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Ar JT išklausys Baltijos tautu skundo? Popiežius paskelbė Šventuosius Melus
TREMTINIAI GABENAMI NE Į KONCENTRACIJOS STOVYKLAS, BET Į TOLIAUSIAS SIBIRO SRITIS

Skandinavijos ir šveicarų spau- ta". Panašiai iš Kopenhagos pra- mą dėl genocido Lietuvoj, Latvijoj 
da paskutiniu metu skelbia gau- neša ir ,,Basler Nachrichten": „Bal- ir Estijoj. Tame memorandume pra
šių pranešimų apie naują masinių tijos kraštuose dar likusių gyven- šoma Baltijos kraštų nelegalios 
deportavimų bangą Baltijos kraš- tojų nuotaika nepaprastai prislėg- okupacijos klausimą įrašyti į artė
tuose. „Svenska Dagbladet" iš ta ir pesimistinė, nes niekas neži- miausios JT Visumos darbų tvarką. 
Stockholmo estų šaltinių skelbia, no, ką atneš rytojaus diena. Jau „Ar Baltijos tautų skundą JTO 
jog pastaroji, nuo 1941 m. iš eilės galutinai dingo viltis, kad iš Va- išklausys, čionykščiuose politini- 
trečia ir didžiausia masinių trėmi- karinių demokratijų ateis pagalba", uose sluogsniuose stipriai abejo
nių banga pareikalavusi Baltijos Tačiau, rašo -toliau „Basler Nach- jama", rašo „B. N." Kad ji būtų 
kraštuose apie 50.000 aukų, — po richten", atrodą, jog „rusai vis dar pradėta svarstyti, reikia, kad tai 
15—20.000 kiekviename krašte, nepajėgė užslopinti Baltijos kraštų pasiūlytų bent vienas Jungtinių 
„Dagens Nyheter", remdamasis gyventojų pasipriešinimo. Paskuti- Tautų narys“.
žiniomis, slaptais kanalais atsiųsto- niu metu įvairiose vietose buvo Kad užtrintų Vakarų opinijoj 
mis į Švediją, rašo, jog tremtiniai nuklausytas slaptas trumpų bangų susidarantį klaikų įspūdį, sovietų 
gabenami ne į koncentracijos sto- siųstuvas, pasivadinęs „Baltijos oficiozas „Izvestija” įsidėjo savo 
vykias, bet į tolimiausias Sibiro lauko paštu" ir siunčiąs praneši- korespondento G. Klevakino pra- 
sritis be teisės kada nors grįžti į mus įvairiomis kalbomis. Vienoj nešimą apie „naują, judrų gyveni- 
tėvynę. Jie pristatomi prie miško lietuviškoj transliacijoj buvo pra- mš" Baltijos pajūryj. Be kitko 
darbų, bet tegauną pusę normalaus nešta, jog ryšium su paskutine de- Klevakinas rašo apie visasąjungi- 
sovietų darbininkų atlyginimo. Iš portavimų banga tolydžio didėjąs nip mokslinių tyrinėjimų instituto 
viso pastarųjų metų būvyje iš Lie- partizanų skaičius, kurie traukiasi ekspediciją, kuri talkinanti Baltijos 
tuvos, Latvijos ir Estijos ištremta į miškus ir ten sudaro ginkluotus žvejams ir mokanti juos racionali- 
apie 300.000 žmonių. dalinius". ausiu žvejybos metodų. „Izvestija“

„Neue Zuercher Zeitung" iš „Basler Nachrichten" ta pačia nepasako, ar toji pati ekspedicija 
Stokholmo praneša, jog „visuose proga praneša ir apie Baltijos atlieka ir MVD priežiūros furikci- 
Baltijos kraštuose sklinda gandai kraštų įgaliotų ministerių Vašing- ja, kad žvejai nepabėgtų į Švedi- 
apie laukiamus vis naujus trėmi- tone įteiktą JTO visumos pir- ją. Bet greičiausia kad taip ir yra, 
mus, ir nuotaika ten labai prislėg- mininkui Dr. Evattui memoranda- nes Klevakinas rašo, jog toji

Šanchajus komunistu rankose
RAUDONIEJI ĮŽYGIAVO VARPAMS SKAMBANT. — NACIONALI

STAI PASITRAUKĖ

Šanchajus. Kinijos reikšmingiau
sias ir turtingiausias prekybos cen
tras Šanchajus trečiadienį anksti 
rytą krito. Komunistai pradėjo 
užimti miestą iš'šiaurės be kokių
žymesnių mūšių.

Miestui ginti skirtieji nacionali
stų daliniai naktį į trečiadienį iš 
Šanchajaus pasitraukė Wusungo 
linkui. Gynybos užtvaros ir anti
komunistiniai plakatai pašalinti.

Tvarkingai įžygiuodami komuni
stai rado tuščias gatves. Prie po
licijos būstinių, kurių nariai pasi
davę be niekur nieko, plevesavo 
baltos vėliavos.

AP korespondentas galėjo ste
bėti, kaip atrodę pirmieji komunis
tų daliniai, įžygiuoją į prekybos 
kvartalą. Kareiviai ant savo žalių 
uniformų turėję ženklus, ' kurie 
rodę juos esant „liaudies išlais
vinimo armijos" nariais. Jie buvę 
ginkluoti amerikiečių karabinais. 
Jų uniformos buvusios purvinos, 
kas rodą, jog prieš tai buvo turėję 
sunkiai kovoti.

Komunistų daliniai į milijoninį 
miestą įžygiavo varpams skambant 
Tuo būdu ketvirtas didžiausias pa
saulio miestas be kokio žymesnio 
pasipriešinimo pateko komunistams 
į rankas.

ATSISTATYDINO KINIJOS 
VYRIAUSYBE

Honkongas. Iš Kantono prane
šama, jog atsistatydino Ho-Jing- 
Cin vadovaujama nacionalinės Ki
nijos vyriausybė. Atsistatydinimas 
grindžiamas tuo, jog daugelyje pro
vincijų yra ignoruojami vyriausy
bės įsakymai. Spėjama, jog naują

BE PASIPRIEŠINIMO.

kabinetą sudaryti bus pavesta 
maršalui Jen-Hsi-Šan. Jo pavaduo
toju numatomas gen. Wu-Te-Šen.

Suedenos pranešimu iš Honkon
go, komunistų neužimtai Kinijos
daliai yra ruošiamas gynimo pla
nas. Aukštas Kuomintango asmuo 
prancūzų AFP agentūros atstovui 
pareiškė, jog nacionalistai pietinę 
Kiniją dar mažiausiai metus įsteng
sią ginti. Kantone tuo tarpu vyksta 
pasitarimai dėl gynybos linijos su
darymo pietinei Kinijai apginti.

Cekoslovakai 
bėga i Bavarija

Londonas. Pagal „Laisvosios Če
koslovakijos" informacinę tarnybą 
Londone, balandžio mėn. pavyko 
1074 Čekoslovakijos piliečiams pa
bėgti iš savo tėvynės į Bavariją. 
Išeina, kad vidutiniškai per dieną 
pabėgdavo po 36 žmones, tuo tarpu 
kai kovo mėn. po 22.

DOROTHY THOMPSON MUEN- 
CHENE

Muenchenas. „Aš netikiu, kad 
kiltų karas dabar ar artimoje atei
tyje“, —. pareiškė Amerikos gar
siausia žurnalistė Dorothy Thomp
son per pasikalbėjimą Denai Muen- 
chene. Ji betgi laiko galimu da
lyku,* kad šaltasis karas galįs dar 
trukti per vieną arba net per dvi 
kartas. Esminis momentas veikti 
prieš karinius konfliktus esąs Jung
tinės Europos sudarymas. „Aš esu 
įsitikinusi, kad tatai būtų reikš
mingas taikos faktorius", — sakė 
ji. 

„mokslinė" ekspedicija siunčia į 
jūrą lėktuvus, kurie stebį žuvų 
susitelkimus ir apie juos pranešą 
žvejams. Iš tikrųjų gi žinoma, kad 
viršum Baltijos be paliovos patro- 
liuoja sovietų lėktuvai, kurie skan
dina pabėgti bandančių žvejų lai
velius.

Vatikanas tamsiai vertina tarptautine padėti
Net nekatalikai Vatikaną ver

tina kaip puikią tarptautinės po
litikos observatoriją. Kaip iš ten 
•toji tarptautinė politika (atrodo, 
rašo „Neue Zūricher Zeitung" ko
respondentas:

Vatikane yra du aiškiai skir
tingi politiniai rateliai, žinovai juos 
vadina „Vaticano minore" ir „Va- 
ticano maggiore", atseit, „mažuo
ju Vatikanu" ir „didžiuoju Vati
kanu". Mažąjį Vatikaną sudaro 
dvasininkai, kurie su tikraisiais 
Bažnyčios vadovais maž tesusidu- 
ria? tačiau spauda ir kai kurios 
diplomatinės atstovybės iš tų šal
tinių semia savo informaciją apie 
Vatikano politiką. „Didžiojo Va
tikano" pažiūros sunkiai suseka
mos? tąi ratelį sudaro nedidelis 
skaičius pačių vadovaujančių Ba
žnyčios vyrų.

Šiuo metu, kaip rašo „N. N. Z.“, 
„įnažasis Vatikanas" užsiėmęs 
Šventųjų Metų organizacijos klau
simais. Jis sveikina Rytų — Va
karų atoslūgį ir turi vilčių, kad 
konfliktas tolsta. Jis taip pat ti
kisi, kat Kat. Bažnyčios padėtis 
sovietų satelitų kraštuose pagerės.

„Didžiojo Vatikano" pažiūros 
visiškai priešingos. Tarptautinė 
padėtis jam kelia nepaprastai di
deli rūpestį. Jis netiki sovietų gera 
valia ir Berlyno blokados nuėmi
mą laiko ypatingai pavojingu 
taktiniu sovietų manevru, kurio

Roma. Kristaus Dangun žen
gimo šventės dieną Popiežius Pi
jus XII iškilminga bule 1950 me
tus paskelbė šventaisiais metais. 
Bulė perskaityta keturiose 
svarbiausiose Romos bažnyčiose 
— Šv. Petro katedroj, Šv. Po
vilo, Šv. Marijos Maggiore ir Šv. 
Jono bazilikose, o jos nuorašai 
iškabinti prie patriarchato ba

Gyva musu atstovu veikla
Lietuvos ministeris įteikė 

nota britu vyriausybei
„Britanijos Lietuvio" Nr. 21 (94) 

rašoma, jog ryšium su dabar vyk
stančia keturių didžiųjų užs. reik, 
ministerių konferencija Lietuvos 
ministeris Londone B. K. Balutis 
britų vyriausybei yra įteikęs notą 
Lietuvos klausimais.

Lietuviai prašė Achesona

tvirtai laikytis
Vašingtonas. United Press pra

neša: „Amerikos Lietuvių Tary
ba kreipėsi į užs. reik. min. 
Achesoną, prieš jam išvykstant 
Europon, su prašymu daryti visa 
kas galima, kad būtų paspausta 

paskirtis esanti užliuliuotį komu
nistų pergalės Kinijoj išgąsdintus 
anglosaksus. Toliau, „didžiojo Va
tikano" manymu, sovietai siekią 
sulėtinti Vakarų karinius pasiren
gimus ir Atlanto pakto įveiksmini- 
mą. Pagaliau sovietai, skelbdamies 
norį bendradarbiauti su Vakarais, 
siekią gauti visiškai laisvas ran
kas savojoj sferoj — už geležinės 
uždangos, kur jie užsimoję ištrinti 
paskutinius religinio gyvenimo 
pėdsakus. Tas manevras jau ne- 
abejotiniai buvęs sėkmingas. Dean 
Achesonas nesąs toks kietas kaip 
Marshallis, jis linkęs į kompro
misus, ir kiekvienas Maskvos tai
kos mostas sukeliąs Vašingtone 
naujų vilčių. Jų užliuliuotas Va
šingtonas vengiąs visko, kas ga
lėtų Maskvą įžeisti. Dėl to Vati
kanui nepasisekę kaip reikiant 
Jungtinių Tautų Visumoj pravesti 
Mindszenty bylos, — Vakarų ga
lybės, nenorėdamas iš anksto kom
promituoti Paryžiaus keturių kon
ferencijos, į Vatikano iniciatyvą 
mojusios ranka. Tuo. tarpu Baž
nyčios padėtis Vidurio ir Rytų 
Europoj pastaruoju metu toly
džio blogėja. Vadovaują Vatikano 
sluogsniai dalį atsakomybės už 
tai verčią anglosaksams, kurie 
džiaugiasi kiekvienu taikingu Mas
kvos mostu ir nereikalauja iš jos 
realių garantijų: taip Londonui su 
Vašingtonu betūpčiojant, Rytų Eu
ropos kalėjimai vis kiečiau pri

zilikų durų ir išsiuntinėti pasau
lio vyskupams.

1950 — Šv. Metai prasidės 1949 
m. Kalėdų pirmosios dienos va
kare, antrą kartą perskaičius bu
lę ir atidarius patriarchatų ba
zilikų šv. vartus. Šv. Metų bū
vyje Šv. Tėvas kas mėnesį laikys 
po vienerias Šv. Mišias už mal
dininkus, kurių Romoje laukia
ma nuo 3 iki 10 milijonų.

Sov. Sąjunga išsikraustyti iš Bal
tijos valstybių ir Rytprūsių ir kad 
kalbamoje teritorijoje būtų ats
tatyta anksčiau buvusi teisinė 
santvarka“.

A L. Taryba sakosi kalbanti 
1 mil. amerikiečių vardu, kurių 
giminės bei artimieji yra Lietu
voje ir Sov. Sąjungos koncentra
cijos stovyklose. Tarybos atsto
vai nurodė Achesonui, kad Vo- 
kietijos problema nėra išspren
džiama pirma nesutvarkant Bal
tijos valstybių klausimo. Pri
mena šventą atsakomybę, kurią 
J. A. Valstybėms uždeda At
lanto charta ir Jaltos deklaracija 
dėl Europos gyventojų išlaisvi
nimo.

kemšami katalikų vadų. Be kitko 
Vatikane manoma, kad suėmus 
mons. Kaczynskį, artimą Lenkijos 
primo bendradarbį, primui ark. 
Vyszinskiui bus iškelta panaši by
la kaip kard. Mindszenty.

Aukštieji Vatikano isluogsniai, 
anot „N. Z. Z.", mano, jog šian
dien sovietų ekspansija pavojin
gesnė kaip bet kada; sovietai bet 
kuriuo būdu — vidine infiltracija 
ar ginklu —■ vistiek bandysią už
valdyti pasaulį. Dabartinis tarp
tautinis atoslūgis keliąs Vatikane 
didelį nerimą. Vatikanas stovįs 
prieš nepaprastai sunkią ir kom
plikuotą problemą. Iš vienos pusės, 
jis turi stiprinti JAV ir britų ry
žtingumą ginti tikėjimo laisvei ir 
žmogaus teisėms anapus geležinės 
uždangos; tuo atžvilgiu anglosak
sų galybės, Vatikano manymu, 
privalančios parodyti nepajudina
mo tvirtumo. Iš antros pusės, Va
tikanas nenori skatinti raidos, ve
dančios į karą? priešingai, jis re
mia visas pastangas taikai išlai
kyti. Tokiu būdu Vatikanas yra 
atsidūręs prieš uždavinį — sti
printi Vašingtono bei Londono va
dovaujančių sluogsnių pasiryžimą 
nedaryti sovietams nuolaidų, kartu 
tačiau prilaikyti tuos sluogsnius, 
kurie karą laiko neišvengiamu ir 
norėtų pagreitinti jo išsiveržimą. 
Jau iš to matyti, koks tas uždavi
nys keblus ir sudėtingas, jeigu jis 
iš viso įmanomas.
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LTB Tarybos suvažiavimas
Hanau lietuvių stovykloje ge

gužės 18—19 d. buvo suvažiavę 
LTB Tarybos atstovai apsvarsty
ti LTB ligšiolinės bei busimosios 
veiklos ir išrinkti jos centrinių 
organų. Iš 46 turėjusių atvykti 
atstovų atvyko 39. Kaip jau pa
skelbta, LTB Centro Komitetan 
išrinkti ir pareigomis pasiskirs
tė šie bendruomenės nariai: pir
mininkas ir vyr. ryšininkas su 
IRO ir Kariuomenės štabu — An
tanas Kalvaitis, vicepirmininkas 
ir iždininkas — Jonas Šlepetys, 
sekretorius — Balys Vyliaudas, 
nariai — Dr. Eugenijus Noakas ir 
Jonas Grigolaitis.

bylos — tvarkoj, išlaidos — tiks
lios ir taupiai daromos.

Po centrinių organų pranešimo 
diskusijų nekilo, ir vienu balsu 
patvirtina jų apyskaita. Padary
tas mažas LTB statuto pakeiti
mas: kitokio teismo karinei val
džiai neleidus, įvestas garbės 
teismas. Centro Komitetas, rei
kalui esant, jei nebedirbtų Švie
timo Valdyba, įgaliotas tvarkyti 
lietuvių tremtinių švietimo rei
kalus. Vietoj ligi šiol buvusių 7 
dabar Centro Komitetui nustaty
ti 5 nariai, o kandidatų, kaip bu
vo, taip ir lieka 9. Kontrolės Ko
misijai vietoj buvusių 5 dabar

. „vergų prekyba“. 4. Pareikšta 
padėka už uolų darbą ligšioliniam 
LTB Centro Komitetui ir jo pirm. 
Gaučiui. 5. Pareikštas pageidavi
mas, kad VLIKo politinių grupių 
tarpe būtų ko sklandesnis ben
dradarbiavimas. 6. Suvažiavi
mas iš savo pusės pasveikino: 
VLIKą, VT, Lietuvos užsienio 
dipl. tarybą, BALFą, ALT, dvasi
nę vadovybę tremtyje. Specialiai 
pasveikinti nutarta konsulą Budrį 
J. A. Valstybėse, kaip Klaipėdos 
krašto vaduotoją, jo 60 metų am
žiaus sukakties proga.

Suvažiavime apsilankė ir BALF 
atstovas J. Valaitis, kuris savo

^pranešime painformavo, jog ligi 
šiol į JAV jau įvažiavę 4000 lie
tuvių tremtinių. Atstovas apgai
lestavo, kad iš Frankfurte pa
teiktų 800 skundų prieš DP pa
sitaiko ir prieš lietuvius. Si ne
gerovė griežtai smerktina. LRK 
veiklos pranešimą padarė jo val
dybos atstovas Santvaras, o Maž. 
Lietuvos Tarybos vardu kalbėjo 
Simonaitis, tarp kitko pareikšda
mas pageidavimą, kad į VLIKą 
būtų įleistas Maž. Lietuvos ats
tovas.

Politiniais klausimais aktualius 
pranešimus padarė iš VLIKo su
važiavime dalyvavusieji J. Butė
nas ir J. Vaitiekūnas.

Hahau lietuvių bendruomenė 
gražiai priėmė suvažiavimo da
lyvius. B M

Musu skaitytojams
Birželio mėnesį „Žibu

riai“ dėl techninių kliūčių 
teišeis kartą per savaitę — 
šeštadieniais, padidinti ir 
iliustruoti.

„Žiburių“ administracija

Suvažiavimą, kurio prezidiumą 
sudarė pirm. M. Kriščiūnas, Dr. 
Balčiūnas ir Mackevičių^, pasvei
kino VLIK, VT. LRK. gen. Ple
chavičius, Savanoriai kūrėjai, 
Maž. Lietuvos Tarybos atstovas 
Simonaitis, „Žiburių“ vardu įga
liotas Augsburgo-Hochfeldo LTB 
Apylinkės Komiteto pirm. Bar
kauskas ir kt. LTB Centro Ko
miteto pranešimą padarė ligšio
linis jo pirm. Gaučys. tarp kitko 
konstatuodamas reikšmingą įvy
ki, jog IRO oficialiai jau yra pri
pažinusi LTB ir ryšiams tarp 
abiejų institucijų palaikyti pa
skirtas oficialus ryšininkas A. 
Kalvaitis. Be to, pažymėjo, jog 
valiutos reforma . L.T.B-ei nepa
darė didelių nuostolių.

Apie LTB finansinę būklę da
rydamas išsamų pranešimą ižd. 
Šlepetys, tarp kitko pažymėjo,

nustatyti 3 nariai.
Ryšium su tuo, kad IRO pir

miausia likviduoja savo apygar
das šiaurinėj vakarinės Vokieti
jos dalyje, LTB Centro būstinė 
nutarta perkelti iš Hanau į Muen- 
čheną (Lamonstr. 21).

Baigiantis LTB Tarybos suva
žiavimui, priimta keletas rezoliu
cijų, kuriomis pabrėžti šie daly
kai: 1. Rūpintis kiek galint tiks
liau išrinkti pajamų mokesčius 
nuo dirbančiųjų algų ir versli
ninkų pajamų. Neklaužadų mo
kėtojų sąrašai prašomi prisiųsti 
Centrui. Emigruojančių pinigi
niams depozitams perimti ben
druomenės žinion rūpintis gauti 
Įgaliojimą. 2. Emigravusieji turi 
jausti pareigą parūpinti emigra
cijos garantijų neturintiems ir 
teikti įmanomą pagalbą pasilie
kantiems bei negalintiems emi
gruoti. 3. Reiškiamas griežtas

Lietuviu dovana kard. F. Spelimanui
NEW YORKO UOSTE NUVYKĘ TREMTINIAI PERDAVĖ KARDI

NOLUI DAILIĄ VAZĄ, PAPUOŠTĄ BUDINGOMIS FIGŪROMIS

Balandžio 27 d. atvykusieji lai
vu „General M. L. Hersey" lietu
viai tremtiniai (230) iškilmingai 
įteikė tremtinių dovaną, gražiai su
kurtą vazą, Jo Eminencijai Kar
dinolui Francis Spellman.

Įteikimo iškilmės įvyko U. S. 
Lines krantinėje, West 23rd St., 
New York. Kardinolas F. Spellman, 
negalėdamas pats dalyvauti do
vanos priėmime, nes buvo vysku
pų konferencijoje Vašingtone, at
siuntė atstovus — vyskupą Ryan 
ir savo asmens sekretorių pralotą 
Murphy.

Įteikiant vazą, kartu buvo įteik-

ir jo žmonos, dailiai atrodo. Ji su
kurta lietuviško stiliaus su cha
rakteringomis bareljefinėmis figū
romis vaizduojančiomis mūsų tau
tos būseną. Viena figūra vaizduo
ja Kristų, rūpintojėlio pavidalo, 
kuris susimąstęs kenčia dėl žmo
nių nedorybių ir skriaudų, vyk
stančių dabar persekiojamoje Lie
tuvoje. Kita figūra vaizduoja Dievo 
Motiną, laikančią ant savo rankų 
nuimtą nuo kryžiaus Kristų. Jos 
skausmą dailininkas pavaizduoja 
kardais perverta širdimi, prisilai* 
kydamas senoviškų lietuviškų mo
tyvų. Trečioji figūra yra Šventas

KO PIRMIAUSIA KLAUSIA 
AMERIKIEČIAI

Jei jūs pateksite į JAV, jūsų 
giminės, pažįstami, tautiečiai, kai
mynai ir kiekvienas amerikonas 
po pirmojo „Sveiks!" arba „Halio" 
paklaus, kaip jums patinka šis 
kraštas. Mane per pirmąjį mėnesį 
yra klausę mažiausiai 50 kartų. 
Nuoširdžiai prisipažįstant, per pir
mąsias dienas arba savaites tikros 
nuomonės apie šį kraštą ir jo pati
kimą arba ne — nesusidarysi. Bet 
taip atsakęs arba amerikonui su
abejojęs padarytum didelę klaidą. 
Kaip tikram lietuviai malonu gir
dėti gražų žodį apie Lietuvą, taip 
ir amerikonui girk jo kraštą, jei 
iš pat pradžių nori įsigyti nuošir
džių draugų.

Jau New Yorko — Bostono trau
kiny man vienas amerikonas, gero 
linkėdamas, perspėjo: — Tamsta 
būk atsargus Amerikoj! Žinok, kad 
devyni šio krašto gyventojai už 
atvirumą ir nuoširdumą tuo pačiu 
atsimokės, bet dešimtasis gali skau
džiai apvilti! K. D.

16 milijonu nariu
jog lig šiol pavykę suvesti galą 
su galu, tačiau finansinė būklė 
sunkėjant!, ypač dėl to, kad dir
bantieji bendruomenės nariai 
vengia mokėti pajamų mokestį. 
Būdinga esą, kad to mokesčio ne
moka daugiausia tie, kurie gauna 
didesnes ■algas.

Iš Centro Komiteto pranešimo 
paaiškėjo, jog LTB Teismas vi
sas pateiktas ligi šiol bylas yra 
išsprendęs, spręstinų nelikę, o jo 
nariai jau emigravę. LTB santy
kiai su kitų tautybių bendruome
nėmis esą sklandus. Propagandos 
reikalas plęčiamas, nors iš kolo
nijų lauktųjų propagandinių do
vanų mažokai tesulaukta. Šiuo 
metu Centro Komiteto svarbiau
sias rūpestis — rasti pagalbos 
priemonių tiems lietuviams trem
tiniams, kurie negalės emigruoti 
ir liks Vokietijoje. Tokių, kaip 
spėjama, būsią apie 8.000.

Pavyzdingai parengtą Kontro
lės Komisijos pranešimą padarė 
Dr. B. Kalvaitis, konstatuoda
mas, jog LTB Centro Komiteto

protestas prieš Maskvos melagin
gą propagandą, kad tremtinių 
stovyklose varoma tariamoji

Kanadoje bėda 
su butais

Kanadoj nuvažiavusiems būna 
nelengva susirasti butą. Jų stinga 
ir labai brangūs. Darbininkas re
tai teuždirba daugiau kaip 30 dol. 
per savaitę, o už butelį reikia mo
kėti 60—70 dol. per mėnesį. Visi 
sako, kad norma turėtų būti vie
nos savaitės uždarbis, bet ką dary
si, kad nėra kitaip. Yra ir pigių 
butų, būtent, senuose namuose, 
kurių nuomos kėlimas uždraustas, 
bet jų niekad nėra tuščių. O jei 
pasitaiko, tai įėjimas apsunkinamas 
įvairiomis sąlygomis, — dažniau
siai tenka nupirkti baldus, papras
tai keletą aplaužytų baldelių, už
mokant bent 5—10 kartus bran
gesnę kainą. Nesutiksi baldų pirk
ti, neišnomuos buto. A. Š.

tas ir mūsų dailininko V. Vijeikio 
meniškai pagamintas adresas, kuri
ame pareikštas kardinolui ir per jį 
katalikų vyskupams ir visiems 
Amerikos katalikams didelis dėkin
gumas už tėvišką paramą, globą ir 
rūpinimąsi lietuviais tremtiniais.

Iškilmėje dalyvavo taip pat 
BALF-o pirmininkas kun. Dr. J. B. 
Končius ir atvykusiųjų tremtinių’ 
atstovai, iš kurių Valerija Bar- 
mienė, buvusi kun. Dr. J. B. Kon
čiaus mokinė, pasakė pritaikytą 
žodį tremtinių vardu angliškai, pa
dėkodama už parodytą lietuviams 
gailestingumą tiek esant jiems 
tremtyje, tiek kelionės met”, tiek 
atvykus į Ameriką.

Įteiktoji vaza, padaryta mūsų 
tremtinių dailininkų Marčiulionio

Jurgis ant arklio, duriantis kalavi
ju slibiną. Šventas Jurgis yra lie
tuvių tautos mylimas šventasis, jo 
pavyzdžiu sekdami lietuviai kovo
jo ir tebekovoja su gausingais 
priešais dėl savo tautos laisvės ir 
nepriklausomybės, tikėdami, kad 
gėris, pagaliau, nugalės piktą. Ket
virtoji figūra vaizduoja mūsų Šven
tąjį Kazimierą, Lietuvos Karalaitį 
ir Patroną. Jo šventę, kovo 4 d., 
lietuviai pamaldžiai švenčia ir 
meldžiasi, prašydami. Jo užtarymo, 
paguodos ir sustiprinimo nelygioje 
kovoje dėl savo Tėvynės laisvės. 
Vazos viršelis baigiasi Šventosios 
Dvasios figūra.

Ant vazos padarytas užrašas: 
„His Eminence Francis Cardinal 
Spellman, grateful Lithuanians".

Laiškai iš kelionių
Jau nuvažiavęs į JAV Kaz. Dau- Na, vaistai savo eile, o liga savo, 

gėla rašo: Mano geresnioji pusė ėmė vaistų,
DEL KO SERGAMA JUROS LIGA.net valgykloj dietos paisė ir, vis- 

tik, kapituliavo. Aš — padvigubinau 
davinius ir išsilaikiau. Vaikai ser
ga taip pat, bet daug lengvesne 
forma“.

Lietuviai Valencijoje (Venecueloje)

JAV profesinės sąjungos skai
čiuoja 16 mil. narių, iš kurių 7,2 
mil. priklauso AFL (American 
Federation of Labour), 6,5 mil. — 
C JO (Congress of Industrial Or
ganization) ir 2,5 mil. darbininkų 
nepriklausomoms prof, sąjun
goms.

Amerikos prof, sąjungų gyve
nimo bazę sudaro vietinės or
ganizacijos, kurios yra prisidė
jusios prie AFL *ir CJO. Tenai 
yra 60—70.000 vietinių prof, są
jungų, kurios savo ruožtu susi
jungusios į 197 įvairių prof, są
jungų grupių. Iš tų grupių 107 
priklauso AFL, 37 — CJO, o 55 
grupės yra savarankiškos. (DNZ)

ANTIKOMUNISTAS NR. 1
JAV teisingumo ministeris T. 

Clark „antikomunistu Nr. 1“ pa
vadino prez. Trumaną. Clark pa
sakė, jog niekas taip veiksmingai 
nepastoja kelio komunizmo bro- 
vimuisi į Ameriką ir pasaulį, 
kaip kad Trumanas. (DNZ)

spausdintas žinių biuletenis anglų 
ir vokiečių kalbomis, kurio išėjo 
8 numeriai „M.M." vardu (pagal 
laivo pavadinimą). Biuletenį tvar
kė ir leido A. ir O. Saulaičiai ir L.
Valiukas".

Plaukdamas Australijon, nuo Cei- 
lono salos J. Stepanas rašo:
KO STINGA TARP AUGSBURGO 

IR NEAPOLIO
„Po pietų — turiu galvoj laikro

dį, o ne valgį — pradėjom artėti 
prie Neapolio. Apie pusę antros 
sustojome 16 km nuo to miesto 
Aversos stotyje. Čia mus išlaipina 
ir nugabena į kaimo buv. karei
vines. Alkanus, išvargusius ir savo 
nuosavu kailiu įsitikinusius, kad,

„Laivui dar nepasiekus Vokiečių 
jūros, atsiranda pirmieji sergą jū
ros liga. Jų, paprastai, nedaug. Tai 
yra sugestijos ligoniai, kurie pra
deda sirgti sužinoję, kad laivas 
nutolo nuo kranto. Tai, dažniau
siai, dailiosios lyties atstovės rei
kalingos bendrakeleivių užuojau
tos ir globos. .. _ , .

Praplaukus Doverį, kai kanalas P61?“™?’ Pada«me taįP' sla . va,™ ... ..... —-------------- -------- --------- -----
? td™.S“S'n °.Vane >eS .‘I " v“““'" Yorki»- Kas meilausią, kad lietu- vykstant iš Vokietijos Į Neapoli,

to g. ’o—YO pro- jjY 'r T,o*'”'ą v-aj šiame laive sudarė daugumą, nepakanka IRO globos ir būtina su

LIETUVIAI VYRAUJA LAIVEmas, gerumas neapsakytas! Neša 
viską glėbiais, duoda, darbą su-

,.Paskutinį vakarą arba kelionei ieško. Kiekvienas klausia, kaip tu 
besibaigiant įprasta padėkoti kapi- gyveni, ar jau turi darbą, ar turi 
tonui ir laivo įgulai uz laimingą „moter, ir boisą ir kt. Laba, meg- Bramerhaven su maždaug 850 DP,

„„ .... nuoširdžius ir nerafinuotus gegužės d rytą pasiekė New

Baigiantis kelionei įprasta ...
„Amerikiečių kariuomenės trans

portinis laivas —Marine Marlin", 
išplaukęs gegužės 8 d. 16 vai. iš

pradeda vėl platėti, dažnai pajau
damas šoninis laivo supimas. Lai-* 
vas plaukia bangų nugaromis, 
jau atsiranda pirmieji t___
ligoniai. Valgykla ištuštėja. Vieni 
negali valgyti, kiti dėl atsargos 
prisilaiko.

Pagaliau, kai vėjas bangas pra- kT , . • -
deda risti maždaug 10- čia balų, Nesen,a‘ nuk,lęs • JAV R- ZaIul,as bet'..aple ir apie DP, uz- S[ Raštikis su ponia, solistė P. taip pat kieta, kaip ir ant suolo,
jūros liga pačiupinėja ir neutra- raso: jaučia visus. Dovanų mėgsta at- Bičkienė su Vyru, Dr. med. Maciu- be to, ne visados Jvaru. Visa tai
liuosius - neapsisprendusius. Pasi- PAKLIUVAU Į MAŽĄ MIESTELĮ nesu, kūnas priimt. pavaloma . nas su šeima, „Minties“ redak- labai pravartu kelionėje ir nedraų- 
lieka tik ignorantai. „Aš pakliuvau į mažą miestelį. Pries savaitę pasiekęs New Yor- torius St. Kalvaitis ir kt. Kelionės džiama. Važiuojam, mat,

Kaip vaistai? — paklausite. — Čia lietuvių nuoširdumas, duosnu- ko uostą L. Valiukas rašo: metu buvo leidžiamas rotatorium Ameriką, o tik į Australiją

giausių metų". Po to gi laisva pro- ponų, nes jie, girdi, ir Lietuvą bol- šiame )ajve daugumą, nepakanka IRO globos ir būtina su
ris Čia Srama ant denio- Akardeonas ir ševikams atidavę. Yra labai pnmi- Ju buvo 242 a kuri 237 kata. savimi pasiimti ne Hk indą karai 
tikrieji graži iietuviškoji daina. Nustemba tyvių pažiūrų apie Lietuvą, bet yra )jk 3 musolmonai ir 2 protestan- įsipilti, bet ir cukraus jai pasisal- 

tai. Lenkų buvo 235, žydų 190 — dyti; ne tik peilį duonai atsiriekti, 
daugiausia iš Lenkijos ir 9 iš Lietu- bet ir lašinių bryzą ir kitkokio 
vos; latvių 72, estų 36 ir kt. Su maisto bent porai dienų. Reikia ir

laivo įgula, išgirdusi mūsų dainas, ir pažangesnių. Daugiausia patrio- 
kitų tautybių emigrantai nutyla ir tai ir gerai lietuviškai kalba. Tik 
visi susiburia ratu aplink mus”. jų vaikai dažnai menkai bemoka

lietuviškai Mėgsta užeiti pasikal- §iuo transportu jav pasiekė gen. dekučio pasikloti, nes ant grindų 
Neseniai nukilęs į JAV R. Zalubas beti apie Lietuvą ir apie DP, uz- _ . ....................... . .
rašo: jaučia visus. Dovanų mėgsta at-
PAKLIUVAU Į MAŽĄ MIESTELĮ nešti, kurias priimti privaloma".

„Aš pakliuvau į mažą miestelį. ne
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KOKS LIKIMAS LAUKIA LIETUVIU TAUTOS?
MŪSŲ SPEC. BENDRADARBIO PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOJ GYVENANČIU PROF. K. PAKŠTU

Prof. dr. Kazys Pakštas nepriklausomybės laikais Lietuvoj buvo žinomas 
ne tik kaip mokslininkas, bet ir kaip visuomenininkas. Dėl savo originalių 
minčių ir drąsių projektų Jis turėjo daug gerbėjų. Dėl to šiuo sunkiu lie
tuvių tautai metu ne vienas Jo pasigenda ir mielai norėtų patirti, ką vienu 
ar kitu klausimu Jis galvoja.

Prof. K. Pakštas iš Lietuvos išvyko dar prieš pirmą bolševikų okupaciją. 
Tuo metu Jis buvo pakviestas skaityti Kalifornijos universitete Los Ange
lėj paskaitų ciklą. Bebūnant jam JAV, prasidėjo karas, ir taip Jis ten 
pasiliko.

Šiuo metu prof. K. Pakštas gyvena Santa Monicoj, Kalifornijoje. Namas, 
kuriame jis gyvena, stovi visai ant Pacifico kranto, ir pro jo langą gražiai 
matyti tas milžiniškas okeanas. Namas — vila priklauso B. Starkienei, kuri 
J| pavadino „Palanga“. Tai vienintelis lietuviams priklausąs namas šioj 
garsioj JAV vietovėj. Pravažiuojąs lietuvis su nustebimu pamato didoką 
iškabą „Palanga“. Profesorius yra įsikūręs kukliame kambarėly, kurio 
visos sienos nukabinėtos įvairiais žemėlapiais bei diagramomis. Matyti pas 
j| ir tremty (Vokietijoje) išleistų žemėlapių bei knygų.

Nors profesorius neseniai turėjo sunkią operaciją, šiuo metu jis gerai 
jaučiasi. Gyvai domisi lietuvių gyvenimo problemomis ir seka jų veiklą 
tiek Amerikoje, tiek kituose kraštuose. Paprašytas pasidalyti mintimis su 
..Žiburių“ skaitytojais, jis maloniai sutiko ir atsakė į jam iškeltus klau
simus.

— Ar pavyks’ sovietams išnai
kinti lietuvių tautą?

— Lietuvių tautą sovietai nai
kina pagal moksliškai sudarytą 
planą. Išrenkamas kiekvienas at
sparesnis ar mokytesnis ir jis su
naikinamas. Tokio naikinimo dar 
nebuvo žmonijos istorijoje. Tai 
gerai organizuotas žiaurumas. Iki 
šiol sovietai išnaikino penkias 
tautas. Jos yra Kaspijos ir Juod- 
mario baseinuose. Jų visų bendras 
gyventojų skaičius 4 milijonai. Ko
kiu tempu naikinama lietuvių tau
ta, mes nežinom. Bet jei sovietai 
turės pakankamai laiko, tai trys 
baltų tautos bus išnaikintos. Kad 
šios tautos dvasiškai nebeegzistuo
tų, nėra reikalo sunaikinti jas iki 
paskutinio žmogaus; užtenka, kad 
lietuviai ■ kaimuose ir miestuose 
nebesudarys daugumos.

Sovietai Pabaltijy vykdo strate
ginę kolonizaciją. Si kolonizacija 
buvo vykdoma visose sovietų res
publikose, o dabar ypatingas dė
mesys atkreiptas į pakraščių bei 
pamarių respublikas. Pirmas pavyz
dys — Karelų respublika. Karelų 
jau nebėra. Jų beliko tik vardas 
su suomiškos pavardės prezidentu.

Čia Profesorius atkreipia mano 
dėmesį į ant sienos kabančią dia
gramą, kurioj grafiniu būdu pavaiz
duota, kaip sovietai kolonizuoda
mi naikino savo pavergtas tautas 
iki 1940 metų. Jš čia matyti, kad 
iki to laiko sovietų įkurdinti ko
lonistai Gudijoj sudarė 8 %, Ukrai
noj — 10 %', Krymo resp. — 43 %, 
totorių — 45 %, Buriat-Mongolų — 
53 % ir kt.

— Koks likimas laukia lietuvių, 
ištremtųjų į Sibirą?

— Jų mirtingumas siekia apie 
20 % per metus. Todėl jei Rusija 
būtų sumušta kare ir dar.greit, tai 
mažai kas grįš iš Sibiro, o kurie 
grįš, tie bus paliegę.

Mano manymu, sovietai daugiau

sia naikina Vakarų kultūros tautas
— lietuvius, latvius, estus. Jie nori, 
visas .savo pavergtas tautas suly
ginti. Tam tikslui reikia numušti 
socialinį lygį tų tautų, kurios yra 
pranašesnės. Ištremdami baltiečius
į koncentracijos stovyklas, sovie
tai nori sunaikinti jų pranašumą ir 
tuo sudaryti progą prisivyti atsi
likusioms tautoms.

Lietuviškoji spauda šneka apie 
Lietuvą kaip Rytų Europos šalį. Tai 
mums yra lajiai kenksminga. Eili
nis amerikietis, išgirdęs, kad Lie
tuva yra Rytų Europos, tuoj pa
manys, kad mes esam artimi Rusi
jai tiek savo kalba, tiek religija :r 
p. Man važinėjant su prakalbomis 
po JAV, amerikiečiai nustemba iš
girdę, kad lietuviai nėra provosla- 
vai. Iš tikrųjų Europos geografinis 
centras yra Lietuvoj apie Eišiškes
— Rodūnę.' Kultūriškai Europos 
centro nėra. Yra tiktai Vakarų ir 
Rytų Europa. Lietuva yra aiškiai 
Vakarų Europos šalis, pamilusi 
laisvas institucijas, privačią ini
ciatyvą, nediriguojamą dinamizmą. 
Visų šių vertybių turi gana dide
lėm porcijom.

— Kaip žiūrite į lietuvių tremti
nių likimą?

— Visada buvau šalininkas kom
paktinės kolonizacijos, kad būtų 
galima išlaikyti tautos likučius; 
bet tai yra neįmanoma neturtingai 
tautai. Jei mes būtume nors tiek 
turtingi, kaip žydai, tai būtume 
galėję kolnizuotis Afrikoje. Tuo
met būtų buvę galima įkurti pas
tovų lietuvių centrą. 1928 m. ap
skaičiavau, kad JAV — se per me
tus išmiršta (fiziškai) apie 2 %* lie
tuvių. Prieaauglio J5\V lietuviai 
neturi. Tas patę bus ir su naujai 
atvykusiais. Jei duosim ilgą ter
miną, tai ir jie nutautės. Paste
bėjau, kad nuo 1940 m. atvykstąs 
jaunimas sudarė mišrias šeimas. 
Jie turi būti nurašyti jau į nuosto- 

liūs. Ir tai vaikai labai žymių lie
tuvių.

Tautiniu požiūriu laikau sauges
nėmis tas šalis, kuriose gyvena 
kelios tautos, pvz., Pietų Afrika (afri- 
kansai ir anglai), Kanada (prancū
zai ir britai). Tokiose šalyse būna 
daugiau progų sukurti savų mo
kyklų ir parapijų, nes tos šalys 
yra polikultūrinės. Monokultūrinės 
šalys (JAV, Australija) sudaro 
stiprias sąlygas nutautinimui ir ne
duoda progų atsikvėpti. Lotynų 
Amerika taip pat nėra "tinkama 
kultūrinės laisvės atžvilgiu. Mano
supratimu, tie, kurie nenorės ar 
negalės grįžti Lietuvon, turi įsi
siurbti į žemę kaip ūkininkai ir su
sispiesti vienon vieton. Taip pat 
kiekvienas lietuvis turi siekti įsi
gyti britų pilietybę, kad galėtų 
plačiau pajudėti. Susibūrimo gali
mybių geriausia yra rasti britų 
imperijos ribose. JAV-se nėra ne
apgyventų vietų. Mano nuomone, 
geriausiaė lietuviams burtis Pietų 
Afrikoj, tačiau, neturint pinigų 
nieko nebus galima pasiekti. Re 
tai kur bus galima įsikurti netu
rint 10.000 dol.

— Ar manot, kad dabartinių 
tremtinių perkėlimą iš Vokietijos 
galima pakreipti kolonizacijos 
prasme?

Dabar nebegalima. Vėliau, kurie 
spės prieš savo nublukimą įsigyti 
britų piliety ę ir susidėti turto, ir 
jei keli tūkstančiai pajus norą kar
tu gyventi, kad išlaikytų lietuviš
kumą, tada gali prasidėti aglome- 
racijos procesas. Tas procesas ne
palies daugumos, nes visada at
siras didesnis skaičius, kurie ne
teiks pirmenybės tautinėms verty
bėms ir nedarys logiškų išvadų.

Įdomų šiuo atžvilgiu bandymą 
yra darę ukrainiečiai. Jų kunigas, 
gyvenęs prieš 60 metų Pensilvani
joj ir pastebėjęs ukrainiečių nu- 
tautimą, metė' šūkį — užsidirbti 
pinigų ir bėgt į V. Kanada įkurti 
savo koloniją. Ir ukrainiečiai tokią 
savo koloniją įkūrė, ir dabar ten 
gyvena apie 300.000 ukrainiečių; 
tačiau jiems nepavyko susiburti 
vienoj vietoj, įsikūrė keliose. Lie
tuviai tokio bandymo nėra ėmęsi. 
Lenkai tai bandė ir šiuo metu 
J.A.V.-se yra net trys Vilniai. Tie
sa, šie lenkų įsteigti miestai nu
tautėjo, tačiau jie į JAV žemėlapį 
įėjo. Pietų Afrikoj yra įkurtas Mė
mei. Jį įkūrė vokiečiai.

—Kaip būtų galima sulaikyti lie
tuvių nutautimą?

— Sulaikyti neįmanoma, galima

Prof K. Pakš*as, New YorkoMetropolitain operos solistė 
lietuvaite P o 1 y n a S t o s k a (vidury) ir B. S t a r k i e n ė. 

aktyvių lietuvių veikėja Los Angelėj.

tik sumažinti spartumą. Labai svar
bu yra sulietuvinti mokyklas. Rei
kėtų jose padidinti lituanistinius 
dalykus, o jų mokytojams suruošti 
lituanistikos kursų. Dabar gatvėj, 
koridoriuose mokytojai su vaikais 
kalbasi angliškai. Tai pakeisti nėra 
lengva.

— Kaip Profesorius žiūrite Į Bal
tijos tautų bendradarbiavimą? Ko
kia forma jis ateity turėtų reikštis?

— Baltijos valstybių federacija 
yra naudinga. Aš už ją visuomet 
stovėjau, ir mano nuomonė nepasi
keitė. Tačiau šių dienų aplinky
bėmis ji didžiųjų klausimų neiš
spręs, nes reikia daug didesnės 
federacijos su 100 milijonų gyven
tojų. Šiuo metu daugiau remčiau 
federaciją, kurią turėtų sudaryti 
keliolika Vidurio Europos tautų. 

Šiai idėjai propoguoti turėtų būti 
sudaryti federaliniai klubai J.A.V.- 
se ir D. Britanijoj. Jie taip pat turė
tų sudaryti federacijos konstituci
jos projektą, numatyti būdus 
spręsti teritoriniams ginčams. Šie 
klubai turėtų atidaryti stambų 
bendrą biurą J.A.V.-se ir leisti žur
nalą anglų kalba. Mano argumen
tas toks, kad kai Vidurio Europa 
organizuosis, tai mes galim būti 
užmiršti. Ir yra pavojus būti už
mirštiems. Ginant savo reikalus, 
viena valstybė niekad tiek neiš
rėks, kiek visos kartu. Jei mes 
neišnaudosim šių galimybių, tai 
padarysim nusikaltimą žaisdami 
savo ateitimi.

— Ar Ponas Profesorius, kalbė
damas apie Vidurio Europos fe-

(Perkelta į 4 pusi.)

(3) Paulius Jurkus

VIENO AUKSINO ISTORIJA
PAS PIETRO, ITALIJOS 

DAILININKĄ
Kai miesto laikrodžiai mušė 

kažkokią valandą, mus paėmė ir 
išnešė. Praėjo koks pusvalandis, 
ir mus pažėrė ant aukšto staliu
ko. Nustebęs dairiausi į dar ne
žinomą ir nepatirtą pasaulį.

Rožinė pavakario šviesa lie
josi (vidun pro erdvius langus. 
Čiuožė ji tamsiomis sienos dra
perijomis, auksinėmis atbrailo
mis ir virpėdama glamonėjo po 
visą kambarį išsklidusias statu
las. Tarytum dalindamos savo 
turtus, kėlė jos baltas rankas, 
kuriose nešė vaisių kekes. Lyg 
norėdamos išskristi pro langus, 
stiepėsi jos aukštyn, sviedė savo 
drabužius į šalį ir žvelgė į to
lius, kur ndko paskutinieji rudens 
vaisiai.

Salia tų neramių statulų gru
pavosi angeliukų ir faunų bū
riai. Nerūpestingai išdykaudami 
įgriuvo jie į draperijas ir bučia
vosi. Ir seni vienuoliai, kurie visą 

laiką gręžėsi nuo džiaugsmo, čia 
šypsodamiesi žiūrėjo į savo tur
tingus drabužius.

Buvo dar ir raitelių, kurie, iš
kėlę jietis, tramdė žirgus, karia
vo su piktais slibinais ir iš įvai
rių mūšių nešė pergalės vėliavas.

Žvalgiausi apsvaigęs ir nuste
bęs: kur esu?

— Sinjore Pietro, ponas vai
vada jums ir jūsų draugams dai
lininkams siunčia pinigų už jūsų 
darbus.

— O, bene, bene! — šūktelėjo 
jis prie dirbamos statulėlės ir vi
sai į mus neatsigręžė.

Dabar man buvo aišku: pate
kau pas italus dailininkus, kurie 
puošia Vilniaus bažnyčias ir rū
mus.

Mano draugai ir čia nė kuo 
nesidomėjo ir ramūs snūduriavo. 
Aš svajojau, kad nuo dabar pra
sidės mano tikrasis gyvenimas. 
Pirma buvau skurdžių tarpe, o 
dabar šie, kurie gali sukurti to

kius dalykus, tikrai mane supras 
ir įvertins.
' Aš pamatysiu tą gražią sta
tomą bažnyčią, apie kurią girdė
jau būdamas pas pirklį. Pereisiu 
su dailininkais visus miesto pa- 
locius, 'sėdėsiu už visų kilmingų 
stalų, kur dalyvaus valstybė? 
kancleris, vaivados, hetmonai, 
vyskupai, vienuolyno viršininkai 
ir svetimų žemių pasiuntiniai. 
Girdėsiu, kaip jie kalbės apie 
didelius menininkų kūrinius. Sa
vo kalbose jie taip pat prisimins 
ir karus, totorių antplūdžius, vi
sas nelaimes ir visus džiaugs
mus.

Taip kas vakaras prie daugel 
žvakių šviesos apsups rateliai 
šiuos dailininkus, apie kuriuos 
mieste tiek daug kalbama.

Ir dar daugiau aš svajojau. 
Svajojau, kad su jais keliausiu į 
pasaulį, pamatysiu Italijos kal
nus, miestus, saulėtas gatves ir 
marmuro bažnyčias. Aš būsiu su 
jais jų sunkiose valandose ir su
darysiu galimybes, kad jie su
kurtų pačius geriausius savo kū
rinius. Aš kalbėsiu jų spalvomis. 
Niekas nežinos, kad tik aš sutei
kiau tas sąlygas, kuriose gimė 

naujos madonos, naujos pietos, 
nuo kurių žmonės negali akių 
atitraukti.

Tačiau mane stebino viena: ko 
ponas Pietro nekreipia jokio dė
mesio į mus. Jis dirbo ir dirbo 
įsikniaubęs. Retkarčiais pakilda
vo nuo savo darbo ir vaikščioda
vo tarp statulų, čia sustojusių 
menueto . ar sarabandės šokiui, 
tarp išmėtytų popierių, kur bu
vo nupiešta dar tūkstančiai kitų 
figūrų. Kažko jieškodamas aki
mis, žvelgdavo į gatvę ir vėl grįž
davo prie senųjų veidų.

Iš lipdomo molio ryškėjo gal
velė su skarelės klotetim, plaukų 
juostom ir mažom juoko duobe
lėm skruostuose.

Staiga į studiją įgriuvo kiti 
trys jo draugai.

— Sinjore Pietro, užteks šiai 
dienai! — šaukė jie ir spietėsi 
prie naujo darbo.

— Užteks! Nesiseka! Kažko dar 
trūksta!

Valandėlę dailininkai žiūrėjo į 
statulėlę, atsitraukė ir prisi
merkė.

— Jai trūksta dar poros bruo
želių, kurie išreikštų jos paslap
tingą charakterį.

— Taip. Tai jaučiu, bet jos se
nai nebematau ir tų bruoželių 
negaliu pagauti. Ak! — staiga jis 
sušuko, — šiandien rugsėjo 10. 
Ji paskutini kartą man kalbėjo, 
kad šiandien, kai skambins va
kariniai varpai, ateičiau į kate
dros aikštę.

— Būtinai!
— Mes ją sutiksime!
— O aš. bičiuliai, toks išsiblaš

kęs. Pinigų gavome!
Visi susirinko prie staliuko, kur 

buvom pažerti. Mano žvilgesys 
patraukė sinjoro Pietro akis. Pa
ėmė mane.

— Gražus pinigas! Ir kur tokį 
padėti? ... Kad būčiau turtingas, 
bičiuliai, sinjorina būtų mano.

Pietro, imk visus pinigus su 
savim ir eime. Tu kalbėk jai, kad 
turi Italijoje pilį ir daug daug 
pinigų...

—Sakote — kalbėti... Eime, o 
gal...

Sinjoras Pietro susipylė pini
gus į maišelį ir su draugais išėjo.

Susijaudinęs drebėjau ir budinau 
savo draugus. Štai, ateina valan
da, kada mes turime parodyti visą 
savo grožį ir galią. Jei mes nega
lėsime pasireikšti šių dalininkų
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deraciją, turite galvoj Intermari- 
umo sąjūdį?

— Vardai nesvarbu. Svarbu ati-

milijonus žmonių, gal ir pasaulį 
laimės.

— Ką Ponas Profesorius šiuo

v ___

Juliu Starka išlydint užiurin
tinkamas geografinis vienetas. Ee 
federacinio sąjūdžio labai proble
matiškas šių tautų išsilaisvinimas. 
Kai kurioms yra pavojus neatgauti 
nepriklausomybės, net jei Rusija 
būtų sumušta. Ukraina ir Gudija 
J.A.V.-se laikomos Rusijos dalimi 
ir po karo JAV gali norėti atsta
tyti vieną, didelę ir nedalomą Ru
siją. O jei nebus nepriklausomos 
Ukrainos, tai pavojus Europai iš 
Rusijos pusės visada pasiliks.

— Kaip Profesorius žiūrite Į 
pastaruoju metu spaudoj kilusi 
ginčą tarp lietuvių ir gudų teri- 
torialiniais klausimais?

— Aš šį ginčą nusakiau keliose 
savo knygose (pvz., Baltijos respu
blikų politinėj geografijoj). Rusai 
laiko gudus Rusijos dalimi. Todėl 
jei bus leista klausimą spręsti 
Maskvai, Lietuva to nebegaus, ką 
gavo 1920 metais. Gudai išmintin
giau padarytų, ieškodami kompro
misų, o ne siekdami Vilnaus ir.jo 
apylinkių. Tada jie turėtų ir lietu
vių paramą kovoj dėl savo nepri
klausomybės. Amerikiečių galvo
sena yra įstumta į didrusiškas vė
žes ir eina pagal carų nustatytas 
gaires. Tatai yra labai blogai gu
dams ir ukrainiečiams. Jie turėtų 
ieškoti pas bet kokį kaimyną pa
ramos, kad galėtų sugriauti rusų 
imperializmo stabą. Mūsų gi su
verenumą JAV pripažįsta ir būsi
mos konferencijos parodys, ar tas 
pripažinimas bus pastovus. Lietu
vių ir latvių balsas už Gudiją ir 
Ukrainą gali turėti šiokios tokios 
naudos. Mes esam šalininkai Gudi
jos ir Ukrainos nepriklausomybes, 
bet jei’ gudai eina prieš mus, tai 
mes turim dėl jų tylėti.

— Kaip vertinate bendrą pasau
linę padėtį?

— Didieji klausimai yra spren
džiami tik laikinai, t. y. jie nukeli
ami keleriems metams. Galima ti
kėti jų nukėlimui 10-15 metų. Kad 
dabartinė taika išsilaikytų ilgiau 
kaip 15 metų, nesu linkęs tikėti. 
Rusija sudaro pastovų pavoju net 
sumušta. Vienas tas faktas, kad 
Rusijos gyventojų skaičius didėja 
dukart greičiau, negu Vidurio Eu
ropos, sudaro taikai pavojų’. Dar 
šio amžiaus gale Rusija 1938 m. 
ribose gali pasiekti 400 milijonų 
gyventojų, o tai gali privesti prie 
eksplozijos. Rytai norės taiką išlai
kyti, bet varydami šaltąjį karą, 
taip pat norės kai ką laimėti. Dėl

metu veikiate, kokių planų turite?
— Mano planai kaip ir visų DP. 

Teisiškai esu tikras DP. Nesu 
tvirtai įsikūręs ir važinėju iš 
vienos darbovietės į kitą; pasibai
gus vienai sutarčiai ieškau kitos. 
Profesūros prigarmėjo į JAV jau 
karo pradžioj — apie 1000 žydų ir 
liberalų profesorių atvyko į JAV, 
o amerikiečių prieauglis taip pat 
didelis. Todėl gyvenu kaip su lo
terijos bilietu kišenėj. Kai kada 
išlošiu, kai kada ir pralošiu. — 
Turiu Darašęs angliškai apie Lietu
vos ribas (The Problem of Lithu
anian Boundaries (parašyta seniau, 
1943 m.), todėl jei išleisti, tai rei
kėtų pertaisyti. Esu parašęs apie 
Mažąją Lietuvą (The Problem of 
Lithuania Minor), kuri buvo hekto
grafuota (100 egz.). Esu pradėjęs 
rašyti lietuvių ir anglų kalba apie 
Lietuvos bylą (Case of Lithuania). 
Tai būtų lyg ir lietuvių tautos apo
logija, su daug argumentų, kurie 
svetimiems yra nežinomi, o lietu
vių tarpe nedaug kam žinomi. Kai 
leidėjų neturiu, tai knygą rašyti 
sustojau.

Trumpam vasaros semestrui ke
tinu išvažiuoti j Vakarų Kanados 
vieną universitetą, skaityti sovietų 
ekonominės geografijos kurso. 
Bendrai J.A.V.-se teko paskaityti 
apie 200 viešų paskaitų universite
tuose ir klubuose. Po tų paskaitų 
įvykdavo pasikalbėjimai ir paklau
simai, kuriais šiuo ar tuo būdu bu
vo išskiriami Baltijos tautų reika
lai. J. J.

KU-KLUX-KLAN TRAMDOMA
Žydams, katalikams ir ne

grams priešinga Amerikos orga
nizacija Ku-Klux-Klan patyrė 
smūgi. Atlantos miesto taryba, 
Gcorgijos valstijoj, uždraudė tos 
organizacijos nariams gatvėse ir 
viešose vietose dėvėti maskes 
ir gobtuvus. Nesilaikantieji to 
uždraudimo gaus sumokėti 200 
dol. ir 30 dienų arešto. (DNZ)

Daugelis menininkų jau paliko 
Vokietijos stovyklas, skirstydamie
si į įvairias pasaulio šalis. Štai 
susilaukė savo eilės ir Julius Star
ką, savo bičiūlių aprūpintas garan
tijomis į JAV.

J. Štarka — monopolinis Kauno 
Valstybinės Operos chormeisteris, 
dirbęs nuo pat josios įsikūrimo 
iki nelemtos antrosios raudonosios 
okupacijos, atidavęs jai geriausius 
savo gyvenimo metus, prisirišęs 
prie jos kaip prie savo šeimos, 
išugdęs josios chorą ir pamilęs jį 
kaip nuosavą kūdikį.

Atsiradęs tremtyje, jis negali 
pamiršti savo dirbto mielojo darbo. 
Jaučiasi lyg netekęs savo kūno da
lies. Todėl, kur apsistojęs, nors ir 
neilgam, jis stengiasi sulipdyti 
kad ir kasdieninio reikalingumo 
chorelius, kurie sekmadieniais pa
gieda per pamaldas, paženklina bū
dingesnes tautines ir bažnytines 
šventes.

Bet štai tremties gyvenimas pasi
daro kaip ir pastovesnis, susibūrus 
lietuviams stovyklose. Pagyvėja ir 
muzikinis gyvenimas. Ir J. Starkai 
švysteli viltis sukurti vyrų chorui. 
Dillingeno stovykla jam duoda šio
kių tokių galimybių šiam sumany
mui įvykdyti. Dideliu entuziazmu, 
nuoširdžiu rūpestingumu imasi J. 
Štarka naujo darbo. Savo ilgame
čiu patyrimu, nuosavais metodais, 
atkakliu menininko užsispyrimu 
kopia jis į sunkiai pasiekiamas vo
kalinio meno aukštumas. Nors te
turėdamas eilinę choro medžiagą, 
palyginti, per trumpą laiką jis’ pa
daro lankstų meninį vienetą, kurio 
meninis tobulumas tikrai vertas 
pasigėrėjimo. J. Štarkos vyrų cho
ras savo skambesio lengvumu, in
tonaciniu švarumu, balsų išlygini
mu, sodriu ir minkštu stiprumu, ža
vinčiu pianissimo gal būti kval - 
fikuojamas kaip profesionalinis 
pirmaeilis choras. Ir jei ko dar bū
tų buvę reikalautina iš šio choro,

IZ. VASILIŪNAS

tai tik didesnės repertuaro atran
kos. Su tokiom- aukštom kvali
fikacijom meninis vienetas turėjo 
imtis ir aukštesnio kultūrinio užda
vinio, nesilaikydamas prie dienos 
nuotaikų bei aplinkos diktuojamų 
sąlygų.

Bet neilgai teko J. Starkai dži
augtis savo nauju kūdikiu. Ne-

Julius Starka

gailestingi skryningai atima jam 
dešimtį geriausių balsų. Sunkiai 
pergyvena jis šį nuostolį. Sten
giasi dar dirbti su likučiais, bet 
netenka vilties atstatyti padėčiai. 
Viltis galutinai žūsta, pradėjus or
ganizuoti Darbo Kuopas, į kurias, 
sunkėjant stovykliniam gyvenimui, 
įsirašė nemažas ir jo choristų skai
čius. Ir taip choras, pasiekęs pro
fesionalinių kvalifikacijų, neturė
damas medžiaginio pagrindo, nebe
galėjo ilgiau išsilaikyti. Šio choro 
pasiektais meniniais laimėjimais J. 
Štarka įrašė į tremties muzikos 
istoriją garbingą lapą.

cijas. Tuo būdu J. Štarka yra su
kūręs daugel įvairių vokalinių 
kūrinių: bažnytinių ir pasaulinių, 
solinių ir chorams, individualio 
kūrybos ir liaudies melodijų, taip 
pat žinomų bažnytinių giesmių 
harmonizavimų. Nepamiršta jis nė 
moksleivių, specialiai jų chorui 
pritaikydamas liaudies dainių har
monizavimą. Daug kūrinių rado 
progos pademonstruoti su savo 
chorais, bet dar daugiau jų liko 
rankraščiuose, ypač solinių.

Savo kūryboje J. Štarka nuo
širdžiai eina prieškarinės mūsų 
kompozitorių kartos pėdomis: Nau
jalio. Sasnausko, Kačanausko, Šim
kaus. Kukli klasinė dainos forma, 
konsonansinė harmonija pasižy
minti nuolatine evoliucija su vis 
didesniu rafinuotumu, švelnus ly
rizmas melodikoje, melodingas bal
sų vedimas choriniuose veikaluose 
— tai būdingesnės žymės jo kūry
boje. Žodžius savo kūrybai jis 
renkasi iš mūsų tremties poezijos. 
Iš gana gausios jo kūrybos tebuvo 
išspausdinta tik „Adoramus te" — 
religinis kūrinys chorui, patekęs 
„Aiduose". Šešis jo kūrinius užsi
brėžė išleisti „Patria", bet ligi šiam 
laikui jie nepasirodė. Tuo būdu J. 
Štarkos, kaip ir kitų mūsų kompo
zitorių, kūryba turi pelėti nepato
giuose rankraščiuose, kuriems gre
sia ir žuvimo pavojai.

Kukliomis mintimis čia paženk
lindami J. Šarkos tremties meto 
veiklą, linkime jam laimingos ke
lionės užjūrin, laimingai tenai įsi
kurti, o labiausiai — sėkmės nau
jiems kūrybos darbams, kurie 
skleistų plačiajai Amerikos visuo
menei šviesius ir šiltus lietuviško
jo grožio spindulius.

Atsiusta paminėti
Popiežių Enciklikos. Paskutiniųjų 

popiežių enciklikų ir P. Pijaus XII

Lietuviu Kalbos Vadovo reikalu
Gerbiamiems Lietuvių Kalbos 

Vadovo prenumeratoriams prane
šu, kad jis jau spausdinamas ir 
kad po 4 mėnesių pasirodys iš 
spaudos.

Visais LKV prenumeratos, adresų 
pakeitimo ir informacijų reikalais 
prašau kreiptis į p. B. Gaidžiūną,

Kinijos verta Vokietijoj padaryti 
nuolaidų. Šiuo metu po Rusijos 
ideologine vėliava yra 700 mil. 
žmonių. Jiems sutvarkyti reikia

Goethestr. 22, (14b) Pfullingen b. 
Reutlingen.

Ta pačia proga raginu visus dar 
neužsiprenumeravusius tautiečius

daryti turėtų ypač visi išvykstan
tieji, kurie dažnai paskutinėm 
dienom niekais išleidžia daug pini
go, o šiaip neturi kad ir 10,— DM 
LKV. Užjūry kiekvienam lietuviu* 
LKV bus nepamainoma knyga.

Iš Vakarų Vokietijos lietuvių 
prenumeratos keliu surinkta be-

laiko. O kai sukonsoliduos tuo; LKV užsiprenumeruoti. Tai pa-

veik 10.000 DM, tačiau LKV iš- 
spaudimas atseis trigubai tiek.

Tad atsilikusieji paskubėkite 
LKV į talką!

iBet J. Štarka ne tik chormei
steris. Jis žinomas ir kaip vokali
nių kūrinių kompozitorius, ir kom
pozicija yra jo labiausiai pamėgtas 
dalykas. Deja, gyvenimas tiek jį 
apkrovė darbais, jog šiai sričiai te
galėjo skirti tik laisvalaikį. Kar
tūs tremties gyvenimo patyrimai 
verčia J. Starką ieškoti paguodos’ 
muzikinėje kūryboje. Nykštukų 
kambaryje gyvendamas, kur tarp
fortepiono ir lovoą beliko vietos 
tiktai taburetei (kėdžių tik retai 
kuriame kambaryje tepasitaiky
davo!), atsisėdęs prie fortepiono

kalbų rinkinys svarbesniais žmoni
jos viešojo gyvenimo klausimais. 
Spaudai paruošė vysk. Dr. V. Briz- 
gys, Kauno vyskupas aukzilijaras. 
Lux 1949, 630 psl.

Psalmių knyga. Lietuvių kalba 
su paaiškinimais, parūpino Dr. Juo
zapas Skvireckas, Kauno Arki
vyskupas Metropolitas, XXIX — 
521 psl. Išleido Lux — Stuttgarte.

Australijos Lietuvių Kalendorius

P. Gaučys tikrindavo savo muzikines inspira- hurst, N.S.W.

1949 metams. Išleido Australijos 
Lietuvių Katalikų Šv. Kazimiero 
Draugija ,150 Elizabeth Street, Syd
ney, N.S.W.; Migrant Centre, Bat-

kūriniuose, mes padarysime Pietro 
laimingą kaip žmogų. Jo mylima 
mergaitė nedvejojus atiduos jam 
savo ranką.

— Draugai, — kalbėjau visiems 
pinigams, — štai mes esame nau
dingi ir reikalingi. Sinjorą Pietro 
ir dar vieną merginą mes padary
sime laimingus.

Dailininkų plačios tamsios skry
bėlės su žaliom plunksnom, akso
minės raudonos kelnės ir batai su 
plačiomis aulų taurėmis traukė 
visų akis. Lydėjo juos iš gatvės į 
gatvę, sveikino lotyniškai ir itališ
kai, o jie vėl buvo valandėlei 
nerūpestingi, šypsodamiesi ir kle
gėdami atsakinėjo.

Saulė jau visai sviro į vakarus, ir 
jos spinduliai čiuožė stogais ir 
Neries kalvomis. Žibą miesto bok
štai lyg svajodami jvelgė į gat
veles ir siuntė varpų gaudesį.

Dailininkai ėjo, klausydamiesi 
varpų skambesio prisimindami Ita
lijos kalnuos ar šventajame Mieste 
paliktas bažnyčias.

Pasiekę katedros aikštę, jie nie
ko nerado. Prie durų stovėjo ke
lios karietos, papuoštos vainikais 
ir žiedais, o katedroje iškilmingai 
grojo vargonai.

Dailininkai valandėlę klausėsi 
šių džiaugsmingų balsų. Girdėjau 
kaip neramiai plakė Pietro širdis. 
Jam pasivaideno, kad už tų mūrų 
įvyksta vestuvės, kad štai pats 
Vilniaus vyskupas jį sutuokia . . . 
Jo akys džiaugsmingai sužibo.

— Bus gerai, — sukuždėjo drau
gai ir pradėjo į orą svaidyti savo 
skrybėles ir jas gaudyti. Bežaiz- 
dami jie nepastebėjo, kaip iš kate
dros išėjo vestuvių eisena.

Tuo metu išmesta į orą Pietro 
skrybėlė vartėsi kaip paukštė, 
sklendė ir ties jaunosios kojom nu
krito. Pietro pribėgo klegėdamas 
ir, kai norėjo pakelti skrybėlę, pa
matė jaunąją.

— Barbara! — sukuždėjo jis 
apstulpęs ir nežinodamas, ką da
ryti: ar lenktis skrybėlės, ar tuoj 
pat pasitraukti iš kelio.

Jaunoji gailiai į jį pasižiūrėjo. 
Veide sužydo skaistus raudonu
mas, lyg rožės žiedai ten skleistųsi. 
Ji norėjo kažką sakyti. Akimirkai 
veidų duobelės prisipildė saulės, ir 
pasirodė ta pati šypsena. Tačiau 
ties akim ji turėjo bruoželius, ktirie 
kalbėjo apie liūdesį ir ilgesį. Šalia 
jos stovėjo jaunasis, pasipuošęs 
brangiais drabužiais, užsikabinęs

ant kaklo brangakmenių grandi
nėlę, su kalaviju prie šono. Šaltai 
ir išdidžiai jis pažiūrėjo į dailinin
ką, į jo paprastą drabužį, iš ap
siausto kišenės ištraukė pinigų 
maišelį ir numetė prie Pietro kojų. 
Akimirkai jaunoji sudrebėjo, bet 
jos vyras paėmė ją už rankos ir 
vedėsi. Ji nuleido akis pasikėlė 
ilgą vestuvinį apsiaustą, aplenkė 
skrybėlę ir įlipo į karietą.

Jaučiau Pietro širdis daužėsi 
kaip erelis, narve uždarytas. Aš 
viską supratau. Tai toji laukiamoji 
ir mylimoji, kurios veidą jis lipdė 
savo'studijoje ir troško jos rankos.

Karieta nuvažiavo, o Pietro pasi
liko vienas bestovįs. Priėjo drau
gai ir žiūrėjo į numestą pinigų 
maišelį.

— Plėšikas! — kuždėjo draugai.
— Judo sidabriniai! — Pietro 

spyrė nuo savęs maišelį.
Katedros pasienyje būriavosi el

getos.
— Ei, jūs! — sušuko dailininkai, 

— pasiimkite tuos sidabrinius! — ir 
numetė jiems maišelį.

Pinigai biro pro skyles, krito 
skambėdami į aikštę ir sklido po 
dulkes. Elgetos metė ramentus, 
būriais puolė gaudyti pinigėlių,

virto vienas ant kito, ginčijosi, 
stumdėsi, barėsi.

— Cha, cha, cha — juokėsi dai
lininkai, o Pietro stovėjo aikšte
lėje, kaip paties iškalta marmuro 
statula. Jis nejautė nieko, kas de
dasi aplink. Draugai paėmė jo 
skrybėlę, vedėsi už rankos ir kal
bėjo:

— Eime, Pietro!
— Kur?
— Į smuklę, kad būtų lengviau ..
— Bet šitaip pažeminti!
— Mes neturime tiek pinigų.
— Pinigų? Štai pilnos kišenės! — 

jis ištraukė mūsų, maišelį. — Aš 
nekenčiu jų. Ne širdim, bet jais 
perka gyvenimą! — jo rankos su
spaudė mus. Drebėjom, kas atsitiks 
su mumis! — Į upę juos mesiu.

Draugai sulaikė jo ranką.
— Palik, Pietro, kas nuplaus, mū

sų rūpestį.
— Tik ne pinigas, o vynas... 

Gyvenimo aš trokštu, kaip ir visi 
žmonės.

— Deja, Pietro, mes nesame 
žmonės, mes dailininkai. Taip turi 
atsitikti, kad visi pro mus praeitų. 
Mūsų akys tada giliau mato, ran
kos geriau dirba.

— O, štai, kodėl ji kvietė mane 
ateiti į katedros aikštę šį vakarą. 
Ji norėjo man pasakyti, koks aš 
menkas, koks neturtingas. Ji no
rėjo parodyti savo brilijahtais apsi- 
sisagsčiusį jaunikį! Koks pažemini
mas, koks išjuokimas! Aš sudau
žysiu visas statulas, į kurias įdėjau 
jos liemenį, tą gražų ištekintą lie
menį, jos rankas, šypseną! Šitie 
darbai kalbėtų, kad mes buvome 
laimingi, o mes buvome skurdžiai, 
nes neturėjome pinigų laimei nusi
pirkti.

— Užteks, Pietro, užteks. Praeis 
visa, o statulų tu nesudaužysi. Ji 
ir atėjo pas tave, kad paliktų įam
žintą grožį ir tave sužeistų, kad 
dar labiau dirbtumei. Užteks ...

Jie įėjo į pirklių smuklę ir su
sėdo už stalo.

— Gražuole, vyno mums!
— Ir tabako!
— Ko geriausio! — šaukė daili

ninkai smuklės merginai.
Mergina išdėstė stiklus, pastatė 

bonkas, padėjo baltas, ilgais ko
tais pypkes ir porcelianinį puodą 
su tabaku.

(Bus daugiau)
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Saukiamas LLV 
konferencija ir kongresas

LLV Centro Valdybos pirminin
kas Mag. hist. Julijs Bračs LLV 
skyriams ir grupėms, nariams, lie
tuvių ir latvių veikėjams praneša, 
jog birželio 1 d. 12 vai. „Accu" 
baltiečių stovyklos salėje Hanno
ver — Stoecken šaukiama Latvių 
Lietuvių delegatų konferencija. Po 
konferencijos tą pačią dieną 16 
vai. vyks latvių — lietuvių kon
gresas, kuris svarstys lietuvių ir 
latvių bendrą ateitį tolimesnėje 
emigracijoje, vienybės darbo bruo
žus svetimose šalyse ir kitus svar
bius klausimus. Kongreso vyr. vyk
domasis komitetas visus delegatų 
konferencijos ir kongreso dalyvius 
taip pat kviečia dalyvauti tautų 
bendradarbiavimo kursuose, kuri
uos ruošia YMCA Training Centre 
Neustadt bei Hannover, birželio 
2—4 d.

Hannoverio „Accu" stovykla yra 
Garbsenerlandstr. 7 ir pasiekiama 
iš Hannoverio centrinės stoties su 
6 tramvajum iki galo ir tuomet 
su autobusu iki minėtos gatvės 
sustojimo vietos.

Moksleiviu Ateitininku šventė
Lietuvių gimnazijos Augsburge 

moksleivių ateitininkų prof. Pr. Do
vydaičio kuopai gegužės 15 d. su
kako 3 metai nuo įsikūrimo. Ta 
proga kuopa gegužės 22 d. suruošė 
šventę. Priešpiet šventė buvo pra
dėta pamaldomis, kurių metų buvę 
ir dabartiniai kuopos nariai priė
mė Sv. Komuniją.

15 vai. Hochfeldo kolnijos salėje 
įvyko iškilmingas posėdis, kurio 

■ metu keliolika kuopos narių kan
didatų davė ateitininkų pasižadėji
mą. Po atidaromosios kalbos į 
garbės prezidiumą pakviesti Atei- 

Sininku FedpKcįjos Tarybos narys 
5 ir kuopos vėliavos kūmas prof. Dr. 
j J. Meškauskas, ASS Centro Val
tį dybos narys ir kuopos dvasios 
P vadas kan. V. Zakarauskas, MAS 
i Dvasios Vadas kun. Patlaba, 
I p. J. Pažemeckas, ASS C V pir- 
r- mininkas Dr. A. Vasiliauskas, 
| MAS CV narys Pr. Joga, ko- 
I lonijos klebonas kun. Juozevi- 
Į čius, ASS CV narys Dr. Tumosienė 
Į ir kolonijos komiteto pirmininkas 
| ir gimnazijos vicedirektorius p. 
I Barkauskas. Po vėliavos įnešimo 
E ir pasižadėjimo naujuosius ateiti- 
8- ninkus sveikino prezidiumo nariai. 
b Šventės proga geriausiems moki- 
K niams, veikliausiam kuopos nariui 
T ir darbštiems ateitininkams MAS CV 
K dovanas — knygas įteikė kan. V. 
r Zakarauskas. Po to kun. Patlaba 
i skaitė paskaitą. Iškilmingas posė- 
i dis baigtas Tautos himnu. Meninė- 
l je dalyje kuopos nariai padekla- 
| mavo, J. Šaltenytė paskaitė savo 
[kūrinėlį „Pavasaris" ir pašoko.

Vakare įvyko kuklus pobūvis ir 
pasilinksminimas. A. E.

Susijungė dvi 
moksleiviu kuopos
Šiuo metu Diepholzo lietuvių 

stovykloje moksleivių ateitininkų 
I' yra 80, o sendraugių apie 30. 

Moksleiviai ateitininkai, ypač ber
niukai, vadovaujami J. Gailevi- 
čiaus, veikia aktyviai. Atsilankęs 
M.A.S. dvasios vadas kun. Patla
ba jų veikimu buvo sužavėtas. Tai 
jų globėjo mokyt. S. Laniausko 

£. nuopelnas. Mergaitėms vadovauja 
i. I. Vyčiūtė.
* Emigracija retina ir moksleivių 
* ateitininkų eiles. Išvykstantiems 
•jaukioje ramovėje rengiami atsi- 
'Isveikinimai, kurių metu įteikiama 
'^Jtnygų, pasikalbama, pasilinksmi

nama dalyvaujant ir sendraugių 
^atstovams. Per vieną tokį atsisvei

kinimą įvyko ir buv. Uchtės kuo
pos moksl. ateitininkų prisijungi- 
ihas prie Diepholzo kuopos, kuri 
padidėjo 30-čia narių.

JUehwiai Hew IfMka taįatuHUi fitMde
Balandžio 30 d. New YorLas ir 

Brooklynas matė keturias didžiu
les eisenas. Pati didžiausioji — tai 
lojalių- amerikiečių eisena, per 5 
Avenue, kur dalyvavo 100,000 su 
viršum manifestantų ir, kaip skai
čiuojama, apie milijonas žiūrovų. 
Komunistai ir „bendrakeleiviai" 
ruošė savo atskirą eiseną per 8 
Avė., bet šiais metais teturėjo vos 
apie 15,000 dalyvių.

New Yorko eisenoje gražiai ir 
ryškiai pasirodė lietuviai. Jų eise
ną sudarė New Yorko ir New 
Jersey lietuviai karo veteranai, ci
vilių maršuotojų grupė, tautiniais 
drabužiais pasipuošusių lietuvių ir 
lietuvaičių grupės.

Lietuviai dalyvavo su plakatais, 
kuriuose buvo tokių užrašų: „Iš
valykite rytoj 8-ją Avęnue", „Rau
donosios žiurkės neša tik terorą". 
„Dėkui Dėdei Šamui — Lietuviai 
D. Ps", „Amerika, gelbėk Lietuvą" 
ir kiti.

Užpakaly plakato „Už geležinės 
uždangos", tautiškai apsivilkusi

Diepholzo LTB komitetas pavedė 
moksl. ateitininkams tvarkyti kry
žiaus aikštelę Kryžius pastatytas 
bendruomenės lėšomis ir pašven
tintas š. m. vasario 16 d. Ateitinin
kai aikštelę gražiai sutvarkė, pa
sodino medelių, pasėjo žolės. Gai
la, vokiečiai, varydami per aikšte
lę gyvulius, ardo sutvarkytą aikš
telę. Susidaro įspūdis, kad lietu
viams palikus Diepholzą, neilgai 
stovės Lietuvos pakeliųkryžius.

Iš Diepholzo liet. stov. į JAV iš
vyko kun. B. Zdanavičius ir kun. 
B. Sugintas. VI. B—s.

Slapti mikrofonai vyskupu konferencijoje
Praga. Pragos arkivysk. Dr. J. 
Beranas kreipėsi į Čekoslovakijos 
dvasiškius raštu, kuriuo kaltina 
komunistus dėl religinės laisvės 
slopinimo. Rašte sakoma, jog ka
talikų episkopatas turėjo nut
raukti posėdį, kuriame buvo 
svarstomi pasitarimai tarp Baž
nyčios ir valstybės, kadangi vys
kupai susekę, jog valdinės įstai
gos kęnferencijos kambaryje bu
vo įrengę mikrofonus. Arkivys-j 
kūpąs pareiškė, jog komunistai 
esą sulaiką daugumą katalikiš
kųjų leidinių, kuriuose nagrinė
jami grynai dvasiniai dalykai. 
Konfesinės mokyklos uždarytos 
ir net naujų maldaknygių leidi
mas suvaržytas cenzūros ir su-' 
laikytas.

BONNOS KONSTITUCIJA ĮSIGA
LIOJO

Bonna. Pereitą pirmadienį čia 
buvo formaliai pasirašytas federa
linės Vokietijos respublikos pa
grindinis įstatymas — konstitucija. 
Pirmuoju abėcėlinė tvarka pasi
rašė Parlamentarinės Tarybos pirm. 

lietuvaitė nešė raudoną grandinę, 
kurios vidury buvo nešama Lietu
vos vėliava, perrišta juodu kapsi- 
nu. Po to, ėjo apdriskėlis, nešantis 
plakatą: „Just arrived from red pa
radise", (Ką tik atvykęs iš raudo
nojo rojaus). Sis eisenos dalyvis 
sukėlė didžiulio juoko žiūrovams 
ir kreipė visų dėmesį.

Priekyje dvi lietuvaitės, vaiz
duojančios Lietuvą ir Ameriką, 
nešė jardo ilgio vėliavą. Newarko 
veteranai dalyvavo su savo vėlia

Kodėl prez. Trumanas eina bažnyčion
Vašingtonas. Amerikos prez. 

Trumanas, kalbėdamas katalikiškos 
spaudos atstovams, davė labai gra
žų pamokinimą, dėl ko tikintis 
žmogus lanko bažnyčią. Jis sakė: 
„Kada Amerikos prezidentas eina 
į bažnyčią, jis tai daro ne kad pa
rodytų savo prielankumą tikintie
siems ar tai įstaigai, bet grynai 
savo dvasios rūpesčių vedinas. 
Drįstu tvirtinti, kad nemaža mūsų 
žmonių eina į bažnyčią tik dėl to, 
kad ir jų prezidentas ten lankosi. 
Ne! Ne šita yra priežastis dėl ku
rios lankoma bažnyčia. Aš einu į
ją ne kad kitiems pasirodyti, bet 
kad savo dvasios reikalus paten
kinčiau."

KATALIKYBE ATGYJA IR 
BERLYNE

Berlynas. Nepaisant neaiškios 
pokarinės padėties, katalikiškas 
gyvenimas Berlyne jau atgija. Vie
nas ketvirtadalis šio miesto gyven
tojų kas sekmadienį atsilanko į 
bažnyčią. Rusų sektoriuje gyvenan
tieji katalikai dažnai yra verčiami 
dirbti sekmadieniais, kiekvienai 
darbininkų grupei paskiriant atski
rą seklį-komisarą. Sparčiai varo-

Dr. K. Adenaueris, kuris savo žo
dyje kvietė Tarybos narius para
šais patvirtinti, kad konstitucija 
gegužės 8d. viešame posėdyje buvo 
priimta 53 balsais prieš 12. Padėjo 
parašą ir Bavarijos min. pirm. Dr. 
H. Ehard. Gross-Berlyno vardu pa
sirašė: iš CDU — J. Kaiser, SPD 
— prof. E. Reuter, P. Loebe, Dr. 
O. Suhr, FDP — Dr. H. Reif. Įsta
tymas galioja 45 milijonams vo
kiečių.

NAUJAS VETERINARIJOS 
DAKTARAS

Gegužės 18 d. Alfonsas Stan
kaitis Muencheno Ludwig-Maxi
milian u-to veterinarijos fakul
tete apgynė dizertaciją „Ver- 
suche mit verschiedenen <gona- 
dotropen Hormonen bei der Ana- 
phrodisie dės Rindes“. Darbas pa
rašytas pas prof. Walter Koch 
ir įvertintas cum Įaudė, sutei
kiant med. veterin. daktaro 
laipsnį. Jaunasis doktorantas ve
terinarijos akademiją baigęs 1942 
m. Kaune. Sb. 

vom ir garbės sargyba. Šios grupės 
gavo daugiausia aplodismentų iš 
žiūrovų.

Visi eisenos dalyviai turėjo ma
žas amerikoniškas ar lietuviškas 
vėliavėles. Lietuvių dalyvavimą 
atžymėjo in didžioji New Yorko 
spauda.

Lietuvių dalyvavimą eisenoje 
ruošė, kaip žinoma, Liet. Tremti
nių Draugija, aktyviai padedant 
N. Y. Liet. Tarybai ir organizaci
joms. (V.) 

mas šv. Jadvygos bažnyčios at
naujinimas, kur lietuviai pirmaisiais 
tremties metais turėdavo savas pa
maldas. Ryžtingai pasirodė katali
kiškas jaunimas, kai sovietų val
domame sektoriuje apie 4.000 jau
nuolių ėjo protesto demonstracijoj 
prieš Kard. Mintszenty nuteisimą.

ANGLIJOJE JAU 28 DP KUNIGAI
Anglijoje šiuo metu tarp 60.000

pabėgėlių darbuojasi jau 28 kuni
gą. Pabėgėlius sudaro šios tauty
bės: lietuviai, latviai, ukrainiečiai, 
vokiečiai, vengrai ir jugoslavai.

SOCIALINIS KLAUSIMAS KATE
KIZME

Amerikos episkopatas išleido 
naują katekizmą. Sis katekizmas 
buvo ruošiamas 12 metų. Katekiz
mas skiriasi nuo šiol Bažnyčioje 
vartojamų tuo, kad jame plačiai 
nagrinėjamas socialinio teisingumo 
klausimas, k. a. darbdavių santy
kiai su darbininkais ir atvirkščiai. 
Darbdaviai, kurie neužmoka dar
bininkui teisingo atlygio, daro 
skriaudą ne tik jam, bet ir jo šei
mai. Gi darbininkas, kuris darbo 
laiką veltui sugaišta arba darb
davio interesams pakenkia, papil
do nuodėmę prieš septintą Dievo 
įsakymą.

AMERIKOJE DAUG STOJA Į 
VIENUOLYNUS

Po šio karo Amerikoje į trapislų 
ordeną, kuris Katal. Bažnyčioje yra 
vienas iš griežčiausių, susilaukta 
labai daug kandidatų. Dėl to sta
tomi nauji tų vienuolių vienuoly
nai. Į trapistų vienuolius stoja 
daug karo veteranų, nemažas skai
čius rašytojų, gydytojų, atsargos 
karininkų. Daugumas jų ilgai turi 
laukti, kol vienuolyno rūmai bus 
pastatyti.

San Paulo. Knyga „Tiesa apie 
Kard. Mintszenty nuteisimą", para
šyta buvusio komunistų laikraščio 
Londone „Daily Worker" redak
toriaus Douglas Hyde, jau pasiekė 
apie milijoną egzempliorių tiražą.

Paieškojimai
Ieško savo giminių ir prašo 

atsiliepti:
Marija Norvaišienė-Urbanavi- 

čiūtė, kilusi iš Išlandžių km., Gi
žų vis. Vilkaviškio aps. ir dabar 
gyvenanti: c. 2 — 4860 San Car
los, Berisso F. C. S. Argentina.

Aleksas Valys ir Emilija Valie- 
nė-Plenderytė dabar gyvenantie
ji: c. Itaqui 1987 Bs. Aires, Ar
gentina.

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—. už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

ir Mr. Pr. Urbutis, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažlnskas, Calxa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje lt Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.

EUROPINIS SPORTAS — FUT
BOLO ŽENKLE

Pastarųjų savaičių būvyje Euro
pos sportinėj spaudoje vyraujanti 
tema — futbolas. Daug dėmesio 
buvo skiriama Italijos — Austrijos 
tarpvalstybinėms rungtynėms. Geri- 
ausiems Italijos žaidikams tragiš
kai žuvus, Italijai šiose rugtynėse 
atstdvavo naujai sudaryta rinktinė. 
Rungtynės įvyko Florencijoj. Nau
josios rinktinės debiutą stebėjo 
90.000 žmonių minia. Naujai su
darytai vienuolikei šis debiutas 
vistik pavyko. Tai buvo kova tarp 
itališkojo temperamento ir austrų 
klasiško futbolo mokyklos. Stipri
ausia italų vieta — saugų linija. 
Vidurio saugas operavo net prie 
austrų baudos aikštelės. Saugai 
pirmajame kėlinyje niekais vertė 
visas austrų kombinacijas. Jau 25 
minutėj italai ženklina 1:0. Pasku
tinėse 5 pirmo puslaikio minutėse 
italai įmuša antrą ir trečią įvar
čius. Antrame puslaikyje aikštėje 
vyravo austrai. 69. minutėje austrų 
vidurio puolikas Huber įmuša gar
bės įvartf. Rungtynės baigėsi 3:1 
italų naudai.

Su nemažesniu susidomėjimu bu-
vo laukiama ir Anglijos — Pran
cūzijos susitikimo. Ankstesnėse sa
vo rungtynėse su Švedija anglai 
gavo skaudžią pamoką, pralaimė
dami 3:1. Šį kartą anglai savo sim- 
patikų neapvylė ir rungtynes bai
gė 3:1 savo naudai. Pirmame kė
linyje vyravo anglai, antrame 
prancūzai. Aplamai rungtynės bu
vo anglų futbolo demonstracija, o 
pirmo kėlinio paskutinėse 15 minu
čių žaidimas įgavo mokymo cha
rakterio. Antrame kėlinyje, nors 
prancūzai ir perėmė iniciatyvą į 
savo rankas, bet rezultato pakeisti 
nesugebėjo. Šiomis rungtynėmis 
anglų gastrolės kontinente ir bai
gėsi. D.

DU STALO TENISO TURNYRAI 
KASSELYJE

— Gegužės 10 d. pasibaigė gim
nazijos turnyras, vykęs net pen
kiose grupėse. Berniukų vienete 
pirma vieta teko Mėliniui, mer
gaičių — Preikšaitytei. Kitų gru
pių nugalėtojais tapo: berniukų 
dvjete — Mėlinis / A. Kaladė, 
mergaičių dvejete — Miecevi- 
čiūtė/A. Milašiūtė ir mišriame 
dvejete Miecevičiūtė / A. Kaladė. 
Stovyklos stalo teniso turnyre 
nedalyvaujant 1948 m. Pabaltijo 
bei lietuvių meisteriui VI. Ado
mavičiui, vyrų vienete pergalė 
atiteko Ralkevičiui. Antroji vie
ta teko Mikulskiui, o trečioji A. 
Kaladei. Vyrų dvejete, baigmėje 
iš žaidimo pasitraukus Ralkevi
čiui / Bagdžiūnui, pirmoji vieta 
teko Mėliniui / Kaladei.

— Gegužės 4 d. baigėsi gimna
zijos tarpkĮasinių beisbolo pir
menybių antrasis ratas, kuriame 
meisterio vardą pelnė penktosios 
klasės beisbolininkai.

— Gegužės 15 d. įvyko dvejos 
stalo teniso rungtynės tarp „Li- 
tuanicos“ I — Gimnazijos I ir 
„Lituanicos“ II — Gimnazijos II 
komandų. Abejos rungtynės bai
gėsi „Lituanicos* laimėjimu.

Edv.
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Is uzs. reik, ministeriu konferencijos Paryžiuje

Sovietams Oderio-Neissės linija galutinė?
Keturj darbotvarkės punktai. — Bevinas su Vyšinskiu ginčijasi dėl Austrijos. — Staigmena, 
kad sovietai judina Japonijos klausimą. — Sovietai priima ir Vakarų spaudos atstovus. — Va
karų ministerial atmeta Vyšinskio pasiūlymą. — Achesonas prieš grįžimą į Potsdamą.

Sovietai susikirte su vokiečiu komunistais
Berlynas. Įvairios žinios iš Ber

lyno kartoja vieną bendrą moty
vą — kad tarp sovietų karinės 
administracijos ir vokiečių socia
listų vienybės partijos (SĖD) kilęs 
rimtas konfliktas. Ryšium su juo 
vienas SĖD vadų, Wilhelm Pieck, 
iškviestas į Maskvą pasiaiškinti; 
ta jo kelionė oficialiai aiškinama 
„sveikatos pataisymo" sumetimais. 
Stebėtojai mano, kad sovietai, pra
laimėję „liaudies kongreso" rinki- 

’muose, ketiną spiauti į SĖD ir ieško
ti kitokių kelių. Savo ruožtu SĖD la
bai nepatenkinta sovietais, kurie 
savo politiką keičia SĖD vyrams 
nesuprantamais sumetimais. Pasta
rosiomis dienonris nepaprastas so
vietų ambasadorius prie karinės 
valdžios Berlyne, Semionovas, tu
rėjo pasitarimą su SĖD vadovau
jančiais vyrais ir rytų- zonos ūki
nės komisijos nariais. Per tuos pa
sitarimus, kaip praneša „Die Tat", 
vokiečių komunistų lyderis Wal
ter Ulbricht piktai susikirtęs su 
ambasadorium Semionovu. Semio
novas pranešęs, jog esą galimas 
daiktas, kad sovietinė zona pri
sidės prie Bonnos konstitucijos ir 
kad visoj Vokietijoj bus rinkimai 
keturių okupacinių galybių prie
žiūroje. Į tai Ulbrichtas pareiškęs, 
jog tokia sovietų politika būtų 
„tikras rytų zonos išdavimas Va
karų imperializmui ir SĖD kuria
mojo darbo knisimas". Ulbrichtas, 
kuris su pačiu sovietų vyr. vadu 
Vokietijoj kalbasi per „tu", Se- 
mionovą puolęs labai piktai. Krem
liaus ambasadorius savo ruožtu 
pastebėjęs Ulrichtui, jog jis nepri
valąs užmiršti, kad Vokietija pra
laimėjo karą ir kad sovietai di
džiosios politikos sprendimus galį 
daryti ir be pačių vokiečių suti
kimo. Toliau, Semionovas Ulbrich- 
tą išvadinęs „sabotažninku ir pri
siplakėliu" ir uždraudęs jam tu- 
rėti bet kokių reikalų su karine so
vietų valdžia, kol bylą išspręs 
Kremlius. Vakarų Vokietijos poli
tikai iš to daro išvadą, jog so
vietai be atodairos atsisako savo 
ligšiolinės politikos Vokietijos at
žvilgiu, turėdami prieš akis kaž
kokį naują planą, kurio metmenų
tuo tarpu nematyti, kuriuo tačiau

Tragiška Forrestalio mirtis
Vašingtonas. Pereitą sekmadienį 

nusižudė JAV buv. gynybos min. 
James Forrestal, iššokdamas pro 
langą iš septyniolikto aukšto Be- 
thesdos ligoninėj, kur jis buvo gy
domas nuo nervų pairimo. Žino
mas Amerikos radijo komentato
rius Drew Pearson dar balandžio 
mėn. tvirtino, kad- Forrestalis „ne
tekęs proto“ ir esąs apsėstas min
ties, jog sovietai norį įsibriauti į 
JAV.

Forrestalis, kuris 1940 m. buvo 
paskirtas laivyno viceministeriu, 
po karo tvirtai laikėsi nusistaty
mo, kad būtų varomas „šaltasis. 
karas” prieš Sov. Sąjungą. 1947 m. 
liepos mėn. jam buvo pavesta gy
nybos ministerio tarnyba, iš ku
rios jis atsistatydino savo noru 
1949 m: kovo mėn.

Prez. Trumanas dėl tragiškos 
mirties pareiškė: „Aš neapsakomai 
sujaudintas ir nuliūdęs dėl žinios 
apie mano draugo J. Forrestalio 
mirtį. Tas šaunus ir pasiaukojęs 
valdininkas buvo taip pat karo 
auka, lyg būtų radęs mirtį fronte".

Berlynas. Praėjusį šeštadienį va
kariniuose Berlyno sektoriuose 
12.000 geležinkelininkų pradėjo 
streiką, nes Rytų sektoriuj esanti 
Berlyno geležinkelių direkcija, ku
ri tvarko viso Berlyno geležinkelių 
susisiekimą, atsisakė jiems iškeisti 
gaunamą atlyginimą santykiu 1:1 
iš ostmarkių į deutschmarkes. Ge
ležinkelių direkcija, norėdama iš
laikyti prestižą, pasitaikinusi sti
prius rytų sektoriaus geležinkelių 
policijos dalinius, komunistinį jau
nimą, SĖD ir komunistinės gele
žinkelininkų prof, sąjungos būrius 
jėga norėjo užimti Vakarų sekto
rių stotis ir atstatyti judėjimų. 
Daugelyj-e stočių ryšium su tuo 
Įvyko kruvinų susirėmimų. Rytų 
sektoriaus policija, nesivaržydama, 
šaudė į streikuojančius ir tuo bū
du pirmadienį streikas pareikalavo 
pirmosios aukos ir 1000 sužeistų. 
Ypatingai karštos kautynės vyko 
britų sektoriuj esančioj Sarloten- 
burgo stotyje, kuri penkis kartus 
ėjo iš rankų į rankas. Jau pirmą 
streiko dieną iš kai kurių vakarų 
stočių komunistus pavyko išstum
ti. JAV sektroiuj esančią „Wann- 
see" stotį užėmė stipriai ginkluoti 
raudonarmiečiai. Amerikiečiai ir 
anglai į streiką nesikišo, tačiau

Paryžius. Keturių didžiųjų
užs. reik, ministeriu taryba pir
madienį popiet susirinko penk
tąjį kartą po karo spręsti Vo
kietijos klausimo. Pirmasis į vė
liavomis papuoštus* Palais de 
Marbre Rose atvyko JAV užs. 
reik. min. D. Achesonas, paskui 
D. Britanijos — E. Bevinas ir 
pagaliau Sov. Sąjungos — A. Vy
šinskis. Kiekvieną ministerį ly
dėjo nemaži bendradarbių šta
bai. Aplink konferencijos rūmus 
buvo susirinkusi didelė smalsuo
lių minia, bet ji nekėlusi minis- 
teriams jokių ovacijų.

Prancūzijos užs. reik. min. R. 
Schumanas buvo jau rūmuose 
ir ten sutiko savo kolegas. Vy
šinskio palydovų tarpe ėjo ir 

siekiami labai tolimi ir dideli tiks
lai. Manoma, jog šiuo metu so
vietų politika stovi prieš panašų 
posūkį kaip 1939m. vasarą, kada 
brendo sensacingasis susitarimas 
Stalino su Hitleriu. Šiandien Mas
kva gal svajoja padaryti tokį pat 
biznį su Vakarais kaip anąsyk su 
naciais,. — stabilizuoti santykius 
ligi to, kada atrodys tikslinga pra
dėti konfliktą.

Ar sovietai padarys Paryžiuj 
Vakarams tiek ir tokių nuolaidų, 
kad susitarimas, kaip 1939m. su 
Hitleriu, būtų įmanomas? Tuo abe
joja net toks kairus laikraštis kaip 
britų „New Statesman and Na
tion", tarp kurio redaktorių yra ir 
garsusis prosovietinis parlamenta
ras Zilliacus. Sis laikraštis mano, 
jog sovietai negalės sutikti ypač' 
su reikalavimu leisti laisvus rinki
mus savo zonoj. Tačiau „Nw States
man" apie sovietų planus gali ži
noti ne daugiau kaip vokiečių ko
munistai, kuriuos Semionovas taip 
išplūdo. Jeigu sovietai kuriais 
nors neabejotinai klastingais su
metimais patenkintų Vakarų rei
kalavimus dėl Vokietijos, Rytų — 
Vakarų susitarimas, kad ir laikinis, 
pasirodytų įmanomas, ir Rytų Euro
pos klausimas kuriam laikui vėl 
būtų įšaldytas. Jeigu gi Vakarų 
vyrai duosis paveikiami jėgų, ku
rios reikalauja principingo kietu
mo sovietų atžvilgiu, Paryžiaus 
konferencija pasitarnaus tiek, kad 
joje bus demaskuota sovietų kla
sta. Tada ir sovietų pavergtų Rytų 
Europos kraštų klausimas gali 
grįžti į aktualiosios politikos die
notvarkę: yra duomenų, kad Va
karai gali pradėti reikalauti so
vietus pasitraukti iš tų kraštų, nes 
tik toks pasitraukimas atstatytų 
dabar nesamą jėgų pusiausvyrą 
Europoj.

Vysinskio penki punktai
Paryžius. Vyšinskio penki punk

tai yra sovietų užs. reik, mini- 
sterio atsakymas į Bevino pasitei
ravimą, kaip Sov. Sąjunga many
tų pasiekti Vokietijos politinės ir 
ūkinės vienybės. Tie punktai tokie:

1. Atstatyti Kontr. Tarybą kaip 
vyriausią Vokietijos administravi
mo įstaigą.

2. Atstatyti keturių sąjungininkų 
komendantūrą Berlyne.

3. Sudaryti visos Vokietijos „val
stybės tarybą", įtraukiant rytinėj 
zonoj ir vakarinėse zonose esan
čius ūkinius organus.

4. Įsteigti magistratą visam 
Berlynui, kuris turėtų būti sudaro
mas rinkimais, įsakytais sąjungi
ninkų komendantūros.

5. Sukulti naują keturių valsty
bių priežiūros Ruhro producijai 
įstaigą, kuri turėtų būti remiama 
konsultatyvinės tarybos. Konsuita- 
tyvinei tarybai turėtų priklausyti 
Vokietijos kaimyninių valstybių 
atstovai, kaip pvz. Benelux valsty
bių, Danijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos.

Mažasis „pilietinis karas" Berlyne
12.000 VAKARU SEKTORIŲ GELEŽINKELININKŲ STREIKAS. — MARKGRAFO POLICIJA UŽĖMĖ 
VAKARINIŲ SEKTORIŲ STOTIS. — KOMUNISTAI SAUDE Į MINIĄ. — POLICIJA TURI SAUGOTI

SOVIETŲ KARININKUS NUO BERLYNO GYVENTOJŲ LAZDŲ IR AKMENŲ.

civiliai gyventojai sovietų karinin
kus ir karius ypatingai puolė. So
vietų mašinas gyventojai apmėtė 
akmenimis. Keliais atvejais Va
karinių sektorių policija sovietų 
karininkus nuo eventualaus nulin- 
čavimo turėjo paimti į savo globą. 
SĖD ir komunistinio jaunimo dali
niai buvo ginkluoti ne tik lazdomis 
ir guminiais „bananais", bet kai 
kurie ir šaunamaisiais ginklais.

Streikas ne tik sustabdė vakari
nių sektorių judėjimą, bet ir iš da
lies ir rytų sektoriuj nevisose lini
jose judėjimas vyksta. Streikas la
bai apsunkino ir prekių gabenimą 
iš vakarų zonų į Berlyną.

Antras ypač stiprus susirėmimas 
įvyko gegužės 23 d. vakare prie 
Zoo stoties (britų sektoriuj) tarp 
Markgrafo policijos ir lazdomis bei 
akmenimis ginkluotų demonstruo
jančių gyventojų, kurie reikalava 
atidaryti stoties vartus. Kruvinams 
susirėmime, komunistams pradė
jus šaudyti į minią, du žmonės bu
vę nušauti. Tuoj po to į stotį atvyko 
britų policija ir pareikalavo ko
munistų policininkus stotį palikti. 
Komunistams pasitraukiant, minia 
juos apmėtė akmenimis. Ryšium su 
tuo amerikiečių sektoriaus komen
dantas gen. Howly pareiškė, jog

gen. Cuikovas; be to Vyšinskis
buvęs apsuptas trijų vyrų as
meninės sargybos.

Mūsų laiku tuoj po 17 vai. 
varpeliu duotas ženklas konfe
rencijos pradžiai. Greit susita
riama ir Austrijos klausimą
įtraukti į šios konferencijos 
darbotvarkę, kuriai nustatyti
keturi punktai: 1. Vokietijos 
vienybės klausimai, įskaitant
ūkines bei politines problemas ir 
keturių valstybių kontrolę. 2. 
Berlynas, įskaitant valiutos klau
simus. 3. Taikos sutarties su 
Vokietija parengimas. 4. Austri
jos taikos sutarties parengimas. 
Pirmajame posėdyje taip pat 
nutarta, kad užs. reik, ministeriu 
taryba posėdžiaus popietėmis, o 
žinovai — priešpiet.

Po beveik pustrečios valan
dos pasibaigė pirmasis ministe
riu posėdis. Pirmas iš konferen
cijos rūmų išėjo Bevinas su nuo
vargio šypsniu. Po jo — Vyšins
kis su neaiškiu veidu, o Ache
sonas pasilikęs dar valandėlę rū
muose pasikalbėti su Schumanu.

Per diskusijas dėl Austrijos 
taikos sutarties įtraukimo į kon
ferencijos darbotvarkę įvyko 
trumpa žodžių dvikovė tarp Vy
šinskio ir Bevino, kuris norėjo 
sužinoti, ar sovietai stato sąlygą, 
kad, prieš imant svarstyti Aus
trijos klausimą, pirma reikalinga 
susitarti dėl Vokietijos. Vyšins
kis tai paneigė, bet tvirtai pa
reiškė: „Žinoma, mes visais punk
tais susitarsime“. „Tatai pareis 
nuo jūsų“, — atsakė Bevinas.

Pirmoji konferencijos staigme
na buvo tai, kad Vyšinskis pa
siūlė, susitarus su Kinija, nus
tatyti terminą Japonijos taikos 
sutarčiai parengti. Į tai JAV užs. 
reik. min. Achesonas atsakė, jog, 
jo vyriausybės nuomone, užs. 
reik. ministeriu taryba turi 
spręsti „Europos problemas“, 
nes taip Potsdame esą susitarta. 
Be to, sudarant taikos sutartį su 
Japonija, būtinai, girdi, turėtų

Markgrafo policijos įsileidimas į 
Vakarų sektorius yra didelė klaida. 
Gegužės 24 d. iš vakarų Berlyno 
stočių tik 5 buvo komunistų ran
kose.

Britų licenzijuoto vokiečių laik
raščio „Socialdemokrat" praneši
mu, SMA būstinėje Karlshorste 
įvyko aukštų sovietų valdininkų 
ir SĖD pareigūnų konferencija, 
kurioje esą nutarta į Berlyno apy
linkes sutraukti daugiau rytų zo
nos policijos, kad būtų galima 
užimti svarbiausias Vakarų sekto
rių stotis. Daliniams, kurie šiuos 
uždavinius turės vykdyti, esą įsa
kyta išduoti automatiškus ginklus.

Rytų Berlyno policijos vadas 
Paul Markgrafas streikuojančius 
išvadino „nusikaltėlišku elemen
tu" ir grasino juos nubausti mir
ties bausme ir kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Charakteringas dalykas yra ci
vilinių gyventojų griežta laikysena 
sovietų karių atžvilgiu. Tai parodo 
ir faktas, jog SMA transporto sky
riaus viršininką gen. Kvašnin nuo 
įtūžusios minios, norėjusios jį nu
galabyt, išgelbėjo tik staigiai įsi— 
kišusi vakarinių sektorių policija.

dalyvauti ir Ramiojo Vandenyno
valstybės.

Vakare delegacijos turėjo pir
mąją spaudos konferencija. Pir
mąją vakarą iš JAV pusės kal
bėjo respublikonų partijos poli
tinis patarėjas J. F. Dulles. Jis 
pareiškė numatąs, kad Sov. Są
junga, galimas daiktas, siekianti 
baigti „šaltąjį karą“ visame pa
saulyje. Pirmąkart užs. reik, mi
nisteriu konferencijų istorijoje 
sovietų delegacija pasikvietė ir 
Vakarų korespondentus. Kalbėjo 
Vyšinskio vertėjas Pavlovas, ku
ris pareiškė, viltį, jog reguliariai 
būsią galima tokias konferenci
jas daryti. Į klausimą, ar Sov. 
Sąjunga į Japonijos taikos su
tarties svarstymą pageidautų 
kviesti nacionalinę ar komunis
tinę Kiniją, Pavlovas teatsakė: 
„Kiniją“.

Antrąja konferencijos dieną, 
antradienį popiet, Vakarų mi
nisterial atmetė Vyšinskio pa
siūlymą, kuriuo jis pasisakė už 
tai, kad Vokietijoje vėl pradėtų 
darbą Kontr. Taryba ir kad iš 
vakarinės ir rytinės Vokietijos 
ūkinių organizacijų atstovų bū
tų sudaryta vokiečių valstybės 
taryba. Konferencijos atmosfera 
ir antradienį buvusi rami,

JAV. užs. reik. min. Achesonas 
kritikavo „atgal į Potsdamą“ idė
ją. Tai sukelią mintį, tarsi pa
cientą, kuris po perkentėto pa
ralyžiaus bent tris narius gali 
valdyti, vėl norima būtų grąžin
ti į paralyžiaus būklę. Acheso
nas nurodė į trijų Vakarų vals
tybių programą savo zonose su
kurti Vakarų Vol«c**jo.*— 
bei. Jis pabrėžė Vakarų valstybių 
pasiryžimą, laikantis demokrati
nių principų, nebeatšaukti to, kas 
esą įvykę Vakarų Vokietijoje. 
Tiek Prancūzijos užs. reik. min. 
Schumanas, tiek jo kolega Be
vinas pritarė Achesono pareiš
kimui.

Trečiadienį popiet keturi mi
nisterial susirinko trečiojo po
sėdžio.

Paryžius. Sovietų delegacijos 
kalbėtojas spaudos konferencijoje 
čia antradienį į klausimą, ar sovie
tų delegacija būtų pasirengusi 
svarstyti Sov. Sąjungos siūlomą 
Ruhro sričiai keturių valstybių 
kontrolę ir Silezijos pramonei, at
sakė, jog toks klausimas nekyląs, 
kadangi Silezija esanti Lenkijoje. 
Į klausimą, ar sovietų delegacija 
numato galimybę svarstyti Vokieti
jos rytinėms sienoms, Pavlovas at
sakęs: „Klausimas galutinai buvo 
sureguliuotas keturių didžiųjų val
stybių Potsdame. Negali būti nė 
kalbos dar kartą prie to grįžti".

Ilgiau žmonių 
grobimo nepakęs

Berlynas. Amerikiečių komen
dantas Berlyne, gen. Howley, krei
pėsi į savo sovietų kolegą gen. 
Kotikovą raštu, kuriame konsta
tuojama, jog su rusų sutikimu į 
Berlyno amerikiečių sektorių siun
čiami žmonių grobikai. Pabrėžia
ma, kad amerikiečių sektoriuje 
neleidžiami jokie žmonių grobimai. 
Kotikovo reikalavimą išduoti de
vynis iš rytinio Berlyno kilusius 
asmenis, jų tarpe vieną komunistų 
politiką, kurie buvo suimti, kai 
bandė pagrobti vieną berlynietį iš 
vakarinės miesto dalies, — gen. 
Howley atmetė ir pabrėžė, jog tie 
žmonės ne tik kad nebus paleisti, 
bet jiems viešai būsianti iškelta 
byla.
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