
iš nieko ant karo nualinto' 
krašto griuvčsiu-,ir vaTstybdi-* 
nio aparatoiprgą'nižayiriąš 
rčika ląy o :;4i4zįauši.u^-pa š.t aągūv-i 
ir '-pas lauko j imo, Bc-t' ličt'd^iš^ 
kas pasiryžimas ištvėrė —'.Lie
tuva tapo .laisva, ir niekam ne 4 
priklausoma,- .;ZC' . •

- -/ -"‘Gyveno.:laisvi ir. kūrėm 
’sau gražesni; rytoju„Tačiau . ,’
ne ilgai te sėsi tie laimingiem

■ ji laistės "laika'.i-1940; rimtais., 
prade j ąs plįpp'snpt i •antrajam ;

' Tas ąu 1 in tan .'karuiyrmto kūme- ’ la iš - 
vės ir. nepriklausomybės,Ne-t'e-.

-kone vi^ko,kas .yra. brangiausią, • 
- nors' buvome ■ ne txt ralus?,norS;< ’my^. 
■'.lė:jode ax daugiau .už;.viska>,,bu-» .

-t,4.. ' •'-■v6r’r/'n';utrfiįūs ir.'rmcko;:n?;n',a-. ., 
3 * kurie kėsinosi užgrobti; ;:cįr 1 ■praūžusio? kero>:<. '■'. m

į ė;",-'.' 6ve sdąraįy.Įjcpriklausomybe s • 
•sir.ntb^ .jryžtamė s ■ i.šye r'ti visus 
varpu-’ t t grįžti. ne pr i klausomon.L 
„ictuvdn.'ž1.- ■ L .USro?■M.S-lS . • -fNacionri >.

Šiandien karta, minime Lie-p 
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakti. - • 'id .

.K - — • ” ’ . t ... y.-.* *;' - - > ’

Po žiauriu'rusu, žandaru'pries
paudos laiku, per pirmąjį Didijix ką
rą tapusi mušiu arena, išnaikinta 
ūkiškai, po 129' metu rusu okupaci
jos kėlėsi Lietuvą ir per savo ats
tovus 1$18 rietu vasario 16 diena^ 
paskelbė, remdamasi-tautu apsispren
dimo .teise savo 'valia būti -laisva, 
nepriklausomą valstybe,. ' - ? ,

- L ėbpradkia'buvčilšbaidąunki.dtšid7 
-vės kelias. Lie-tūViu' Tautai, 'visada

{ ■ buvo gršk'ė.o.iuotąs.iPhškeIJįtą‘ valia . 
; tfkd llcūnyti tik pėr-.suriki aš''aukas-• 
1 ir didVliuš darbus. Kovos su bermoh-

■ t įninka is, su, bplsęyįkuėg'auj pmįs^ ir ' 
irnk'Misjr? .

'Lie tuva,' pareikalavo daug'“g?niausiu 
nūsU'Tautos sunu .gyvybių * Kūrimasis■ 
Valstybiniam gyvenimui Jerini ture jo- 

' ne at likti ne priklaus bn>? gy v - r. < r<' 
pradžioje,, tas veržimasis pakilti
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NĖPĖIKUUS O&TYBĖS ■ ŠVENTES , 

■ '■ mintie;
16 Vakarą^ o pa ją vėl grįžo 
pirmįcj i okupantai».. Kruvinu 
prakaitu įgyti.turtai liko su
naikinti, 'sodybos ir miestai 
išgriauti, šeimą židiniai 1b-.?'. 
blaškyti.Šimtai tūkstanoią lie
tuviu išvežta< Sibiro taigas, 
šimtai tūkstančiu kitu, blaško
si b-naniaįs Vakaru Europos 
kraštuose.Štai, mažos,darbš- 
cios ir taika., mylinčios Balti- 

. jos pakrančių tautos tragedija.
Liūdna yra. švęsti kitados 

taip džiaugs Ringą, Nepriklauso
mybės šventą... benamio dalio
je .Šiandienjungiamės' mint inis' . 
su savo tautiečiais pavergtoje 
Tėvynėje ip esančiais kituose 
kraštuose.Šiandien daugiau ne
gu kada nors pajuntame vienas 
kitam meilės,kraujo ir širdies 
bendrumą.Visi vienodai įsitiki
nome , kad žmogaus gyve nimas yra 
vertas ir prasmingas tik savo- - 

. je žemoje ir tik laisvoje Tė
vynė je .Niekad nesurasime lai
mės jokiame svetimame krašte. 
Nesiekime laimes patekti 1 Ame— 
.rikaj .Kąnadą ar kur nors kitur. 
Svetimam^ krašte žmogus gali 
tik vegetuoti, palaikyti savo 
gyvybės instinktą, bet toks 
gyvenimas'yra artimas gyvulio 
gyvenimui..

š ^Nesame nei kiek kalti dėl 
praūžusio antrojo pasaulinio 
karo.Jokios dėmeles neprisii
mame dėl jo padarinių s. tik 
tapome liūdniausiomis ano karo 
aukomis.

■Mūsą norai ir sickinai.yra 
šventi - ta i s' 1 n g a, s i s
p a s ą u l/i, £ r a-ž į.t k į, .

‘m’ū s .ą - T e v y n c - i Į1 a is *,
v ą, k,a d m c s ■ g a 1 c. t u -

Vasario 16 dienosLietuvos 
j^e priklausomybė s yf švente nukelia '■ 

' musu, mintis į, gražiausią prisimini
mu praeitį ir .karią pastato prieš 
liūdnos dabarties vaizdus. Tai bu
vo džiausgsnihga diena Nepriklauso
moje Lietuvoje\ paminėdavome ją, 
nors ir slaptai,su skausmu širdyse, 
okupuotoje Tėvynėje', švenčiame ją 
ir dabar, sunkiomis savo'likimo 
valandomis,Ir dabar>kaip dar nie
kad,- toji šventė yra brangiausia, 
nes ji primena Tautos laistės ir 
nepriklausomybės didžiąją prasmą, 
kurią mes Šiandien, po tokio sun
kaus vargą ir nelaimią kelio, pil
numo je "pažinome >ir supratome., ; ;■

1918 - 1540 metai paženklina 
musą Tautos laisvės laikotarpį,. 

. Laisvi ir. nepriklausomi gyvenome 
tik 22 metus.Valstybes gyvenime 
tai yra labai trumpas laikas.Bet 
Lietuva per tą laikotarpį, nužengė 
visu šimtineeią priekin.Keta Vaka
ru, Europos valstybe gali pasidig- ■ 
dziuoti tokia pažanga, kaip nes,. 
Ir tai visose srityse.Švietimo 
srity; .įsteigtas uni versite tas, 
3 akademijos ir kelios kitokios 
aukštosios mokyklos ir platus vi- 
duriniąju mokyklų tinklas,išmoks- 
linom dideliūs jaunos inteligen
tijos kadrus ir- paruoščm savą.spe- 
•ialistą-^amatininką būrius . Ūkio 
srity; apleisti ir skurdūs mics- . 
tai”‘visai pakeitė savo išvaizdą, 
pastatyta daug naują modernišką 
fabriką^pratiesti nauji geležin
keliai ir plentai,suorganizuoti 
:plataus masto eksporto— importo 
kooperatyvai,Įrengtas Klaipėdos 
uostas ir padatyyta pradžia savai 
laivininkystei .Gi didžiausią, pro
gresą, padarė žemės .ūkia , į j į buvo 

■daugiausia dėmesio kreipiama,ka-' < 
dangi Lietuvos ūkio pajamos reriė- 

ji.--si daugiausia, žemės.v-ūkio, produk-
-ttų eksportu . • ■■ v . • ' fį'

• . Jaunos, kūrybingos ir pažan- gi n“f i 'n c s, i" -a a v o
- gios tautos laisvą gyvenimą už-.... < s c' i m ė s .'.i ;r:-,n'ąiS':u s 

gniaužė, antroj’ožpąsauliftio. learo
ė’^aisrą/atvešti; Kyūąė^lšvaduotojai’įį^Sąjįū^ 

—P'o ją atsekė kiti ’„išvaduotojai" -o'*;-’ ~ ; 1'-^:

X» >
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- . / : Švęsdami Noprikiąųsorybė s 
šve ntą,.drauge;...i.iininc,„ ir; kitą su
kaktį,;- labai/.artinai susi jųsi.ą. :su 
16 'vasario,r tai hirtį. didžiojo' riū- 
s tų' taut os ’ vy r o, t a ut ini'o; ■'at ainįno 
Pranašo dr'.. J.',- Basanavičiaus L Sis 
nuns brangus lietuvis .atsiskyrė . - 
su šiuo' po.sa.ūliti istorinėje Lietu
vos s datin ’. ’j ė.* Vilniuje ir kaip.'tik 
tą diena, kada; lietuvių, tauta pas- 

• kulbė vis e. ja pasauliui, kad ji ke- 
.liasiis kero griuvo aitų ir vėl no-

. ■ .Gavės gygytojojdipįoriax- iŠ 
pradžių'-apsigyvenę Saksonijoj, 

■o vėliau/parsiSė-lė■ į Lūįgarije^.
kur buvo .apskrities ligonines 

•CJ'dytojas . Basanavičius . savo. į 
ki iniu būdu guoliu pare iru; ė jinu 
ir prisidė jinu prie ju. krašto 

tautosakos- rir.kino ir praeities 
tyrino paliko bulgavcns 1-ębs.i 
ger.\ ir" ilgai ktnintin-a įspūdį.

. 'Trumpai prieš 1’915; n. dr. 
'Tones Bes'ariavįČįus . grįžta. į Lie
tuvą, absįgyvf ha/Vi-įniuje iratsi-

t i į /■■ 7 ’ " ■ ė-į ’ ■ ” ■■

Dr. 1. Basanavičius.-ginė..1851 
n.ė taiš ,Ožkabalių."kaine y'pBertinin-- 
JqVps.ro.pi j oje., - Vilkaviškio, apškr. 
To tėvai buvo pasituri, ūkininkei . ■ 
ir susipratę,” lietuviai; Jonukus , 
baigęs pirnuosius nokslūs girtojo 
kaino tiokyklojc, įstojo į Keri jo.n-

. jĮasjbuiš.. Gsčir 
no ligi .'savo i
Jo ^laįc.dotuv:

tas

dutro 
tas •’

s girin/iziju, kur,-kaip ir ki- 
gizinazijc-se nemažas lietuviu 

Čiųs- Surusėdc.vo arba šulenkė- 
< Bet''Jonui Basanavičiui įdicg 
lietines tėvynės ."eilės jaus - 
neleido nukrypti nei į vieną, 
i kita. pušų. Jau gimnazijoje

aanas, jis pasirodė susi— 
lis t ūvis c s ąs; v isur, kur 
ėdovo, kalbėdavo li"tuviš- 
nuolitos sielojosi sovo 

tputos reikalais. Ilepukąsdavdpkc.d 
vietoje gintosios kalbos varpoda
vo arba lenkųgerba rusu'. _•

Tai ypač patvirtina šis r.t'si- 
sonayičius; 
drauge su ki-

i-rties (Į92?h± 16) 
s buvo .labaiiiškil- 
ūdih.

vo d-au- gybė’ žmoni' 
L u v o? s u d ė t a ke 1 i a 
ką (ju, tarpe ir L 
nų Li-tuva buvo •npirta, gilaus 
liūdesio, o trispalvis vėliavos 
viseui krašte buvo perjuostos 
juodu- kaspinui BeikŠuingaš ir 
prasmingas yra-Šio didžiojo lie
tuvio gyvenimus, bet dar’ dides
ni yra jo darbai. Be jo sunku 
būtą peline. įsivaizduoti tautos

dūlyva

ši.- ";.t v ai hi

tl.

si: i v is , 
draugais

.. ?ir:i?£is Jo svaraus ir vu- •• 
in:jąs dideles r-.. iksuos tolinės- 
lien, r.iūsu gyvenimui dorb/s .yrą. 
jris ido j iraus prie "Aušros “ 4 laik- 
e.eŠčio? (188? -*1886) suergtniža

dino ir b.ndįndnrbiovi 
usros" lietuviai netu- 
laikrąe cio.' kuris bū. -

atostogui Kažkas lenkiškai pusiu. • 
Ir uždainuoti lenkiška, dainą. J.Eo- 
sanavięiųs staiga pakilo ir uz - 
trauke, lietuviškai sL:ugin -tėvas 
du sūnelių". -Paskui ji ir visi ki 
tį .uždailieto/ liet ir-tie, kurie .- 

. v ic'ni ,• ne b ųt u d r į s ą • to padalyt į. 
y- '' i5aįgąs gimnazi ja, su dūkso"./’ 
nedaliu, jis ‘įstojo į Ešskyos uni-
;tcrs - itava^iodicįnos ^skui^-te^ . otverto-hrnvicna ;huteutusi: -lietą 

- p uniycrs ivctc oc.l/U P - ,’dtnVn ' 'viytuasltatinol^uilti-s-iausainą- 
:SHuti^;-rUUSr^-U°bSd^Nakvos ' < A žod/ų.-Aušrininkai; ypač; iš-: 
■nčtoiė rcteUcblA' slrll'lr ' ' ^lawno-n^u.-fctto..,Juos.
■c • S .z - . . • . • . - _ . \

viro, iši
ro. Ligi.
r:: j o tokio
tu žadinąs, lietuvių tautiną
■one, k: les \S s.
p -s •.■kojos
Lietuvos p

St
lietuvius is miegoj 
pi c seną ir garbingą. . 
aė it į.? Niūri oje,, to - 
e.dsngė j c.; šis (įaikrešp. 

:t is b uv o 'lyg ęg vyt ųry’š,; no d as ■ Ii ė - 
tuviams/k<lia< į tikrąją Ko-jpri-- ; 
kį-.'.usd.-iybt-. .■I'ixušra,t,,.su;’e.zįndinp 
Ii • euvius ’sū -k acitird, išmokė 
juos my le t i. .eUvo .-kraštų, fsubure
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Basanavičiaus darbas- 
Ta-

'K r 23-7.-.-V;;.
• -r.x, -* c ■ • ~ --- - f

, ėi.- -
(Atkelta is praėjusio psl,-) 

'-n-' 
ji yra gražiausia irųseniausia , 

>. kalba pasaulyje ri
Kitas svarbus dm J. Basana

vičiaus darbas - tai didžiojo Vil
niaus Seimo (1905) sušaukimas..Sis. 

, suvažiavimas? į .kurį-susirinko ; 
atstovei iš- viso /krašto- pirminin
kaujamas Er* «T. Basanavičiaus grei 
tai pareikalavo Lietuvai autonomi
jos, mokyklų,, spaudos/ir organiza
cinio gyvenimo laisvės 1-Ir’ištik-, 
rujų šių reikalavimų didelė dalis 
buvo įvykdyta. .

Trecias didžios reikšmės tu
ris /dr. I. Į______ _ė
tai drauge su kitais 
rybos nariais Nepriklausomybės pas
kelbimas.,. (Basanavičius po. aktų , 
pasirašė primas is), Tie žmonės ta;.'., 
diena^ išdrįso pasauliui pasakyti, 
kad gana jau. vergijos, kad nes pa
tys sugebame tautos ir valstybės 
reįkalus^tvarkyti o . •

•Be Siu, darbų., būtinai rei kia 
paminėti ir tai, kad dr = Jį Basa
navičius nuo nažd.aug 1905 n, ligi, 
savo mirties yra buvus: Lietuviu.- 
Mokslo Brangi j’os pirmininkas .-Šios 
draugijos tikslas buvo kelti lie
tuviu mokslą^ užii'icgsti santykius 
su Vakaru. Europos mokslo įstaige- 
mis ir priminti pasauliui’-kad lie-, 
tuvių tauta gyvena ir veikia - 7- . 
pac pasižymėjo ši įstaiga ^mūsų .is
torijos tyrime ir ^rinkime viso 

• to^ kas liečia mūsų praeitį; įvai
rių Veikalų bei tautosakos. '

Bet o,, Basanavičius yra žymus 
mūsux tautosakininkas : paseku,dai^. 
nu; padavimų rinkėjas. Jis yra žo
le "id ės kelis tomus lietuviškų pa- 
sa^ų'lr dainų rinkinių (Ožkabalių 
da nds) , 

y Šios šventes akivaizdoje Vėl 
Basanavičius iškyla prieš mūsų 
akis visu savo didingumu. Šiandien 
mes esme nuo jo. a t skirti; Negali^ .. 
ne aplankyti j o kapo ir susikaupti 
ties joj: todėl bent .‘mintimis skris
kime-. į Vilhių.lį Rašų.kapota « Jo pri- 

‘ širaitiinas: te duoda7 mūras Jėgų ir - 
stiprybės kantriai .'Įskųsti trč riti- ' . ...... ...

nio daliui^ .tone geidžia nųis -nūs- ?ų Graži; Tų esi^- mano Te Vyną r 
totiz^iltiėš -grįžti• Xsuyri tėyfnę / . 
par&t^ti ‘jb^lcąpų.-iū Gedįrilho kč.įn^ ų--'į-- -.-J

'• Gįrit.ojpje pastogė je .Senas . 
gimtasis naračlis rasotais' lan- : 
gaisxlyg ąpgivcrkss į stovi tylus 
prie, keli o „Darželyje po langais 
galvas palenkusios rožės,pinavi—. 
Jos..gvazdikai„oras' pakvipęs svai
giu žirnelių aromatu,

Ėpęįutė triūsia aplink sta
lą, ruošia išleistuvių, priešpie
čius .Štai sakute brazdėdama 

nukrit d.. žc ns rimtie t o.n lėkštės per 
klaida, pastate puoduką,, " -• į

- - Nebeturiu galvos ir akys 
nebeprimato,—bando pasiteisinti 1 
prieš. savo vaiką,ta,kuri visuo- '• 
net apie mane,galvoja ir kurios 
akys nano giliausius sielos vir
pėjimus permato, ė

, - Brangiausioji.motiną J'Tu
esi ta pati tėvynė įasmeninta. 
Tikroji motina ir gimtoji žemė
tai dangiškos simfonijos garsais- 

'skambančios .sąp'okos kiekvienam 
gyvam žmogui .Matau tavo veidą. 
Tavo maloniosios akys, nebeprima
to tik per užsruvusias ašaras, 
tavo galva pavargo tik dėl am
žino sielcjiraosiųiūsų likimu, . 
3c tavus ir tos žemes visas gy
venimas būtu, be tikslo,

- Sudiev i Ligi pasimatymo I 
Tik dabar pamataUj kad mo

tinos veidas toks 'pat rasotas į 
.kaip ir gintojo namelio langai 
ir ta ranka, kuri peržegnojo 
mane Iikiminen kelionėn ..kuri 
mane maža nešiodavo ir .užaugusi 
dar paglamončdavo.dabar tokia 
pilka,kaip pati gintoji Ž-nš... ■

Ilgai dar atsisukdamas ma
čiau ? kaip.nuolat mažęjo.ginta-; 
sis naraelįš-ir prie vartelių .į' , 
rymo jo* lyg • is akric ns i Š kalt a ■ . . 
statula, mano .tikroji motiną. ųų

Z'-i-į.
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.'. 1918 ne tais vasario ' 16 d /Lie
tuvos Taryba susirinkusi Lietuvos 
sostinė j e Vi lni u jetaut os at s t ovų. 
luponiš išleilningal višein pašau - 
liui paskelbė atkurianti laisvą ir o 
ne priklaus onaK Lietuvą,/ 'Vasario 16d niy^- 
tapo nuns Tautos šventėj 
brangią tautai, dieną bud 
nuo tėvynės,. nes jos žcr.i 
svetinio ji« \ '

‘Lietuvos Ne priklaus orybės pas- 
kalbinąs buvo labai drąsus žygis; 
Karo baisybių, nualinto-7 ir netekusi 
daugybes gėrybią,: neturėdana Šyio- 
suohsncs ir .specialistą, niturėdą- 
na- kariuončhės' .Lietuva ryžosi at
kurti valstybęir t.ex pasiryš irią 
tautos sūną ir dukterą darbu bei 
pasiaukojinu Įvykdė-.1 Senesnės kar
tos žnončs . at si' ne na tuos sklidi
nus džiaugsno ir vargą laikus,kr-

c kusi

Grįžti f nuvargintą. nutąriotą.. 
t< vyną, atkurti nnuj ą gy y c niną ; •- 
-resną svies isiią ir teisingesnę. ...

Gyve nd aai svetinėm • kr a s t e } •■
■ ’ ngr i susiklausą/vie-, •• - 

’tvcrriingi* Visuonrt'■■; 
tuvis, lietuviui bro-.

sujtcrp'o 
i na. i j s nu ly 
■Diug reikė 

c ■: i ’"V okin’o - 
ne t k -gili /- • 
lydi Lūstų 
ui'ji Žo-

bet koki 
kds n'.'U 23

liesus

. ivy

Tautos Hni 
nžiai 
' ; '-'Vardai

'Vj.ėnyb'
Likt 

yai-n

oo

kad a / p i rni e j i nu s if s av; 
jo .1 kovą dėl jos lais' 
gyvenflani laining-ąi'v 
niną, ir buduni vistų ką 
nes. buvonc- .pahirsę , ki k br 
auką ir ‘gyvybių; per'. i:.?imc 
laisvė e Už tai juo skaudžiu 
fone dabar .jos netekę, bast 
si po svetimus kr. sius Ei 
suprasti ka reiškiu pėvynūs rct'kl 
nes ir p r- j untune did: j anči?s tė vy
ne s ne ilą« Juk ne ve lt ui Lr irenis 
sakė: "Pc.gi.ndys vargai guliūrus 7 
ugnini uždegs ■ krūriaę'ą' ,

y C

Te

C.
71.

Fa irs a.

k "V . "* JX - *•r- 5» jrCas ila!?tX '■■•■■.
tu baltu kryži’un pakelėj . 
inč jau šint.n" čius gyveno- 
u j

ve

Prade j onę blaivina žiūrėti i,, 
savo ateiti,, lobiau ąv'-rtinam tai 
ko ne t e k one '. L t s i ri nd ani s e v c t u - 
tos .praeiti., gyv.-ndmi s k:-u'S i a. 
dabartį, tikino svi:.sic. Li ^uvos 
atritini., tikinę, kad grįšim 1 
tėvynę,, kuri Šiandien didžio sopu
lio suspausta/ neguli -net .pąst>*. 
dži augt j. didž i a j o nūs u, t du t oš s ve n 
t:c Vas ar io 16-j u ; ' \ 

' :Skaudaus patyrina, pąuokyti 
nes..ateityje ncsidūoši:ic'-t-.in IfĖ-- 
jgvai .šu.v • = <’• ži o j c ni Plius ą 1 
ąiš.kuš ir -t ie sus t -ftlusą t j 
nūs . ir švehtaš...>/įiŠįsą.;<''si

1 Vynus ir nisrus f 
± prieš saulę svi 

:us /u.

žyd 70

/tune ir kur /-.be būtunc 
ne v i e na’ s v i e v- ~ "i f

visi
Go.1

. ' E

O Vi s 
Vyr-' kun 
-pjgTti-' 

lūs. kil- , 
■Vk'i-o- ■uk.''”"

r. i

<

1C srr.Hbj., 
ntorlu j Die 

s..kinta.; ne t" vargai, kiti 
■ t •' ... ' 

’-itos šiandie, die: 
aikstbjtik- bionki^vėlė . 
Ui _o-n 1 pb .sooios sker.die £ 
ut?ą/kry<2.ąpak

1-- Si-y ■■k bodo booo

".U A ;
i

i.-■

io
< i Si

. *
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a;.-/-
Paulius'. Gnubys

JI Kilis SAUKIA

va

mus 1 tavrjjeinegįrdesir.- 
prioš save visad tavo geru

IS
’ Saukia jį mane..m'Pro miesto begalinį triukšmą; pro juros sniolssp 

tina gandingai nro eiseną bėgančią.41-'.nų, girdžiu Jos balsą!
' Nežinau*' leas ir iš kur tatai* Kur nusistotu.pavergusi mano ko-; 

jay kur po sunkaus dienos darbo sustingusius .sąnarius poilsiui ištiekė 
čiau, girdžiu aš'ją ir jos liūdnas .akis matau;-• • ./ ■ . ? . ’

- Kas esi tu 7 - klausiu pats save.- Ar tik ne pamario mergaite ■
tu, ar tik ne žVejo dudkružėIč?*»i• . ,ę -' . . '.7

- Kur akis, tas mėly nas,<kaip linas, matęs ąs esu? Ar tik ne Vii
niaus krašte ? Užguitam sodžiuj tujen Vakarais dainas dainuodavai iš„ 
skausmo, - kai tavo miela broli Lukiškiuos kankino.p Kai vėže tavo, su* 
mins ir dukras užkaituos vagonuos, baisiuos;ir vaikelius durtuvais kai 
bade, ar ne „ t u- liūdna Juos palydėjai žvilgsniu nemariu ir kolei rankas 
i dangų, keršto? ' . •

A 0 gal dvasia tu is salto Sibiro pusnynų, Altajaus kalinį ir ly
gumų plačių? Ar iš miškelio . Balnių, Pravieniškių, ir kišk,. , o kiek be- : 
vardo ją?... m . : j' į'ų...-Ar ne tu '.pą laiminai- astuonioliktųjų savanori., birželio partiza
ną? Ir knygnešius vedai tiesiais keliais iš Prūsų? _ . ■ •

Žiuri tavo akys i. mane taip didžiai, teip giliai. Tarytum jos 
kiaurai mane- mato. Ir tu man kažką sakai.' As negaliu pasakyti, ką tu 
sakai, neturiu jėgų atspėti tavo norui, bet as girdžiu, ir tas bal- 
sas eina -kiaurai perjaans visai Ir t u esi man pažįstama, tarytum bu- į 
tumei mane mažą, vedžiojusi už' renku; '■ . . ~ ; . . Lį

Sakytum, mudu esame išbraidę upelius, išvaikščioję žaliuojančiai 
pievas ir jose tarp visų gražių žiedų ieškoję paties, gražiausio.

Atrodo, tu būsi atėjusi 1 manė su motinos daina; su jos krūties 
maistuj būsi.Įaugusi 1 mano širdį gislonis paskleidusiupo visą mano 
kūną ir-fifeii-b- savo sielą; ir mano varganoj palikusi amžinai.

■— Ir todėl aš tave vis matau ir todėl aš tave vis girdžiu.
— Esi tu mano žemė; esi: tu mano Lietuva. Pažįstu aš tavo dabar 

labiau, negu bet kada, pirmiau... nes netekau tavęs, .. .......
Tavo g:rosiąs akis mačiau as kryzfieliuos, laukuos, dicvcirbių ma

donose, T-iVc girdėjau piemens dūdelėje-, artojo dainoje... Ir kai di
džioji nelaimėj palikti aš tave turėjau, gerom akim 1 n?nc ziured^mU 
tu likai i ,. Liūdna,. bet gera, gera; * ./ .

- Keliones krapais snaudžie man uccius, ir nežinomas likimo kelias 
rcųtosl^ price akis, taėiau jaučiu tave visur, t cery tum vedi kelių tu 
mane mažoj mažą už rankos. _ - T.

Amžinai gera, amžinai atlaiki, tu , musų, žeme, tų, musų, Lietu
va tu pasakoj, dainoj, gyvo artojo prakaitu- kerz#gio mirtim gy-

išklydoin mes, tavo veikai, po nlatųjl pe-saulį,,,-Kęs besušeuks
■ ■ ■ -įn-yp balso, kas be suves mus, jei nematysit

liūdnų akiui: ; .... ?. -.
: -r ■■ ;. . ■ ’ ’ ' . / . '. • ’• . f' ■ ' . ,. - - ‘

■ BE TLtY&iS. . L- - .
Pueia vėjas, ir.viekeliai- dunda ; - Kuo vardu.savd dalią bvsąųkąių
Skamba šilas Vardais 'mylimų.' ę-_ . ' Iškeliavęs is* klonių gintų?,.

. Tik neatneša vejas Jų skundo,' • ; - Jū. zis duos palikau Visądž'iaug-

NestplaukindainaiŠnamu ' . ' Tik nasičniau skausmą kartu.
- - . ■ ■' - ■ /.. .

'■ ; ? ■• . • Leonardas Žitkevičius.
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Įkrllkgn Tcaęynę’ su rūtom ir gėlėm.’,;; ; ■ ■ ' '■ '
Čia ašaros se trauks nitų pabiro pake lėlį J ‘ : t?..; • /.-
Ir nėŠa.baisu, skunda, banga iš Lietuvos; ;. ’■ ' .

Gal nėr Jau gyvo brolio, nobiutės nėr gyvos.

Daina, nutilo sesės, Kaip saule leisdamos £•.. 
Ant žalio vario vartų liūdo daria rymos.., 
Rasa -sidabrine 'plaukus ir ašaros - prieis... 
Juodai pridengus veidą, kai atbrenda naktis!-

Pro baltus beržo stuobrius, pro nė lynas girias 
Aklais Žirgais patėvis Jau pamotą parves; ! ■
Genys..Jį palšus jaučius, pilkuose pūdymuos 
Ir lauks ji karalaičio, -airis Ją išvaduos.

Dabar ten žalios rūtos po kruvina rasa 
Ir dreba uužaibuota obels šaka sausa;
Jinai išsporgsi iš naujo j išleis ugius naujus, 
Kai tik -šiltesnio- vėjo kvėpavimą pajus;
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praleisti laiką,. Vieną dieną ji pasiėmė auksiną svied^inį ir.'ūŪbągo 
i mišką prie, gilaus šaltinio, kur ji ten žaist pradejb. Žaisdama ji
išmetė savo auksiniu sviedimą p' r aukštai, nebegalėjo jo daugiau pa < 
ge^ti, ir jis Įkrito i vandeni. Nuliūdus princesė pradėjo Įtarčiai 
verkti: n Ak, e. s atiduočiau viską už. savo sviedinį, net savo auksiną 
karūnoj ” Kai. ji taip dejavo iškilo viena- varlė iš- vandens ir'tarė:
"As noriu tau padėti, bet tavo auksas man nereikalingas, /ės noriu 
tik tavo , draugu būti, kartu su tavim prie stalo. sėdėti//!? tavo au»; 
kslnes lėkštes valgyti ir tęvo .lovelėje miegoti,"/Princesė pagalvos 
jo, kad’kvailoji varlė nicked negales jos draugu tapti ir jai viską 
pažadėjo* Tada varlė šoko ą vandeniu ir po kurio laiko grižo su auksi
niu sviediniu* Princesė, visai laiminga, užniršo vargšą yarlytą ir 
grįžo į savo .tėvo pilį. Ji negirdėjo vargšą varią-užpakalyJc jos 
kvarkiant: "Mieloji princese, palauk savo draugės, palauk I ,c Kai scį’
kančią .dieną'karalius, princesė ir visi :’y?ri5kiri prie stalo sėdėjo, 
kažkas atstriksėjo pe-'r .-narnūro -laiptus. sukaukė ir pasibeldė i du
ris. Princesė, labai pikta, nesijudino ir žiurėjo i savo auksiną 
lėkštą*. Karalius stebėję, kad jo duktė paraudonavo kaip aguona ir 
ją paklaus c, kas-jai yra ą "Ak”? atsakė mažojis ' princese , "tai yra

• tik kvailoji varlė.'Vakar ji non'atnešė mano auksini/kamuolį is van
dens, už ką a,s jai pažadėjau, būtį, jos drauge . Bot ais.niekad nepa
galvojau,. jog tai galėtą'V^ieikti” lt -i karalius atsakė: "Atidai 
ryk jai duris ir daryk tai ką esi pažadėjusi-.’’ Princesė nenoriai pa
klausė. Varlė labai nudžiugus įstrikscjo vidun, . paprašė ją pasodin*, 
t i gįĄ: i f otcią ir ją pašerti is auksines lakstės. Pavalgius ji pa
sekė:” Dabar ebT esu patenkinta ir norė čiau ..pamiegoti tavo silkinėje 
lovytėJe J'/Princese bijojo paliesti .saitąvarią ir.pradėjo verkti.-

Bet karalius supyko ir' .įšūke: “Daryk ta i e ai ppządc jusi! ’’ -Tada 
-princesė*- ląbai^issigandus.į su’ ašaromis .ąkysą;:pa/-me-ą?rįą^dyįem pir- .
dtais ir .nue- jo ~į miegamą jį. Ten ji sviedė -ją ■!'sieną irŠaukė: da - ; 
bar tu įgali būtu rami/.piktoji varlė ! ’i’Bet kas nukrito nuo sienos?

- Ne negyva verlč bet' jaunas princas, kuris buvo kuriam laikui Uzkc-- .' 
retas j. būti biauria varle ; pny-rnusis .princas tapo, karaliui
palaiminus., mažosios princesės draugu ir vyru ir. ?an.mingnl gyveno. .
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Dviem ■ £nė t si s yę liąū'j kį-įiįį-pas auli
nis lianas, Jo:nuombh-ą-ųĘk'ąm.isijc. 

‘turėtų-šušideti iš Didi/Britani- 
•? j os ; JAV/ Sovų-Są. jungo s'/'Kinį j os 
' ir Olandijos atstovui Višinskis .

reikalavo priimti-Ebnuilskio pa-.' 
siūlymą, Australija buvo nuomo - 
nes, jog neramumai Javoje yra vic 
tinęs reikšmės is. Saugumo Taryba 
neturėtų-3 U- spręsti, f o jų kalbė
jo Stcttiniusj kurin žodžiai bu
vo lobai atidžiai sukami, Jis' sa
kė, kad ,- nagai JAV nuomonę,Saugu- 

. „ K.o Tarybos teisė suręsti konflik
siąs.rpątąrimąs, tinkūmąs/indonezė ____ ____ ’1 .."■'J
.□Įamsy yra,priimti -pašlųlytiuš yo’lan ją reiktų atsargiai naudoti. Si
dų-darorius . Pagal juos "jie ture t ų pr'oblų *
tokias pat teise s/ kaip, šų ironi
ja: Ėevjnas ' pąsįe.be-jog kad turi Ta- . 
rybų Ukraina. Sov. Sąjungoje .' An - 
glai'džiaugtus!, galėdami atitrauk

•— . ėSią: Savaite Indonezijos kl&ū-.' 
š.įmaš'buvo, .toliau .svarstomas .-priei
ga lutino.; sprendi no dar nebuvo. pri-* - 
eita, Į Š e s t adįe ni Ir s e kmąd,ie n į S ov. 
Ukrainos ąts totas. dr. -Kanuilšky "iš - 
naujo. iškėlė reikalavimą "nusiųsti i 
Indoneziją J'ungtinių Tautų komis.!-' 
ją, kuri:ištirtų padėti."Javoje, į 
tai Savinas atsakė, jog-tai esa 6- 
landi jos vidaus reikalas/ .lis savo 
laiku atsisakąs reikąlauri ištirti 
padėti •Rumunijoj ifv Bulgarijoj ,nes 
Š ov, 'Są jungą-pareiškė , Šios esaiv- 
5ios suvsrenlr.es valstybes, derinu.

kė, kad/ pagal JAV nupraonę,Saugu
mo Tarybos teisė suręsti konflik

tus Assnti nepaprastai’- svarbi,bc-t
_Si 

buri dv i pusė s :’ ' pirmoji
- Įvykiai Indonezijoj//Niekas -• . 
dūr rara pareikalavęs, kad bri - 
tai .iŠ ten pasitrauktų, nei pasa
kęs, kad jų buvimus nesąs teisė
tas. JAV lobai, apgailės t ’ uja,kad- 
britai buvo Įvelti į -kovas .ir •; 
šiuos sunkumus. ’’Privalome, steng
tis sutvarkyti nenormalias padė
tis, kurias mums talikovkares:,

kad grįžturiė. ą taikos vėžes.’’Jis 
ne.uo.no kad šų klausimą reiktų ty

rinėti, Kinija pageidautų tiks - 
lies įvykių bei derybų informaci

jos. Prancūzija percuė Anglija., <

esąs’, kas liečia komisijos siuntimą, 
tam nepalankus. Višinskis parėmė 
ukrainiečių reikalavimą. Jis paša- ■ 
ke , jog, tai, -kas- vyksta Javoje,yra 
tikrasis 'kares, Jis vedamas prieš 
indoneziečių.tautą ir esąs, pavojin
gas pasaulio taikai.' Prieš ukrai - 
niečių. pasiuly.ua pasisakė Egiptas. 
Antroje savo kalboje Bcvinas pro - 
testavo prieš ka.ltinimus jbid .Brita
nijai, nes Ukrainos- pasiūlymas, i - 
žaidžiąs britu karius. Did.’Brita
nija bandė savo dalinius neįmaišy
ti / ginča^, ir jei"višdėito,".prie 
to bu'-o prieita, tai nėra anglu;kalt 
te. Bevinos pasakė nenorįs, ir ne
gales. pakęsti- anglų kareivių ir ka
rininkų įžeidimus, pareikštus Lla- 
nųilski’o.žv "Jo Didenybes vyriausybe 
-nc-priįms šio kaltinimo. Britai yra 
taikinga, tauta ir atracta^šiuos' 
priekaištusa ' a 
. J "Olandų ūksreik, ninistraš i- 
Van .Klcficns .bareiškėT,:'.kad•"oląhdaį ■ 
.nč.s1pr.i’ę‘š.inš.;ič.omiši j'o’s, Siuntimui, ,

t ra dicžiįv d cbįftąi' b o' t oi j a ų "t ė šia/' r kontr Šlątl r/privcių ti ■'t ų kr.? s tų 
mį. Llanuilskis- toliau tčšįUsavo.'l/; , piliąųįų" 
reikalavimus ■■'.;-įį..šy-^rį»i^p:^ąd 
■nąsi-a.i.AbūToii¥ąutų;Šąjų^^ ■’. +
tiat ?ųą,Ts^n.ljDs ipi Jd-c.tj2itu_ karu. ;i t . f /

■.r.tr: dieni Visi

inst ruko i j ų Indėnez i j 
Ukr*- inic čių dc legaci j 
ja -si klausimų išsprę 

.no-k” Ii u. I tai Saugu-: 
; pirmininkas atsake, j 

le.-.r.cija, šiuo metu j 
neg? les gauti daugiau 
sus. Aštucni atstovui

i naujų 
Imsimu

l’šavl-
o i r

tc-v. GC-
ll būdu
ip 5 bal-

Kini j ..-s,' Ii ksikos ,Eę.ipt o, P: 
sijos, Bra.zij.ijos, -vastrali, 
ir ;JAV y re . nuomonė s,. j og

ų .- Socialinė>kąnįsij’a-ątrie 
t e t s o v i c t ų • pa s. i ū lytie// š -u t -e i k. t i • .Py 
tų 1'urop.pos .psbąguįiu^ ;problemos

4?>.'
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suvsrenlr.es
ne.uo.no
pasiuly.ua


10 ii u s u , ž i ;K X o s

į#
t

NriągJ 
į

v

. . :^wr&r^ '■ ■ -
. 'ąąą»-• • . x'- w »%■> ** ■ •

Thy užs ą rėik.yministras B£r-‘ 
nes vienoje spaudos'- konferencijo
je pareiškė, kad J-tV vyriausybė, 
jau -1945 kl. . nutarė'paremti tąpa-

- ‘.žiūrą, kad Austriją neturėtą bū- • 
t i įpareigota mokė t i?'karo nokės-' 
elds. Sov.' Sąjunga su tą'"pažiūra y 
taip, pat sutinkanti, tik dar nėra '

išaiškintas, galutinai klausimas , '.
kaip-bux pasielgta su vokie-oią

- turtu Austrijoje j . .- '

Rinkimai Sov j fiąjungoj • ■
Vasario; 10 d. Vis o j e JSoV.Są- • • 

jungoje Įvyko rinkimai įAukščiaą- 
. si ąją. Tarybą ir .■■į’Taųtiną Tarybą; • 
Kitą'dienoj po rinkimą tuo j buvo 
pranešta, kad balsavo 99y5$ rinki- 

..ką: . „. ė ■ ■ ■ .• - ■ ; ■

rio :sooiaįištai ~;'.reąkaioriibriai
■ 'iic'ina<iSyięn -'su'kūnūnistaiszskal- ; 

• do^ąfbįniničąkalsės .frontą prįcs 
'kapitaįląmą..JJžšįchią so.cialis-

ą- tus.'■ icalininas įšVą/dino^. liaudies. ■
«• draugais t; paėmus tuos ■ žodžius'; <' 

kabutė'sė’.i' /.iškritikuoti liko i far
.-.Vokicti j os socialdcnokratįai. ’’

. prikisąnt ią galvosenoje nilita- 
.ri^na ir plėšikišką -impcriąliz-

'SNR^į^OS.. kOIferencJJa^ • ■ A
~ ' K°X?_A^*L""" * " • ■

Is Vašingtono pranešta,kad 
kovo 15 di 'Ncvr Jersey . yra žiu- 

' .klanaiUNRRA’ os atstovą konferen
cija,' kūriuje dalyvaus aprūpini-

- mo Įgaliotiniai-iŠ 47 kraštą*Yra 
manoma į. kad šioji konferencija 
bus svarbiausia, kokia buvo UŪrffiA 
veiklos istorijoje.; .

Bąda s. Vengrijoje ■
Budapešto burmistras.praneŠe, 

kądJVengrija šiuo Įmetu pergyvana 
. didžiausią. savo istorijoje ūkine, 
krizei Kas ketvirtas naujai gimęs, 
kūdikis niršta badu.

Stalino kalbą
Vasario 5 dt Stalinas pasakė 

savo rinkiminėje apylinkėje kalbą 
Kalbėdamas apie SoV. Sąjungos ap
siginklavimą jis pareiškė., kad ,. 
jei sovietų mokslininkei gaus tin-' 
komą paramą st u i jie artimoje atei
tyje iširęs naujus ginklus j įkuria 
netik prilygs - naujausioms išradi
mams kituose kraštuose, bet juos 
ir pralenksi Komunistą partija su
dariusi naują gamybos planą, pagal 
kurį Sov. Sąjungos pramones pajė
gumas bus pakeltas trigubai prieš
kariniam naSumui; .

KaJIninĮąą krį< 
• I^nąuzlįOpsšąo ia"įi st ūs ’d <.

Centrinio^kompartijos komite
tu organas . ‘'Boisevik’!-/atspausdino 
Aukščiausio j o. prezidiumo- pirninin-> 
ko Kalinino straipsnį 1 kuriuo'iš-, 
kritikio Janas' socializmas užsie 
niuosc , Buvo aštriai paličsįl Pran' 
cūzmjos socialistai, vadovaujami 
If on Blum n.not Kalinino. In on Bla-

Sov. Sąjungos pasiūlymai 
atmesti

Gen. UNO susirinkimas po-
■ ikgą debatų,- per kuriuos -opozici

jai vadovavo p. Eleono^Roosvelt, 
atmetė, tris Sov. Rusijos pasiūly
mus,’ liečiančius, karo pabėgęlią 
•kontrolę .' Pagal pirmąjį sovietą 
pasiūlymą visi karo pabėgėliai Eu
ropoje turėtu, ar jie nori ar na, 
grįžti 1 savo' tėvynes I Jam pusi -

■ priešinusį ponia Bops.ve-lt, kad
’• “tai-reikštu'žmogaus teisią ir lais 

vią susiaurinimą?r Pasiūlymas buvo 
su didelė balsą persvara atmestas. 
Ant rojt s ov i c t ą re ikalavImu buv o 
uždrausti karo pobėgėlitų propagan
da lageriuose. Bet ir'šis pasiūly
mas, buvo 31 balsu prieš 10' atmes
tas; Taip pat ir trecias pasiūly
mas leisti; apstatyt į'-■karo .paįjėgclią 

lagcrius s argybomis iš■asme ną tos .
■ pačios ?pilirtybėsįkokios yra . ir la* 

,. gėrio, gyvi n to jai buvo: 28,balsais g 
'< prieš B 'Utmos'tas. * -

' . ilsspr'stas Indonc-zljos
y - .'v ■- - L
AV" J/Sįįtr" cįadicnl UN B Saugumo •

' Tarybą išsprendė britą trupią In- . 
donezijoje buvimo ir veiklos klau
sima ■haisavi>rė£> kc'liu.5

(.tąsinys sekančiam psl.)
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Už ukrėinic čių. pąsi ūljpą-boisa— 
. vor Višinskis.,-už S ov? Sąjungą}
ir .. Radjmiovsky už 'Lenki jų; ,Ka ‘ -.. 
dangi tuo nebuvo pasiekt.1 ’.rsika 

Alingieji ' 7 balsai (ir didvėl 
styb'iū. vieningumas) paskelbė, ji 

; Saugumo Tarybos prezidentas i&i-; 
.’ kin" atneš tu? f o to Višinskis’ pel 

šiuži kaipo priedų prie Egipto • 
nuomonės, jog jis si, karti re i-

- kalaujas. Sov. Sąjungos vardu, jog 
komisija būtu visdclto Javon nu
siusta,. kaip buvo numatyta ukrsi 
ničciuąpasiūlyne.; Už tai. balsavo 
be SoY. Sąjungos tik Lenkija ir 
Efeksikai Tuo būdu ir jis buvo ■ 
atmestas .' •-• .. ’• -I U-' ..-

Albani jos oriėmimas i
■ "" U&0.. .
Vakar buvo- Įteiktas Jugos

lavijos pasiūlymas dėl Albanijos 
priėmimo į UNO? . ' . '

Kfe. s kv o s re ika ląv ima i 
'' ’’Sjųnrcų :
JAV: už s reik, ministras 

Byrnes antradieni spaudos konfe
rencijoje išsireiškė dėl keturiu 
Italų .kolonijų ateities? Jis ne. 
nasf jog jos turėtų būti valdo
mos vieno neutralaus valdytojo 
Did, Britanija ir Prancūzija pa
reiškė sutinkan.6ios .su Jny^nuo
mone T nors jos norėtų U si kla** 
slmų Įnešti Šiokių tokių^pakelt - 
tinu. Rusai siūle,-jog?jie nore-
tu Tripolitanijų pasilikti sau 
nors ji esanti pasiruosusi su 
kitomis didžiosiomis valstybėmis 
sprąsti likusių Italijos koloni-

• ■. i Byrne s ■ po. re is kė .jog Ja lt os ., 
konferencijoje Sov.' Sųjunga:pri
pažinus i'7 Kini j os valdžių Tolino- 
j o j c Mongloi j o j c .Kini ja. laiky~< ; 
'Niahtis šii' nutarimo.-Ni-kad ne-,; 
buvo rimtai kalbama,. kad Arti.io.- 
ji , MongSlij#;^^^^ ?^ūtųKini-kt 
jos provinči ja? Nė.sų jokių žinių 
kad. ten yra'planuojama sukurti . 
ųūt on'orii'ną vyri ausy b 3' v a.d c v au— L- ■. 
jant’ vienam 'sovietų karininkui:

-y—.;
... ’ B-das grąsia: 1 milijardui - >• ;

./■. ■.:“?%įonįų~

. Bevines šiandien .’pareiškė 
?8cmutiniuose Rūmuosc y kad neiti- 
nįrno padėtis visame odsaulyjc :..U 

-esanti, labui- kritiška., kaip priės - 
Jjclis.menesius. specialistai.-nūs Į- .’ . 
pre nd si Ė- villa’s .pasiūlė ,kkod. Did .1
Bri tanija,’ USA , Rus i j hį Kinij a _ 
ir.Prancūzija reikalo u tų, kad bū-- • 

tų Įvestos griežtos priemonės 
taupymui maisto produktų,'<kc r -
.liaus išsaugojinuioir javų produk
cijos pakėlimui. .. .. v .

”Aš nė perdedu u, pareiškė 
Bevinas, B. jei tvirtinu, jog pa- • 
dėtis.esanti aliarmuojanti!”Pa~ 
gal jo. davinius javus/ importub- .1 ..

je.nticji kraštai'pirmoje; šiline--- 
tųnusijc yra reikalingi/maždaug' 
17 u’onu kviečių ir miltų. Gi tik- 
12 nil. tonų yra atsargoje.Gėli
mas dolykas,'jog dsficitas^siek- 
siųs 5 nil; Grųsimantis ryžių • 
trūkumas reiškia, kad^vienas mi
lijardas zanonių sekančius du non. 
privalės badauti. nŠic skaičiai . - 
yrą taip baisūs, kad jie visus 
Jungtinių Tautų narius, visvien 

kokiai politinei krypčiai jie pri
klauso, ir nežiūrint triniuos i , 
kurie tarp jų randasi, reikalau
ja stipraus jėgų it c r.ip i no, ko. d 
išvengti šios katastrofos.’'

Voki -: t i j p liks.. pkŪDŪ.Oį?-.
; ’ - 'įkl .l948_ nctiį ”

dzios gubernatoriaus pavaduoto - 
jas Vokietijoje gen. Clay viena
me int/’rvięu’ poreiške ,.. jog esu . 
planuojama 1948 metais atitrauk
ti didžiausia, okupacinių dali - 

nitų do lį .i Š Voki ė t i j os !’ • Ji s" mano Ą 
.’ jog svarbiausio ji,;okupapiniai L. .■ 
’ uždaviniai iki to ,le iko‘ įbušių ų";
- baigti, ’.būtent; Vokietija -lik’ -

rųl Tada Vokietijoje’, t:. liks i an-' 
ti tik kontrolinė ’santarvininkų 
komisija i.r’ labai mažos ;okupaci-.

y ne- s ipo j ė g o’s, Gc n;5 Cla y t i k i ši >
. jog iki. 1947 n? pm-įaigos ’busiu 
sutvarkyti ir baigti.’Vokietijos

■ ginklo vinos i ’ pr ąrionc s. ^nuginkljtVf- 
nor nacių izoliavimo klausimai!
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Poni s. Roos ve Įtižapįank, 
žyd ų 1 cgc r į'u s V oki c 

’ kilšūi.’ ’
Ponia Elėanor Rodsvelt a 

lon kė vienų žydų lagerį lageri 
Vokietijoje ir 3.200 žydų nts- 
t bv oris p ars i š ke , j og: j i dar y S i sR" 
s i ant i vi skų skų; ji gr lt d font i ; 
tokiems bąhamians iškeliauti 

į Palestinų. Ji giliai atjaučia- 
žydų skausmus ir iš širdies 
stengsis išrišti šių problemų*

DP problema Vokietijoje
Vyriausioji amerikiečių 

okupuotąją. pa jėgų būstinė pra
nešė, kad visin'. ame r iki c Šioms, 
priklausantieji jugoslavų dali
niai,kuria pasisako už atsta- 
tytas Jugoslsvijos karalių,tuo
jau būsianti išformuotu. Pane
šios priemones bus taikomos ir 
Vokietijoje^likusiems lenkams, 
kurie yra užbmų prieš Lenkijos 
vyria.usybų abe jotinų pozicijų,. - 
Vokietijos'- lageriuose, esantic- 

Icnkai privalės pasirinkti, 
sugrįžti į-Lenkiją, ar lik- 
Vokietijoje- kaip užsieniečiai 
tomis pačiomis me is t o nor

is, kokias gauna vokiečiai.

ti 
su 
nc-i

02Rįnį: imu d ay į nįf i_ S o v 
Kaip Maskvos i{adije.

• Še, bendras rinkėjų skaičius , 
sicke lefimil.45U.536 ■; Už komu
nistų partijų ir bcp.ertinius 
99,18^< Prieš komunistų partijų 
balsavo 8?9»599 rinkė jai =0,81^ 
Tarp išrinktųjų randasi sovietų 
maršalai Malinovkij, Tiraoš'nkor 
Žukovas, Vorošiloves, Rokcssovs- 
kij, Tolbuohin ir Bsgrsmijan, 
Be kitų Višinskis, Stalinas, 
beto 273 moterys ? e

JiEina 50 gr.

’’Musų Zinias’' 
zrrascius siųstų 2 b

Ame r įkįylUi£ęt.iU ve dyb os
"" ' s u užs ie.nįettmįs,

‘ Poiįi fe' Roosie it p are iš kc , j i . 
. senti prieš tai,'ijog amcrikic-. 
eitų kareiviai užjūryje' vestų.JaV 
armija yra nuomonės, jog yra, vi
sai teisingai ker: ivi:i;s uždraus

ta vesti vokietes. Ponia P.oo.svclt 
■jc-.sakė: “aš nelaikau g;ru dalyku , 
*j:i vyramus yr? leidžiama, vieni; 
'šur.o įtakoje vesti, prie sts iv kol 
"jis gali £*uti galimybę, grįžti 

’ į ssov tevynų ir ši reikalą ap
galvoti. Aš'manau, lead tai turė
tų galioti -visiems Europos kraš

tams ir he vien tik Vokietijai.
Šimtai vedybų su svetimomis mer

gaitėmis nuėjo velniop, nes jos 
rėmėsi kareivių vienišumu, bet 
ne tikroje'ne ils’.' .

Si ri J 2Sru.?_iir—-£ 
l-o Indonezijos prob lenos , 

UNO pradėjo svarstyti britu ir . 
prancūzų dalinių atsitraukimo r-.v- 
žalą iš Sirijos bei Libanono.To 
pareikalavo Sirijos ir Libanono 
atstovai. Po įvairią diplomatų 
p'?šisakymode 1c i šio re ikalo po
sėdis buvo .atidėtas kitai dienai

Ž?m-:s drebėjimas Afrikoje,
Kaip R..uteris praneša, ši, 

gntr&.di-:n\ ankstyvomis ryto ve— 
lahūomis, įvyko stiprus žemes dre
bėjimas šiaurės Alžyre į pietų 
v.karus nuo Konst 
Jis buvo jaučiama 

lesto*
Alžyre, 

reikalavo 2?5 mįr' 
ieu .manoma, kad ds-vties aukų, 

rendosi daugybė uzmūžtųjų po 
mų griuvėsiais . Tuojau buvo 

rž’lė’te galbėjimo akcija.. .

■ ■ ■ -.'i? - ti ■ A ■ - • 
uoja. re cakcine . kol-.-gija; P.ank-
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