus turi užtikti 
pasiruošusius ginti savo teises. 
Jei tie įvykiai mus užklups, kaip 
užklupo 1939 m-, gali susidaryti 
pavojaus, kad didžiosios galybės 
mažąsias valstybes vėl paaukos 
savo egoistiniams interesams arba 
savoms politinėms koncepcijoms.

— Kaip Jūsų Ekscelencija ir Jū
sų vyriausybė vertinate šiuo metu 
keliamą tarpjūrio koncepciją?

— Lenkijos vyriausybė nuo seno 
yra apsisprendusi šalininkė Vi
durio ir Rytų Europos valstybių 
sąjungos. Už tų valstybių glaudų 
sutarimą pirmiausia kalba du 
tikslai, būtent reikalas garantuoti 
jų saugumą ir reikalas užtikrinti 
joms ekonominio vystymosi ga
limybes.

Kadangi kiekvienos pavienės 
valstybės, esančios tarp Vokieti
jos ir Rusijos, jėgos nebus pakan
kamos apginti jos egzistenciją ir 
kadangi kiekviena iš tų valstybių 
prieš Rusiją ir Vokietiją yra toly-

Kempteniškiai išlydi prof. M. Krupavičių. Iš kairės | dešinę: buv. pa- 
siuntin. Dailidė, prof. kun. Meškauskas, C. Surdokas, prof. kun. M. Kru
pavičius, kun. Paulauskas ir kolon. komiteto pirm. N. Tautvilas.

Kempteno kolonijos gyventojų su
sirinkime, kurį minėtos dienos 
vakare vietos valgyklos salėje at
idarė komiteto pirm. pik. N. Taut
vilas, bendruomenės vardu pas
veikindamas pas kempteniečius 
apsilankiusį aukštąjį svečią. Laikas 
veikia mūsų tautos nenaudai, — 
kalbėjo toliau Vliko pirmininkas, 
— daugiau ir daugiau su savim 
pasiimdamas lietuvių, retindamas 
mūsų ir taip jau negausias gretas. 
Tėvynės ir Aukščiausiojo užkrau
ta ant mūsų galvų labai didelė pa
reiga. Jau ir dabar Lietuvoj esą 
vietų, kur tik pelės ir žiurkės be
likę. Tas vietas turėsime užpildy
ti mes. Lietuviškumui išsaugoti 
turime kiekvienas sukaupti visas 
savo jėgas, paimti save kietai į 
rankas, nes nutautimui spąstų, 
ypač išeivijoje, visur pilna, į juos 
kiekviAas lengvai galįs patekti.

gioje padėtyje, tai sveikas protas 
reikalauja ieškoti galimybių jung
tinei savisaugai.

Rytų ir vidurio Europos valsty
bių Sąjunga sudarys didelį ūkinį 
vienetą, galintį ginti į ją įeinan
čių valstybių interesus ne tik su 
ginklu rankoje.

Šia proga leidžiu sau priminti, 
kad jau ketvirtajam dešimtmety 
ano meto Lenkijos vyriausybė 
siekė sukurti ūkinį „Tarpjūrį” 
(t. y. žemės ūkio valstybių bloką), 
kuris bendrai gintų centro Euro
pos kraštų ūkinius interesus. Jau 
tada rytų ir centro Europos Są
junga turėjo daug šalininkų ne tik 
Lenkijoje, bet ir kituose suintere

suotuose kraštuose. Šiandien ga-' 
Įima sakyti, kad lenkų, kurie bū
tų priešingi „Tarpjūrio" koncepci
jai, nėra.

— Kaip Jūsų Ekscelencija ver
tinate dabartinę gyvą Rytų tautų 
rezistencinę veiklą ir ar nemanote, 
kad yra būtina siekti tų tautų ir 
akcijos bendradarbiavimo?

— Su dideliu dėmesiu mes se
kame už geležinės uždangos esan
čių tautų pasipriešinimo pasireiš
kimus. Šis pasipriešinimas yra be
veik visuose Rusijos okupuotuose 
kraštuose. Žinoma, tai negali būti 
veiksmingas ginkluotas pasiprie
šinimas, nes dabartinėse sąlygose

(Perkelta į 2 pusi.)

Nepriklausomybe atkovosime 
tik savo moralinėmis jėgomis 

VLIK-o pirm. prof. kun. M. Krupavičius Kemptene
Į laisvąją Lietuvą vis tiek su

grįšime, — pareiškė rugsėjo mėn. 
3 d. VLIK'o primirninkas prof kun. 
M. Krupavičius labai gausiame

Prof. kun. M. Krupavičius
Nuotr. Grabausko

Pirmoje vietoje mums reikia iš
saugoti gryną mūsų kalbą, — u- 
žakcentavo profesorius, — ji la
bai padės grįžti į savo tėvynę. 
Kiek jau šlamšto ir purvo rasim 
lietuvių tremtinių kalboj! Kur be- 
būtumėm, jauskimės kaip keliau
ninkai į Lietuvą, nors gal ir gerą 
ving| reiks padaryti, kol vėl pajusi
me gimtąją savo žemę po kojomis. 
Jei jausimės taip, išlaikysim visai 
kitą dvasią, išliksime tikrais lie
tuviais ir tikrai sugrįšime į laisvą 
Lietuvą. Toliau Vliko pirmininkas 
labai griežtai pasisakė prieš miš
rias vedybas. Emigruojant, nelįsti 
į pirmąją pasitaikiusią vietą, bet 
rinktis tokį kraštą, kur klimatas 
panašus į mūsų krašto, kur gyve
nimo lygis maždaug atitinka mūsų 
lygį, kur yra tautinio gyvenimo 
atsparos punktų. Tai — Kanada, 
JAV, dėl gero uždarbio ir Austra
lija, nors tolis yra mūsų priešas. 
Į Pietų Ameriką mums neemigru- 
otina, pažymėjo Vliko pirminin
kas, nes pirmoji karta dėl klima
tinių sąlygų ten greitai išmirtų, 
o antroji karta — nutaustų. Ką 
darome ir ką galvojame, visados 
išeikime iš lietuviškumo taško, — 
pabrėžė profesorius, toliau papa
sakodamas apie pavergtosios mū
sų tėvynės gyvenimą. Atgijusi 
senovės Margio laikų Lietuva. 
Labiausiai nuo raudonųjų paver
gėjų yra nukentėjusi Dzūkija, ne? 
ten esąs didžiausias partizanų pa
sipriešinimas pragaištingoms pa
vergėjų užmačioms.

Įdomu ir atmintina bei įsidėmė
tina, ką apie mus, vadinamus pa
silikusiųjų Lietuvoje bėgliais, kal
ba lietuvis partizanas, atvykęs iš 
tėvynės su tam tikrais uždavinais 
čion ir kurį laiką stebėjęs mūsų 
tremtinių gyvenimą. .Vilkui jis pa
reiškęs, kad pas mus per daug išbu
jojęs partiškumas, per daug esame 
pasinešę į (vairias linksmybes ir 
nebranginam šeimos, nesirūpinda- 
dami prieaugliu. Tie priekaištai.

(Perkelta į 5 pusi.)
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Lenku uzs. reik, ministeris A. Tarnovskis
(Atkelta iš 1 pusi.)

vos, abiems valstybėms- atgavus 
nepriklausomybes, turi būti atlik
tas tikrai taikiu būdu, teisėtumo, 
teisingumo ir draugiškumo dva
sioje, atsižvelgiant į abiejų pusių 
reikalus ir interesus.

— Ar Jūsų Ekscelencija sutin
kate, kad rytinės Lenkijos sienos 
eitų Curzono linija? Jeigu ne, tai 
kokiu būdu galima būtų paten
kinti tuos kelių tautų besikryžiuo- 
jančius interesus ir pretenzijas?

— Jaltoje nubrėžtą linniją, kaip 
Lenkijos rytinę sieųą Lenkijos 
vyriausybė atmeta besąlygiškai. 
Lenkijos rytinė siena su Rusija 
buvo nustatyta kompromisine Ry
gos sutartimi. Rusijos vyriausybė 
šios sienos nekvestionavo iki pat

tai būtų beprotystė. Viešos kovos 
prieš dabartinę padėtį paverg
tuose kraštuose pareiga tenka 
tremtyje esantiems- laisviems tų 
kraštų atstovams.

Glaudų jų atstovų susipratimą ir 
bendradarbiavimą laikau būtinu 
dalyku. Ir tai turėtų įvykti kuo 
greičiausia. Bendri mūsų reikala
vimai turės daug didesnių šansų 
būti realizuoti, negu pavieniai pa
geidavimai.

— Ar Jūsų Ekscelencija nema
note, kad lenkų ir lietuvių tautų 
interesai reikalautų harmoninges- 
nfch- abiejų kraštų santykių išlygi
nimo?

— Visuomet buvau ir dabar esu 
karštas šalininkas Lietuvos — Len
kijos santykių kuo harmoniškes- -1939 m> rugpiūčio mėn. prieš Len-
nio sutvarkymo pagal abiejų val
stybių interesus ir labai apgai
lestauju, kad laikotarpy tarp abie
jų karų daryti pakartotini susi
tarimų bandymai nedavė pagei
daujamų rezultatų.

— Jfei Jūsų Ekscelencija mano
te, kad lietuvių — lenkų santykiai 
nėra galutinai išlyginti, kas Jūsų 
nuomone, turėtų imtis iniciatyvos? 
Ar tai turėtų būti palikta būsi
moms vyriausybėms ir visuomeni
nėms organizacijoms nepriklau
somų valstybių, ar būtų tiksliau, 
kad dabartiniai tremtinių organai

kiją nukreiptų slaptųjų sovietų — 
vokiečių susitarimų. Dabartinė 
Lenkijos siena su Rusija, tarp kit
ko neteisingai, vadinama Curzono būt, neprivalau Ponui Redaktoriui 
linija, labai nežymiai tesiskiria įrodinėti, kad nėra atlyginimo, ku- 
nuo Molotovo, ir Ribentropo nusta-' ris galėtų atlyginti už milijonų 
tytosios linijos, skiriančios rusų— Lenkijos piliečių nekaltai pralietą 
vokiečių įtakos sferas. Molotovo- kraują.
Ribentropo susitarimas siekė ne

tik į Lenkijos valstybės, bet ir į 
lenkų tautos sunaikinimo.

Kiek liečia Lenkijos Respublikos 
rytinių žemių ne lenkų tautybės 
gyventojų interesus, tai žinoma, 
kad jų interesai turi būti pilnai 
apdrausti taip, kad garantuotų 
harmoningą visų Lenkijos gyven
tojų sugyvenimą.

— Ar Jūsų Ekscelencija sutin
kate, kad dabartinės vakarinės 
Lenkijos sienos būtų peržiūrėtos 
ii eventualiai pakeistos?

— Prijungimas prie Lenkijos va
karinių žemių yra tik dalinis at
lyginimas už didžiulį Lenkijos įna-< . 
šą į alijantų kovą dėl Europos ir menei?
pasaulio laisvės. Jeigu šioje kovo- Aš prisidedu prie linkėjimų, 
je Lenkija būtų buvusi Vokietijos kuriuos Ponas Lenkijos Respubli- 
sąjunginihkė, kaip tai padarė Ru-' kos Prezidentas pareiškė lietuviš- 
sija (1939—1941), arba jeigu nors, ‘ *—
kaip Čekoslovakija, būtų likusi 
neutrali, Europa, o gal ir visas pa
saulis, šiandien dejuotų po vokiš
kojo kareivio ir gestapininko ba
tu.

įkurtas Viduriolių, esančių Vokietijoje, masę rim
tu veiksniu kovoje už laisvę, ir 
koks bus jų. Tamstos nuomone, 
likimas sekančių metų eigoje?

— Lenkų tremtiniai Vokietijoje, 
lygiai kaip ir tremtiniai kitų vals
tybių iš anapus geležinės uždan
gos, gali būti svarbus politinis 
veiksnys kovoje dėl tų valstybių klubai jau kuris laikas sėkmingai 
laisvės. Tai yra gyvas ir ryškus 
protestas tų valstybių kovoje dėl 
laisvės su režimu, primestu Vidu
rinei ir Rytų Europai.
'— Ką Jūsų Ekscelencija per mū

sų laikraštj dar galėtumėte pasa
kyti lietuviškajai tremties visuo-

Europos klubas
PIRMININKU IŠRINKTAS MIN. 

V. SIDZIKAUSKAS
Federatyviniai Vidurio Europos

— Aš prisidedu prie linkėjimų,

kajai /visuomenei per Tamstos 
laikraštį.

Tikiu, kad Lietuvos tremtiniai 
pergyvens jiems tragiškus dabar
ties laikus ir grįš į gimtąjį kraštą, 

lu kur savo darbu prisidės prie jo
Kalbant apie atlyginimą už len- greitesnio atstatymo ir gerovės 

kų tautos patirtas skriaudas, tur

— Ar Jus laikote lenkų pabėgę-

ugdymo.
Linkiu jiems, kad tas 'momentas 

ateitų kuo greičiausia.
Prašau priimti mano gilios pa

garbos pareiškimus.
A. Tarnowski

Užsienių reikalų ministeris.

„ATVYKAU DIRBTI DP GEROVEI”

veikia Vašingtone, Londone, Pary
žiuje, Romoje, Briuselyje ir Bey- 
rauthe. Rugpiūčio 30 d- Muenche- 
ne buvo įkurtas Federatyvinis Vi
durio Europos Klubas ir Vokieti
joje. Atidaromajame posėdyje da
lyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Gudijos, Lenkijos, Ukrainos, Čeki
jos, Slovakijos, Vengrijos ir Jugo
slavijos (Serbijos, Kroatijos ir Slo
vėnijos) atstovai. Visi dalyviai 
vienu balsu priėmė deklaraciją, 
kurioje buvo išryškinta interma- 
riumo idėja ir pabrėžtas Federaty
vinio Vidurio Europos Klubo rei- . 
kalingumas/ jo reikšmė Vidurio 
valstybių kovoje už politinę, kul-, 
tūrinę if ekonominę nepriklauso
mybę. KIuIjo pirmininku išrinktas 
ministeris V. Sidzikauskas (Lietu
va). Jis savo ruožtu paprašė ukrai
niečių, vengrų ir jugoslavų iš sa
vo tarpo išsirinkti po vieną vice
pirmininką. Jugoslavai iš savo pu
sės jau išrinko gen. Popovidų. 
Abi kitos grupės savo rinkimų re
zultatus praneš vėliau. Generali
niu sekretorium išrinktas Dr. Hra- 
byk (Lenkija). Federatyvinio Klu
bo būstine susirinkimas numatė 
Frankfurtą prie Maino. Baigiant

aptartų šiuos reikalus ir ieškotų 
išeities?

— Lietuvos — Lenkijos santy
kių pagerinimo pastangų atidėlio
jimui tolimesniam laikui esu prie
šingas. Aš nelaikau svarbiu daly- 
ku, kuri pusė formaliai pirmoji 
šiame reikale imsis iniciatyvos. 
Mano nuomone, svarbiausia, kad 

1 šiuo momentu abiejose pusėse bū
tų sukurta geros valios ir palan
kumo atmosfera, o taip pat abi
pusis įsitikinimas, kad bet kurios 
pusės Iniciatyva ras palankų at
garsį antroje pusėje-

— Kokiu būdu galėtų būti p'a- 
siekti Lenkijos ir Lietuvos drau
giškas sugyvenimas ir bendradar
biavimas?

— Draugiško lenkų — lietuvių 
bendradarbiavimo gali būti pa
siekta, atnaujinus oficialius Lietu
vos —' Lenkijos santykius, abiems 
pusėms teikiant viena kitai para
mos politinėje akcijoje, suderinus 
jų politiškai diplomatinę, o taip 
pat ir spaudos propagandinę veik
lą, bendradarbiaujant veikloje dėl 
Rytų ir Vidurių Europos valstybių 
glaudaus politinio, ūkinio ir kul
tūrinio sutarimo, o taip pat bend
rai veikiant tarptautiniame forume 
dėl egzistencijos bei politinių ir 
kultūrinių teisių abiejų tautų išei
vių.

— Ar Lenkijos egzilinė vyriau
sybė yra suformulavusi savo nu
sistatymą santykiuose su Lietuva?

— Lenkijos vyriausybės nu
sistatymas Lietuvos atžvilgiu nuo 
seniai yra suformuluotas ir pažy
mėtas nuoširdžiu palankumu ir 
tikra draugyste. Lenkijos vyriau
sybė pripažįsta nepertraukiamą 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
egzistavimą, nežiūrint vokiečių ir 
rusų okupacijų. Lietuvos, o taip 
pat ir kitų Pabaltės valstybių pri
jungimą prie TSRS Lenkijos vy
riausybė laiko . neteisėtu ir nie
kingu. Lenkijos vyriausybė pripa
žįsta Lietuvai teisę į atlyginimą iš 
rusų pusės už materialines ^ir 
moraline^ skriaudas, kurias rusų 
okupacinė valdžia padarė lietuvių 
tautai. Toks pat atlyginimas' Lie
tuvai priklauso ir iš Vokietijos. 
Lenkijos vyriausybė laiko teisinga 
ir pageidautina, kad Lietuvos teri
torija būtų padidinta, prijungiant 
prie jos Rytprūsių šiaurės rytų ti (buvo projektų net iki yisos al- 
dall kartu su Klaipėda. . gos dydžio), tik vėliau, po ilgų de-

Noriu pabrėžti, kad Lenkijos rybų su karine valdžia, susitarta 
dėl DM 70.— nurašymo nuo mė-

Desimtoji DP spaudos konferencija. Naujas amerikiečių zonos IRO direktorius Philip Ryan. DM 70’ 
— atskaitymo klausimas. Darbo ir emigracijos rūpesčiai.

Dešimtąją DP spaudos konferen
ciją. įvykusią Bad Kissingene rug
sėjo 8 d-, savo atsilankymu pa
gerbė naujasis amerikiečių zonos 
direktorius dr. Philip Rayn, kuris 
tik šio mėnesio 7 d. atvyko perim
ti pareigų. Naująjį direktorių ątty; 
dėjo ėjęs zonos direktorius parei
gas Mr. Dunn. Žurnalistai naująjį 
DP šefą pasitiko plojimais. Savo 
trumpoje sveikinimo kalboje Ryan 
pareiškė esąs laimingas, kad ga
lėsiąs tiesioginiai dirbti toje sri
tyje, su kuria anksčiau, dirbdamas 
Amerikos Raudonajam Kryžiuj, tik 
netiesioginiai turėjęs reikalų. To
liau nurodęs, kad jis džiaugiasi, 
radęs gerai suorganizuotą darbą, 
ir padėkojęs Mr. Dunn už IRO rei
kalų tvarkymą pereinamajame lai
kotarpyje, naujasis direktorius pa
sakė: „Aš savo štabui pranešiau, 
kad atvykau dirbti DP gerovei." 
Kai su darbu naujasis direktorius : 
susipažinsiąs, tikisi žurnalistus vėl 
matyti.

Konferencijai vadovavo einanti _ 
informacijos skyriaus viršininko 
pareigas Miss Feder. Ir šioje kon
ferencijoje daugumas klausimų su
kosi apie DM 70 atskaitymą, dar
bo ir emigracijbs reikalus.

Atskaityti nuo liepos 1 d. įsakė 
taip pat karinė valdžia. IRO prieš 
tai protestavo, bet tai nieko ne
padėjo. Daugelio Area šie atskai
tymai jau padaryti, kitur bus vė
liau atlikta. Šiuo klausimu IRO 
vadovybė dąr kartą kreipėsi į 
OMGUS, bet kol kas dar negauta 
atsakymo.
Kodėl apsistota ties DN^ 70,— ir 
kaip ši suma apskaičiuotą, plačiau 
paaiškino Mr. Braude. DM 50,— 
sumą smulkiau detalizuojant, nu
rodyta, kad už maistą atskaitoma 
DM 20,— už nuomą DM 8,— (čia 
įskaitoma realioji vokiečiams mo
kama nuoma ir visi remonto dar
bai), toliau atskaitoma aiž šviesą, 
kurą ir 14 kitų atskirų pozicijų, 
kurių sąrašas greit bus išsiuntinė
tas komitetams.

Aiškinantis DM 70,— atskaity
mo principą, Mr. Braude nurodė, 
kad norint šią problemą iš esmės 
suprasti, reikia prisiminti tris fak
tus, kurie netaip seniai įvyko Vo
kietijoje, būtent: 1. britų ir ameri
kiečių zonų sujungimas, 2. fiskali
nio biudžeto sudarymas, ir 3. va
liutos reforma. Šiuo metu IRO dir
ba 60 000 žmonių. Kiekvienam dir
bančiam IRO išmoka vidutiniškai 
po 220 DM per mėnesį, t. y- per 
metus sudaro 158 mil. DM. Pakei
tus valiutą, OMGUS norėjo suma
žinti dirbančiųjų skaičių iki 30 000, 
arba 50%. Tik po ilgų derybų Ber
lyne su gen. Clay, generaliniu

kad 
dar

HQ

atskaitymų ciėka galėjo būti palik
tas tas pats dirbančiųjų skaičius. 
DP žurnalistams pranešė,* kad dau
giau jokių atleidimų nebebus, ne
bent tik tuo atvejų, jei emigracija 
irz repatrijacija taip padidėtų, 
stovyklų gyventojų skaičius 
šiais metais labai sumažėtų.

Kodėl DP dirbantieji Area
už tą patį darbą gauna didesnį at
lyginimą negu DP, dirbą stovyklo
se?

Bavarijoj esnačios trys atlygi
nimų grupės pagal vietoves: 1. 
didmiesčiai, 2. vidutinio didumo 
miestai ir 3. maži miesteliai. DP 
stovyklos buvo priskiriamos prie 
tokios atlyginimų grupės, kur jos 
buvo. Po derybų sų Bavarijos val
džia pasisekė DP stovyklas įjung
ti į . antrąją grupę. Todėl dabar, 
perkeliant visų atlyginimų kate
gorijas į antrąją grupę, mažesnių
jų vietovių stovyklų atlyginimai 
padidėjo, o didmiesčių stovyklų— 
sumažėjo. Kadangi Area, HQ dau
giausiai buvo dideliuose miestuo
se, todėl ir jų tarnautojų atlygini
mai galėjo būti didesni. (Pabaiga 
kitam Nr.)

atstovai paprašė pirmininką p. 
Sidzikauską atstovauti Klubą JTO 
rudens sesi jos. metu Paryžiuje.

VIS TOS DM 70.—
Kokios yra paskutinės žinios, 

liečiančios DM 70 atskaitymą iš 
DP atlyginimų? Kokiais principais 
ir iš kokių pozicijų sudaryta ši su
ma? Kodėl atskaitymai daromi nuo IRO sekretorių Tuck, gen. Herold 
liepos 1 d.? — buvo pirmieji pa
tiektieji klausimai.

Finansų ir administracijos sky
riaus viršininkas Mr. Williams at
sakydamas DP laikraštininkus 
painformavo, kad IRO biudžetas 
priklausąs nuo OMGUS ir Army 
biudžetų. Deutsche Mark biudže
tas yra OMGUS biudžetas. Šio 
biudžeto didžiausią poziciją suda
ro .algos. Po valiutos reformos 
IRO buvo pranešta, kad DM 
biudžetas buvo sumažintas, todėl 
ir DP išlaikymo išlaidos bus su
siaurintos. Iš. karto norėta atskai
tomą sumą žymiai didesnę nurašy-

Noriu pabrėžti, kad Lenkijos 
vyriausybės nuomone sutvarkymas —...---- -------,—---- —
visų ginčijamų klausimų, kokie nesinių algų. Kol kas neatrodo, 
gali kilti tarp Lenkijos ir Lietu- kad šis nuostatas būtų pakeistas.

ir kvitais aukštais pareigūnais po 
ilgų trijų dienų debatų pasisekė šį 
reikalą apginti.

Britų zonoje ir jau ankščiau to
kie atskaitymai buvo daromi. Su
jungus šias zonas, to negalėjo iš
vengti nei amerikiečių zona. IRO 
prašė, kad į atskaitomąsias DM 
70,— būtų įskaityta ir mokesčiai. 
Sis projektas nebuvo priimtas.

DM 70,— atskaitymas nesąs IRO 
prasimanymas. Ir DM 20,— atskai
tomos iš DP eina į fondą, kuriuo 
disponuoja karinė valdžia. Šie pi
nigai bus panaudoti tų pačių DP 
reikalams, gerovės organizacijoms^ 
emigruojant dokumentų patvirtini
mo išlaidoms padengti, nuotrau
koms daryti, padėti studentams, 
seneliams ir 11.

Pagal IRO pranešimą, tik šių

DARBAS IR EMIGRACIJA
Ar IRO vyriausiai būstinei yra 

žinoma, kad USAnny Supply De
pot Glessene dirba 3500 vokiečių, 
kuriuos galėtų pakeisti DP, ir kad 
DP, kurie ten prašė darbo, buvo 
atsakyta darbą duoti?

Prieš metus laiko IRO Giessene 
galėjusi patalpinti tūkstančius DP 
ir duoti jiems darbo, bet tada pa
sisekė surasti vos 300 vyrų. Visų 
dabar ten dirbančiųjų vokiečių DP 
negalėtų pakeisti, nes DP itarpe 
nėra tokių specialybių, pav. kaip 
lokomotyvo inž., kurių ten reika
linga per 100. Į priekaištą, kad 
IRO dirba per daug vokiečių, at
sakyta, jog iš 60 000 dirbančiųjų 
•tik 1300 tesą vokiečiai, kurių DP 
negalį pakeisti.

ii žurnalistų klausimą, kas yra 
padaryta, kad tarptautiniai komi
tetai būtų pripažinti, IRO pareigū
nas atsakė, kad buvo mėginga iš 
OMGUS gauti jau paruostų tai
syklių patvirtinimą, bet šis atsakė, 
jog tokius reikalus spręsti nesą jo 
kompetencijai. Buvo kreiptąsi į 
EUCOM Civilian Affairs Division. 
Jei ir ši instancija patvirtinimą

atmes, tai IRO taisykles pati pri
ims. Toliau nurodyta, kad jau da
bar IRO kas mėnesį susitinka su 
tautinių' komitetų vadovybėmis 
pasikalbėjimams ir kad tai faktiš
kai reiškia jų pripažinimą.

Kokie yra planai DP seneliams 
aprūpinti?

Mr- Grigg pareiškė, kad konkre
čių planų nesą. Ženeva daro vis
ką, kad ta problema kuo greičiau
siai būtų išspręsta. Church Wourld 
Service atidarė seneliams prieglau
dą Austrijoje, tokia prieglaudą no
rima atidaryti ir Vokietijoje. Šiuo 
metu kaip tik ieškoma tam reika
lui tinkamos vietos.

Kokia yra padėtis DP, kurie 
prieš naujojo DP įstatymo priėmi
mą yra gavę affidavitus?

Dar neaišku. DP komisijos pir
mininkas Hugo Carusi rugsėjo 8 d. 
atvyko į Frankfurtą, kur šį ketvir
tadienį turėjo pirmuosius pasitari
mus. Pasitarimuose dalyvavo ke
turi vyriausios IRO būstinės Žene
voje atstovai, keturi atstovai iš 
amerikiečių zonos IRO, direktorius 
Ryan ir kiti aukšti pareigūnai. 
Apie jų pasitarimo rezultatus IRO 
pažadėjo spaudą greit painfor
muoti.

Tarp kitų smulkesniųjų klausi
mų DP laikraštininkai teiravosi 
dėl paramos studentams tęsti stu
dijas, ar dirbantieji DP gali pe
reiti į vokiečių ūkį, ar ir iš priva
čiai dirbančiųjų bus daromi po 
DM 7Ch— atskaitymai.

IRO pareigūnai pabrėžė, kad yra 
daromos visos pastangos, kad DP 
studentai galėtų tęsti arba bent 
užbaigti savo studijas, bet kokia 
forma ši. parama .bus teikiama ne
buvo tiesioginiai atsakyta. DP 
dirbantieji gali pereiti į vokiečių 
ūkį, bet gali būti pavojus netekti 
darbo, nes pirmenybė teikiama 
stovyklose gyvenantiems. Dėl DP 
draudimo važiuoti i§ zonos į zo- ’ 
ną buvo atsakyta, kad ir šituo rei
kalu IRO kreipėsi į OMGUS, bet 
kol kas nieko realaus nepasiekta. 
DP, norį vykti į zonas, turi pa
duoti pareiškimus per savo Area 
Legal Officer.

Konferencijos metu viena DP 
paieškojimų įstaigos atstovė pa
darė pranešimą apie tos įstaigos 
veikimą.
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LIETUVIU dailės studija židinys Freiburge
Vytautas Braziulis

Tarpe daugelio mūšų kultūrinin
kų pastangomis svetur sukurtų in
dividualinių ir sambūrinių verty
bių ryškią vietą užimą Dailės ir 
Dailiųjų Amatų Mokykla Ecole 

■ des Arts et Meriers Freiburge, ne
seniai minėjusi savo dvejų metų 

’darbo sukaktj.
Kurti tokią mokyklą idėja gimė 

1945 m. rudenį*. Šios idėjos ini
ciatorius buvo dailininkas prof. 
Vytautas Jonynas. Jis sumanė 
įkurti, Kaune sėkmingai veikusio

Lietuvių meno institutas Freiburge

Taikomosios Dailės Instituto tipo 
ir programos mokyklą. Steigti to
kią, o ne kitokią mokyklą jos ini
ciatorių skatino įvairūs motyvai, 
kuriuos prof. V. Jonynas nusako 
tokiais žodžiais:

„Taikomosios Dailės Institutas 
dėl savo praktikinės, paskirties, 
atrodo, mūsų išeivių gyvenime 
galėtų būti patsai praktiškiausia^ 
ir realiausias. Nepretenduodami. į 
aukštus tikslus, norime mūsų jau
nimą, atitrukusį nuo gimtinės, iš
mokyti tokių praktiškų specialy
bių, su kuriomis jis bet kuriame 
krašte savarankiškai uždirbtų duo
nos kąsnį, o sugrįžęs į Tėvynę — 
įgytomis žiniomis ir darbu akty
viai prisidėtų prie krašto atstaty
mo. Kaip lietuviams, mums rūpi ir

toliau ugdyti mūsų protėvių pali
kimą bei pasididžiavimą — liau
dies meną, kuris Lietuvoje buvo 
taip gražiai išsivystęs audiniuose, 
moterų rankdarbiuose, keramikoj, 
medžio darbeliuose, liaudies meno 
raižiniuose, liaudieš tapyboje, 
skrynių ir baldų dažyme ir kitose 
srityse. Šios rūšies lietuvių darbai 
savo originalumu Ir savitumu ją 
išskiria iš kitų tautų ir tuo parodo 
mūsų tautos . savarankiškumą ir 
nepriklausomumą. Rūpindamiesi,

kad šiose audrose šitas mūsų tau
tos turtas neišnyktų, tikimės, kad 
institutas šiuos turtus galėtų at
kurti, pakartoti, padauginti ir tuo 
pačiu jų vertę bei grožį’ perduoti 
būsimoms kartoms."

Tačiau planavimas vienas daly
kas, o tų planų įvykdymas visai 
kitas. Ir jeigu tas sumanymas visu 
100% buvo įgyvendintas, tai tik 
iniciatoriaus sumanumo ir neiš
senkamos energijos dėka. Nepasi
sekimas tokią mokyklą sukurti 
Hanau prof. V. Jonyno neatgrasė. 
Ten nepavykus, jis nuvyko į Frėi- 
burgą, kur pasitarimai su UNRRA- 
os ir karinių įstaigų viršininkais, 
nuo kurių parėjo tokios mokyklos 
steigimo leidimas bei parama, pa
sibaigė sėkmingai-

Net neturėdamas oficialaus raš
tiško teidimo, prof. V. Jonynas 
jau ėmėsi mokyklos kūrimo. Kol 
atėjo oficialus leidimas raštu, o* jį 
V. Jonynas gavo tik 1946 m. va
sario 11 d., nemažai paruošiamojo 
darbo buvo padaryta, bet dar 
praėjo net penki mėnesiai, kol 
mokykla galėjo atidaryti savo du
ris studijoms.

Iš karto turėta sunkumų, su pa
talpomis. Freiburge nepavyko jų 
gauti, tad laikinai mokykla kūrėsi
Kanderne. Nebuvo ir specialaus 
inventoriaus bei mokslo priemo
nių. Laimei, netikėtai atėjo pagal
ba: kun. Dr. Juozas Končius, tuo 
laiku važinėjęs po. Europos kraš
tus ^lietuvių tremtinių šalpos rei
kalais, Freiburge susitiko su mo
kyklos kūrėjais ir, susipažinęs su 
jų sumanymais, paskyrė vienkar
tinę pašalpą pinigais ir mokslo 
priemonėmis, kurias patsai atga
beno iš Šveicarijos. Šita parama 
įgalino mokyklą pradėtį darbą.

Iškilmingas mokyklos atidary
mas įvyko liepos 11 d. Pradžioj 
veikė grafikos, skulptūros, kerami
kos ir audinių studijoj bei paišy
bos klasė. Tapybos studija buvo 
atidaryta truputį vėliau. Atidary
mo dieną studentų buvo 46. Pro
fesūrą sudarė: prof. Vytautas Jo
nynas — mokyklos direktorius ir 
paišybos klasės vedėjas, # ir jos 
klasės profesorius Vytautas Ka
siulis, prof- Adomas Galdikas — 
akvarelinės tapybos profesorius, 
Telesforas Valius — grafikos, stu
dijos vedėjas, Aleksandras Mar
čiulionis — skulptūros studijos 
vedėjas, Antanas Tamošaitis — 
audinių studijos vedėjas ir Anas
tazija Tamošaitienė tos studijos 
profesorė, inž. Antanas Muęaitis — 
keramikos studijos vedėjas ir 
Eleonora Marčiulionienė tos studi
jos profesore, inž. Vytautas Kmi- 
tas — paišybos technikos ir pers
pektyvos profesorius. Teoretinių 
dalykų profesoriai: Aleksis Ranni- 
tas — meno istorijos, Dr. Izidorius 
Kaunas — plastinės anatomijos, 
Jagdvyga Aleksandravičienė — 
prancūzų ir Magdalena Galdikienė 
— vokiečių kalbų. Mokyklos kū

rimosi laiku artimai talkininkavo 
ir technikinis personalas, k.t. prof. 
Dr. Domas Krivickas — adminis
tracijos direktorius ir Vincas Do
vydaitis — ūkio vedėjas.

Vykstant mokslui, iškildavo vis 
nauji trūkumai bei kliūtys, kurias 
reikėjo pašalinti. Pirmiausia teko 
išspręsti patalpų klausimą. Kan
derne patalpos buvo nepatogios; 
greit buvo gautos patalpos pačiam 
Freiburge, bet ir jos nepatenkino 
mokyklos reikalavimų. Po ilgų 
ieškojimų buvo surastas apleistas 
užmiestinis viešbutis. Gautos pa
talpos buvo visais atžvilgiais pa
togios, bet visiškai apleistos. Mo
kykla, 1946 m. rugsėjo mėn. per
sikėlusi į naująsias patalpas, ša
lia mokslinio darbo, vykdė ir ka
pitalinį patalpų remontą, kuris bu

Lietuvių meno instituto studijos: viršujė — skulptūros studija, apa
čioje — piešimo

vo baigtas tik 1947 m. vasaros 
atostogų metų. Remontą baigus, 
mokykla įsigijo 17 gerai įrengtų 
kambarių nes tiek pakako- studijų 
reikalams, bet keli kambariai bu
vo paskirti ir studentų bendrabu
čiui. Tuo pačiu metu mokykloj 
buvo padaryta eilė reikalingų 
įrengimų, pavyzdžiui, iš geležies 
laužo pasigaminta pagal savobrai-. 
žinius septynios mechaninės ir 
vienos gipso formavimo staklės, 
audimo studijoj pasigaminta tre
jos naujos su automatinėmis šau
dyklėmis staklės, pasistatydinta 
dvi krosnys keramikos gaminiams 
deginti, įsigyta elektros motorai 
ir atlikta visa eilė kitų įrengimų 
bei patobulinimų-

Įsikūrus naujose ir gerai įreng
tose patalpose, antraisiais mokslo

buvo. Juk negi galėjau aš jai laiš
kus visą gyvenimą rašinėti.

Man nusibodo. Juk šimtams 
šimtus kartų taip buvo ir bus iki 
pasaulio pabaigos.

— Gerk, — tariau, — paskui 
paaiškės.

— Galiu gerti, bet gėrimas apsun
kina pasakojimą yir tau dar ilgiau 
nepasakosiu, — išgėrė jis stiklą ir 
pirštais daužė stalą. Kvailas tai 
buvo įprotis, bet jis taip buvo 
įpratęs; esą pirštų skausmas pa
dedą užmiršti degtinės neskanu- 
mą. — Na, ir vieną kartą aš paš 
ją nuvažiuoju. Nuolatiniu savo ata- 
kavimu aš buvau ją truputį išmu
šęs iš vėžių. Nors, tiesa pasakius, 
iš jos laiškų nieko niekas nebūtų 
galėjęs pasakyti. Bet kam pavyti 
mane šalin, jei kiekvienai sma
gu kuo didesnė eilė gerbėjų tu
rėti. O, be to, ir patarlę žinojo, 
kad nereikia į jokį vandenį spj
auti. Tuo nuvažiavimu ir buvo 
pirmas roundas laimėtas. Iš pirmo 
žvilgsnio visada gerą įspūdį pada
rydavau visiems. Sudariau tokį ir 
jos- namiškiams. Du jos broliai iš 
karto pasidarė mano draugai. Taip 
išėjo, kad net aš pats išsigandau, 
maniau, niekada jos nepasieksiu, 
ir ji man tiek tebuvo reikalinga, 
kiek padėjo aną pamiršti, o dabar 
staiga pasidarė taip neįsivaizduo
jamai arti. Ir aš pradėjau bijoti jos 
artumo. Kvailas, galvojau, o ką aš- 
su ja veiksiu?

Už lango kilo vėjas ir retus la
šus taškė į langą. Mes kėlėme sti

VĖJAS
(Pabaiga)

negalėčiau pasakyti, ar j)i buvo 
labai graži. Gal ir buvo graži, bet 
tai, pagaliau, nesvarbu. Zinai, tą 
dieną, kas mano gerus darbus re
gistruoja, neužskaitė- man pamal
dų. Gal būt, net lygiom neužskai
tė. Gal į minusą nurašė, nes aš 
perdaug į ją žiūrėjau. O paskui aš 
ją sekiojau. Ji buvo ką tik baigusi 
gimnaziją. Q aš sekiojau ją kaip 
gimnazistas. Niekada ji arti manęs 
nebuvo. Skandalas, bet ji bėgo 
nuo manęs kaip nuo kareivio. Pa
galiau pamačiau, kad turiu kitą 
rasti, nes antraip nepersirgsiu ši
tos kvailos ligos. Nuvažiuoju kartą 
į vieną miestą. Apsistoju pas dė
dę, o ten mergaičių daug. Taip, 
brol, ir nutariau vieną iš jų ata
kuoti. Žinai, naujas žmogus aš bu
vau, ir gal todėl nebėgo ji nuo 
manęs. O gal manė, kad aš vis 
tiek išvažiuosiu. Žodžiu, manė pa
kentėti. O aš įsikalbėjau, kad ji 
geriausia ir gražiausia. Juk turė
jau aną užmiršti. Nebegalėjau mie
goti ir iš viso gyventi. O, sakau, 
jei ir ta pabėgs, tai nebus taip 
sunku, nes nebus kaip pirmoji am
žinai po akimis. Įsikalbėjau sau 
ligą. Šimtą laiškų parašiau, ir pir
mosios nebebijojau sutikti kad šir
dis neiššoktų. Na, tai ir baigtą. 
Baigta ta prasme, kad dar blogiau

ir dabar ją tebemyliu. Aš kartą 
nuvažiuoju į vieną miestelį studijų 
reikalais. Apsistoju viešbuty ir nu
stembu, radęs ją ten begyvenan
čią. Vasarvietė netoli buvo. Atva
žiavo motinai vietos apžiūrėti. 
Kažkas į plaučius įsimetęs buvo. 
Užeinu į jos kambarėlį sėdžiu ir 
jaučiu, kaip šiluma gyslomis sru
vena. Niekur žmogus negali apsieiti 
be sentimentų. Žiūrėk, susitikai ką 
nors, tai arba sniegas žvilga ir 
linksmai girgžda, tai' sodai žydi, 
tai mėnesiena ar saulėleidis pra
deda širdį gadinti. Šiaip tie daly
kai dažnai būna biaurūs. Žiūrėk, 
ir sniego nekenti, kam prie batų 
veliasi, ir saulės laidos spinduliai 
perdaug į akis lenda, ir tie sodai 
bežydi pykdo, primindami, kad vėl 
pavasaris ir tu vėl keturių metų 
laikų naštą ant savo pečių užkrau
ni. Na, pagaliau, tai nesvarbu. Tai
gi, pro jos kambarėlio langą ver
žėsi saulėleidis. Ir viskas buvo 
raudona. Gal būt, tai tikrai buvo 
gražu. Bet ji žadėjo anksti rytą 
išvažiuoti.

— Nevažiuosi, — sakiau aš jai.
— Važiuosiu, — tvirtino ji man. 
Nevažiuosi, paliksi,' — paėmiau 

ją .už rankos.
Juokinga, bet aš buvau laimin

gas lyg žmogus, kuris, visą gy
venimą tikėjęs milijonus išlošti, 
pagaliau išlošė. Ir aš pirmą ir 
tūkstantąjį kartą tą vakarą ją pa
bučiavau, ir ji pažadėjo man pa
silikti. Žinai, mes draugai buvome. 
Aš neužmiršau tavo pasakojimų,

klus ir kietus lašinius tampėme 
pirštais. Kietas odas spjaudėme 
pastalėn ir storas riekes duonos 
gabalais laužėme.

— Matai, vėjas, — tarė Vytas. 
— Vėjas, brol, ir lietus. Kaip gera. 
Sėdi sau kambaryje ir nė velnio. 
Nieko nebijai. Gražu. Taip, gražu. 
Tai šimtai pasakė. Daug kvailų ei
lėraščių yra prirašyta apie židinį. 
Bet ne tai gražu. Ne. Daug gražiau 
tokiuo oru vilkiesi kur nors. Eini 
sau, vėjas pučia ir apdarą plėšia.

. Drasko kaip šuo.' Visi skuba, o tu 
eini iš lėto ir geriau jautiesi, negu 
prie krosnies, nes prie krosnies 
visi, o vėjuje, gal būt, tik tu vie
nas. Amžiname neramume, kaip 
tavo siela. Kaip mūsų visų. Ir kva
ilų minčių tada ateina į galvą. Ne 
kvailų, bet dažniausiai neįgyvendi
namų. Juk ne viskas kvaila, kas 
neįgyvendinama.

— Na, o kaip toliau su ta tavo 
meterėle buvo? — paklausiau, suk
damas iš prasto tabako susuktinę, 
nes papirosų vietoje buvo tik pe
leninė prikrauta pelenų ir nuorū
kų. Nors vėjas ir audra pagal Vy
to teorijas buvo grožis, vis dėlto 
nebuvo jokio noro eiti papirosų 
per lietaus ir vėjo derinį kad ir į 
labai netoli esančią krautuvę.

—Taip. — Toliau labai paprasta. 
Dar paprasčiau negu buvo. Aš jai 
grįžęs vėl parašiau. Žodžiu, tęsiau 
ta pačią muziką, kurią buvau pra
dėjęs. Maniau, kad laikas savaime 
viską išspręs. Bet negaliu sakyti, 
kad jos nemylėjau. Negaliu. Brol, 

kad negalima tikėti ir netikėjau 
jai. Negi aš būčiau kvailys, viską 
pasauly užmirštus. Aš paėmiau jos 
rankinuką ir nešiaus į savo kam
barį.

— Ne, aš pažadu palikti, — tarė 
ji man. — Pažadu. Palik visą tai. 
Kam šis užstatas?

Ir ką tu manai? Aš išėjau į sa
vo kambarį laimingesnis už di
džiausią pasauly kvailį. Ilgai ne
galėjau užmigti. Linksma ir nera
mu buvo. O rytą atsikėliau ir jos 
neberadau. Ir nesupratau kodėl. 
Tagai ir visa istorija. Jaučiau, kad 
gali apgauti^ bet negalėjau nepa
sitikėti. Ir ką tu gali pasakyti? 
Nežinau, ką daryti. O ji tą vakarą 
tokia gera buvo.

Mes vėl pripylėme stiklus. Pil
nus ir mažus, kaip pilnas ir m^žas 
mūsų gyvenimas. O už lango dra
skėsi vėjas ir, rodos, nuo to dar 
mielesni stiklai darėsi.

— Na, ir kaip tu tai galėtum 
išaiškinti? — žiūrėjo į mane drau
gas.

’-j- Na, kvailys buvai. Reikėjo 
pasiimti lagaminą ir išsinešti į sa
vo kambarį. Pasitikėjai, sakai. Ir 
gerai, kad pasitikėjai. Manai, ji 
norėjo tave apgauti? Ne, ji norė
jo, kad tu jėga ją sulaikytum- Mo
terys mėgsta jėgą. Juk joms vyrai 
tiek ir patinka, kiek jie stiprūs. 
O tu pasidarei moteriškas. Aišku, 
ji išvažiuodama verkė. Kvailas už
sispyrimas ją vertė išvažiuoti. Taip 
kasdien būna.

3
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A. Dambrauskaitė — „Fauste“ Margarita (Iš išleistosios monografijos)

Reprezentacinis leidinys scenos menininkei pagerbti
A. GRAŽIUNAS

metais mokykla savo studijas ga
lėjo žymiai išplėsti, o studentų 
skaičių padidinti net iki 100. An
trais metais j mokyklą atėjo nau
jų ir mokslinimo pajėgų. Dailinin
kas Viktoras Vizgirda .perėmė ta
pybos studijos vedėjo, o perėmęs 
dar ir administracijos direkto
riaus pareigas, pirmąsias pareigas 
perdavė Adolfui Valeškai. Paišybos 
klasės vedėjo pareigas perėmė 
Vytautas Kasiulis; j paišybos kla
sę atėjo dėstyti skulptorius Teisu
tis Zikaras. Nuo antrųjų mokslo 
metų pradžios mokykla neteko 
žymaus savo pedagogo prof. Ado
mo Galdiko, kuris išvyko į Pary
žių. Tuo pačiu metu iš mokyklos 
pasitraukė J. Aleksandravičienė ir 
M. Galdikienė, o jų Vieton atėjo 
Alfonsas Cipkus — prancūzų ir 
Henrikas Nagys — vokiečių kal
bų mokytojais. Antrieji mokslo 
metai, vyko žymiai geresnėse są
lygose, bet mokykla turėjo dar 
vis kovoti su įvairiais trūkumais 
Antraisiais mokslo metais žymiai 
pasikeitė ir studentų sudėtis. Pa
didėjus mokyklos erdvei, — šalia 
lietuvių į ją atėjo ir kitų tautų 
DP jaunimas. Praėjusiais metais 
studijavo net septynių tautybių 
DP — ir viena prancūzė, Badeno 
krašto aukšto pareigūno duktė. 
Nors toksai įvairių tautų jaunimo

— Tai ką, sakai ji nenorėjo ap
gauti? — Vytas nervingai žvilgte
rėjo į laikrodį. — Tai reiškia, aš 
buvau kvailas. Žinai, aš važiuoju 
šiandien pas ją. Kaip tik yra pu
siau dvylikos traukinys. Iš ten na
mo. Viskas pakeliui. Pameluosiu 
ką nors. Rytoj rytą būsiu pas ją. 
Seniai taip reikėjo padaryti. Ko
kių velnių aš išlipau pas tave ir 
dvyliką valandų laiko pražaidžiau. 
Dabar pas ją sėdėčiau, o rytoj 
rytą pas savo tėvą alų gerčiau.

— Negi išsižadi mano draugy
stės? Ką padarei, greit neatitai- 
sinėk, Juk nežinai, gal tai neklai- 
da buvo. Palauk. Vėliau tai pada
rysi. Iš laiko perspektyvos paž
velk.

— Ne, aš važiuoju. Toks puikus 
oras. Vėjas.

Jis praskleidė užuolaidas.
Ir debesys dideli, tarpais mėnu

lio nušviesti.
— Kur tu eisi? Palik pas mane. 

Lietus taškys ir išgerti stiklai slėgs 
tave, — gundžiau palikti, bet Vy
tas atsistojo, užsimetė paltą ir iš
tiesė man ranką. Matyt, meilė, 
padedant išgertiems stiklams, už
valdė jo širdį, užpilė kaip alkoho
lis jo krūtinę, ir jis nebesileido 
perkalbamas.

—Sudiev. Aš tau parašysiu. Gal 
kada pravažiuodamas išlipsiu. Ma
tai, lauke vėjas. Linksma. O ten, 
žinai, ji laukia. Sakei, verkė išva
žiuodama? Ir gerai, kad verkė. Ir 
gražiau gyventi, kai kas nors dėl

įsijungimas į mokyklą ją lyg ir 
„suinternacionalino", bet ji savo 
lietuviškos dvasios bei charakte
rio neprarado — mokyklos stu
dentų daugiau kaip — 60% suda
ro lietuviai, o jos vadovybė ir 
profesūra išskirtinai yra lietuviai.

Kad tokia mokykla susikūrė, 
kad ji sekmirigai dirba ir kad jos 
buvimas Vakarų Vokietijoj daro 
garbę ne tik mums, lietuviams 
tremtiniams, bet ir visai lietuvių 
tautai, — tai nuopelnas jos kūrėjų 
— prof. Vytauto Jonyno ir jo 
bendradarbių — profesorių techni
kinio personalo ’bei studentų —- 
sutartinio darbo ir pastangų. Tuos 
savo triūso vaisius jie įspūdingai 
pademonstravo suruoštoj mo
kyklos dvejų metų studijinių dar
bų parodoj. Eilė salių buvo pasi
puošusios jaunųjų dailininkų dar
bais, kurie savaime bylojo apie 
visose studijose padarytą pažan
gą. Nprs studijų darbe, ypač gra
fikos ir audinių, buvo jaučiamas 
technikinių įrengimų ir įvairių 
medžiagų trūkumas, sąmoningai 
panaudojus savo dispozicijoj tu
rimas priemones, tie trūkumai ne
jaučiami, o laimėjimai iššaukia 
nusistebėjimą, nes jie daugeliu 
atžvilgių prilygsta tolygių mo
kyklų taikos meto normalaus, 
darbo sąlygų laimėjimus.

ANTANINA DAMBRAUSKAI
TE. Dvidešimt metų dainoje ir 
scenoje. Spaudai paruošė ir 
meninę leidinio pusę 'sutvarkė 
dali. Nykoias R. Kovas. Kny
gos iliustracijų autoriai — prof. 
V. K. Jonynas, skulpt. T. Zi
karas, prof. J. Oberberger 
prof. A. Varnas ir dali. N. R. 
Kovas. Tekstų autoriai — 
teatr. kritik. grafas J. von 
Kaickreuth’ dirig. A. Kučiū- 
nas, rėžis. St. Pilka Ir rašyt. 
P. Jurkus. Nuotraukos — V. 
Augustino, R. Betz, Zinaidos. 
Foto-Press ir D. Sulalčlo. 
Spaudos darbas F. Bruckmann 
K.G., Muenohen.

Scenos menininko kūrybą lydi 
tragiką. Poeto, tapytojo,, skulpto
riaus, kompozitoriaus sukurtas 
menas lieka kartų kartoms, jis 
gaivina, kelia ir kartu, byloja apie 
jo kūrėjo genijų. Scęnos meninin
kas — dramos aktorius, operos 
dainininkas, baleto šokėjas sukuria 
ne mažiau tobulą meno kūrinį, bet 
tasai jo kūrinys tetveria tik vieną 
momentą. »

Scenos menininko laimėjimai 
ateičiai tegali būti išlaikyti kitu 
būdu: paskiruose vaizduose, bent 
kai kurių elementų — pav. dai
navimo — užfiksavimu techninė
mis priemonėmis, o svarbiausia — 
paties menininko ir jo meno apra
šymu. Tuo tikslu ir leidžiamos 
studijos, monografijos ir panašūs 
veikalai, kurie byloja apie tam 
tikros scenos meno šakos, meno 
koletyvo ar. paskiro menininko pa
siektus kūrybinius laimėjimus ir 
jo indėlį į bendrąjį kultūrinių ver
tybių lobyną. Tai daugeliu atvejų 
naujoms kartoms rodo kelią į sce
nos meno aukštumas, o plačiajai 
visuomenei atskleidžia to meno

tavęs verkia, kai tu tam verkian
čiam nieko blogo nesi padaręs.

■ Jis dar kartą žvilgtelėjo laikro
dį. Buvo trys ketvirčiai vienuolik
tos. Mes pasibučiavom, nežinau iš 
draugystės ar girtumo, ir jis išėjo 
pro duris, įleisdamas į kambarį vė
ją, kuris puolė mane ir vertė sku
biai jas užtrenkti.

Po gero pusvalandžio, kai į lai
kraštį surinkęs visus trupinius ir 
sumetęs į popierių dėžę rengiaus 
gulti, į mano duris kažkas pasi
beldė. Pradžioje nenorėjau atida
ryti. Vėliau pykdamas nuėjau. Ant 
slenksčio stovėjo moteris.

— Atsiprašau, rodos pas jus bu
vo atėjęs toks jaunas vyras. Dabar 
jis guli gatvėje. Nętoli mūsų var
tų. Nesugalvojau, kur eiti. Atėjau 
čia. Toks oras- Gatvelė tuščia.

Užsimečiau paltą ir be kepurės, 
vėjo draikomais plaukais išėjau 
tik tam, kad reikėjo išeiti. Argi 
galėjo tai būti draugas? Ne. Jis 
nebuvo girtas, kad gulėtų. Tarpais 
buvo šviesu, tarpais tamsu ir sun
kiai matėsi siauri, balučių pilni 
šaligatviai. Pavartėj radau besto
vinčius du žmones ir bešviečiančius 
lempute. Vytas gulėjo įsipainiojęs 
į vėjo nuplėštas elektros vielaš ir 
jo veidas buvo juodas. Gal mano 
sakinys, kad šį kartą ana mergai
tė nenorėjo apgauti. O gal vėjas? 
Taip, gal vėjas? Ir man nuo to ge
riau pasidarė, nes jeigu aš niekad 
Vytui nebūčiau sakęs, kad niekuo 
nepasitikėk, turėčiau ant savo są
žinės žmgžudystę. 

dvidešimties metų scenos darbo 
sukakčiai pažymėti.

Didelio formato 74 psl. liuksu
sinis leidinys jau ir savo išore 
imponuoja. Taip, išleistų knygų, 
tiek tėvynėje, tiek tremtyje, iš 
viso maža teturime. Bet ir jos tu
rinys yra svarus bei Rūpestingai 

esmę ir vertę.
Lietuvių scenos menas per trum

pą laiką pasiekė aukšto lygio ir 
jo atstovai susilaukė pripažinimo 
ir toli už savo tėvynė sienų. Deja, 
apie <tuos mūsų scenos menininkų 
laimėjimus ligi šiol maža tėra kal- 

. beta ir jų įnašas į mūsų ‘tautos 
kultūrinį lobyną ' ne tik neįvertin
tas, bet net beveik neužfiksuotas. 
Tad ypatingai reikšmingu dalyku 
tenka laikyti, kai paimame į ran
kas pirmą tokį mūsų scenos meni
ninkui skirtą leidinį, koks yra tik ką 
pasirodžiusi operos dain. A. Dam
brauskaitės monografija, skirta jos'

A. Dambrauskaitė St. Šimkaus 
„Pagirėliuose“

(Iš išleistosios monografijos) 
l

ir su geru meniniu skoniu apipa
vidalintas. Autoriai savo straips
niuose gerai išryškina dainininkės 
meno kelią ir jos meno pobūdį. 
Gausios nuotraukos, kuriose dau
giausia matoma dainininkė jos dai 
nuotose partijose, visu# ryškumu 
atskleidžia tai, kas kalbama 
straipsniuose. O šalia šios turtin
gos medžiagos, tiesiog liečiančios 
dainininkės meną, ypatingai lei
dinio menininę vertę pakelia mūsų 

____________2__________ vičius — farm., 4. Juozas Narke-
• vičius, — agron. ir 5. Vytautas

Vladas Šlaitas

\ Ankstyvieji gaidžiai
Toli prieš rytmetį mane pažadina gaidžių giedojusias —' 
jie iš visos širdies Tau gieda dėkingumą:
vištos kiaušinyje Tu kiekvienam iš jų įdėjai laikrodį širdin, kaip 

dovaną, 
kad jie prieš rytmetį giedotų.

v. v Užmirštas noragas
Jei kada nors buvau Tave užgavęs žodžiu — 
grąžink man akmeniu;
jei kada nors buvau Tave užgavęs rankomis — 
priplak mane, 
kaip vasaros audra, 
kuri prie žemės priplaka ganyklos žolę, 
ir tūkstančius laukinių buivolų atrišk 
ir jų kanopomis 
mane supjaustyk, 
tik neužmiršk manęs kaip seno ir atšipusio norago, 
kurį kaimiečiai rudenį palieka žemėj ir užmiršta. 
Neleisk rūdyti.

Vienatve
Žmonės bijo vienatvės:
vyrai ieško moters, ir moterys ieško vyro.
Žmonės 'bijo vienatvės, nes žmonės neieško Tavęs.
Jeigu žmonės Tavęs ieškoitų, tai jie per ,amžius nebijotų vienatvės, 
nes tik, vienatvėj
Tu lankai mūsų sielas.

Šienauskas — agron.
Pažymėtina, kad paskutinieji 

'keturi savo studijas yra pradėję 
tremtyje. J. M.

Naujos knygos
J u 1 j usz S Iowa cki. Mano 

palikimas. Vertė J. Pėkštas. Tira
žas 500 egz. Išleido vėrtėjas. Bue
nos Aires, 1948 m. 21 psl. Kaina 
nepažymėta.

Julius Kaupas. Daktaras 
Kripštukas pragare ir kitos ne
mažiau įdomios pasakos, surašy
tos slaptose Kauno miesto kroni
kose. Išleido Povilo Abelkio liet, 
knygų leidykla. Uiust. A. Vaičai
tis. Tiražas 3000 egz., iš jų 100 nu
meruotų su viena iliustratoriaus 
autolitografija. Freiburgas, 1948 
m. 191 psl. Kaina nepažymėta.

Alguvos Baras, neperiodinis 
leidinys, Nr. 7, Kempten 1948. V. 
25, 66 psl., spausdintas rotato
rium. Turiny Dipl. inž. Kriščiu- 
kaičio Lietuvos miestų ir mieste
lių atstatymas. Kaina DM 2,50.

Tihamer Toth, Jaunuolio 
mokslas. Vertė Antanas Ma
ce i na. Išleista Šv. Sosto Delega- 
tūros Lietuviams. 1947 m. Kirch- 
heime (leidinys Nr. 16). 117 psl. 
Kaina DM 2.

Jack London, Mamuto me
džioklė. Novelė, 20 psl. Kaina 
20 pf. Išleido „Gabija" 1948 m.

dailininkų darbai, kuriais šis lei
dinys gausiai papuoštas.

Peržiūrėjus leidinį, galima tikrai 
pasidžiaugti, kad mūsų žymiosios 
dainininkės menas šiuo leidiniu 
yra taip gražiai iškeltas aikštėn 
kad tai taip meniškai atlikta.

Pažymėtina, kad knygos tekstas 
yra trimis kalbomis — anglų, vo
kiečių ir lietuvių. Tuo būdu knyga 
kartu bus prieinama ir lietuviams 
ir svetimiesiems, kurie galės susi
pažinti, ko pasiekia kultūrinėj 
srity ir mūsų tautiečiai.

Kultūros pasauly
VOKIEČIU ŽURNALAS APIE 

PABALTIJO GRAFIKUS
Vokiečių meno ir mokslo žur

nalas „Aussaat“ š. m. Nr. 6—7 
įdėjo gana platų Fritz Werner 
straipsnį apie Pabaltijo grafikus, 
kuriame aptariama lietuvių T. Va
liaus, P. Augiaus, V. Rato, V. Pe
travičiaus bei V. K. Jonyno ir 
esto E. Wiiralto kūryba.

• Autorius, trumpai charakteriza
vęs visų kalbamų autorių .kūry
bos pobūdį, labai pabrėžtinai iš
kelia aukštą visų šių dailininkų 
kūrybos meninį lygį. Baigdamas 
straipsnį, F. Werner sako: „Nors 
ir kaip skirtingi yra šie meninin
kai, juos jungia tvirtas prisiriši
mas prie savo tėvynės. Nuolat 
menininkas grįžta prie šaltinio, 
kuris jo darbui davė fantazijos 
ir jėgos. Nors benamis, bet ne 
mažiau susijęs su savo tautos li
kimu, jis perkelia tautinį lobį į 
didelį anttautinį merfą“. Straips
nis iliustruotas E. Wiiralto, P. 
Augiaus, T. Valiaus ir V. Rato 
darbais.

Vėl 5 lietuviai Bonnos universi
tete įgijo diplomus

Bonnos u-te studijuojantieji lie
tuviai nuolatos papildo mokslus 
baigusiųjų eiles. 1948 m. Vasaros 
semestro pabaigoje išlaikė diplo
minius egzaminus ir gavo aukštų
jų mokslų baigimo diplomus šie 
lietuviai: 1. Aurelija Pimpytė, — 
odont., 2. Marija Dumpytė (klai
pėdietė) — farm., 3. Stasys Eita-

4
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Pirmosios dienos Kanadoj
LAIŠKAS IŠ KANADOS

gali eiti, kur nori, ir grįžti, kada 
nori. Nepatogumas mums tik ■ di- 

jižiausias tas, kad neturime atskirų 
kambarių. Gyvename vienoje pa
talpoje septynios. Bet ir prie to 
pradedamą priprasti.

Mano tikslas per tuos įsiparei
gotus darbo metus bent kiek pra
mokti kalbos -ir įsitaisyti gerus rū
bus, nes su DP skudurėliais jau ir 
iš ankstyvesnių emigrantų mažai

Miekas Dėde, ♦) pagaliau jau 
• esu Kanados žemėje. Žinoma, čia 

pirmomis dienomis jaučiausi lyg 
iš dangaus nukritusi, liūdna, iki 
ašarų... ^Jieko, reikės norom 
nenorom priprasti. Pats didžiau- 

-v. sias blogumas tai kalbos nemokė
simas. Kai kas kreipiasi, tai spok
sau kaip apuokas į akis ir laukiu, 
kol pasidarys aišku.

Į laivą, kaip jau esu trumpai dė
dei minėjus ankstyvesniame laiš- kas po akių maišosi. Ypač DP 
ke, patekau birželio 28 d. Plau- vyrai, čia jau spėjo- taip gerai įsi- 
kėme 8 paras. Mūšų laimei jūra 
buvo taip rami, kad neteko turėti 
baimės. Be to, ištvėriau nesusirgus 
jūros liga. Laikiausi gana gerai. Iš 
karto, įėjus į laivą iš DP aprū
pinimo, net plaukai galėjo pasi
šiaušti iš nustebimo: kokia pra
banga, švara, tvarka; -maistas, pa- 
tarnayimas, valgyk kiek nori. Gau
davome taip pat saldumynų bei 
vaisių. Tą kelionės savaitę gy
venome kaip sapne. Iš viso plau
kėme apie 1000 asmenų iš trylikos 
tautų. Kas antrą dieną turėjome 
kiną, buvo šokių vakarų, koncer- 
tų, viešų atskirų tautybių pasiro
dymų. Laive buvo ir kitų pramo
ginių galimumų: stalo tenisas, kor
tų klubas, šachmatai...

štai jau Halifax© uostas. Čia 
mus sutiko Raudonasis Kryžius. 
Vaišino pyragaičiais ir kava. Po 
keletos susitvarkomo valandų, bu- 

. vom vežami Montrealio kryptimi. 
Važiavome visą parą, turėdami 
progos stebėti Kanados miškus, 
laukus, vandehis ir dangų. Viskas 
tai panašu į tėviškę; rodos, tos pa
čios pievos, gėlės, tie patys klo
niai ir miškai. Tik labai retai ap- 

- gyventas kraštas.
Montrealyje mus apgyvendino 

viešbutyje ir leido savaitę ilsėtis. 
Tuo poilsio metu buvome išskir
styti darbams. Aš gavau paskyri
mą į ligoninę netoli Toronto. Tie
sa, prieš paskirstymą leido mums 
pareikšti savo pageidavimus. Klau
sinėjo, kas ką moka. Taigi šia pa- 
lankia proga aš ir pasirinkau ligo- Bernarda* tuo“taįTrlipinVsi 

timu 1 ’"S11* kalbq kompozitoriaus i - ... stasįo Šimkaus „Pagirėnų" operos.

taisyti, kad vienas kitas jau at
rodo kaip amerikonas su nuosava 
mašina. Mat, vyrai čia .daugiau už-

dirba, o, matyt, gal ir taupyti 
geriau sugeba. i

Na, kaip ten stovykloje, Tau, 
Dėde, gyvenasi? Kaip toli pažengė 
emigracijos reikalai? Gal norėtum 
į Kanadą? Gal galėčiau padėti? 
Girdėjau viena bendradarbė pa
prašė affidavitų savo broliui atkel
dinti, tai vienuolynas viską padarė 
iš savo pusės ir'prašomus doku
mentus jau pasiuntė, tik jai rei
kėjo sumokėti 160 dolerių. Laikau, 
kad tai labai gerai.

Kuo galėčiau Dėdei pagelbėti? 
Ar svarbiau Jums maistas, ar kas 
i’S- rūbų? Pas mus taip pigu, kad 
galėčiau už keletą dolerių jau pa- 
kietuką paruošti. Savaitėje turiu 
vieną laisvą dieną, tai galėčiau 
lengvai tai parūpinti, ypačiai, kad 

^po keleto dienų gausiu savo pus- 
mėnesinį atlyginimą. V. K.

bavo užsirašiusi namų patarnauto
jos darbui. Red.), nes į šeimą 
pakliūti neturėjau noro. Taigi 
pakliuvau į ligoninę. Bet į kokiąI 
Į vienuolyno! Kitos dėl to labai 
pergyveno. Aš pati dėl to labai 
nesijaudinau. Sakau, gal dar pa
čiai teks j amžiaus galą tenai prisi-

. I • • v •

Lietuve vienuole-žymi kompozitore
„The Chicago Daily Tribūne” kia akcija yra pasireiškusi ir ki- 

liepos 25 d. numeryje plačiai rašo tuose kraštuose, 
apie pasižymėjusią lietuvaitę mu
zikę ir kompozitorę seserį M. Ber
nardą, Šv. Kazimiero Akademijos- 
mokytoją. „Troškimas palaikyti 
gyvą savo gimtinio krašto — Lie
tuvos — kultūrą buvo paskatinįmu 
seseriai Bernardai dirbti muzikos 
darbą" — rašo Tribune. Pateikęs 
kompozitorės biografiją, laikraštis 
pažymi, kad ji muzikos dį/voj tik
rai daug dirba: mokytojauja, diri
guoja gausingam akademijos or
kestrui, vadovauja chorui ir kuria 
kompozicijas. Tiems darbams yra 
gerai pasirengusi, nes De Paul 

' Universitete '“yra gavusi muzikos 
magistro laipsnį. Iš sesers Bern
ardos kūrinių pažymėtini „Kūdi
kėlio Jėzaus Mišios", Symphoniet- 
ta ir rapsodija, pagrįsta lietuvių 
tautiniais motyvais. Jos kūrinys 
„Lithuanian Rhapsody" buvo išpil
dytas De Paul Universiteto sim
fonijos oikestro. „Jos gyvenime

NEPRIKLAUSOMYBĘ ATKOVOSIME TIK SAVO MORALINĖMIS 
JĖGOMIS 

(Atkelta iš 1 pusi.)
sim tą skaudų laiką ir neleisim 
pražūti Tautai. Tuo ir baigė auk
štasis svečias sayo .pranešimą 
kempteniečiams. Paskui Vliko 
pirm. prof. kun. Krupavičius atsa
kė į įvairius klausytojų iškeltus 
klausimus. Buvo partita, kad va
dovaujamieji veiksniai prieš JT 
suvažiavimą rengia didelį memo
randumą. Už turiningą pranešimą 
brangiam svečiui. kolonijos vardu 
pedėkojo komiteto pirm. pik. N. 
Tautvilas. x

Buvodamas Kemptene, VLIK o 
pirm. prof. kun. Krupavičius a- 
plankė vietos stovyklos įstaigas, 
o taip pat ir nemaža gyvenamųjų 
kambarių, kur turėjo progos pa
matyti skurdų gyvenimą bei susi
pažinti su rūpesčiais. Svečias ap
silankė ir vietos „Maironio" Var
do gimnazijoje ir čia mokiniams 
tarė atitinkamą žodį.

Po pranešimo visuomenei, vaka
re buvo paruošta kukli vakarienė,

ginklu kovojančios ir sunkią ver
giją nešančios Lietuvos metami 
mums, -yra teisingi, — kalbėjo 
prof. kun. Krupavičius, raginda
mas tas blogybes kaip galima 
greičiau šalinti iš savo tarpo. Iš 
Lietuvos atvykęs" minėtas BDPS 
atstovas taip pat pareiškęs, kad 
tie, kurie čia tremtyje savo dar
bu nuoširdžiai prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo, bus išskėsto
mis rankomis tėvynėje sutinkami, 
o visi tie, kurie varo pragaištingą 
darbą bei veda palaidą ir nepado
rų gyvenimą, bus teisiami kaip iš
davikai.

Vliko pirm. prof. kun. Krupavi
čiaus pareiškimu, atvykus BDPS 
atstovafhs . iš Lietuvos, esą, paša
linti visi nesklandumai ir prieita 
sutarimo tarp BDPS delegatūros ir 
Vlako iš vienos pusės ir Vliko — 
iš kitos. Nuo rugpiūčio mėn. 1d.

_savo veiklą užsienyje sustabdė 
BDPS delegatūra ir Vlakas. Atei
tyje Lietuvos reikalams užsienyje kurioje be garbingojo svečio da- 
atstovaus tik VLlk-as. Tai esąs lyvavo dar vietos žymesnieji in-

Vadovybės telektualai, įstaigų bei organizaci- 
ea

AUSTRIJOS MOTERYS GALĖS 
TAPTI BIRŽOS NARĖMIS

Austrijoje iki šiol veikęs vo
kiečių biržos įstatymas pakeistas 
senuoju austrų biržos įstatymu, -pranešime palietė Lietuvos klausi- Rugsėjo 7—8 d. d. Bad Kissinge- 
Ta pačia proga senasis austrų mą tarptautinėje arenoje, pažy- ne įvyko visuotinis DP žurnalistų 
įstatymas yra kiek pakeistas ir mėjęs, jog mus ypač palaiko JAV suvažiavimas. Svarbiausieji suva- 
papildytas. Svarbiausias pakeiti- jr Vatikanas, o šiandien jau ir An- žiavimo klausimai buvo: išsiaiškin- 
mas yra ’tas, kad ateity biržos na- . gjjja palankiai nusistačiusi, 
rėmis galės būti ir moterys. 
šiol biržos 
tik vyrai-

didelis laimėjimas!
vieningumas—didelė garantija ve- jų vadovai ir kiti tautiečiai.
damai kovai laimėti.

Vliko pirminkas toliau savo DP ŽURNALISTŲ KONFERENCIJA
Rugsėjo 7—8 d. d. Bad Kissinge-

Iš ti kritišką DP žurnalistų sąjungos 
Vliko pusės padaryta viskas, kas laikraščio „Im Ausland" finansinę 
tik galėta, — kiekviena proga vi- padėtį, pakeisti statuto kai ku- 
sad paklebenta durys Lietuvos riuos nuostatus, išrinkti naują’ val- 
reikalu. Dabar (einama jau | kitą dybą bei revizijos komisiją. Ka- 
stadiją, — siekti, kad būtų pri- dangi vyr- redaktorius dr. Studins- 
pažinta egzilinė vyriausybė. Ne- ky, geriausiai pažįsta „Im Aus- 
priklausomybę atkovos patys lie- land" reikalus ir turį glaudų ryšį 

kuri dainuoja Olden- tuviai. Jėgos — mūsų moralė, su vokiečių spaustuve, susirinki- 
Kiekvienas lietuvis turįs būti šau- mas šį klausimą pavedė- jam 
kliu, — kalbėjo prof.‘ kun. Krupa- išaiškinti.
vičius, — kuris kuo smarkiausiai Naujojon valdybon išrinkti: pir- 
privaląs šaukti: Pasauli, padaryta mininku buvęs ligšiolinft sąjungos 
mums skriauda, tu (suprask-pasau- pirmininkas J. Bialasievicz (lenkas) 
Ii) turi ją pašalinti! Kiekvienas pirmuoju vicepirmininku dr. Jaska 
turim pasirodyti, kad esam verti (estas) ir antruoju J. Vltėnas, sek
tos pagalbos. Savo pribrendimą retorium Liepa (latvis) ir kasinin- 
galim parodyti visur. Kanadoje ir ku — Milanič (ukrainietis). Revi- 
Australijoje žavimasi nuvykusiais zijos komisijon išrinkti: Raudupe

Iki 
nariais turėjo teisę būti

RICHARD STRAUSS.
LATVIŲ DAINININKĘ

KOMP- 
PAGERBĖ

Latvių operos dainininkė Paula 
Brivkalne, 
burgo vokiečių operojet neperse- 
nai su dideliu pasisekimu dainavo 
Richardo Strausso operos „Salo
me" titulinę partiją. Dabar operos 
autorius atsiuntęs dainininkei savo 

---- ----------------- ..... ------  fotografiją su dedikacija ir padė- 
atmintinas buvo įvykis, kai jos ka nepaprastaj gerai aUiktę ------ Jtt. . IX—frn-J Dari. ciyr>_ _ , ... . . , —Salomes. vaidmenį. LLVSB.rapsodiją išpildė Grand Park sim
fonijos orkestras, Nikolai Malko 
diriguojant", pastebi Tribūne ra
šytojas. Toliau rašoma, kad sesuo 

i ver
rruiuaiijujc žavimasi uuvyKUjiais u'juo nvui<oijvu išminu. nauuupc

VOKIEČIŲ DVASIŠKIO GRAŽŪS lietuviais> bet taip pat pasitaiko (latvis), Priblč (ukrainietis) ir Soot 
LINKĖJIMAI JAUNIMUI lildrtęjų. '

Kemptenas. — Nuo rugpiūčio vardo, turėtų būti iš Vokietijos ____________ __ _____ ,
mėn. vidurio iki rugsėjo pradžios kol kas nešleidžiami, kad neužkir- dantų gydymo kabinete (Rauch- „izUevs. eVoi.lai S TAe.Si- , ... . .. ' . , , . -,--------------- ... strasse 20) vedamam dantų gyd.

Kur bebūdami, pasilikime toki- Trimakienės, galima susitaisyti 
ais lietuviais, — kreipėsi Vliko dantis. Kainos 50 % pigesnės kaip 

s kainos, 
reikalui esant, atlieka- 
dienų laikotarpy. Atlie-

ir lietuviškumo garbės laidotojų. (estas). 
Visi tie, kurie nebranginą lietuvio SKELBIMAS

Muencheno Liet. Raud. Kryžiaus
RAGINA KOVOTI PRIEŠ 

GENOCIDĄ
Tarptautinė ^Katalikių Moterų praleido porą savaičių 'laiko, be- __ _______ , _____ _ _

stovyklaudami prie Pfronten-Zell pirmininkas su prašymu, —. ku- normalios 
uicu icA.3 t au.L.auo yunj -.. - savo stovykloje, pavadindami ją rįų laukia Lietuva: verti mindžioti
glausti. Darbas gana įvairus, bet 'nlzac*N> a Pr o ® są, pa „Laisvapiliu . Stovyklavo per 110 šventąją Lietuvos žemelę, aplais- mas z—9 menų laikotarpy. Atne- 
nesunkus. Žiūrint, kas kur dirba. 9 urj “ ’Į 9 no jaunesniųjų ir vyresniųjų skautų tytą kankinių ašaromis ir krauju, kami visi techniniai ir klinikiniai
tš DP mes jau ne pirmos Ha. Lie- bv‘!ent lšlis,» zudYmas bei vadų. Bestovyklaujančius skau- Jei tokiais pasiliksime, išgyven- darbai.
tuvaičių čia esame penkios. Visus lr persekiojimas. tus buvo aplankę tėvai ir kolo-
sunkesnius darbus čia dirba vyrai. 
Mums netenka nė grindų plauti. 
Aš dirbu prie ligonių. Dienotvarkė 
šiokia: iš ryto 8 vai. reikia iššluoti

vjetos skautai, susibūrę ( „Tėviš- s,tų kitiems kelio. 
kėB” ir „Merkinės" tuntus, gražiai

Unija, turinti 36 milijonus narių, 
kreipėsi i Jungtinių Tautų Orga- Darbas,

tus buvo aplankę tėvai ir kolo
nijos vadovybė, ir tą dieną, nulei
džiant vakare vėliavą, skautams 
atitinkamą žodį tarė atvykęs ko- 

Žinoma Amerikos lietuvių poetė '‘miteto pirm- pik. N. Tautvilas, 
patalpas, nuvalyti dulkes, sutvar- ir veikėja Marija Sims išleido nau- 
kyti ligonių staliukus, gėlių van- ją savo poezijos rinkinį „Mano 
denį pakeisti, ligoniams gerti at- dainos". Kritika naują rinkinį įver- 
nešti, radiją užsukti ar atsukti, tino palankiai.
Tarp 12 iki 13 valandos esti pie- . . /
tūs.-Nuo 13 vai. iki 17 vai. reikia Į KANADĄ ATVYKO A. TAMO- 
pačioins rasti darbo: tai prausyklą ŠAITIENĖ
išmazgoti, gail. seserų stalą sut- Liepos mėn į Kanadą atvyko ki- 
varkyti, plunksną kokiam plunks- limų jr tautinių raštų specialistė 
nakočiui pakeisti ir pan. Žinoma, a. Tamošaitienė ir 10 jos mokinių 
vienai kitai ir tai pasirodo sunku; mergaičių iš Freiburgo meno insti- 
juk mes jau kuris laikas buvom tuto. Viso tuo transportu atvyko 
atpratę.nuo nuolatinio darbo. 50 mergaičių namų ūkio darbams.

Kurios pateko i šeimas, kiek Vos atvykusios j Kanadą, dar pe- 
spėjau nugirsti, jaučiasi ne tiek reinamoj stovykloj, mergaitės su- 
patenkintos, kaip mes. Tiesa, būna ™šė gerai pavykusį koncertą, o 
atsitikimų, kad šeimininkai pave- «tą dieną kilimų ir tautinių juostų 
žioja mašina... bet dirbti reikia parodėlę, 
daugiau, nežinant darbo valandų, aaugipu, nežila npnkii; EKSKOMUNIKUOJAMOS GROŽIO
Pas mus gi darbas tik ligi penkių, KARALIENĖS
o paskui jau esi laisva. Nors ir 
vienuolynas, bet po darbo valandų Prieš JAV plačiai paplitusias 
________ grožio karalienių varžybas nese- 

niai Wheelingo vyskupas John 
skaityteoj’asPapate^kė Redakcijai savo Swint pradėjo energingą akciją, 
dukterėčios laižką, prieš keletą dienų..jjs uždraudė savo diecezijos mo- šauta iš Kanados Nors laiškas nes- • . .. , . , .klrt’s įaudrn. bet savo minčių ir tenms panašiose varžybose daly- 
įspūdžių nuoširdumu gali boti įdomus vauti, nepaklusnioms grasindamas

K.n“d?n'UU‘ ekskomunika. Pažymėtina, kad to-

MARIJA SIMS IŠLEIDO SAVO 
POEZIJOS RINKINĮ Seligenstadto „ŽAIBAS" 

minėjo savo sukakti
Sekmadieniais skautai organizuo
tai dalyvaudavo Pfronten-Zell baž
nyčioje pamaldose, atlaikomose 
gimnaz. kapeliono kun. J. Panavo. 
Vien pamaldų metu vietos vokie
čių parapijos klebonas pasakė 
skautams gražų ir ųuoširdų pa
mokslą apie Lietuvos prisikėlimą. 
Į paskutinio laužo programą buvo 
atsilankęs taip pat minėtas Pfron- 
ten-Zell vokiečių parapijos klebo
nas, didelis lietuvių bičiulis, kuris 
savo žodyje linkėjo visiems kuo___ ____  _____
greičiausiai, išvysti laisvą ir ne- jr tikslą. Šventę atidarė stovyk- 
priklausomą tėvynę Lietuvą. Taip 
pat ragino Lietuvos jaunimą eiti 
Kristaus nurodytu keliu, kas įga
lins visų mūsų norų bei troškimų 
greitesnį išsipildymą.

— Inž. K. Daugėla, tremtyje 
išeinančių laikraščių foto bendra
darbis bei Žurnalistų S-gos narys, 
buvo surengę^ k'empteniečiams fo
to nuotraukų parodėlę, prieš pa
siųsdamas visą tą rinkinį į JAV 
BALF-ui. Čia vaizdžiai buvo paro
dyta, koks skurdus ir betikslis 
yra mūsų gyvenimas čia Vokieti
joje.

Seligenstadto sporto Įpubas 
„Žaibas", minėdamas savo 3 metų 
įsikūrimo sukaktį, rugsėjo mėn. 
6 d. (amerikiečių darbo šventė) 
suruošė sporto šventę.

14 vai. 30 min. stovyklos sporto 
aikštėje, išsirikiavus sportinin
kams, klubo pirm. K. Domarkas 
įžanginiame žodyje trumpai pami
nėjo šios šventės rengimo progą

los vadovas — didelis sportininkų 
rėmėjas p. J. Juodis.

Po šventės atidarymo iškilmių, 
pradėtos lengvosios atletikos var
žybos: vyrų penkiakovė ir moterų 
trikovė. Iš 9 dalyvavusių vyrų 
penkiakovėje daugiausia tašku, 
surinko ir vietomis pasiskirstė 
taip: 1-mą — J. Racibarskas, 2-rą
— V. Petrikonis ir 3-čią St. Dar- 
ginavičius. Moterų trikovėje te
dalyvavo tik trys dalyvės, kurios 
lengvai pasidalino vietomis: 1-mą
— V. Gumbytė, 2-rą — S. Kaspe- 
ravičiūtė ir 3-čią Krušinskatė.

Trijų primųjų vietų laimėto-

jams ir laimėtojoms, stovyklos 
vadovas paskyrė ir įteikė vertin
gas dovanas. Ta pąčia proga sto
vyklos futbolininkams LTB Apy
linkės komitetas įteikę naują fut
bolo kamuolį.

Šventės užbaigos žodyje, LTB 
Apylinkės komiteto pirm. p. P. 
Jurgaitis iškėlė sporto reikšmę šių 
dienų tremties gyvenime ir ragino 
vsus sportininkus lavintis ir siek
ti dar geresnių pasekmių.

Šventės pabaigai sužaistos drau
giškos krepšinio runtynes tarp 
„Žaibo" 1-mos ir 2-ros komandų. 
1-moji komanda lengvai laimėjo 
prieš 2-rą santykiu 35:19. J. J.

LATVIŲ-ESTŲ SPORTO ŠVENTĖ 
STOCKHOLME

Stockholme įvyko latvių-estų 
sporto šventė. Latviai laimėjo 100 
ir 1500 metrų bėgime. Geriausį re
zultatą pasiekė estas H. Moks, nu
metęs ietį 62,43 m., ir estas Fri- 
berg, numetęs diską '44,13 m.
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Kuriuo keliu pasuks Prancūzija?

Satelitai šiaušiasi pries Kremlių
KREMLIAUS ILIUZIJŲ GALAS

Maskva tikėjosi, kad vieniems 
komunistams valdant, visuose jos 
satelitiniuose kraštuose jai sklan
džiai seksis vykdyti savo imperia
listinę politiką. Tačiau įvykiai 
parodė, kad tai tebuvo tuščia 
iliuzija. Kremliaus valdovai la
bai apsiriko, manydami, kad vi
sas pavergtas tautas galės be 
sąlygų aukoti komunizmo revo
liucijos ir rusų imperializmo tiks
lus. Maskvos satelitai, pajutę, kad 
su jais elegiamasi kaip su betei
siais Kremliaus vergais, pakėlė 
galvas ir ėmė nerimti.

JUGOSLAVIJA ATSISKIRIA 
GALUTINAI

Jugoslavijos komunistų partija 
paskelbė savo visišką atsiskyrimą 
nuo kominformo. Partijos genera
linis sekretorius Djilas pareiškė: 
„Mūsų šalis socializmą įgyvendins 
savo pačios jėgomis. Dabar ne
bėra jokios spaudimo ir jokios 
jėgos, kuri mus galėtų iškreipti 
iš mūsų kelio.“

— komunistų partijos vidinis ski
limas. Dalis Bulgarijos komuni
stų pritaria Tito vedamai politi
kai, tuo tarpu kiti, su pačiu min. 
pirmininku Dimitrovu priešaky, 
dar tebesilaiko „generalinės ’ li
nijos“.

Vengrijoj ir Čekoslovakijoj taip 
pat vidaus nesutarimai kelia ko
munistams ir Maskvai rūpesčio 
bei verčia imtis priemonių. Ven-* 
grų komunistai jau susirūpino iš
valyti savo partiją „nuo oportu- 
nistinių ir korupcinių elementų“. 
Pusės metų laikotarpy Vengrijos 
„darbo partija“ nebepriims naujų 
narių. Čekoslovakijos komunistų 
partijos oficiozas taip pat ragina 
apsivalyti nuo „miesčioniškai 
oportunistinio elemento“.

Prancūzijos politinė krizė pasie
kė didelio aštrumo. Vidurio parti
jos nepajėgia susitarti. Komunistai 
nori išnaudoti progą į valdžią pa
tekti. De Gaulle tyli, bet daugelis 
mano, kad jo diena artėja. Res
publikos Tarybos nariai reikalauja 
naujų rinkimų.

Po 64 valandas teišsilaikiusios 
Schuinano vyriausybės pasitrau
kimo dėl parlamento jai pareikšto 
nepasitikėjimo Prancūzijoj vyksta 
aštri politinė krizė. Pačiose parti
jose prasidėjo nesutarimai. Prane
šama apie įvykusį skilimą radikal- 
socialittų partijoj ir E. Herriot, 
prancūzų parlamento pirmininkas^ 
dėl to skilimo pasitraukė iš radi- 
kalsocialistų pirmininko vietos.

Prezidentas Auriol po daugelio 
pasikalbėjimų su partijų atstovais 
pavedė sudaryti kabinetą radikal- 
socialistui H. Queuille, bet maža 
tėra vilčių, kad jam tai pavyks.

Komunistai nori išnaudoti šią 
progą patekti į vyriausybę ir rei
kalauja sudaryti „demokratinės 
vienybės" vyriausybę. Gen. de 
Gaulle šiuo metu tyli, bet dauge
lis yra įsitikinę, kad jo diena ar
tėja, nes vidurio grupės parodė 
nepajėgumą, ir daugelis prancūzų

žiūri į de Gaulle kaip vienintelį, 
galintį stabilizuoti padėtį šiuo kri
tišku metu.

Daug balsų taip pat reikalauja 
naujų rinkimų. Tuo reikalu Res
publikos Tarybos 21 narys įteikė 
prez. Auriol raštą. Be to, būdinga, 
kad prez. Auriol pirmu kart priė
mė du de Gaulle šalininku pasi
kalbėjimams dėl vyriausybės su
darymo.

Roma. Gerai informuoti stebėto
jai Italijoj tiki, kad dar tebesite- 
siąs triukšmas dėl incidento su 
Togliatti yra tik apgaulės priemo-' 
nė, norint paslėpti faktą, kad jo 
likvidacija buvo nuspręsta Krem
liuje po komunistų nepasisekimo 
balandžio mėn. rinkimuose.

Muenchenas. Sovietų okupacijos 
valdininkai pranešė JAV karinei 
valdžiai, kad ji uždaro susisiekimą 
tarp sovietų zonos ir Bavarijos 
Hofo pereinamajam punkte. Kaip 
pagrindas nurodyta Bavarijoj /besi
plečianti vaikų paralyžiaus epide
mija.

Pietų Tueringijos pasienio srity
se įsteiga 15 km pločio, saugumo 
juosta, kurioj tuoj sustabdomas 

koks susisiekimas ir už-

ĮTEMPIMAS SUOMIJOJ
Vakarų diplomatai bijo, kad fa- 

gerholmo vyriausybė, ruošdamasi 
panaikinti buvusio komunisto vi
daus reikalų ministerio Eino Leino 
įsteigtą slaptąją policiją, rizikuo
ja pabloginti santykius su Sov. bet 
Rusija. Sensacingas suomių vy- draudžiami vieši susirinkimai, 
riausybės pranešimas nurodo, kad’ 
slaptojoj policijoj yra ne tik dau
gybė -komunistų, bet ir kriminali
nių nusikaltėlių. Atsižvelgiant į 
įtemptus Suomijos — Rusijos san
tykius, sovietų ambasadoriaus ty
lėjimas apie paskutinius, suomių 
vyriausybės veiksmus yra įtarti
nas. Be to, dar Maskvos literatūri
nis, laikraštis, ką tik perspėjo suo
mius saugotis, kad negrįžtų 
valdžion „1939 metų žmonės".

Londonas. Pranešama, kad W- 
Churchill šios savaitės gale Wind- 
soro herzogo pily susitiks su de 
Gaulle. De Gaulle oficialus kalbė
tojas pareiškė negalįs tos žinios 
nei patvirtinti, nei paneigti.

Londono diplomatai mano, kad
Maskva tiesioginiai kovos -prieš 
Tito tik ekonominiu spaudimu, o 
provokacinius veiksmus darys 
svetimomis — Rumunijos-ranko- 
mis, norėdama išvengti atsakomy
bės galimo nepasisekimo atveju. 
Taip pat tikima, kad Tito yra pa-« 
dėties viešpats ir kad jugoslavai, 
būdami kieti ir užgrūdinti žmo
nės, galės ištverti nors ir labai 
didelį ekonominį spaudimą. Tuo 
tarpu stebėtojai prileidžia, kad 
paskutinę savaitę įvykę pasitari
mai tarp JAV, Anglijos ir Jugo
slavijos atsovų lietė ekonominės 
pagalbos Jugoslavijai reikalus. 
Prieš tris savaites britai pardavė 
jugoslavams 10.QO0 tonų naftos, 
nestatydami jokių politinių sąly
gų. Šiuo metu per Triestą siun
čiama dar 16.000 to naftos, bet 
jau su tam tikromis sąlygomis.

LENKIJOJ KOMUNISTŲ PAR
TIJOS KRIZĖ

Kremlius tuoj griebėsi prie
monių sustabdyti tolimesnį ski
limą. Lenkų komunistų partijos 
generalinis sekretorius Gomulka 
turėjo pasitraukti iš savo posto, 
nes esą „pasidavęs nacionalisti
nėms ir buržuazinėms įtakoms“. 
Jo vietą užėmė komunistinės Len
kijos prezidentas Bierutas, kuris 
laikomas ištikimu Maksvai. Go
mulka laiku suspėjo „atsiversti" 
ir „pritarti“ savo pašalinimui, nes 
esą jis pats supratęs, kad jo įsi
tikinimai buvę neteisingi, ir da
bar jis eąs pasiruošęs juos revi
duoti. Pagrindinė Gomulkos ir jo 
šalininkų „nuodėmė“ buvo baimė, 
kad sovietai vėl atims iš lenkų 
buvusias vokiečių sritis. Lenkijoj 
jaučiama, kad rusai favorizuoja 
vokiečius, planuodami sukurti 
tvirtą komunistinę Vokietiją, kuri 
būtų svaresnis veiksnys žygiui į 
Vakarus kaip Lenkija.

SKILIMAI IR KITOSE 
SATELITINĖSE VALSTYBĖSE

Bulgarijos vyriausybės komuni
katas skelbia, kad esąs atideng-

Padėtis Berlyne pasiekė didžiausio įtempimo
Rytų sektoriaus policija ir sovietai siautėja Berlyne. 250.000 Berlyno gyventojų demonstruoja prieš 

sušaukė Tautos Saugumo Tarybąterorą. Prez. Trumą na s nepaprastam posėdžiui.

Praga. Trečiadienį po pietų įvy
ko gedulingos iškilmės mirusiam 
buv. prezidentui E. Benešui pa
gerbti. Dalyvavo prezidentas Got- 
waldas, kiti vyriausybės nariai ir 
minios žmonių/ Policija ėmėsi visų 
saugumo priemonių incidentams 
išvengti.

Tačiau, 
nių, įvyko 
išsklaidyti
rius policijos dalinius.

nežiūrint visų priemo- 
demonstracijų, kurioms 
reikėjo pavaudoti stip-

Įtempimas Berlyne, po to, kai 
miesto magistratą apsupusi • rytų 
sektoriaus policija surakinusi ge
ležiniais paučiais išsigabeno ten 
buvusius vakarų sektorių polici
ninkus, nupiaustė telefonų laidus, 
Vakarų sąjungininkų atstovų ne
leido įeiti į vidų ir net buvo so
vietų kareivių areštuotas ameri
kiečių komend. padėjėjas pulk. J. 
Babcock, pasiekė didžiausio įtem
pimo. „Berlynas yra vieta, kur 
žodžio užtekti gali padegti susi
kaupusiai sprogstamai medžiagai", 
— pareiškė vienas neutralus stebė
tojas.

Miesto Tarybos pirmininkas O. 
Suhr pareiškė, kad po tokių įvy
kių magistratas sovietų sektoriuje 
dirbti nebegali. Jam nesant, ma
gistrate buvo padaryta krata jo 
biure ir nekomunistinių partijų 
patalpose. Ketvirtadienį 250.000 
berlyniečių dalyvavo protesto de
monstracijose prieš tokį sovietų 
ir komunistų elgesį su šūkiu: — 
Mes šaukiamės į pasaulį. Taip pat 
įkurtas fondas magistrate suimtųjų 
artimiesiems padėti. Karinių 
gubernatorių pasitarimai per

traukti, nenumatant naujam susi
tikimui datos. Vakarų sąjunginin
kai padėtį laiko labai rimta. 
Prez. Trumanas spaudos konfe
rencijoj pareiškė, jog JAV bandys 
klausimą spręsti taikos keliu, bet 
jis jau buvo sušaukęs nepaprasto 
posėdžio Tautos Saugumo Tarybą 
šiam reikalui apsvarstyti. . Užs. 
reik. min. Marshall pareiškė, kad 
tai „dalykai primeną panašius 
įvykius, kurie kuris laikas vyksta 
Europoje". „Prieš tai mes turime 
stoti su pasiryžimu", pareiškė jis. 
Prancūzų miėsto komendantas gen- 
J. Ganeval įteikė rusams reikala
vimą, kad 19 suimtųjų magistrato 
tvarkos saugotojų būtų paleisti. 
Britų užs? reik. min. kalbėtojas 
pareiškė, jog Londone stebima pa
dėties Berlyne pablogėjimas su 
visu rimtumu.

Patys berlyniečiai yra įsitikinę, 
kad Vakarų sąjungininkai sovietų 
spaudimui nenusileis. Tai ypatin
gai rodo faktas, kad už vakariečių 
markę, kuri buvo kritusi ligi 2.10 
sovietinių markių, vėl moka 3.20 
sov. markių. Vis dėlto jie ne
patenkinti vakariečių negriežtu-

Dalai-Lama nenori tapti 
Kremliaus įrankiu

tas platus sąmokslas prieš Bul
garijos valdžią. Pradėti masiniai 
areštai. Viso šito tikroji priežastis

Kiniečių užsienio reikalų mini
sterija pranešė, kad šiaurės Ti
beto Wei provincijos stepėse su
kilo *ūkstančiai klajoklių. Ši ma
žai kieno pastebėta žinutė yra la
bai reikšminga, nes lygiai tokie 
pat sukilimai Malajuose, Burmoje 
ir kitose Azijos vietose pasirodė 
esą jcomunistų inspiruoti. Šie 
reiškiniai matyt yra ligšiolinės 
sovietų politikos Tibete nepasise
kimo ir naujos taktikos jam lai
mėti pradžia. Kremliaus valdo
vai stengiasi Azijos tautų tarpe 
paskleisti japonišką geltonosios 
rasės viešpatavimo idėja. Pra
džioj jie savo valdomoj Mongoli-
jos srity buvo palaipsniui pradėję 
silpninti jų vienuolynų ir dvasi
ninkų įtaką, tačiau tuoj pamatė,

kad tokiu keliu nieko nelaimės, 
nes gyventojai pradėjo bėgti iš 
Sov. Rusijos valdomų sričių. Tada 
jie ūmai pakeitė politiką, dėda
miesi mongolų papročių ir reli
gijos saugotojais. Eidaftii šia nau- 
ja-kryptim, jie nori Tibeto dalai- 
lamą padaryti „aziatišku popie
žium“, kuris turėtų būti lygiai 
respektuojamas, kaip ir Vatika
nas. Šitoks tariamasis „popiežius“ 
turėtų Azijos tautose didelį auto
ritetą, jungtų jas visas bendros 
idėjos vardu ir, būdamas Sovietų 
kontroliuojamas, sudarytų milži
nišką komunistų persvarą Azijoj.

Tačiau dalai — lamos rezer-

mu. „Jie aiškina visa darą pasau
lio taikai išgelbeti, bet tikrai daro 
višką nelemtiems įvykiams sukel
ti", — rašo „Sozialdemokrat".

Visi manievruoja
Rugsėjo 7 d. prasidėjo- didžiausi 

po karo kombinuotų anglų-ameri? 
kiečių oro pajėgų manevrai Gra- 
fenwohren, šiaurės vakarų Bavari
joj. Manevrą tikslas :— pasiruošti 
galimam skaičium galingesnio 
priešo įsiveržimui iš rytų.

Britų aviadijos kalbėtojas pa
reiškė, kad 4 dienų oro manevrai 
viršum Britanijos praėjo labai 
sėkmingai. Buvo „puolami" visi 
svarbiausi britų centrai. Tikslios 
manevrų išdavos nėra ir greičiau
siai nebus viešai paskelbtos-

SOVIETŲ AVIACIJOS MANEVRAI 
VIRŠUM BERLYNO

Sovietų karinė valdžia oficialiai 
pranešė, kad rusai darys didelius 
manevrus virš Berlyno ir išilgai 

•vakariečių oro koridoriaus. Sovie
tai vykdys manevrus virš Berly
no, nežiūrint to, kad pagal susita
rimą, prie kurio prisidėjo ir Ru
sija, bet kokie manevrai ij lėktu
vų grupiniai skraidymai virš Ber
lyno buvo bet kokiame aukšty 
uždrausti. Amerikiečių oro pajėgų 
vadovybė pareiškė, kad transpor
tas xdėl vykdomų manevrų nebus 
nei kiek sutrukdytas, nors ir 1000 
sovietų lėktuvų pasirodytų oro 
koridoriuje.

ORGANIZUOJA ARGENTINOJ
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRĄ
Nuvykęs į Argentiną buvęs Šiau

lių teatro režisierius J. Valentinas 
organizuoja lietuvių dramos teatrą 
ir vaidybos studiją.

vuotumas matyti išvedė sovietus 
iš kantrybės, ir jie ėmėsi seniai 
išbandyto „tautos sukilimo“ būdo.

Kolegą PEClŪRĄ LION
GINĄ, mirus jo mylimai mo
tutei, nuoširdžiai užjaučia
Liet Stud, skautų S! „Vytis" 

Stuttgarto Skr.

Tokio. Po Mc Arthuro pareiški-
mo, kad Japonija esanti tapus ak
tyviu postu, kuriuo laisvasis pa
saulis gali pasitikėti, Japonijoj 
pradėjo kilti balsų, svarstančių 
naujo krašto apsiginklavimo gali
mybes tuo atveju, jei tarptautinė 
padėtis dar labiau paaštrėtų.

Teheranas. Azerbaidžiano pro
vincijos slaptas radio siųstuvas 
praneša, kad Azerbaidžiane su
daryta „laisva vyriausybė". „Vy
riausybės galva paskelbtas Kau
kazo generolas Gholam Jajya Da- 
nesian, kuris „nepriklausomo" 
Azerbaidžano gyvavimo metu bu
vo armijos štabo viršininkas.

Niujorkas. Prieškomunistinė or 
ganizacija „Bendras Reikalas" rug
pjūčio 26 d. pranešė, jog yra 
įsteigtas „Laisvės Fondas komu
nizmo aukoms remti", pavadintas 
Kasenkinos vardu. Fondo pir
mininku yra buvęs Jungtinių Val
stybių Ambasadorius Lenkijoje, 
Arthur Dliss Lane.

Triestas. Triesto jugoslavų zono
je šiomis dienomis buvo išmėtyti 
atsišaukimai italų ir kroatų kai-, 
bomis, kuriuose gyventojai ragi
nami sukilti prieš jugoslavų ad
ministraciją. Atsišaukimuose prasi
kiša sovietų propaganda, o Jugo
slavijos vadai vadinami nacio
nalistais ir oportunistais.

Maskva. Kaip „Pravda" prane
ša, Vilniaus krašte jau esą suor
ganizuota 260 kolektyvinių ūkių-

„Izviestijos" pranešimu, Lenki
joje, Pinsko provincijoje, iš 7000 
žemės savininkų esą atimtos že
mės, iš kurių sudaryti 24 kolekty
viniai ūkiai; šiuose ūkiuose galės 
dirbti minėti žemių savininkai, 
maždaug po 280 šeimų viename 
ūkyje.

Luxemburgas. 39 valstybės at
siuntė savo atstovus į tarpparla
mentinį kongresą, kurio atidary
mas' įvyko rugsėjo 5 d. Romoje. 
Tuo pat metu Luxemburge vyksta 
metinė Sąjūdžio Pasaulinei Valsty
bei Kurti konferencija, kuri truks 
iki U rugsėjo. Joje .dalyvauja 500 
atstovų iš 30 valstybių.
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