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JT suvažiavimas Atlanto pakto šešėlyje
PASISAKO UŽ DVASIŠKIŲ BYLOS SVARSTYMĄ — SOVIETAI PUOLA ATLANTO PAKTĄ. 
IZRAELIO PRIĖMIMAS Į JT SUSIDURIA SU KLIŪTIMIS. — APRIBOJAMAS „VETO“

Atlanto pakto 
nustūmė į šešėlį pilnaties suva
žiavimą, kurio posėdžiai nuo ba
landžio 6 d. vėl prasidėjo Flu
shing Meadows. Bet tai nereiš
kia, kad ši • JT sesija nebūtų 
svarbi: joje kaip tik randa di
delį atgarsį pasauliniai įvykiai, 
kurie pastaraisiais mėnesiais yra 
jaudinę visą žmoniją. Santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų nė kiek ne
atvėsta, ir galima su pagrindu 
spėti, jog per šį JT suvažiavi
mą tarp abiejų blokų, jei ne pa
aštrės, tai vis dėlto eis stipri ko
va. Nepamirštinas taip pat da
lykas, jog sovietų delegacijai 
vadovauja aštrus Vakarų prie
šas — A. Gromyko.

Pirmas griežtas priešingumas 
tarp Rytų ir Vakarų iškilo, kada 
pasiūlyta įtraukti darbotvarkėn 
kard. Mindszenty ir kitų Vengri
jos ir Bulgarijos dvasiškių nu
teisimo aiškinimą. Sovietai, re
miami savo satelitų, visomis ke
turiomis šoko prieš to klausimo 
kėlimą. Anot sovietų pasiunti
nio Paniuškino, tai esąs nepa
kenčiamas JT chartos laužymas; 
girdi, Australijos, Bolivijos ir 
JAV atstovai stengiasi ..Vengri
jos ir Bulgarijos kriminalistus 
priglausti po savo sparnais“. Vis 
dėlto JT pilnaties susirinkimas 
balandžio 12 d. šį reikalą išspren
dė teigiamai: 30 atstovų balsa
vo už, 20-susilaikė ir tik 7 bal
savo prieš šio klausimo įtrauki
mą į darbotvarkę. Klausimas 
perduotas politinei komisijai.

Būdingas Skandinavijos kraš
tų nusistatymas šiuo klausimu.

AMERIKIEČIŲ MANEVRAI 
ČEKOSLOVAKIJOS PASIENYJE

Frankfurtas/Heidelbergas. Ve
lykų pirmadienį prasidėjo ameri-

pasirašymas Danijos užs. reik. min. Rasmus
sen savo valstybės, taip pat Šve
dijos, Norvegijos ir Islandijos 
vardu pareiškė, jog tie kraštai 
buvę „skaudžiai paliesti“ kelia
mo dalyko, bet jie norį, kad baž
nytinės bylos visų pirma būtų 
svarstomos Vengrijos ir Bulga
rijos taikos sutarčių šviesoje, to
dėl nuo balsavimo susilaikysią. 
Į tai JAV atstovas B. V. Cohen 
pasakė, jog pilietinių ir religinių 
laisvių sulaužymas Vengrijoje ir 
Bulgarijoje priklauso JT char
tos kompetencijai, todėl JT pil
naties suvažiavimas įpareigoja
mas šį klausimą svarstyti.

Dar smarkesnis sovietų balsas 
prieš Vakarus pasigirdo balan
džio 13 d., kad Gromyko JT pil
naties posėdyje išdrožė 6000 il
gumo kalbą, smarkiai užpulda
mas Atlanto paktą. Jis tvirtino, 
kad pasirašiusieji tą paktą kraš
tai planuoja prieš Sov. Sąjungą 
atominį karą. Jie, girdi, griebiąsi 
plačių priemonių, kurios nesan
čios pateisinamos krašto gyny
bos interesais. Ypač gi prieš so
vietus esančios nusistačiusios 
JAV, Anglija ir Prancūzija, ku
riose einąs „intensyvus ginkla
vimosi lenktyniavimas“ ir „ap
metami militariniai planai prieš 
Sov. Sąjungą“. Gromyko taip 
pat puolė buv. britų min. pirm. 
W. Churchillį, pavadindamas ‘jį 
„anuo pakeleiviu, kuris regulia
riais protarpiais skersai perplau
kiąs Atlantą, kad savo nusitaty- 
mo draugams Naujajame Pa
saulyje duotų instrukcijų dėl ka
ro parengimo prieš Sov. Są
jungą.“

Po Gromyko kalbos tuoj norė
jo žodį paimti JAV atstovas W. 
Austin, bet suvažiavimo pirmi
ninkas australas Dr. Evatt pa
reiškęs, jog jau per daug 'esą 
žodžio prašyta. Austinas ’betgi

kiečių okupacinių pajėgų Vokieti
joje manevrai, kurie truks iki 
balandžio 25 d. Stebėtojais daly
vauja prancūzų, britų, olandų ir 
norvegų kariniai atstovai. Lau
kiama taip pat stebėtojų iš Šve
dijos ir Danijos, o sovietų ste
bėtojų visai nekvietė.

Manevruose dalyvaujantieji 
kariuomenės vienetai iš 70.000 
vyrų pirmadienį užėmė savo po
zicijas, kad antradienį pastotų 
kelią tariamajam „užpuolikui iš 
Čekoslovakijos pusės. Gynybos 
linija eina į rytus nuo Nuember- 
go lygiagretiškai su Čekoslovaki
jos siena.

Manevrų tikslas, kaip EUCOM 
praneša, be kariuomenės dalinių 
pratybų, pakontroliuoti taktines 
ir teikimo priemones. Pagal vieno 
aukšto amerikiečių karininko 
pareiškimą, iš tų manevrų neda
rytina jokių politinių išvadų. Esą 
gi įprasta kareivius lavinti.

Manevruose dalyvauja ir ke
turios lėktuvų grupės, jų tarpe 
viena sprausminių naikintuvų 
grupė. JAV laivynas dalyvaus 
valtimis Reine. 

rado progos spaudos atstovams 
atsakyti į Gromyko puolimus. 
Sovietų atstovo kaltinimus jis 
pavadino visiškai nepagrįstais ir 
pažodžiui pasakė: „Paktas yra 
nukreiptas tik prieš ginkluotą 
užpuolimą. Jis nenukreiptas 
prieš Sov. Sąjungą. Valstybė, ku
rios laikysena susiderina su JT 
charta, neturi piktintis Atlanto 
paktu“. Į Gromyko kalbą JT su
važiavime davė atsakymą ir bri
tų valst. min. Me Neil, pažymė
damas, kad čia šmeižiama britų 
vyriausybė ir kitos Vakarų vals
tybės. Jis pasakė manąs, jog Ru
sija, nors pati užkrovusi mili- 
tarines sąjungas savo visiems 
satelitams, varysianti toliau sa
vo propaganda, kad ji esanti 
nekalta ir kad visi kiti esą •,Juo
dieji fašistai ir karo kurstyto
jai“. „Kas dabar tiki, kad Nor
vegija turi kokį nors agresyvų

Spėjama Dimitrovo mislė
GERAI ORGANIZUOTAS PASIPRIEŠINIMAS PABALTIJO 

KRAŠTUOSE

Vašingtonas. Bulgarijos vyriau
sybės oficialus pranešimas, kad 
min. pirmininkas Georgi Dimi
trov išvykęs į Sov. Sąjungą pa
sigydyti, pasaulio viešumoje ko
mentuojamas viąų pirma kaip 
politinė Kremliaus akcija. Su tuo 
rišamas ir min. pirmininko pava
duotojo Traicho Kostovo maž
daug prieš dvi savaites pašalini
mas iš tarnybos.

Reuterio pranešimas, pagrin
džiamas Sofijos radijo žiniomis, 
pagal kurį dabar min. pirminin
ko pareigas perėmęs Bulgarijos 
min. pirmininko pavaduotojas ir 
užs. reik, ministeris Vasilij Ko- 
larovas, — pasak Denos, oficia-

Vykdomosios Tarybos pirm. V. Sidzikauskas pas Phlladelphijos burmistrą Bern. Samueli. Pirmoje eilėje (iš kairės i dešinę) sėdi: burm. Bern. Samu
elis, VT pirm. V. Sidzikauskas, adv. G. S. Cheleden, stovi (iš kairės Į dešinę) — A. Kavaliauskienė, J. Kavaliauskas, G. Roman-Romanauskienė. C. 
Roman-Romanausk as. adv. S. Mankas, J. Švedas, kun. I. Valančiūnas. A. Chabatorienė (vos matosi), teisn. John Boyle, V. Minelga, H. E. Vainiūnienė 
ir A. Cheledenienė. Ta proga’ VT pirm. V. Sidzikauskas pasirašė | Philadelphijos miesto garbės svečių knygą.

kėslą prieš Sov. Sąjungą“, — 
klausė Mc Neil.

Izraelio prašymas priimti į JT 
per suvažiavimą susilaukė de
batų ir pasipriešinimo pagrindi
nės komisijos pasiūlymui, kad 
tas klausimas, taupant laiką, bū
tų tuoj svarstomas pilnatyje. 
Daugelis atstovų yra nuomonės, 
kad dar nelaikąs pradėti spren
džiamuosius debatus pilnatyje, 
kol nepaiškėję Izraelio planai 
dėl Jeruzalės, taip pat nusista
tymas dėl arabų pabėgėlių, dėl 
žydų valstybės sienų ir, paga
liau, kol žydai nepateikia paten
kinamų buv. JT tarpininko gra
fo Bernadotte nužudymo ištyri
mų. Klausimas perduotas ap
svarstyti politinei komisijai.

JT pilnaties susirinkimas Di
dįjį Penktadienį padarė nutari
mą, kad „veto“ būtu vartoja
mas tik išimtiniais atvejais. 43 
balsai prieš 6, dviem susilaikant 
(Burma ir Indijai), priimta re
zoliucija, kuria PST nariams re
komenduojama padidinti „veto“ 
nepriklausomų klausimų skaičių. 
PST nariai prašomi vengti veto 
panaudojimo piktam.

lios bulgarų spaudos įstaigos ka
tegoriškai dementuojamos.

JAV užs. reik, ministerijos kal
bėtojas pareiškė nuomonę, kad 
Bulgarijos min. pirmininkas iš 
savo posto kaip vyriausybės še
fas galutinai atsistatydinęs.

Pagal politinių stebėtojų nuo
monę Pragoję, dėl Dimitrovo „tė
viškės atostogų“ Sov. Sąjungoje 
esančios trys galimos priežastys: 
arba Bulgarijos valstybės šefas 
iš tikrųjų sergąs, arba pašalintas 
iš tarnybos, kadangi Maskva 
smerkianti jo tariamai prieš ko- 
minformą nukreiptą laikyseną 
Trečioji galimybė būtų, kad jis 
atšauktas, kadangi Bulgarijos 

politikai esą bandę atpalaiduoti 
savo ryšius su Maskva. Apie nuo
lat didėjantį gerai organizuotą 
pasipriešinimą Pabaltijo kraštuo
se, Lenkijoj, Ukrainoje, Bulgari
joje ir Rumunijoj prieš sovietų 
režimą praneša britų licenzijuo- 
tas laikraštis „Berliner Mittags- 
echo“, kuris remiasi vieno užsie
niečių antikomunistinio pasiprie
šinimo sąjūdžio pabėgusio nario 
papasakojimais.

Buv. Čekoslovakijos karinis 
attache Berlyne, pulk. Emil Bu
sina, kuris pereitą savaitę pa
bėgo į Vakarus, pareiškė, jog 
Kremlius nepasitikįs savo rytinės 
Europos sąjungininkų armijomis 
ir, galimas daiktas, bandysiąs pa
leisti jas kaip kovos vienetus. 
Dėl to Rytų bloko valstybės jau 
šiandien esančios priverstos so
vietiniams ginklams pakaitinių 
dalių pasirūpinti juodoje rinkoje 
sovietų karininkų papirkinėjimu 
kyšiais rytinėje zonoje.

Rumunijos užs. reik, ministe
ris Ona Pauker ųr finansų min. 
Vasile Luca esą paskirti min. pir
mininko pavaduotojais. Tuo bū
du visi trys pavaduotojų postai 
jau komunistų rankose:

TITO IMPERIALISTŲ 
AGENTAS

Londonas. AP pranešimu, veng
rų darbininkų partijos (komu
nistų) centrinio komiteto politi
nio biuro narys Josef Rėvai vie
name straipsnyj apkaltino mar
šalą Tito, kuris, esą, yra „ame
rikiečių imperialistų agentas“. Šį 
kaltinimą pakartojo ir Maskvos 
radijas savo pranešimuose anglų 
kalba. Komentuodamas minėtą 
straipsnį, Maskvos radijas pa
reiškė, jog „imperialistai sukūrė 
Titui kliką, kuri norinti sugriau
ti Rytų kraštuose demokratiją, 
visų pirma Bulgarijoj, Vengrijoj 
ir Albanijoj.

Budapeštas. Budapešte pasira
šyta 20-čiai metų draugiškumo 
ir savitarpio pagalbos sutartis 
tarp Čekoslovakijos ir Vengrijos.
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NCWC globa pasigėrėtina 5.000.000 dol. tremtiniu globai
Štai mes jau J. A. Valstybėse 

ir jau Čikagoje, kur ketinu apsi
gyventi. Kiek anksčiau nuvažia
vusio pažįstamo, taip pat čio
nykščio geraširdžio, seno Ameri
kos lietuvio, padedamas, turiu 
neblogų perspektyvų susirasti 
sau ir visai šeimai darbo. Gau
siu ir 3—4 kambarių kaip stikli
nėlę švarutį, amerikietiškai įreng
tą butą. Ar tai ne tempas? Perėję 
visas baisias komisijas, nugalėję 
audringą Vokiečių jūrą ir per
plaukę Atlantą — greitaisiais 
traukiniais ir prabangiškais auto
busais rėžėme JAV platybes ir 
pradėjome beveik be poilsio vy- 
tis dolerį . . .
’ Bostone, tik priplaukus prie 
krantinės, orkestras tuoj uždrožė 
maršą ir drožė kokią valandą. 
JAV teritorijoje NCWC globa 
pasigėrėtina! Vos iš laivo išlipus, 
tos organizacijos atstovai tuoj 
paėmė savo globon ir kaip an
gelai sargai kiekvieną vedė per 
daugybę visokių formalumų. Jų 
dėka muitinės revizija buvo la
bai mandagi, švelni ir trumpa. 
Tik pradėjome vienas po kito 
eiti pro kontrolės valdininkų eilę, 
pasirodė daug ponių, lietuvių, 
lenkių ir kitokių, su stumiamais 
vežimėliais, kuriuose buvo pridė
ta grietine baldytos kavos, spur
gų, riestainių, saldžių pyragaičių, 
apelsinų, ir kitų gėrybių, kurių 
imk, kiek nori, o jei varžais — 
tai brukte įbruka į rankas. Ir 
tai ką tik išėjus iš laivo, kur 
prieš išlaipinimą ko sočiausiai 
buvo privalgydinę! Kiekvienam 
atskira ponia padėjo gauti va
žiavimo bilietus ir bagažą su
tvarkyti. Kelionėje valgiui nusi
pirkti iš Bostono NCWC man įdė
jo 40 dol. Iš čia mane ir kitus, 
kurie maždaug ta pačia linkme

ir toks atvažiuoja. Vargšas Lau- 
singo vikarėlis užchesęs bėgęs 
bičiuliui, kad toks ir toks su šei
ma atvažiuojąs.

Taigi, taip praėjo kelionė, po 
kurios dar nė tikėti nenori, kad 
jau esi Amerikoje. Atrodo, kad 
tai sapnas.

Ar patinka ir, jei nepatinka, 
tai kas nepatinka amerikięčių 
gyvenime, tuo tarpu negaliu dar 
ir pasakyti: maža to gyvenimo 
dar esu tepatyręs. Bet apie vieną 
blogybę jau esu aiškiai girdėjęs, 
ir iš suinteresuotų asmenų lūpų. 
Tai — kad ne visi naujai atvyku
sieji turi pakankamai takto savo 
santykiuose su senosios kartos 
čionykščiais lietuviais. Dėl mūsų 
„grinorių“ netaktingumų atvėsta 
senųjų amerikiečių lietuvių pa
lankumas mums, o kartais virs
tąs net neapykanta. Aš čia kal
tinčiau tik mūsiškius.

J. Eidėnas

Vašingtone, dideliuose, puoš
niuose National Catholic Welfare 
Conference rūmuose, yra labai 
svarbi įstaiga tremties žmonėms: 
Bureau of Immigration. Ji atsto
vauja galingai katalikų visuome
nei Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Vašingtono įstaigos ją pri
pažįsta ir gražiai/Kaoperupja. Tai 
buvo patirta, ka5f iškilus vieno 
lietuvio tremtinio reikalui, jo by
la, įsikišus tam NCWC Bureau 
of Immigration, specialių valsty
bės kurjerių buvo suieškota net 
kitoj įstaigoj ir jos sprendimas 
atkeltas artimiausiam posėdžiui, 
kaip to buvo prašęs Bureau of 
Immigration.

Šio biuro direktorius — sim
patingas Bruce M. Mohler. Jisai 
yra lietuvių draugas. Susirašinė
ja su kai kuriais mūsų žymiais 
žmonėmis, būna svečiu ir Lietu
vos Pasiuntinybėje. Klausinėja
mas jisai pasakojo:

112 000 DP I AUSTRALIJA
Australijoje jau yra parengtos 

penkios didelės stovyklos, kurio
se gali pareiti 18.000 asmenų, 
praneša iš Australijos grįžęs Ro
bert Innes, Tarptautinės Trem
tinių Organizacijos emigracijos 
skyriaus viršininkas.

Darbo galimybių Australijoje 
esą pakankamai. Jau dabar pri- 
skaitoma 125.000 darbo pasiūlų.
- Ketvirtos savaitės pabaigoje 
emigrantams bus išduota darbo 
sutartis dvejiems metams. Šei
mos nariai laikinai pasiliks sto
vykloje, kur vaikams bus įsteig
tos mokyklos.

Robert Innes susidarė labai

gerą įspūdį apie galimybes emi
gruoti Australijon.

Imigracijos ministeris Arthur 
A. Calwell pareiškė, kld vyriau
sybė yra nutarusi iki 1950 metų 
birželio 1 dienos įleisti 112 000 
išvietintųjų.

Australijos vyriausybė pripa
žins gydytojų diplomus ir leis 
jiems praktikuoti Naujoje Gvinė
joje.

Tremtiniai, dvejus metus iš
dirbę Australijos pramonėje, ga
lės stoti į Sidnėjaus arba Bris
bane universitetus ir studijuoti. 
Tie universitetai sutiko priimti 
išvietintuosius palengvinamomis 
sąlygomis. („N“)

— Mūsų įstaigos pradinis tiks
las buvo globoti, kad nenukentėtų 
imigrantų tikybiniai jausmai, pa
dėti katalikams įsikurti naujose 
vietose. Jau teko pagelbėti tūk
stančiais atsitikimų. Mes dirbame 
įvairiose srityse, padarome savų 
pasiiflymų naujų įstatymų ren
gėjas. Rūpinamės globoti šei
mas, padėdami atvykti trūksta
miems šeimos nariams, jei kiti 
jau įsikūrę J. A. Valstybėse, arba 
— stengiamės sulaikyti vežimą 
šeimos galvos, kai tatai ardytų 
šeimą ir pakenktų tiek jo žmo
nos, tiek ir nevedusių vaikų ge
rovei.

— Specialiam uždaviniui dar 
1938 metais*— globai pabėgusiųjų 
nuo Hitlerio teroro — buvo su
organizuotas Catholic Committee 
for Refugees, — kalbėjo toliau 
dir. Mohleris. Dabar jisai-varo taį 
patį darbą, gelbėdamas raudonojo 
teroro aukas. Antroji mūsų šaka — 
War Relief Services, nuo karo 
nukentėjusių šelpimui sudary
toji organizacija su centru New- 
Yorke; dabar ji daugiausia eina 
į pagalbą DP. Tų katalikų įstaigų 
specialiai sudarytas štabas — 
keli šimtai žmonių — dirba Ame
rikoje ir Europoje, padėdami iš- 
vietintiesiems. Kaip plačiai tą 
darbą norima organizuoti ir vyk
dyti, rodo jau tas faktas, kad 
USA katalikų vyskupų patvar
kymu visoje bažnyčiose šių metų 
kovo 27 dieną buvo didžiulė rin-

Mrs. J. Larcher (prancūzų kilmės), 
Pamour lietuvių chorvedė, Timmins 
radijo stoties pianistė. Ji yra gerai 
susipažinusi su lietuvių tautos vargais 
ir Jautriais žodžiais proklamuoja Jos 

tragediją kanadiečių tarpe.

kliava tremtinių globai, kuri davė 
apie penketą milijonų dolerių, — 
kalbėjo Bruce M. Mohler.

Aplankius tas įstaigas Vašing
tone ir New Yorke, džiugu ma
tant, kiek daug yra ten. veikiama 
tremtinių gerovei ir kaip mielai 
jose yra sutinkamas lietuvis.

(„Draugas“)

Imigracinis Kanados planas

turėjo važiuoti, palydėjo, trauki
nyje susodino • ir konduktoriaus 
globai perdavė taip pat tos iš 
NCWC ponios.

Bufallo stotyje turėjome per
sėdimą. Tik sustojus traukiniui 
ir mums ėmus lipti, tuoj vėl pri
sistatė NCWC, vėl paėmė savo 
globon, nuvedė į reikiamą trau
kinį, konduktoriui nupasakojo, 
kurį kurioje stotyje išlaipinti, ir 
net palinkėjo laimingos kelionės.

Detroite — kitas persėdimas. 
Vėl tas pats. Sutinka mane ir jau 
gerokai sumažėjusį mūsų, kelei
vių, būrelį kunigas lenkas ir dvi 
ponios ir tuoj ima mumis rūpin
tis. Traukinio į Lausinglą man 
reikia laukti 4 vai., tai nusiveda 
stotin ir vaišina puikiais pietu
mis. Paskui sodina į luksusines 
mašinas, apvežioja po miestą pa
sižiūrėti, atveža atgal į stotį, nu
veda į traukinį ir, kaip vėliau 
paaiškėjo, net paskambina į Lau- 
singo kleboniją telefonu, kad toks

„200 lenkų karo veteranų .pa
lieka faunas“, „Lėktuvu atskrido 
10.000 emigrantas į Kanadą“, „DP 
mergaitės ligoninėse“, „Turi at-

„Žiburių“ foto bendradarbis ir atstovas J.A.V.-se Pr. Urbutis su šeima 
Augsburgo emigracinėje stovykloje prieš išvykdamas i J.A.V.

vykti emigrantų iš Olandijos“, 
„Emigrantų skaičius rekordiškai 
didelis“, „240.000 emigrantų nau
jais piliečiais“, — tokiomis ant
raštėmis mirgėte mirga Kanados 
anglų laikraščių puslapiai pasta
raisiais trimis mėnesiais. Tai ro
do, kad kanadiečiai vis labiau ir 
labiau ima domėtis emigraci
niais reikalais.

Kanadoje pradedama suprasti 
kad čia reikia daugiau žmonių. 
Emigrantai duoda pigios darbo 
jėgos, o karo atveju galėtų pa
pildyti krašto karines pajėgas.

Cia galėtų gyventi dar 50 mil. 
žmonių. Toks gyventojų skaičius 
Kanadą žymiai sustiprintų mili- 
tariškai. Dabartiniu laiku tušti

BALF įstaiga Europoje informuoja
NAŠLAIČIAI ĮKURDINAMI

J. A. VALSTYBĖSE

BALF'o {staiga Europoje yra 
pradėjusi vykdyti registraciją naš
laičių, norinčių emigruoti į JAV. 
Visi lietuvių stovyklų komitetai, 
LTB Apylinkių Komitetai, o taip 
pat ir privatūs asmenys prašomi 
padėti mums surinkti reikalingas 
žinias. Reikia šių davinių: našlai
čio pavardė, vardas, lytis, gimimo 
data, adresas, kas yra atsitikę su 
jo tėvais, ar turi globėjus, ar bū
tinai nori vykti kartu su savo glo
bėjais, ar sutiktų vykti vienas. 
Bus daroma žygių jiems įkurdinti 
T.A.V.—bėse. Našlaičiais laikomi 
vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų 
amžiaus, kurių tėvai yra mirę, pasi
likę Lietuvoje arba dingę 
metų.

(Pagal DP bilių įsūnytieji 
globojamieji vaikai negali
gruoti kartu su savo globėjais pa-

karo

arba 
emi-

pagal tai, kiek kitos organizacijos 
turės garantijų, numatomų paskirti 
lietuviams. Daugelis atsiuntusiųjų 
prašymus prašo juos tuojau pain
formuoti, kada jie gali tikėtis sa
vo prašymo išsprendimo arba ko
kioje būklėje dabar yra tas rei
kalas. Daugiau informacijų, negu 
buvo BALF'o skelbime, neturime, 
ir todėl atsakinėjimas į tokius 
paklausimus neturės prasmės, be 
to, dėl darbo daugumo ir neįma
nomas. Kiekvienas, kuriam bus 
gauta garantija, apie tai bus pain-

gal globėjų turimas darbo ir buto jančiųjų neatiminėtų maisto pro- formuotas arba betarpiškai, arba 
garantijas. Įvairios šalpos ir emi- dūktų, bet stovyklos administraci- Per atitinkamą IRO emigracijos 
gracijos organizacijos — jų tarpe ja paaiškina, kad tai esą daroma pareigūną.
ir BALF’as — daro žygių, kad bū
tų pašalintos kliūtys įkūnytiems ir 
globojamiems vaikams emigruoti 
kartu su globėjais. Tokių vaikų 
globėjai prašomi irgi mums su
teikti viršuj suminėtas žinias.

Taip pat prašome pranešti mums 
ir apie tuos vaikus, kurių tėvai 
yra Amerikoj piliečiai ir jau yra 
emigravę vieni be vaikų arba greit 
galėtų emigruoti, bet neemigruoja, 
nes negali pasiimti su savim vai
kų, neturinčiu Amerikos pilietybės. 
Tokioms šeimoms bus stengiamasi 
taip pat padėti.

DĖL MAISTO KONFISKAVIMO 
GROHN’O STOVYKLOJ

Buvo padaryta žygių, kad pasku
tinėje pereinamojoje stovykloj, 
Grohn'e (prie Bremeno), iš važiuo-

dėl švaros ir sanitarinių sumetimų. 
Jie norį, kad kambariai būtų šva
rūs, ir todėl neleidžią gyventojams 
juose laikyti maisto. Kadangi šis ___ __________ _ ________ .
argumentas maisto konfiskavimui yra svarstoma Belgijos problema, 
pateisinti nėra pakankamas, BALF - į,et ^ar nėra nutarta, kas daryti su 
as imsis papildomų žygių, kad dideliu skaičium DP angliakasių, 

z.. j gįą kurie greit baigs atidirbti sutartą
dvejų metų laiką. IRO tikisi, kad 
dalis sutiks ir toliau dirbti anglia- metus

DĖL NEVARDINIŲ SUTARČIŲ .Jtasio darbą kaip laisvi darbiniu- ‘ 
Prieš kiek laiko BALF'o Įslaigš^taf. o kiti .susiras darbą kitose 

Europoje per mūsų spaudą papraš^ypro^es*iose- Bet bus ir tokių, kurie 
atsiliepti mūsų tautiečius, norin-^B®lgijoje pasilikti nebegalės. To- 
čius gauti nevardines garantijas ~
žemės ūkio darbams, tarnaitėms ir 
gailestingosioms seserims J.A.V.- 
bėse. Iki šiol gavome labai daug 
prašymų, bet turime pranešti, kad 
jų visų tuo tarpu patenkinti ne
galime. Prašymai bus tenkinami

ANGLIAKASIŲ REIKALU 
BELGIJOJE

IRO Vyr. Būstinėj, Ženevoje,

draudimas įsinešti maistą 
stovyklą, būtų panaikintas.

dėl IRO svarsto klausimą, ar ne
vertėtų jiems leist emigruoti iš 
Belgijos i kitus kraštus. Kai šie 
klausimai bus galutinai paaiškėję, 
BALF’as painformuos per spaudą. Į 
Vokietiją jiems sugrįžti tuo tarpu 
nenumatoma leisti.

vakarinių provincijų plotai gali 
masinti bolševikus įsibriovimui, 
nors Kanados gynybos planas 
yra derinamas su su JAV.

Kanada nori kiek galint grei
čiau apgyvendinti taip menkai 
gyvenamus krašto rajonus pie
tuose, o vėliau ir šiaurėje. Tą su
manymą vykdo gana planingai ir 
sparčiai. Gyventojų išteklių ran
dama Anglijoje ir Europoje. Tie 
ištekliai tarpusavy eina varžyti
nių dėl imigracijos ir tuo Kanada 
naudojasi.

Anglų imigrantų skaičius yra 
labai stebimas, nes jų privalo 
būti ne mažiau kaip 50%. Jie, 
kaip Anglijos piliečiai, laikomi 
išrinktaisiais ir atvykę į Kanadą 
savaime tampa Kanados pilie
čiais. Kaip tikrasis elementas po
litiškai, jie čia visaip remiami.

Europos imigrantai dalomi į 
„šiauriečius“ (Prancūzijos, Vokie
tijos, Belgijos, Danijos, Švedijos, 
Norvegijos) ir Rytų Europos tau
tas (slavai, baltai, Balkanų kraš
tų ateiviai).

Nuo karo pabaigos į Kanadą 
atvyko 254.000 imigrantų, iš ku
rių 130.000 iš D. Britanijos salų.
1946 m. atvyko 31.000 imigrantų,
1947 m. 67.000 ir 1948 m. — 79.000.

Kad ir didelė imigracijos spar
ta, ji dar vis nepatenkina Kana
dos žemės ūkio pareikalavimo. 1948 
m. apie gruodžio vidurį Otavoje 
įvyko dominijos provincijų ž. ūkio 
ir darbininkų atstovų pasitari
mas, kuriame sudarytas domini
jos planas įsileisti 1949 m. į Ka
nadą 100.000 imigrantų. Imigran
tams numatoma prailiginti darbo 
sutartys daugiau kaip vienerius 

laiko, pagerinti ž. ūkio 
darbininkų darbo ir uždarbio są
lygas ir įsileisti daugiau imi
grantų su šeimomis. Tam reikalui 
paklausta 700.000 farmerių, ko
kias patalpas jie gali suteikti sa
vo darbininkams. Iki šiol dėl blo
gų darbo sąlygų ž. ūkyje 
darbininkų imigrantų po 
ties baigimo keldavosi 
ieškotis į miestą.

Perkelta į 6 psl.
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Pasaukimu klausimu Lietuviu Kultūros Namai
KUN. DR. PR.

1. Pasaulyje yra reikalinga dar
bininkų ir amatininkų, ūkininkų ir 
prekybininkų; pasaulyje reikalin
ga mokytojų ir valdininkų, moks
lininkų ir menininkų, gydytojų ir 
advokatų, inžinierių ir ūkio bei po
litikos žinovų. Šie visi pašaukimai 
patarnauja daugiau ar mažiau že
miškiesiems žmonių reikalams ir 
jų laikinajai gerovei.

Bet pasaulis negali apsieiti ir be 
kunigų. Juk „žmogus yra gyvas'ne 
viena duona, bet kiekvienu žodžiu, 
kuris išeina iš Dievo burnos" (Mat. 
4, 4). Žmogus juk turi ne tik mir
štamąjį kūną, bet taip pat ir ne
mirštamąją sielą. Si gi pastaroji 
trokšta laimės, kurios jai pilnai ne
gali suteikti joks žemiškasis 
džiaugsmas. Siela taip pat alksta 
tiesos, ir jos nepajėgia pasotinti 
šio pasaulio gėrybės. Tai kas gi 
gali šį sielos alkį ir troškulį nu
malšinti? Ne kas kitas, kaip tik 
kunigas. Juk jis veda žmones į 
Tąjį, Kuris gali patenkinti visokį 
žmogaus ilgesį, jis veda į pasaulio 
Išganytoją, kuris visiems kalbė
jo: „Jei kas trokšta, teateinie pas 
mane ir tegul geria" (Jon. 7, 37). 
„Kas gers vandens, kurį aš jam 
duosiu, tas nebetrokš per amžius" 
(Jon. 4, 13).

Žmogus yra ne tik šios žemės, 
bet kartu ir dvasinės bei amžino
sios karalystės pilietis. Jis turi tė-
vynę, kuri yra anapus visų žemiš
kųjų ribų. Kas gali žmogui paro
dyti kelią į šitą amžinąją tėvynę 
į Dievą, kuris gyvena mums ne
prieinamoje šviesoje? — Tam yra 
čia, ant žemės, kunigas. Jis veda 
žmones pas Kristų, kuris yra vie
nintelis kelias pas Tėvą (Jon. 14, 
6), kuris yra vienų vienas tarpinin
kas tarp Dievo ir žmonių (1 Tim. 
2,5).

Kadangi tad mes turime dvasinę, 
nemirštamą sielą, mes neapsieina
me be kunigo. Kadangi esame 
skirti amžinajam antgamtiniam 
gyvenimui, mes esame reikalingi 
tarpininko tarp Dievo ir ' žmonių. 
Taip, jau tokia yra Dievo tvarka, 
kad mes neapsieiname be kunigų.

2. Todėl Dievas nuo pat žmoni
jos gyvenimo pradžios pašaukia 
bei išrenka iš daugelio žmones 
toms didžioms kunigo pareigoms. 
Pats Dievas pasirūpina, kad žmo
nės turėtų sau reikalingų kunigų. 
Ir tik jis vienas įdiegia į jaunutę 
vaiko širdį palinkimą, tapti kuni
gu. Dievas palaiko ir saugoja tąjį 
pašaukimo daigą augančiame jau
nuolyje ir vyre. Tik vienas Dievas 
duoda žmogui reikalingus kūno ir

mai, kaip jisai padarė, su pirmai
siais vyskupais ir kunigais. Dabar 
mūsų Išganytojas eina per žemę 
neregimai, bet jis eina tikra, per 
kaimus ir miestus, per gatves ir 
aikštes, ir per D.P. stovyklas, • ir 
jisai kužda vienam ar kitam jau
nuoliui į ausį: „Ateik ir sek? pas
kui mane!" — „Eik į mano vynuo
gyną! "Tai Viešpaties vidiniai įkal
bėjimai ir draugiški pakvietimai, 
kuriuos girdi vieno kito jaunuolio, 
vieno kito abturiento sielai

3. Tebūnie čia man leista kreip
tis į Viešpaties kviečiamuosius į 
savo Vynuogyną, į mūsų abiturien
tus! Mielasis Abituriente, jei išgir
dai vidinį Dievo balsą: „Ateik ir 
sek paskui mane!" — neužkimšk 
jam savo ausų, priimk tąjį Viešpa
ties pakvietimą ir eik paskui jį. 
Tai daryk nedelsdamas, Kristaus 
išrinktųjų Apaštalų pavyzdžiu. Jei 
turi pakankamą sveikatą ir gabu
mus, jei esi gražių būdo savumų ir 
doroviškai pajėgus, jei pagaliau 
turi gryną intenciją dėl Dievo gar
bės pasitarnauti artimui, — drąsiai, 
be jokio dvejojimo tark savo žodį 
Dievui: „Taip, Viešpatie, seku pas
kui Tave, esu pasirengęs visur su 
Tavimi ejti!" O pasirinkdamas ku
nigystės kelią, pradžiuginsi Bažny
čią, kuri taip laukia pasiaukojusių, 
šventų kunigų, ir kuri nori, kad 
papildytom savo tėvynėje kasdien 
retinamas kunigų eiles.

Bet kokios galimybės šiandien 
ruoštis kunigystės pašaukimui? Jei 
yra galima, tada kur? Tokie ir pa- 

(Perkelta į 4 pusi.)

MANELIS
dvasios sugebėjimus, o ypatingai 
gausias antgamtines dovanas, 
kad jis galėtų tapti vertu šven
tyklos tarnyboje.

Štai, kai Dievo Sūnus, tapęs 
žmogumi, vaikščiojo Šventojoje 
Žemėje ir kūrė savo Karalystę, jis 
pats išrinko' ir pašaukė Apaštalus, 
pirmuosius Bažnyčios vyskupus ir 
kunigus. Ten jis matė Petrą ir An
driejų, Jokūbą ir Joną, Genezareto 
ežero žvejus, prie savo darbo. Jis 
pažvelgė savo dieviška akimi į 
juos ir tarė: „Eikite paskui mane; 
aš padarysiu, kad būtumėte žvejai 
žmonių. Jie, tuojau palikę tinklus, 
sekė jį" (Mat. 4, 19—22). Ir taip 
Išganytojas ant kalno po nakties, 
praleistos maldoje, išrinko visus 
dvylika Apaštalų, kurie turėjo būti 
su juo ir kurie turėjo būti siun
čiami sakyti pamokslų (Mork. 3, 
14).

Taip, amžinasis aukščiausias Ku
nigas, Dievas-Žmogus, pats išsiren
ka ir pašaukia savo Bažnyčios ku
nigus Kristus, vynuogyno šeimi
ninkas, įvairiu dienos laiku išeina 
į gyvenimo aikštę ir kviečia savo 
vynuogynui darbininkus. Kristus 
pats nuo pradžios iki dabar išsi
renka ir pašaukia savo Bažnyčios 
kunigus, ir jis pats juos pašauks 
ik* <*mžių pabaigai. Žinoma dabar 
dažu ausiai jau ne taip bet irpiškai, 
»e ta.p aiškiai, matomai i» girdi

Paskutinio sąstato LTB Centro Komitetas. Sėdi (iš kairės j dešinę): P. Gaučys, J. Šlepetys ir A. Kalvaitis, stovi 
(iš kairės į dešinę) — K. Kleiva, S. Sirnoliūnas. J. Grigolaitis, M. Rėklaitis ir B. Žukauskas.

Daugelis lietuvių buvo priversti 
išklysti po platųjį pasaulį. Anksty
vesnieji kūrėsi daugiausia Ameri
kos žemynuose, bet dabartiniu me
tu lietuvių yra visuose penkiuose 
žemynuose.

Senieji išeiviai būrėsi į parapi
jas, organizacijas, kūrė mokyklas, 
leido laikraščius, knygas ir t.t. Vi
si daugiau ar mažiau dirbo kultū
rinį darbą. Ypač milžinišką darbą 
lietuvių tautai nudirbo senieji išei- 
viai-USA lietuviai. Dabartiniai 
tremtiniai daug dirbo Vokietijoj, o 
emigravę vienokiu ar kitokiu bū
du įsijungia visomis išgalėmis taip 
'pat į kultūrinę veiklą.

Anksčiau nuveiktieji ir dabar 
dirbamieji darbai negali likti užuo
maršty. Apie tai turi žinoti būsi
mos kartų kartos. Visokių susibū
rimų ir net paskirų tautiečių yeik- 
los pėdsakams negalim leisti pra
žūti. Tai būtų nusikaltimas! Tad 
mūsų pareiga surinkti visą lietu
vių istorinę medžiagą į vieną di
delį lietuvių kultūros laimėjimų lo- 
byną-Lietuvių Kultūros Namus.

Seniausiai ir tvirčiausiai yra įsi
kūrę USA lietuviai,’ tad jiems ir 
reiktų imtis šios įstaigos organiza
vimo rūpesčio.

Lietuvių Kultūros Namuose turė
tų rasti vietos visų žemynų (Ame
rikos, Australijos, Europos, Azijos 
ir Afrikos) ir visų pažiūrų lietuvių 
istorinės vertybės. Tam tikslui 
reiktų suorganizuoti tokią vyriau

sią vadovybę, kad visų pažiūrų 
lietuviai ja pasitikėtų. Praktiškai 
reiktų taip padaryti. Iš visų di
džiųjų USA lietuvių sambūrių iš
rinktų atstovų sudaryti Lietuvių 
Kultūros Namų Tarybą, kuri pri
imtų statutą ir išrinktų Tarybos 
prezidiumą. Prezidiumas pakviestų 
Lietuvių Kultūros Namų vadovybę. 
Taip prasidėtų darbas, LKN vado
vybė visus klausimus išspręstų 
prezidiume, kuris paprastus klau
simus spręstų savo iniciatyva, o 
principinius klausimus išaiškintų 
tarybos konferencijose.

Kad Lietuvių Kultūros Namai 
pilnai atvaizduotų lietuvių kultūri
nius laimėjimus, turėtų susidėti iš 
trijų skyrių: archyvo, muziejaus 
ir bibliotekos. Kaip turėtų atrodyti 
kiekvienas skyrius, bus galima 
parašytį vėliau. Tuo tarpu tik no
rėta iškelti tą labai svarbų reikalą, 
kad apie tai būtų .galvojama ir 
svarstoma.

Lietuvių Kultūros Namai būtų 
centras, kuriame rastų žinių savie
ji ir svetimieji mokslininkai. Čia 
būtų neišsemiamas šaltinis įvai
riausiais klausimais rašomoms stu
dijoms ir dizertacijoms. Čia būtų 
šaltinis daugelio tomų pasaulio lie
tuvių istorijai, kur jau laikas ra
šyti. Čia būtų mūsų tautos veidro
dis, kuriame kiekvienas pamatytų 
lietuviškosios dvasios paveikslą. 
Galop-čia būtų lietuviškašis židi
nys, kuris šildytų sava ir malonia
šilima.

Vincentas Liulevičius

JAV TURI 200 ATOMINIŲ BOMBŲ
Vašingtonas. UP pranešimu, JAV 

išeinantis „Armed Forces Chemi
cal Journal" rašo, jog JAV kiek
vieną savaitę pagaminančios po 
vieną atominę bombą, kuri kaino- 
janti 1 mil. dolerių. Tas žurnalas 
spėja, jog Amerika šiuo metu 
turinti 100—200 atominių bombų 
atsargą.

Dena praneša, jog JAV ato
minės energijos ‘komisija planuo
janti pastatydinti atominę mašiną 
laivams varyti ir atominę krosnį 
naujų medžiagų bandymui. Šiems 
planams įgyvendinti reikalinga 25 
mil., dolerių,

DIMITROVAS NETEKO 
MALONĖS?

Sofija. Sofijos valdiniai sluogs- 
niai pranešė, jog Bulgarijos mini- 
steris pirmininkas ir komunistų 
partijos gen. sekretorius Georgi 
Dimitrovas dėl nesveikatos at
leistas iš einamųjų pareigų. Šiuo 
metu jis gydosi Sov. Sąjungoje.

Jurgis Jankus
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Stovėjau alkūne atsirėmęs į pušį, jutau didžiulio me
džio virpėjimą, ir buvo smagu, kad Palio žodžiai, kaip iš 
mano širdies išimti. Staiga pro vėjo užimą išgirdau lyg 
arklio suprunkštimą. Pasuko ir Palys galvą į tą pusę. Su
prunkštė dar kartą.

— Pasitraukė į šalį, žmonės miško vežasi, — kumštelė
jo Palys.

Paėjom kelis žingsnius į šalį, ir sustojom už eglučių. 
Valandą buvo tylu, paskum tarp vėjo gūsių pasigirdo 
arklių kojų capenimas. Palys prisitūpė, kad geriau galėtų 
matyti, greitai timptelėjo žemyn ir mane.

— Joja, — sušnibždėjo. Dabar ir aš aiškiai mačiau raitų 
siluetus, išlendančius iš tamsaus eglynėlio fono.

— Vokiečiai, — pasakiau, bet Palys suspaudė ranką, 
kad tylėčiau.

Prie pušies ir jie sustojo. Vienas su kišenine lempute 
nušvietė pušį nuo apačios ligi viršaus.

Šviesa nuslydo liemeniu aukštyn ir pasiekė šakas. 
Šakos šviesoj buvo gelsvai žalios ir taip purtėsi, lyg no
rėtų atsiplėšti nuo kamieno ir nuskristi. Paskum vienas 
prijojo visiškai arti, pasistojo balne ir ėmė šviesti į kop
lytėlę. Pilkas Rūpintojėlis sėdėjo susimąstęs, sunkią erškė
čiuotą galvą nulenkęs. Atrodė lyg norėtų pažiūrėti vokie
čiui tiesiai į širdį. Kiti trys stovėjo raiti ant kelio, kažin- 
ką šūkalojo ir juokėsi. Tada prijojo kitas ir pašvietė į 
kelmą, ant kurio krito vokietis.

Mes tyliai pasitraukėm toliau už eglučių ir negalėjom 
matyti, ką jie veikė, tik girdėjom kalbant, juokiantis ir 
švaistantis lemputėmis.

— Drąsūs, — tyliai sušnabždėjo Palys.
— Vieną galėčiau nušauti, — pasakiau. — O jei gerai 

sektųsi, gal ir du.
— Jie gal tą ir padarytų, tik ne mes, — sumurmėjo.
Vokiečiai pamarmaliavo ir nė vieno žodžio jų kalbos 

nebuvo galima suprasti. Nejučia nusibraukiau prakaitu 
išrasojusią kaktą.

— Trankosi, kaip kvailiai. Ar negalėtų miegoti, — nusi
keikiau.

Palys susijuokė.
— Užkariautojo duona irgi nelengva. Bet jie vėl buvo 

pas Mortą,
Dabar jo žodžiuose šilumos nebebuvo.
— Galim pažiūrėti, — atsakiau.
Tikrai panorom užeiti ir pasišnekėti iš tikros širdies.
Nuėję vartus radom užkeltus ir užrištus. Languose buvo 

tamsu.
— Matai, ir pro vartus išlydėjo, — suniurnėjo Palys 

atsirišdamas.
Man prakeiktai pasidarė nesmagu, kad jis galėjo taip 

kalbėti, ir nieko nebepasakiau. Daviau žodį nieko niekada 
nesakyti, jeigu tik jis imtų ką apie ją kalbėti. Vistiek, 
gera ar bloga sakytų.

Palys priėjo prie lango ir ėmė belsti į stiklą pirštų ga
lais. Beldė ilgai, bet viduj nebuvo girdėti jokio garso.

— Nebijokit čia Palys. Ir Jonulis yra. Mes abu.
Nieko neatsakė.

Vėl beldė, beldė ir ėmė šaukti Mortą, paskum motiną, 
bet niekas neatsiliepė, lyg namas būtų tuščias.

— Eik tu pabelsti, gal atsilieps, — paragino mane, bet 
man buvo taip, lyg norėtų iš manęs pasijuokti.

— Ar mano pirštai kitokie? — mestelėjau.
Jis vėl pabeldė.
— Einam. — pasakiau, o jis:
— Turėk kantrybės. Dangaus vartai ne greitai veriasi.
— Tu šiandien nori susipykti, — pasakiau, ir Palys at

sisuko nuo lango į mane.
— Gerai, einam, — pasakė.
Išėjom ne pro vartus, bet tiesiai per sodelį, perlipom 

tvorą ir už keliolikos žingsnių panirom miške, kaip juo
dam maiše.

Kol grįžom, ėmė aušti, ir per tą laiką nebepratarėm nė 
vieno žodžio.
Ryto prieblandoj savo slėptuvės nebepažinom. Visiškai 
šalia eglė buvo per pusę nulaužta ir viršūnė gulėjo kaip 
tik ant duobės.

— Dar geriau, — nusijuokė Palys. Jei kas ir būtų buvę 
negerai, tai dabar ir tą paslėpė.

Ir į mane atsisukęs pridėjo:
— O tu nepyk.
— Aš nepykstu, — atsakiau ir pats išgirdau, kad mano 

balse nėra nuoširdumo.
— Ne, tu pyksti. Ir aš tavo vietoj būdamas pykči'au. 

Nepyk. Kaip pačiam neskauda, tai nepagalvoji, kad ga
lėtų kitam skaudėti. Užmiršk tuos niekus, kuriuos plepė
jau. Bet vistiek, aš galvoju, kad su Morta kažin kas ne 
taip, ir dėl to mums reikėtų rimtai pasišnekėti.

3



4 PSL. ŽIBURIAI 1949. 4. 22. 40 (235)

Ir vėl tie „operos meno ledlaužiai“!
PASKUTINIEJI KONCERTAI ANGLIJOJE

Dėl emigracinių priežasčių su
trumpinus viena savaitę mūsų 
viešnagę Anglijoje ir nubraukus 
paskutinius du koncertus, ne
lauktai atsitiko, kad baigėme tuo 
pačiu, kuo pradėjome: koncertais 
oficialesnėje britų Arts Councilio 
atmosferoje. Jų trys kovo mėn. 
gale buvo sutarti jau seniai, tik 
baigus mūsų pirmąją iškylą su 
šia angliškąja institucija.

Bet pirma nukrypkime kiek | 
šalį: paskutinis „lietuviškas“ kon
certas kovo 23 d. dar buvo nuve
dęs mus į Gloucesterio miestą 
(tark: Gloster). Ši vietovė mums 
buvo atmintina iš pernykščių gas
trolių. Koncertas tada pasibaigė 
dideliu moraliniu laimėjimu, bet 
kartu atnešė tenykštei lietuvių 
kolonijai materialinių nuostolių: 
koncerto salėje žmonių susirinko 
nedaug, norš buvo atsilankiusi 
visa miesto diduomenė, o žinomas 
vietinis didžturtis prekybininkas 
surengė po koncerto meninin
kams puikų priėmimą, dalyvau
jant įvairioms žymioms asmeny
bėms. Likimo ironija norėjo, kad 
šiais metais įvyktų priešingai.. 
Nelaimingu sutapimu, jau gavus 
salę koncertui, paaiškėjo, kad tą 
pačią dieną garsioje Gloucesterio 
katedroje įvyksiąs oratorinis kon
certas, dalyvaujant katedos cho
rui ir diriguojant tam pačiam var
gonininkui, kuris pernai parodė 
taip daug nuoširdumo mūsų ar
tistams. Nors dėta didelių pas
tangų iš abiejų rengėjų pusės, 
koncerto datos pakeisti jau nebe
pavyko: visa Gloucesterio ponija,

PASAUKIMŲ KLAUSIMU 
(Atkelta iš 3 psl.) 

našūs klausimai šiandien, spartė
jančios emigracijos metu, gali var
ginti ne vieną, norintį stoti į kuni
gų seminariją. Gal ne vienas sva
joja, emigravęs į JAV, Kanadą, ar
kitą valstybę, pasiekti kunigystę. 
Tai gali likti tik svajonė. Kitose 
valstybėse kiekvieno laukia ne 
kunigų seminarija, bet fabrikas. 
Tikresnis kelias yra vienas—Eich- 
staetto Kunigų Seminarija, kurioje 
lietuviai klierikai, turėdami paly
ginti geras materialines ir mokslo 
sąlygas, studijuoja jau penkti me
tai. Iš Eichstaetto Kunigų Semina
rijos kai kurie mūsų klierikai yra 
siunčiami studijoms į Romą — Lie
tuviškąją Kolegiją ir į kitų kraštų 
seminarijas.

4. Dievas kviečia jaunuolius — 
es ir į trijų Evangelijos patarimų 
kelią — į vienuolyną. Vienuolinis 
gyvenimo kelias, tiesa, reikalauja 
daugiau savęs išsižadėjimo, bet la
bai naudingas asmenininei tobuly
bei. Be to, vienuolynuose surikiuo
ti darbininkai Bažnyčiai neša labai 
naudingų ir gražių vaisių. Kam gi 
nežinomas nepaprastai naudingas 
pasiaukojusių, kad ir seserų vie
nuolių darbas vaikų darželiuose, 
mokyklose, ligoninėse ir kitose 
įstaigose?! Ir kaip laukia mūsų 
mieloji tėvynė tokių pasiaukojusių 
darbininkių! Tik gaila, kad tremty
je yra labai,pasigendama kandida
čių į moterų vienuolynus. O ir 
mergaitės, baigusios gimnaziją ar 
bent pradžios mokyklą, galėtų įsto
ti, sakysim, į Kazmieriečių Švč. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo ar 
Pranciškonių Kongregacijas Ame
rikoje ir ten ruoštis ateities dar
bams Lietuvoje.

Mergaitės, norinčios įstoti į kal
bamus vienuolynus, gali tiesiogiai 
kreiptis su stovyklos blebono re
komendaciniu pažymėjimu į tų vie
nuolynų vadovybes.

Mūsų suvargusioji tėvynė lauk
te laukia daug gerų pašaukimų į 
Kristaus Kunigystę ir į vienuoly
nus. Juk „pjūtis didelė, bet darbi
ninkų maža“ (Mat. 9, 37).

pernai susižavėjusi mūsų koncer
tu, dabar nori nenori privalėjo 
eiti į savosios katedros koncertą, 
jų tarpe ir burmistras, žinomas 
DP užtarėjas Gloucesterio angli
konų vyskupas. Tiktai didžturtis 
mecenatas, pernykščio priėmimo 
rengėjas, vis dėlto atėjo į mūsų 
solistų koncertą; bet ir jis vos 
gyvas, ką tik įšėjęs iš ligoninės, 
kurioje buvo išgulėjęs apie du mė
nesius po baisios automobilio ka
tastrofos ...

Kad ir taip, publikos salė buvo 
beveik pilna; rengimo nuostoliai 
buvo su kaupu atlyginti. Atrodo, 
jei nebūtų buvę kito koncerto tą 
patį vakarą, tai salėje būtų pri
truktus! vietų.

Grįžę kitą dieną Londonan, jau 
rytdieną apie pietus susitikome 
Liverpool Street stotyje su „senu 
pažįstamu“ — Mr. Blair, Arts 
Councilio paskirtu konferansjė ir 
trupės vadovu. Santūrus, bet pa
trauklus anglas, atrodo, buvo la
bai patenkintas vėl su mumis su
sitikęs. Ilgainiui buvo pavykę su
žinoti kai ką ir apie jį patį. Gi
męs Australijoje, bet jos nemėgs
tąs. Profesija — aktorius, bedar
bis; šiuo metu gyvena iš knygų 
vertimų iš švedų kalbos. Įsimy
lėjęs Švediją (gal švedę?) ir lais
vai valdo šią kalbą; numato per
sikelti gyventi į Švediją. Lėtai, 
bet gan taisyklingai kalba vokiš
kai, ir labai mėgsta vokiečių mu
ziką ir literatūrą. Su Arts Coun- 
ciliu bendradarbiauja tik atsitik
tinai. atskirais atvejais.

Važiuojame jau ne sykį va
žiuotu keliu atvykstant, ir grįž
tant iš Vokietijos — tarp Har
wich uosto ir Londono. Mūsų ke
lionės tikslas betgi dar toliau — 
Aldeburgh (tark: Oldbro), Vokie
čių jūros pakraštyje. Po trijų su 
puse valandų atvykstame į ramų, 
idilišką pajūrio kurortėlį. Vieš
butis — pačiame pajūryje, kon
certo salė — taip pat; pliažas —

nėšio Anglijoje nepraėjo veltui: 
visi keturi solistai, nors ir pa
vargo, bet įstengė pasikalbėti ir 
apie orą, ir apie meną, ir net apie 
politiką. Šiaip gi per vakarienę 
pavyksta sužinoti įdomių smulk
menų apie šią vietovę. Pačiame 
Aldeburgh’e gyvenąs žinomas 
anglų kompozitorius modernistas 
Benjamin Britten (dabar išvy
kęs). Gal būt todėl yra įėję į pa
protį vasaros metu čia rengti ku
klaus masto, bet žodžio vertus 
festivalius, daugiausia kamerinės 
ir bažnytinės muzikos. Pirmoj 
vietoj čia teikiama senųjų ir mo
derniųjų anglų kompozitorių kū
rinių. bet neaplenkiami taip pat 
Bachas ir Handelis. Toje pačioje 
nedidelėje salėje rodomos ir Ben. 
Britteno moderninės operos, ne
reikalaujančios didelio orkestro 
(12—15 žmonių), o senoviškoje 
vietos bažnytėlėje — oratorijos. 
To festivalio komitetas nutarė sa
vajai publikai'duoti ką nors gera 
ir žiemos metu. Bandymas su lie
tuvių operos solistais buvęs tik 
pirmas, ir jis labai pavykęs: pu
blika esanti tiesiog sužavėta kon
certu.

Šie komentarai išaiškino „Fes
tivalio Komiteto“ ir aristokratiš
kos publikos mįslę. Vakarienė 
praėjo itin nuoširdžiai. Ir čia te
ko aiškinti, kad mes ne iš Lietu
vos atvykome, kad iš ten jokiu 
būdu mus į koncertus pas „Vaka
rų kapitalistus ir karo kurstyto
jus“ nebūtų išleidę; kad mes esa
me vadinamieji DP, kurie negrįž
ta į savo tėvynę. Reikia pripa
žinti, kad išaiškinti nebuvo sun
ku: klausytojai atsiprašydavo už 
„misteikę“ (klaidą) ir tuojau per
siorientuodavo. „Geležinės uždan
gos“ dvasia, kaip matyt, jau gan 
aiški ir eiliniam anglų inteligen
tui.

Kita diena buvo ypač sunki: 
reikėjo grįžti į Londoną ir, pabu
vus ten tris valandas, važiuoti

Pavasaris gim tajame krašte

status ir akmenuotas, toli gražu 
ne Palanga. Koncerto skelbimuo
se parašyta, kad jį rengia kažkoks 
„Festivalio komitetas“, remiamas 
Arts Counciliui. Kodėl gi taip? 
Koks čia gali būti festivalis to
kioje mažoje vietovėje?

Vakare nedidelė, apie 400 vie
tų, bet gerai įrengta salė prisi
pildo pilna rinktinės publikos: 
ponų daugiausia su smokingais jų 
tarpe įspūdingų barzdylų; ponių 
— vakarinėmis sukniomis. Prita
rimas reiškiamas santūriai, bet 
pasisekimas nuoširdus. Po kon
certo artistai išsklaidomi tarp 
anglų prie ilgo vakarienės stalo, 
juos tuo būdu atskiriant nuo 
įprastinių vertėjų pagelbi ninku — 
pianisto akompaniatoriaus ar Mr. 
Blair’o. Pasirodė, du su puse mė- 

dar 40 min. į šiaurę, iki Luton 
miesto. Čia pakliuvome jau į vi
sai kitokią aplinkumą, negu idi
liškas Aldeburgh. Koncertas — 
žinomos Vauxhal automobilių fir
mos fabrike, kantinos salėje. Mus 
stotyje sutikę fabriko tarnauto
jai (greičiausiai, gerovės valdi
ninkai) pradžioje su lietuviais ar
tistais tik iš tolo pasisveikino. 
Vėlau patyrėme, esą šeimininkų 
manyta, kad svečiai kalbą tik lie
tuviškai, o Mr. Blair e'sąs vienin
telis „specialistas“, galįs su mu
mis susikalbėti. Paaiškėjus, kad 
su svečiais susikalbama ir angliš
kai, santykiai žymia! „supapras
tėjo“.

Esamomis, gan primityviomis, 
sąlygomis buvo parodyta visiško 
nuoširdumo ir rūpestingumo. Pa-

sirodo, koncertai čia būna abie
jose didelėse kantinos salėse. Jų 
didesnioji tinka tik dūdų orkes
trui, o mažesnioji, paskirta mūsų 
koncertui, buvo atitverta pusiau, 
iki pusės aukščio siekiančia dro
bine užtvara. Buvo ir tikra scena 
su visomis šviesomis ir neblogu 
fortepionu. „Artistų patogumui“ 
jį rengėjai buvo dideliu vargu ką 
tik nuo scenos nukėlę; artistams 
reikalaujant, teko jį dar didesniu 
vargu užkelti atgal. Prieš kon
certą artistų kambaryje jau lau
kė sumuštinių kalnas, 2 bonkos 
džino ir alaus bonkų baterija. 
Deja, dar vieno koncerto rytdie
nai belaukiant, vos tik pusę to 
visko pasisękė likviduoti, „welfa- 
riams“ šeimininkams smarkiai 
dalyvaujant. »

Koncerte buvo prisirinkę apie 
300 žmonių; publikos pobūdį ir 
pamėgimus sunku nusakyti, ta
čiau laikėsi ramiai ir artistus 
priėmė šiltai. Kaip ten būtų, bet 
faktas, kad automobilių fabrike 
rengiami tokie rimti koncertai, 
yra vertas nuoširdaus pagyrimo.

Vėlų vakarą greitasis traukinys 
mus vėl per 40 min. nuneša į 
Londoną. Nakvojame savo įpras
toje būstinėje: grafo Tiškevičiaus 
pensijone. Kitą dieną, sekmadie
nį, kovo 27 d., popiet vėl esame 
Liverpool Street stotyje. Sėdame 
j lėtą, dažnai stojantį sekmadie
nio traukinį ir išjudame dar kar
tą Harwich uosto link. Kelionės 
tikslą pasiekiame su „tradiciniu“ 
sekmadieniniu pasivėlinimu, dar 
jūros neprivažiavę. Tai Colches- 
terio miestas, kur turi įvykti pas
kutinis mūsų koncertas šioje 
viešnagėje, o gal ir iš viso Ang
lijoje. Apsistoję senoviškame vieš
butyje, sužinome su nuostaba, 
kad atvykome į seniausį miestą, 
kuris yra minimas Anglijos isto
rijoje: jau prieš 2000 metų, Ro
mėnų valdymo laikais, jis mini
mas įvairiais vardais. Įdomu ži
noti, kad visi anglų miestų var
dai, kur įeina faster“, „Chester“, 
ar „cester“ yra kilę iš lotynų žo
džio „castrum“ (karo stovykla) ir 
įkurti romėnų laikais. Ir Col- 
chesteryje yra pilis, kurios sienų 
dalis kilusi jau iš romėnų laikų, 
o viešbutyje ant sienos po stiklu 
iškabinta romėnų grindų mozai
kos nuotrupa, rasta šį viešbutį 
bestatant. Viešbučio šveicorius 
pasirodo esąs britų armijos majo
ras, gimęs Sibire, laisvai kalbąs 
vokiškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai. Per karą buvęs keletą 
kartų Lenkijoje, o du kartus ir 
Lietuvoje: žygiavęs pėščias iš Vil
niaus iki Palangos ir paskui iš 
žvejų laivo perlipęs į anglų sub- 
mariną. Dabar tebesąs aktyvioje 
tarnyboje, kaip vietinio teritori
nio dalinio instruktorius, bet ga
lįs tai sujungti su šveicoriaus 
darbu viešbutyje, nes šioje an
troje tarnyboje uždirbąs daugiau.

Koncerto salė — nedidelė, bet 
graži; sienose — vertingų pa
veikslų. Publikos — pilna, rea

VLADAS ŠLAITAS

Apie Issiskyrima
I

Ir nei vienas medis nenori mirti,
ir nei vienas žolės stiebelis nenori mirti, 
ir nei vienas visoj šioj žemėj nenori mirti.
Ir kai krinta pirmieji lapai nuo medžių žemėn, 
kai pirmieji stiebeliai, ,
paragavę šalnos, užlūžta, 
ak, kaip tuščia širdy ir kaip liūdna, brangieji mano, 
atsisveikinti ir skirtis.

II
Nenorėjau skirtis, o skiriamės, 
nenorėjau nutolti, o tolstam, 
ir kiekvienas nuotolio žingsnis širdy palieka 
sunkią nuotolio pėdą.
Ir dūdelė, kurią piemuo su savim nusineša, 
moja medžiui gimtam iš tolo ir tolstant plyšta. 
Tu žinai, kiek kainuoja jai ašarų vienas žingsnis, 
vienas nuotolio žingsnis.
Dieve, duok susitikti, jei ne čia, tai kitam pasauly 
ir kitoj karalystėj.

guoja itin entuziazmingai; antro
je dalyje, nors pavargę solistai 
neturi noro, abu vyrai daininin
kai tiesiog priverčiami bisuoti.

Šiuo pakilusios nuotaikos kon
certu pasibaigia, šiųmetinių Ang
lijos gastrolių ciklas. Po koncer— 
to, viešbutyje atsivelkiname su 
dviem panelėm „menedžerėm“. 
Arts Councilio Cambridge apy
gardos tarnautojoms, kurioms 
tarpininkaujant buvo surengti 
abu koncertai šioje apylinkėje 
(Aldeburgh ir Colchester). Jos 
reiškia viltį pasimatyti kitais 
metais su daug didesniu kiekiu 
koncertų. Kitą dieną, Londono 
stotyje atsisveikiname su mūsų 
kultūringu vadovu, „ponu Blai- 
ru“, kuris ta proga netenka žy
mios savo santūrumo dalies. Dar 
dvi dienos įvairiems reikalams 
sutvarkyti, ir vyksime paskuti- 
nėn kelionėn: į Harwicho uostą, 
iš ten per banguojančią jūrą. 
Hoek van Holland stotyje jau 
persiskirsime: amerikiečių zonos 
kolegos vyks Šveicarijos tarptau
tiniu ekspresu iki Frankfurto, o 
kiti angliškuoju CCG traukiniu 
Hannoverio link.

Pabaigai šiek tiek statistikos. 
Per pustrečio mėnesio atlikta 29 
koncertai: 15 — Arts Counciliui, 
o 14 — Lietuvių Sąjungai. Iš lie
tuviams surengtųjų vienas buvo 
pusiau uždaras hostelio salėje, vie-

Novellen vom Saltischen Meer. 
Novellen, Skizzen und Legenden 
von einigen litauischenSchriftstel- 
lępn. Redigiert von Domas Peni- 
kas. Vaga-Verlag 1948, 158 psl. 
Rinkinyje pateikiama po vieną 
dalyką šių rašytojų: J. Krumino, 
V. Tamulaičio, J. Jankaus, S. Žu
kausko, B. Gražulio, P. Orintai- 
tės, P. Jurkaus, S. Tamulaičio, 
N. Mazalaitės, V. Alanto.

K. Kautsky, Socialdemokratija 
ir komunizmas. Sulietuvino Dr. 
P. Ancevičius. Štutgartas 1949.

Viltis. Mokslo, kultūros ir po
litikos žurnalas. Nr. 1. Kovas, 
1949 m. Redaktorius Balys Gai- 
džiūnas, (14b) Pfullingen, Goethe- 
str. 22. Kaina 2,50 DM.

St. Yla, 12 pasikalbėjimų su 
mažaisiais. Viršelis P. Osmolskio, 
Šv. Sosto Delegatūros leidinys. 
Užsisakyti: L. T. Sielvados Tar
nyba, (14a) Kirchheim - Teck, 
Steingaustr. 18. Tai kaip religi
jos pradžiamokslis, tihkąs I sky
riaus, vaikų darželio ir šeimose 
esantiems 4—6 metų vaikams. 
Knygelė parengta pasikalbėjimų 
forma, paįvairinta eilėraštukais, 
mažomis iliustracijumos. Įpinta 
joje ir bažnytinių metų lietuviš
kųjų papročių. Mūsų kalbą ši 
knygelė, ypač šio amžiaus vai
kams, yra kol kas pirmasis ban
dymas.
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£ieiwią liaudies daina it P. Pehaviuaus yiaįika

Gražina Krivickienė / Viktoras 
Petravičius. Dainos, Vieux- 
chants lituaniens, Editions Er
win Burda, Fribourg en Bris- 
gau, 1948. Įžanga Dr. J. Balio. 
A. Rannit‘o str. ..Petravičius, 
les „dainos“ et Varne de la 
Lituanie.“

Gražina Krivickienė išleido šį 
leidinį: savo motinos dainuotas 
dainas ji surinko, sutvarkė ir iš
leido mūsų tarpan, papuoštas V. 
Petravičiaus lino raižiniais. Pers
kaitęs šias dainas, negali praeiti 
tylomis pro jos padėtąjį rūpestį, 
negali jai nepadėkoti už trupinį 
mūsų žemės sielos, kurios mes 
šiandieną čia taip dažnai reika
lingi. Gerai sako Dr. Balys: „Toji 
paprasta, bet giliai žmogiška 
poezija ir šių dienų moderniam 
didmiesčio gyventojui lieka pa
traukli, tai tarsi tyras šaltinio 
vanduo, gaivinąs dulkėtam kely
je pavargusį "keleivį.“ Nesame 
didmiesčio žmonės, bet pavargę 
keleiviai tikrai, ilgesio išvarginti 
ir apnešti kelionės dulkėmis, 
kuriems kiekviena rieškučia gim
tojo šaltinio vandens atstoja visą 
svetimą grožybę ir nuostabumą. 
Keista, kad tiktai šiandien, skai
tydami šen ten pažertą mūsų 
liaudies turtą, mes esame pri
blokšti jame bežvilgančios meni
nės gelmės, jame į mus taip tie
siogiai prakalbančios, mūsų žemės 
ir mūsų milinėto žemdirbio šir
dies: „Dega ugnys už ažerų, — 
Aš nematau dėl ašarų. — Krinta 
ugnies kibirkštėlės, — Taip ma 
jaunai ašarėlės.“ (Dainos, 34 psl.) 

■„— Aikim, seselės an vieškelė
lio, — Ar nesulauksim savo bro
lelio. — Išstovėjom duobelę, — 
Prarymojom tvorelę.“ (T. p., 147 
psl.)

Norėčiau kiek ilgėliau sustoti 
šiam rašiny ties klausimu, kiek 
šioje knygoje išspausdintas liau

nas — Nepriklausomybės minė
jime drauge su vietinėms jėgo
mis Londone ir vienas — LoYi- 
dono lietuvių klube. Visi kiti — 
didelėse salėse daugiausia anglų 
publika. Į šį skaičių neįeina da
lyvavimas su religinėmis gies
mėmis pamaldose: Londone tris
kart ir Bradforde — vienąkart.

P. Nauragiui buvo pa
siūlyta dainuoti per BBC radiofo
ną, bet ne ankščiau, kaip balan
džio gale, o tai jam buvo neįma
noma. Tiek dėl jo, tiek ir dėl S. 
Baranausko pakartotinai teiravo
si Coventgardeno oųera, tačiau 
ir čia nieko konkrečiai nepasiū
lyta. Perspektyvų, atrodo, būtų, 
be jos turi atsirasti iš lėto: rei
kėtų ir toliau sėdėti Vokietijoje 
ir, palikus ten šeimas, vis važi
nėti į Angliją koncertuoti.

Šių metų gastrolės Anglijoje 
pasibaigė lyg savotišku disonan
su. Šį kraštą pažinome iš malo
nios ir kultūringos pusės, ne taip, 
kaip daugelis mūsų tautiečių — 
juodadarbių darbininkų. Daug 
gražių pasisekimų, tam tikri toli
mesni horizontai ir mandagūs, bet 
nekonkretūs ir neaiškūs pažadai. 
Tačiau kol kas, ir nežinia, kaip 
ilgai Anglijoje esi tik malonus 
svečias. Iš antros pusės, emigra
cija į USA. priartėjo kaip neati
dėliotinas ir konkretus faktas. 
Ten beveik neturime jokių paža
dų: menininkams horizontai — 
daugiau negu migloti; darbinin
ko, ar net krizės ištikto bedarbio 
karjera atrodo daugiausia lai
duota. . Tačiau ten mus priima, 
kaip pastovius įnamius, o ne kaip 
svečius.

Išvada aiški — Sudiev Anglija, 
„kur mums taip gera buvo“! 
Sveika ir sudiev, „gimtoji“ Vo
kietija! Naujos laimės teks ieš
koti už Atlanto, Naujame Pasau
lyje. V. Jakubėnas

HENRIKAS NAGYS

dies dainas atitinka V. Petravi
čiaus raižiniai. Ypačiai ir dėl to, 
kad mūsų • spaudoje, šią knygą 
aptartiant,* yra pasirodę tvirtini
mų, girdi, Petravičiaus raižiniai 
esą modernaus formalizmo ir 
manieros padariniai ir jokiu bū
du neišreiškią mūsų liaudies me
no dvasios.

Kuo gi charakteringa mūsų liau
dies daina? Atsakymo reikia 
ieškoti pirmiausia ypatingam lie
tuvio žemdirbio, šių dainų kūrė
jo, santykiavime su regimąja 
tikrove, svarbiausia, gamta ir jos 
apraiškomis. Betarpiškumas, in
tuityvus susilytėjimas, nuotaiki- 
nis jo pobūdis — štai to santykia-

Tai žmogus, kaip medis, kurio 
šaknys giliai įsisiurbusios į der
lingą tėvų juodžemį. Visą šito 
žmogaus sielą išsako jo papras
tas ir pirmykštis — kaip iš že
mės gelmių saulėn išplėštas rū
dos gabalas — žodis. Paprastos 
ir nemeluotos liaudies dainų poe
tinės priemonės: naivus ir ligi 
ašarų, subtilus palyginimas, iš 
širdies širdin smingantis kreipi
nys, melodingas ir liūdnas pa
kartojimas, ryškus ir trumpas 
vaizdas.

Grįžkime prie Viktoro Petra
vičiaus grafikos ir ieškojome jo 
santykiavimo su regimąja tikro
ve, jo žmogaus charakteristikos, 
jo vaizdavimo priemonių būdin-

V. PETRAVIČIUS Iliustracija iš knygos „Dainos"

vimo svarbiausieji bruožai. Taip 
pat ir liaudies dainoje pasitai
kantys simboliai yra nuotaikinės 
(dažnai mistinės) kilmės, išplau- 
kią iš tiesioginio, nesutepto san
tykio su gamtos ir visatos pas
laptimis ir neaprėpiamamu. Ypa
čiai aiškus tasai santykiavimas 
šiltam ir ųaiviai paprastam gam
tos personifikavime, kai užtin
kame žmogų, neatskiriamai su
augusį su gamta. „Žemelė tarė, 
— Mergelę barė: — Da tu per 
jauna — Žemės martelė.“ (D., 31 
p.) „Nyku giriai be genelio, — 
Tai ma jaunai be tėvelio.“ (34 
psl.) „Vai tu rugeli, — Tu žiem
kentei!. — Tu nebijojai, — Šal
tos žiemelės. — Tik pabijojai, — 
Plieno dalgelės. — Plieno dalge
lės, — Jaunųjų brolelių.“ (D., 110 
p.) Paprastas ir žmogus liaudies 
dainoje: jis dar ir verkti moka 
iš pačios širdies, ir jo džiaugsmas 
trykšta nevaržomas ir gaivus.

padaro pirmykšti atspindį savo
joj sieloj. Tolimas toks kelias 
nuo bet kokios manieros, nes
dailininkas ne tiek rūpinasi šiuo 
atveju formos mandrybėmis ir 
rafinuotumu, kiek savo 'vidinio 
išsakymo tikslingumu. Jisai raižo 
dar krauju garuojantį, karštą pa
saulio atsispindėjimą savyje, rai
žo užsidegęs ir nemąstydamas, 

• nes kitaip nužudytų kūrinio pra
dinę, impulsyvią gyvastį. Taip 
pat gimė visi liaudies meno kū
riniai — dainos, medžio skulptū
ros, raižiniai — iš begalinio bū
tinumo pasisakyti, išsilieti,- ap
reikšti savy ataskambantį pasau
lį. Tai, tarytum, dieviškojo pa
saulio kūrimo atkartojimas ribo
toje žmogaus sieloje. Jeigu mes 
būtume radę Petravičiaus kūri
nių, nepaženklintų jo inicialais, 
kuriame nors liaudies meno ar
chyve, tikrai, vargu ar galėtume 

gųjų bruožų. Kad Petravičius re- 
.gi aplinką civilizacijos neiškreip
to žmogaus akimis, kad visi išo
rės įspūdžiai jo sieloj perlaužia- 
mi į pirmykščio žmogaus, į vai
ko pasaulėvaizdį, kalba mums 
kiekvienas jd raižinys. Visai taip 
pasaulį matė harmoningai su 
gamta gyvenę mūsų senoliai, ku
rių bevardžiai kūriniai mus šian
diena taip žavi savo jausmo ir 
išgyvenimo tyrumu ir truputį, 
tarsi, groteskišku, bet už tai visą 
sielą atveriančiu, atlikimu. Visi 
Petravičiaus grafikos elementai 
yra be galo susintetinti: mes re
gime tiktai būtiniausias jų apy
braižas. Visos smulkmenos ir de
talės pražūva galingam jausmi
niam išgyvenime, nes dailininkui 
svarbu atvaizduoti ne kurį nors 
medį, padarą, žmogų, bet tai, kas 
jam kūrybos akimirką atrodė 
medžio esmė, žmogaus esmė, pa
daro esmė, t. y. žmogaus, medžio,

pasakyti, kad tai individualinė 
šio amžiaus kūryba, kad tai nė
ra dar vienas nežinomas, bevar
dis ir nuostabus mūsų liaudies 
sielos reiškėjas. Ir tai todėl, kad 
jo kūryboje taip daug autentiško 
mūsų žemdirbio santykiavimo su 
pasauliu, taip neapsakomai gau
su gryno, betarpiško išgyvenimo, 
išreikšto paprasčiausiom meni
nėm priemonėm.

Pažvelkime tiktai į V. Petra
vičiaus grafikoje vaizduojamą 
žmogų: koks jisai ten mielas, 
kampuotas ir savas, kaip jo pa
vidale ir judesiuose atsispindi jo 
džiugesiai ir jo sielvartas. Si
luetas, dažnai net beveidis, bet 
mes tikime, turime tikėti jo gy
vastimi. Kodėl? Todėl, kad ta
sai žmogus nevaidina savęs, bet 
yra. Jisai nenori būti nei primi
tyvus, nei įmantrus, nei barbariš
kas, jis nori būti jis. Petravičiaus 
grafikos žmogus yra šimtais kar

tų išraižyta jo paties širdis. Pe
travičiaus žmonės, kaip reto ku
rio menininko, suaugę su juo ir
gema iš jo kraujo, per kiekvieną 
kūrybinį pasisakymą. Ir giliai jo 
žmogaus negali pojusti tasai, 
kuris nejaučia gimtos ve
lėnos širdies, kuriam svetimas 
Lietuvos žmogus. Petravičiaus 
grafiką pagimdo toji pat nesu
prantama galia, kuri mūsų seno
lių lūposna sudėjo dainų ir pa
sakų žodžius, kuri vedžiojo kietą 
dievdirbio ranką balanos švie
soj. Nedaug mūsuose dailininkų, 
kurie žmogų ir pasaulį dar regi 
mūsų žemės šaltinių akim, — Pe
travičius tikrai dar taip mato.

Petravičiaus kūrybos proble
matika ryškiausiai pastebima 
formaliniam jo kūrinių apipavi
dalinime. Aštriausieji priekaištai 
kaip tiktai taikomi jo „nemokė
jimui piešti“, 'jo tariamai „ma
nierai“ ir „primityvizmui". Iš 
tiesų priežasties ieškotina visai 
kitur, būtent, mūsų tariamų me
no mylėtojų nemokėjime į meno 
kūrinius žiūrėti. Bergždžia būtų 
čia aiškinti, kad ne meno užda
vinys tikrovę piešti tokią, kokia 
ji yra (kas gi galėtų pasakyti ko
kia ji iš tikro yra?), kad meno 
uždavinys nėra nusižeminti ligi 
patefono adatos, kuri čiuoždama 
tikrovės spalvuotu paviršiumi jį 
tiktai atkartotų, bet sukurti nau
ją ir amžiną meninę tikrovę, kuri 
jokiu būdu nėra menkiau tikra 
už taip vadinamąją „tikrą“ tik
rovę. Savęs išsakymui, tikram ir 
nemeluotam meniniam išsaky
mui, turi menininkas atrasti vie
nintelę ir esmingą formą, kuri 
būtų tiksliausia jo vidinio išgy
venimo reiškėją. Žiūrovo ir me
no kritiko uždavinys tada ir tėra 
ieškoti ir konstatuoti, kiek esa
moji forma atitinka dailininko 
pasaulėvaizdį. Netikslu reikalau
ti, kad visi dailininkai-kurtų vie
na, „aiškia“, realistine forma. 
Nes menininkas negali meluoti. 
Taip žvelgdami į Petravičiaus 
grafiką, mes turėsime konstatuoti, 
kad jo kūrinių forma yra orga
niška, sava ir nemeluota. Jo kū
rinių kompoziciją jam diktuoja 
jo intuicija. Jo kūrinių faktūras 
jam išrenka kūrimo valandą šir
dies vedžiojama ranka. Petravi
čiaus stiprybė ir yra, kad jis ne
sistengia būti nei „dailus“, nei 
„visiems suprantamas“, bet nori 
būti pačiu savim. Kas jo grubioj 
ir sintetinėje formoje temato pa
čią formą ir jos problemas, ne
regi pačio svarbiausio jo kūry
bos ypatumo — visuotinio jo for
malinių priemonių palenkimo 
vaizduojamam vidiniam pasau
liui, kūrybinei tikrovei. Šiuo at
veju jo vidinis pasaulis yra liau
dies žmogaus išgyvenimas, kurį 
be jokių ypatingų pastangų Pe- 

- travičius sugebėjo mums išsemti 
iš savos gimtąja žeme kupinos 
širdies.

Negalima tačiau nepastebėti, 
kad keletoje šios knygos vinje- 
tinio pobūdžio iliustracijų (15, 
37, 77, 103, 113, 125 psl.) Petravi-
čius tarsi atsitolina nuo savojo 
siužetinio sprendimo ir daugiau 
mažiau daro formalinių eksperi
mentų. Jis išdėsto tenai gana 
įmantriai juodas ir baltas deko
ratyvias dėmes, sujungia jas drą
sia kompozicija, perkirsdamas 
paveikslą į dvi kontrastuojančias 
dalis, bet nepasiekia jose nei jam 
taip charakteringos šilumos, nei 
įtikinamo formalinio sprendimo. 
Atrodo, lyg dailininkas imtų 
mėgdžioti pats save. Toks kelias 
nuvestų dailininką neišvengia
mai į manierą ir nužudytų jo kū
rinių pirmykštiškumą. Tačiau 
didžiausioji dalis jo kūrinių 
šioje knygoje yra neabejotinai 
išsakę mūsų liaudies dainos pa
saulį ir tokia jėga ir tikrumu, 
kad mes tegalime dar kartą pat
virtinti Petravičiaus vienkartinį 
meninį svorį ne tik lietuvių 
mene, bet ir visoje šių dienų dai
lės raidoje.
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Pranešimas norintiems atvažiuoti... skirtingos. Roosevelto-Trumano 
Amerika virto pasaulinė galybė, 
bet naujo imigranto laukia maž-

Garsusis amerikietis Benjami
nas Franklinas 1760 metais išlei
do knygelę, antrašte Information 
for these Desirous of Coming to 
America. Bemaž 200 metų pra
ėjo nuo Franklino knygutės pa
skelbimo, bet amerikiečių gyve
nimo stilius pasiliko bemaž toks 
pat, todėl pravartu emigrantams 
gerai įsisąmoninti Franklino 
„pranešimą“, kuris yra štai koks:

„Yra tiesa, kad nors tame 
krašte maža žmonių tokių varg
šų, kaip Europos skurdeivos, ta
čiau ten yra maža ir tokių, kurie 
Europoje vadinami didžturčiais; 
Amerikoje labiau vyrauja visuo
tinis laimingas vidutiniškumas. 
Amerikoje yra maža didžiųjų že
mės savininkų ir maža ‘nuomi
ninkų; daugumas žmonių dirba 
savo nuosavą žemę, arba dirba 
savo amatą ar turi savo įmonę. 
Labai maža yra pakankamai tur
tingų, kurie gali be darbo gy
venti iš savo rentų ar pajamų 
arba mokėti Aukščiausias kainas 
už Europos meno paveikslus, 
statulas, architektūros' ar kitus 
meno kūrinius. Valstybinių įstai
gų ir darbų ten yra maža, jų nė
ra atliekamų, kaip Europoje. La
bai apsiriktų tas, kuris, turėda
mas Europoje pelningą valstybi
nę tarnybą, išvyktų į Ameriką, 
tikėdamasis ten gauti dar pel
ningesnę. Dar mažiau patartina 
važiuoti į Ameriką tokiam, ku
ris neturi kitokios rekomendaci
jos, kaip savo giminių iš aris
tokratų. Aristokratiškumas yra 
pigiausia prekė Amerikos rinko
je, kur klausiama ne „kas tu 
esi“, bet „ką tu gali“ — Aplamai, 
Amerika yra darbo kraštas ir jo
kiu būdu ne tai, ką prancūzai 
vadina „Pays de Cocagne“ („išti
žėlių kraštas“).

Kam Franklinas pataria va
žiuoti į Ameriką? Nepasiturin
tiems vyrams, kurių laimė jų tė
vynėje yra kukli; tiems, kurie 
moka dirbti farmoje ar turi ki
tokį amatą. Tokie žmonės tikrai 
ras darbą, galės nusipirkti der
lingos žemės sklypą, o šalimais 
turės gerus kaimynus. Vargin
giausias pradės savo karjerą nuo 
bernavimo, bet po kelių metų jis 
jau bus užsidirbęs tiek, kad ga
lės kurtis nepriklausomą gyve
nimą. Siaurinė Amerika nėra 
Peru, ji nėra patraukli turtin
giems turistams, bet ji traukte

traūkia nepasiturinčius žmones; 
jei šie pastarieji yra drąsūs ir 
nebijo sunkaus darbo, tad Šiau
rinė Amerika siūlo jiems dau
giau rezursų negu Europa.

Ar BALFo atstovas p. Valaitis 
yra .skaitęs tokią archajišką bro- 
žiūrėlę, kaip B. Franklino „In-, 
formation to those Desorous of 
Coming to America“, mes neži
nome, bet pasiklausius jo pra
nešimų gauni įspūdį, jog Frank- 
lino-Washingtono Amerika ir 
Roosevelto-Trumano ne labai

daug tokios pat perspektyvos, 
kaip ir . Franklino — Washingto- 
no Amerikoje. Kaip Franklino, 
taip pat ir Trumano laikais 
Amerika yra darbo kraštas, ir 
nauji amerikiečiai vertinami ne 
iš to, ką jie reiškė savo senoj tė
vynėj, bet iš to, ką jie gali dirbti 
Amerikoje.

Tiesa, šių laikų emigrantai ski
riasi nuo ankstyvesniųjų. DP 
emigruoja ne savo likimo page
rinti, bet bėgdami nuo teroro ir 
vergijos. J. Gobis

Užuojauta Lietuvos žmonėms

LIETUVIAI
50 METŲ KAI M. BUKŠA 

DIRIGUOJA
Ilgametis Lietuvos operos diri

gentas Mykolas Bukša sausio 12 d. 
„Demono" operos pastatymu minė
jo 50 metų dirigavimo ir 80 metų 
amžiaus sukaktį M. Bukša yra vil
nietis, gimęs 1868 m., ten ėjęs pra
dinius mokslus, baigęs Petrapilio 
konservatoriją.

RAŠYTOJAS P. BABICKAS 
TEBESERGA

Rašytojas Petras Babickas, gyve
nąs Toronto mieste, serga ir guli 
ligoninėje.

LIETUVIŲ DAINOS ANGLŲ 
DARBININKAMS

Manchesteryje tekstilės pramo
nėje dirbą lietuviai pietų pertrau
kos metu retkarčiais surengia fa
briko darbininkams lietuviškų dai
nų valandėles. „G."

TAUTINIAMS ŠOKIAMS VADO
VAUS P. LIČKŪNAITĖ

Neseniai iš provincijos į Torontą 
persikėlusi p. Ličkūnaitė sutiko 
perimti tautinių šokių vadovavimą.

Nuo 1940 iki 1944 m. p. Ličkū
naitė šoko tautinius šokius Jono 
Švedo vadovaujamam Vilniaus Fil
harmonijos ansambly, tuo pat me
tu rūpindamasi tautiniais šokiais 
Čiurlionio ansambly Vilniuje.

Tremtyje — Vokietijoje Sodei- 
kos-Veliękos tautiniame ansambly

je p. Ličkūnaitė trejus metus va
dovavo tautiniams šokiams. („NL")

LIETUVAITE -? GRAŽIAUSIAI 
APSIRENGUSI AMERIKIETE

Fashion Academy 'Amerikoje 
kasmet skelbia sąrašą moterų, ku
rios jų nuomone yra elegantiškiau
siai apsirengusios. 1949 metais, 
„best dressed women” eilėje pirma 
vieta paskirta lietuvaitei Ievai 
Rockefellerienei, milionieriaus 
Winthrop Rockefeller žmonai.

Nustebinta šiuo įvykiif Ieva pa
reiškė, kad ji rengiasi taip, kaip 
jai patinka ir patogiau. Bet madų 
žinovai, pasirodo, Ievos kuklų sko
nį drabužių mene labai įvertino.

(..V")

AR VAŽIUOTI KOLUMBIJON?
Kolumbijoje lietuviai telkiasi Bo

gotoje ar Madelline. Ne visiems 
pavyksta pakenčiamai įsikurti. Dar 
turime bedarbių. Kiti, kad ir dirba, 
labai maža uždirba, nes papras
tiems darbininkams labai maža 
moka. Labai blogai atlyginami mo
kytojai ir profesoriai. Universiteto 
profesorius tegauna 150 pezų (apie 
50 dol.) per mėnesį. Čia gerai ver
čiasi prekybininkai ir fabrikantai. 
Geriau tegu mūsų tautiečiai va
žiuoja į Jungt. Valstybes, Kanadą, 
Australiją, o ne į Kolumbiją, kur 
ir klimatas sunkiau pakeliamas, ir 
uždarbiai menki. Kun. J. G.

„The Tablet", Brooklyn, N. Y., 
diecezijos katalikų savaitraštis įdė
jo įžanginį apie Lietuvą. „Tikrųjų 
amerikiečių širdys liūdi komuniz
mo aukų Lietuvoje" -7- rašo lai
kraštis ir gailisi, kad tuo tarpu tik 
užuojautą ir tegali pareikšti. Lie
tuvos žmonės dabar yra „šėtoniš
kosios Kremliaus jėgos" pavergti 
ir kol toji jėga nebus sunaikinta, 

' tol lietuviai nebus laisvi. „The 
Tablet", atpasakojęs Lietuvos žmo
nių vargus, rašo maldaująs gerojo 
Dievo, kad Lietuva ko greičiausiai 
atgautų savo teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. („Dr.")

RADIJO SIŲSTUVŲ PAGAUSĖJO
„Newsweek" rašo, kad rytų Eu

ropoje pradėjo veikti slaptieji ra
dijo siųstuvai. Vienas galingesnių 
yra serbų-krbatų stotis: „Laisvė 
arba Mirtis", kuri išėjo prieš Jugo
slavijos pavergėją Tito ir prieš 
diktatorių Staliną. Atrodo, kad toji

Watenstedto lietuvių „Maironio“ var
do gimnazijos ketvirtoji abiturientų 
laida su klasės auklėtoju mokyt. J. 

Adamsu.

stotis esanti karaliaus Petro pri
tarėjų vadovaujama kažkur M. 
Azijoje.

Kiti radijo siųstuvą* yra Lenki
joje, Bulgarijoje, Čekoslovakijoje 
ir net Ukrainoje.
- Tai rodo pogrindžio veiksmų 
pagyvėjimą Rusijos pavergtuose 
kraštuose. Nei mirtis, nei visa ko
munistų slaptoji policija su 
nežmoniškais kankinimais nepajė
gia nuslopinti laisvės troškimo.

(„Dr.")

SUSITARTA EUROPOS STATUTO 
KLAUSIMAIS

Londonas; Dešimties pasiunjinių 
konferencija Londone, kurioje bu
vo svarstomas Europos Tarybos 
statutas, pasibaigė. Konferencijoj 
visais klausimais buvo prieita vi
siško susitarimo. Keli neišspręsti 
klausimai būsią svarstomi 10 užs. 
reik, ministerių konferencijoj, kuri, 
įvyksianti balandžio! pabaigoj ar 
gegužės pradžioj. Konferencijoj, 
kurioje dalyvaus D. Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Luksembutgo, Italijos, Airijos, 
Norvegijos, Danijos ir Švedijos 
atstovai būsią svarstomi pirmojo 
Vakarų Europos parlamento sušau
kimo ir Graikijos, Turkijos, Por
tugalijos, Islandijos, Austrijos ir 
vakarinės Vokietijos įtraukimo 
klausimai.

ATSIVERTĖ 3000 ŽYDŲ
New Yorko arkivyskupijos lai

kraštis praneša, kad 1948 metais 
toje diecezijoje į Katalikų Bažny
čią perėjo 3000 žydų. („Dr.”)

Nauja demontažo politika

IMIGRACINIS KANADOS 
PLANAS

Atkelta iš 2 pusi.
Paskutiniuoju laiku Kanados 

visuomenė į imigrantus žiūri ga
na palankiai. Tik komunizmu už
sikrėtusieji kanadiečiai priešin
gai nusistatę. Iš atsakingų vy
riausybės asmenų galima išgirs
ti gana šiltų žodžių imigrantams. 
Minėtoje dominijos konferenci
joje tarp kitko pasakyta: „Dau
gumas DP stengiasi visomis tu
rimomis pajėgomis prisitaikyti 
prie sąlygų ir reikalingi paska
tinimo, paramos, o ne kritikos“. I.TB Goslar apylinkės tautinių šokių šokėjų grupė su vadovu A. Mažeika

Vašingtonas. JAV užs. reik, 
ministerija nutarė 159 vokiečių 
fabrikus, kurie buvo numatyti 
demontuoti,.’ palikti. Tą skaičių su
daro 32 plieno, 88 metalų apdir
bimo, 32 chemijos ir 7 kitoki metalo 
fabrikai. Tame pat nutarime nu
matyta visus demontuojamus fa
brikus ir įmones ko greičiausiai iš
vežti.

Ryšium su šiuo nutarimu trijų 
vakarinių zonų kariniai guberna
toriai išleido taip pat nutarimą 
draudžiamos ir ribotos pramonės 
klausimais. Šis nutarimas galiosiąs 
iki taikos sutarties su Vokietijos 
pasirašymo arba iki 1953 m. sausio 
t d. Apskritai, nutarimas yra kiek 
švelnesnis už ankščiau galiojusį 
pramonės suvaržymo įstatymą. Pa
gal naująjį nutarimą plieno me
tinė produkcija negali prašokti 
11,1 mil. tonų, aliumini jaus — 
85 000 tonų, prekybos laivynas ne
gali būti didesnis kaip 300 000 bru
to registro tonų (atskiri laivai ne

Ontario vyriausybės imigraci
jos skyriaus direktorius Mrs. E. 
Brownell viename priėmime pa
sakė: „Yra didelis skirtumas tarp 
dabar atvykstančiųjų imigrantų 
ir tų, kurie čia atvyko, esant sa
vajame krašte darbo stokai. Šian
dieninis imigrantas labiau mo
kytas, turi savo specialybę ir 
praktiką, o uždarbiu jis yra pa
tenkintas“.

Kanados Legijono vardu Mr. 
Lydney Aitken pareiškė: „Pa
mirškime žodį užsienietis, išim
kite jį iš savo širdžių. Atsimin
kite, kad atvykstantieji ieško 
žemės, kur jie galėtų gyventi ly
giai taip pat, kaip jūsų senoliai, 
kai atvyko į Kanadą“.

St. Bujokas

LT B Centro Komitetas praneša
Tremtinių Tarybos suvažiavimas 

numatomas sušaukti š. m. gegužės 
m. 18 d. Hanau apygardos, kurose 
dar neįvykdyti rinkimai į Tremti
nių Tarybą, pasiskubina kiek ga
lint greičiau tuos rinkimus įvyk
dyti.

Ponui Ant. Oliui sutikus parodos 
eksponatų pergabenimą į JAV ap
mokėti savo lėšomis, visi ekspo
natai dviem sunkvežimiais iš Ha
nau nugabenti į Bremeną, o iš ten 
laivu bus pristatyti į New Yorką, 
kur š. m. balandžio 30 d. bus ati
daryta lietuvių meno paroda. Vė
liau ji bus kilnojama į kitus mies
tus.

Jau išėjo iš spaudos naujas Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės 
Statutas. Kaina 0,50 DM. Galima 
gauti Apygardų ir Apylinkių Ko
mitetuose.

TREMTINIAI ISPANIJON?
Ispanijos pasiuntinybė Šveicari

joje pranešė, kad ispanų diploma
tas Sr. Florencio Fiscovich, šiuo 
metu gyvenąs Vokietijoje, galėtų 
duoti patarimų eventualiam DP 
specialistų iškeliavimui į Ispaniją. 
Teko patirti, kad latvių tremtiniai 
šiuo reikalu yra ypač susidomėję 
ir kai kurie jų vadovaujantieji 
asmenys renka reikalingas žinias.

NAUJA LIETUVIŲ PARAPIJA 
• KANADOJE

Winnipegas. Winnipeg© R.K. 
vysk. J. E. Murray paprašius, va
sario 16 d. čia atvyko pranciško
nas Tėvas J. Gailiušis, kuriam 
pavesta rūpintis vietos lietu
vių dvasiniais reikalais. Jis apsigy
veno pranciškonų vienuolyne, to
dėl tikintiesiems, kurių yra apie 
200, nereikia rūpintis jo išlaikymu. 
Pamaldoms koplyčią mielai užlei
džia tėvai jėzuitai anglai savo mo
kykloje. Taip pat jie leido naudo
tis patalpomis choro repeticijoms.

Winnipego lietuviai katalikai la
bai dėkingi pranciškonams, kad jie 
paskyrė negausiai kolonijai aptar
nauti vienuolį.

Senieji vietos lietuviai čia turi 
klubą, kuris pasistatydino salę. 
Daugumas klubo narių — tai Bim
bos garbintojai. Jiems „Laisvė" ir 
„Vilnis" yra „razumniausios gazie- 
tos”! St. B.

didesni'kaip 7200 br. reg. tonų ir 
ne greitesnį kaip 12 jūros mylių) 
ir kt. Uždrausta ir toliau lieka 
ginklų, radioaktyvių medžiagų, 
sintetinių, kaučuko, butadino, o 
nuo 1949 m. gruodžio 31 d. ir ben
zino, alyvos ir tepalų iš anglies 
gamyba.

ATLANTO PAKTO ŠTABAS 
VAŠINGTONE

Vašingtonas. Iš patikimų šal
tinių pranešama, jog Vakarų Euro
pos valstybės, priklausančios At
lanto paktui, nutarė pasiūlyti JAV 
Šiaurės Atlanto gynybos komitetą 
įsteigti Vašingtone. Tų pačių šal
tinių žiniomis, šiam projektui prie
šinasi tik Anglija. Už Vašingtoną 
kalba du dalykai: pirma — abie
jų paskutiniųjų karų metu jis vai
dinęs lemiamą rolę, antra — jis 
yra pakankamai toli nuo Europos 
ir tuo būdu, strateginius klau
simus sprendžiant, būtų galima 
bazuotis bendrais, o ne vietiniais 
reikalais.

4
Berlynas. Mažiausia 1,5 milijono 

vokiečių ir užsienio vokiečių, kaip 
pareiškė „Kovos grupės prieš ne
žmoniškumą" vadovas Dr. R. Hilde
brandt, ligi šiol yra žuvę sovietų 
koncentracijos stovyklose, karo 
belaisvių ir priverčiamojo darbo 
stovyklose.

BALF ĮSTAIGA INFORMUOJA 
BERAŠČIŲ KLAUSIMAS

JAV* imigracijos įstatymai (tai 
liečia ir kitus kraštus, pvz. Kana
dą) reikėlauja, kad norįs imi
gruoti asmuc^ mokėtų rašyti savo 
gimtąja arba kuria kita kalba. 
Raštingumo reikalavimai į JAV 
yra, palyginti, lengvai įvykdomi. 
Todėl neraštingiesiems dar ir da
bar nėra pervėlu pramokti nors' 
truputį rašyti. Prašome juos iš 
anksto tuo susirūpinti, kad vėliau 
nebūtų sunkumų su emigracija.

6
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Europos krepšinio pirmenybės Egypte
Sovietai atsisakė šiemet surengti 

Europos krepšinio pirmenybes, ku
rias jie buvo pasišovę suorgani- 
zuot dar pernai, kai Prahoje, savo 
komandoje turėję tris lietuvius ir 
porą estų, laimėjo Europos meis
terio vardą. Atrodo, prisibijoma 
vakarų Europos komandų ir, aps
kritai, vengiama pas save kviesti 
užsieniečių, kad kartais nepamaty
tų bent plyšelio sovietinio gyveni
mo.

Dabar pirmenybes sutiko rengti 
, Egiptas, kuris nuo seno dalyvauja 

tokiose žaidynėse. Klausimas, ar 
sovietai veš į Kairo savo koman
dą, kurią daugiausia sudaro pabal- 
tiečiai? Jau pernai, Prahoje, pabal- 
tiečiai krepšininkai sovietų buvo 
labai saugojami. Apie tai gali pa
pasakoti Amerikos lietuvis Myko
las Ruzgys, kuris, kaip Prancūzijos 
komandos vadovas, buvo Prahoje. 
Su lietuviais krepšininkais Ruzgys 
galėjo tik keliais sakiniais pasi
keisti nusiregimo kabinose, o ir 
ten lietuviai šalia savęs turėjo 
„angelą sargą" — sovietą. Apie 
susitikimą su lietuviais krepšinin-

„Pabėgėlis Kemptene
Kemptenas. Balandžio 8 d. Kemp- 

teno lietuvių stovykloje, YMCA 
kino salėje, buvo suvaidinta tu
rininga trijų veiksmų F. Hochwael- 
derio drama „Pabėgėlis". Joje visu 
ryškumu pavaizduoti du skirtingi 
charakteriai: pasienio sargybinis — 
prastas, nesudėtingos sielos žmo
gus, neturįs aukštesnių idealų, ir 
pabėgėlis — idealistas, kovojąs su 
tautos pavergėjais. Ši drama tai 
lyg dalelytė mūsų tautos tragedi
jos, kuri žymiai platesniu mastu 
vyksta Lietuvoje. Žiūrovą privertė 
prisiminti Lietuvą, palyginti praė
jusius ir dabartinius laikus, mesti 
žvilgsnį į kovojančius partizanus. 
Įtikinančiai atliko savo sunkius 
vaidmenis mums gerai pažįstami 
aktoriai: Antanas Škėma — Vil
niaus Dramos teatro, Z. Kevalai- 
tytė — Kauno Jaunimo Dramos 
teatro, J. Palubinskas —■ Vilniaus 
Dramos, teatro ir režisavo — H. 
Kačinskas — Vilniaus ^Dramos 
teatro.

Vaidinimui pasibaigus, Kemteno 
lietuvių komiteto pirm. N. Taut
vilas padėkojo aktoriams už apsi
lankymą ir progą, prieš issiskir- 
stant į įvairius pasaulio kraštus, 
dar kartą pasigėrėti didingu scenos 
menu.

Juozas K.

ĮSIDĖMĖTINA DAINOS VADO
VAMS IR VARGONININKAMS!

Norintieji gauti nemokamai 
mano sukurtų kūrinių-gaidų, pra
šau rašyti šiuo adresu: K. Ziziū- 
nas, 6387 des Erables, Rosemount- 
Montreal, Canada. 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKO ŽODYNO REIKALU
Pranešu visiems V. Pėteraičio lietuviškai-angliško 

įsigijimu suinteresuotiems, kad minimo žodyno laida jau bai
giasi. Tautiečiai, norintieji minimą veikalą įsigyti, yra prašomi 
paskubėti. Žodynus galima gauti man betarpiai siunčiant pini
gus arba pareikalavus išsiųsti išperkamu mokesčiu, taipogi per 
stovyklų platintojus.

Skubios emigracijos atveju užsakymas bus išpildytas pagrei
tintai: per 2—3 dienas.

Žodyno kaina: Vokietijoje 22.30 DM, Anglijoje 22 šil. 6 p.,. 
o kitur 5 dol.

Užsakiusiems nemažiau 10 egz. duodama 10 % nuolaidos.
Gerb. platintojai yra prašomi už parduotus žodynus ko grei

čiau atsilyginti.
Užsienyje gyvenatiems tautiečiams pranešu mūsų atstovų 

adresus:
1. Anglijoje: Mrs. L. Townsend, Back 19 Crookes, Sheffield 10, 

Yorkshire, England.
2. Visiems kitiems kraštams: Miss E. Pėteraitis,: Y.JW.C.A. Inter

net. Branch, 183 St. Catherine East, Montreal, Que., Canada.
. Mėčys Sutkevičius

Leidėjas
(13b) Mūnchen 9, Pilgersheimerstr. 21/1.

kais viešbutyje ar šiaip mieste ne
galėjo būti nė kalbos. („V")

NAUJAS KREPŠINIO 
NUOSTATAS

Tarptautinė Krepšinio Federacija 
(J.F.B.), susirinkusi 1948 m. olim
pinių žaidimų proga Londone, nu
tarė įvesti naują nuostatą, liečiantį 
labai augalotus žaidėjus. Nuo š. m. 
sausio 1 d. joks žaidėjas, turįs 
1,83 m, negalės pasilikti po priešo 
krepšiu ilgiau, kaip 3 sekundes.

Šis nuostatas buvo priimtas 
Nuostatų Pakomisijos po ilgų 
svarstymų ir labai karštų ginčų, 
kuriuose dalyvavo 20-ties tautų at
stovai. Sumanymą ypač rėmė fi- 
lipinai, korėjiečiai ir kinai (gelto
noji rasė nepasižymi ūgiu). O „il
guosius" daugiausia palaikė ame
rikiečiai, kurie ir šioje olimpia
doje laimėjo aukso medalį savo 
dvimetrių žaidėjų pagalba (Bob 
Kurland turi 2,13 m. aukščio).

Atrodo, kad šis naujas nuosta
tas sudarys daug keblumų rungty
nių teisėjams, o ir ne viena ekipa 
turės atsisakyti daugelio pamėgtų 
kombinacijų ir žaidimo sistemos, 
kuri buvo grindžiama aukšto ūgio 
centro puolėjais. („NL")

15 000 DOL. UŽDIRBA LEDO 
RITULININKAI

Iš seno Kanados ir JAV geriausi 
ledo ritulio (profi) klubai žaidžia 
kartu vienoje lygoje. Vienas ledo 
ritulio žaidėjas per metus uždirbą 
15 000 dolerių atlyginimo. Ne-

A. A. Birutė«Ona Kisielienė
1945 m. birželio 6 d. Hanau sto

vyklą pasiekė pėsčia iš Tūringijos 
su dviem mažais vaikučiais našlė 
Jos vyras, Laurynas KISIELIUS, 
Kauno centr. pašto radijo skyriaus 
vedėjas, mirė 1944 m. liepos 10 d. 
Lietuvoje, o ji, bėgdama nuo bol
ševikinio siaubo, leidosi į vakarus. 
Nors ir buvo Hanau stovykloje 
gana kvalifikuotų gailest. seserų, 
bet kas tada norėjo dirbti už RM? 
Tačiau a. a. Birutė, nors ir ne gail. 
sesuo, o akušerė (Lietuvoje ta 
praktika nesivertė, o dirbo Kauno 
centr. pašte) ir dviejų mažų vaiku
čių motina, gydytojų pakalbinta, 
nuo pat stovyklos įsikūrimo imasi 
gail. sesers darbo. Ir mes ją mato
me stovyklos ambulatorijoje visa
da linksmą ar pareigingą iki tos 
nelaimingos dienos — 1948 m. rug- 

A. A. B. Kisielienė su vaikučiais Al
girdu ir Vidmantu.

nuostabu, jog iškilesnių ledo ritu
lininkų (mėgėjų) noras yra patekti 
profesionalų komandon, tačiau ne- 
visiems tatai pavyksta.

Paryžius

TRUMPAI IŠ VISUR
Futbolas. Škotija — Anglija 3:1; 

Brazilija — Ekvadoras 9:1; Bolivi
ja — Čilė 3:2; Čekoslovakija — 
Vengrija 5:2. .

Rugby. Londonas 
23:16.

Hokey. Valija — Škotija 4^2; 
Irlandija — Anglija 3:?.

Lauko tenisas. Tarptautinės žai
dynės Monte Carlo mieste vyrų 
vieneto : Frank Parker (JAV) — 
Cucelli (Ital.) 2:6, 6:3, 6:0, 6:4. 
Moterų vieneto : Bossi Ullstein 
(Ital.) — Seghers (Prane.) 6:2, 6:3.

Ledo ritulis. Anglija — Šveicari
ja 14:6.

sėjo 3 d., kai jai buvo padaryta 
gerklės operacija. Menka tai, ro
dos, operacija: juk čia pat Hanau 
šimtams ji buvo daryta. Tačiau ne
laimė: kraujo krešulys patenka į 
plaučius — plaučių infarktas pe
reina į abscesą, ir beveik po sep
tynių mėnesių kančių š. m. kovo 
26 d. velionė Frankfurto univer
siteto klinikose užmerkia akis. Ko
vo 26 d. Hanau liet, klebonui kun, 
Z. Gelažiui atlaikius gedulingas 
mišias ir pasakius jaudinantį pa
mokslą, kun. Bukausko ir didelės 
minios įvairių tautybių hanaviškių 
palydėta, pasislėpė ji Hanau kapų 
žemelėje. Kapas pražydo kalnu gė
lių, prie jo prisiglaudė keliolika 
lietuviškų ir kitų tautybių vainikų 
ir ant jo pravirko du našlaičiai — 
Vidmantas — 6 ir Algirdas — U 
metų amžiaus. Juodu liko be tėvy
nės ir be tėvų.

Velionė buvo gimusi Kubiliškės 
km., Sakių aps. 1910 m. liepos 20 d. 
ir augo aštuonių seserų ir dviejų 
brolių (Išganaičių) šeimoje. Baigusi 
Kauno Sv. Kazimiero seserų gim
naziją, studijavo biologiją, baigė 
akušerijos kursus; bet pasirinko 
pašto tarnybą, kaip ir jos a. a. vy
ras.

Tebūna ji laiminga Amžinojoje 
Tėviškėje ir tenebūna žiauri jos 
našlaičiams tolimesnė tremties ke
lionė. Jurg. Ežęr.

Skaičius Amerikos negrų, kurie 
moka skaityti ir rašyti, per pasku
tiniuosius 35 metus pakilo nuo 69 
iki 91%. Jie visi priklauso krikš
čionių bažnyčioms. Šiandien Ameri
kos universitetuose studijuoja 
50.000 negrų.

PRESSE-FOTO PAULAITIS WAN- 
GEN/ALLGAU, HERFATZ 6 (Foto 
ir Optikos reikmenų prekyba) siū
lo: foto ir kino knygas, parašytas 
geriausių vokečių foto-specialistų 
,,Neue Foto-Schdle" von Windisch, 
„Schule der FarbentFotografie" v. 
Windisch, „Contax-Buch" v. Croy, 
„Leica-Brevier" 1949 metų laida ir 
kitas, kurių sąrašą su kainomis 
prisiųsiu pageidaujant.

Paieškojimai
Domas Ūselis, 2140 So. Halsted 

Str. Chicago 8, Illinois., USA ieško: 
Petro Kaulakio, kilimo iš Švėkš
nos. Turimomis žiniomis, jis buvo 
Bavarijoje, Bad-Woerishofene.

Gerhard Dierstein (vokietis) 
paidlko lietuvių sportininkų: Sta
sio Penkausko „Perkūno" klubo 
Kaune ir Kazio Misiūno. Rašyti: ' Kauno. 
Herrn G. Dierstein, (16) Rocken
berg b. Butzbach, Klostergasse.

Paieškomi Domininkas, Alfonsas 
ir Adolfas Žiurliai, kilę ir gyvenę 
Smilgių km., Kupiškio valse., Pa
nevėžio apskr. Žinantieji apie jų 
likimą praneškite šiuo adresu: Mrs. 
Kazė Armonienė, 11722—78 str., 
Edmonton, Alta, Canada.

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime išvardyti asmenys. 
Ieškomieji ar apie juos žinantieji

malonėkite atsiliepti C/Kartotekai 
per artimiausius LTB skyrius, kar
tu nurodant skelbimo eilės Nr. ir 
įdedant reikiamą kiekį pašto žen
klų atsakymui apmokėti.

77. Liet. Gen. Konsulatas New 
Yorke prašo atsiliepti įpėdinius 
Prano Vilko, g. 1892 m. Taurakie- 
myje, mirusio 1947. liepos 2 d. Wil
merding, Pa. palikimo bylos rei
kalu.

78. Marija Remeikaitė-Klim, gyv. 
JAV paieško brolio Remeikos Juo
zo, s. Juozo, iš Žvirgždėnų km., 
Daugų parap., Alytaus apskr.

79. Palikimo bylos reikalu prašo
mi skubiai atsiliepti: Veronika 
Kundrotienė-Samytė ir Mateuša 
Sami iš Bačių km., Eržvilko vi., 
Tauragės apsk.

80. Mrs. Anna Ambrozė-Staske- 
vičienė iš namų Vinickaitė iš 
Radžiuskų km., Punsko apyl., gyv. 
JAV ieško Brogų ir kitų giminių 
iš Zabariškių vi.

81. Mr. William' Sluzkonis gyv. 
JAV paieško Aleną Pekarskiūtę 
Švedienę, žmoną Zigmo Švedo, iš 
Panedingio km.

82. Mr. John Budris (Budrus) s. 
Juozo, gyv. JAV paieško: Anna 
Nevertaitis; Patricia Gilaitis; 
seph, James i^_Vincent Budris 
drus), visi kilę iš Vadžgirio 
Šimkaičių vi., Raseinių apsk.

83. Mr. George F. Martinkus iš 
Žagariškių km., Raseinių aps., gyv. 
JAV ieško sesers Marcelės Jvlar- 
tinkaitės-Kasperaitienės.

84. Voldemaras Gribauckas 
GriboVskas iš Panevėžio.

85. Zarembaitė Vladislava, 
1924. III. 25.

Jo
nu
kui.,
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išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
IMUriUI nials. 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, sveikin Imai, 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 Klldonan. Vinnipeg, Man. 

JAV: Mr. A. F. Skirius. 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, Ragažinskas, Caixa postal 4118, Sao 
Paulo, Brasil.

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

86. G. C. Senn gyv. S. Rhodesia 
paieško: Banaičio Vytauto iš Kau
no; Danieliaus Mykolo bu v. Jur- 
daičių Aukl. įstaigos tarn., Galke- 
vičiaus Juozo, turėjusio Syriniškių 
vienk., Vaiguvos vi.; Vaitkevičiaus 
Juozo, buv. Kalnaberžės Aukl. Įst, . 
tarnautojo; ir Kun. Latvėno * iš

87. Marija Bernotaitė-Lapsenkov 
paieško: Barboros Bemotaitės-Ka- 
veckienės, 49 m. a.; Kaveckų: 
Juozo 25 m., Petro 23 m., Kazimie- 
ros 21 m., visi iš Kumzaičių km., 
Kulių vi., Kretingos ap; Petro ir 
Kazimieros Bernotaitės-Cižauskų ir 
jų 2 vaikus iš Kulių: Justino ir 
Onos Bernoįąitės-Sleinių ir 2 vai
kus iš Siemulių km., Kulių vl„ Kre
tingos apskr.

88. Mrs. Ona Daukšiūtė-Lipskis, 
d. Adomo, gyv. JAV paieško 
Daukšio Adomo, jo sūnų ir duk
terų bei anūkų, gyvenusių Vaino- 
riškių km., Punsko parap.

89. P. Snabaitis gyv, Anglijoj 
paieško tėvų: Petronės ir Kazio 
Snabaičių ir brolių bei seserų: Al
fonso 38 m., Broniaus 34 m., Sta
nislovo 21 m., Vyto H m., Mari
jonos 26 m., Onos 15 m., Kazimie
ros 13 m. ir Salomėjos 11 m., visi 
kilę iš Karpėjų km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio apsk.

90. Jonas Šileika-Darinskas, gim. 
Miežiškių km., Panevėžio apsk.

91. Kuzma Toni, gyv. Kanadoj 
paieško brolio Domininko ir sesers 
Barboros Kuzminskių iš Dalgų km., 
Tvėrių parap., Raseinių apsk. arba 
jų vaikų.

92. Greičius. Antanas iš Vilkijos 
valse., karui baigiantis buvęs ne
toli Berlyno.

93. Mrs. Eva Mazulaitis, gyv. 
JAV paieško sesers Onos Sienke- 
vičienės; Katrės Radzevičienės; 
Anelės Saklauskienės ir Bronės 
Nicmanienės.

94. Andrius Balkavičius ir jo dvi 
dukterys: Ona ir Elena Balkavičiū- 
tės.

95. Gauti adresai: Vera Dzeguzė, 
R. Giedraitienė, Adolfas Gudaitis, 
Albina Paškevičiūtė—Keliacienė, 
Klemas Kuzmickas, Pranas Lipskis, 
Leonas Mažeika, Petras Markuza, 
Povilas Paškevičius, Petras Pliš-

kevičius,ZofijaSumskyxė-Pronins- 
kienė, Viktorija Simanavičiūtė— 
Strangulienė, Juozas Strazdas, Jo
nas Tamulevičius, Vytautas Tom- 
kevičius, Užklydę laiškai: Emilijai 
Šeškutei iš Lietuvos.

Pranešimai
PIGI IR GERA DOVANA

LTB Hesseno Apygardos Ko
miteto išleistas albumas „Lithua
nia“ turi apie 100 gražių nuo
traukų iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos miestų ir visos Lietuvos 
krašto. Yra trumpa lietuvių, ang
lų, prancūzų, vokiečių kalbomis 
Lietuvos istorinė bei ūkinė apž
valga, taip pat rašo apie pasiek
tus laimėjimus per 22 metus ir 
apie dabartinę komunistų pries
paudą.

Albumo kaina 6.— DM. Platin
tojams 10% nuolaidos.

Kreiptis: Hesseno Apygardos 
Komitetas, 16, Hanau M., Lithua
nian DP Camp.
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Airijos respublikos gimtuvės

BERLYNĄ PERIMS JT?

Dublinas. Sekmadienio vidur
naktį 21 šūvio iš patrankų salve 
iškilmingai paminėta Airijos res
publikos gimimo valanda. Nors 
de Valeros partija baikotavo iš
kilmes, Dublino sostinėn suplau
kė daugybė žmonių iš viso kraš
to, o sveikinimai atėjo iš visų- 
pasaulio dalių. Visose 26 grafijų 
bažnyčiose buvo pamaldos.

pirm. Malano, Indijos min. pirm, 
pandit Nehru ir kt.

Tūkstančiai airių, kurie gyve
na Anglijoje, sekmadienį popiet 
demonstravo masiniame susirin
kime Londono Trafalgaro aikštė
je, reikalaudami, kad britai pasi
trauktų iš Siaur. Airijos. Briga- 
dierius E. Dorman Smith, kuris 
30 metų buvo britų kareivis, sa-

Londonas. Londono laikraščiai 
rašo, jog esą iš Berlyno į Va
šingtoną išvykęs specialus sovie
tų atstovas, kuris pasiūlysiąs JT 
visumai priimti sovietų nutari
mą nutraukti Berlyno blokadai 
su sąlyga, kad Berlynas po to bū
tų perduotas JT valdyti. Konser
vatorių dienraščiai „Daily Mail“ 
ir „Daily Graphic“ nepatvirtin
tomis žinomis, šią misiją atlikti 
yra pavesta gen. G. Malininui, 
kuris esąs jau pakeliui į Vašing
toną. „Daily Mail“ ryšium su tuo 
rašo, jog generolas turįs su sa
vim sovietų planą, kuriame nu
matyta Berlyną padaryti laisvą 
miestą JT priežiūroje, prieš tai 
atstačius tarp jo ir Vakarų Vo
kietijos geležinkelių ir kitais, 
sausumos keliais susisiekimą.

„Daly Herald“ nuomone, sis 
sovietų pasiūlymas būsiąs tik 
taktiškas manevras, bet ne tai
kingas noras išspręsti Berlyno 
blokadai. „Daily Mail“ tačiau 
mano, jog sovietai iš tikrųjų gali 
stengtis Berlyną „neutralizuoti“, 
nes jį kontroliuoti jie vistiek ga
lėtų per Saugumo Tarybą nau
dodami veto teisę.

valdžios surengtą pobūvį kariuo
menės dienos proga.

Gen. Clay ūkinis patarėjas L. 
Wilkinson pareiškė, jog vokiečių 
ūkio atstovai Frankfurte gavo iš 
rytinės zonos kvietimą dalyvauti 
prekybiniuose pasitarimuose. L. 
Wilkinson tačiau pabrėžė, jog jo
ki prekybiniai santykiai su ryti
ne zono neįmanomi tol, kol bus 
vykdoma Berlyno blokada.

UP pranešimu, į Berlyną atvy
kęs buvęs sovietų pasiuntinys 
Vokietijai Dekanozovas nagrinė
jąs Berlyno blokados nutrauki
mo galimybes:'

Oficialiai paskelbus Airijos 
respubliką, atsipalaiduota nuo 
senųjų ryšių su britų karūna. 
1158 metais Airija buvo prijung
ta prie D. Britanijos, ir Anglijos 
princas Jonas, kuriam popiežius 
buvo suteikęs „Dominus hiber- 
nae — Airijos lordo“ titulą, paė
mė tą kraštą nuosavybėn.

Prez. Trumanas savo sveikini
me airių tautai-JAV vardu pa
reiškė geriausių linkėjimų, kad 
kraštas sėkmingai gyvuotų. Pa
našūs sveikinimai % atėjo iš min. 
pirm. Attlee, D. Britanijos kara- 
liuas Jurgio, P. Afrikos min.

vo kalboje prikaišiojo D. Brita
nijai, jog ji Šiaur. Airijoj lai
kanti slaptąją tarnybą, kuri 
esanti „labai panaši į gestapą“.

PERSIJA ATSIMETA NUO 
SUTARTIES SU SOVIETAIS 
Teheranas. Persija žiūri į 1921 

metais su Sov. Sąjunga pasira
šytą sutartį kaip yjiulį ir nieką“. 
Tąja sutartimi, Sov. Sąjunga bu
vo įgaliota, jei būtų grėsmė jos 
saugumui, militariškai okupuoti 
Persiją. Sovietų pasiuntinį Tehe
rane Začikovą Persijos vyriau
sybė pareikalavo pranešimą per
duoti savo vyriausybei. Be to

Kelia vyriausia būstine?
Persijos vyriausybė pasiryžusi su 
skundu kreiptis į P. S. Tarybą, 
jėi Sov. Sąjunga nesušvelnins sa
vo spaudimo kraštui.

Oficialūs sąjungininkų sluogs- 
niai Berlyne šiuos Londono spau
dos pranešimus pavadino „spe
kuliatyvia nesąmone“. Vokiečių 
komunistai, kuriuos spaudžia /a- 
kariečių priešblokada, atrodo, 
Berlyno blokados nutraukimą 
priimtų su dideliu džiaugsmu. 
Tačiau, deja, rytų zoną valdo r»e 
vokiečiai, bet sovietai, ir vokie
čiai savo klausimų sprendimui 
jokio balso neturi.

JOKIO PASIKEITIMO BER
LYNO BLOKADOJ

Berlynas. Balandžio 16 d. Vo
kietijos karinis gubernatorius 
gen. L. Clay pareiškė, jog Ber
lyno blokados nutraukimu jis 
netikįs. Jis pabrėžė, jog Berlyno 
padėtis nė trupučio nepasikeitusi 
ir todėl oro tiltas bus tol, kol jis 
tik bus reikalingas.

Didelės svarbos gen. Clay nes
kiria ir sovietų pasiuntinio atsi
lankymui į amerikiečių karinės

Berlynas. UP pranešimu, ame
rikiečių licenzijuotas laikraštis 
„Der Abend“ rašo, jog sovietų 
karinė valdžia nutarė savo vyr. 
būstinę perkelti iš Karlshorsto 
(prie Berlyno) į Leipzigą. Tas 
pats „Der Abend“ rašo, jog 
Maskvoj suimtas buvęs sovietų 
prokuroras Nuembergo karo nu
sikaltėlių teisme ir vyr. liudinin
kas V. Kravčenkos byloje gen.

gamintų prekių. Prof. Reuter į 
tai atsakęs, jog vakarų Berlynas 
tik tuomet palaikysiąs prekybi
nius santykius su rytų Berlynu, 
kai sovietai atšaukią blokadą ir 
įvkdysią savo sekretoriuj laisvus 
rinkimus.

Začikovas balandžio 15 d. iš
vyko į Sov. Sąjungą „atostogų“. 
Jis pabrėžė, kad jo išvykimas 
nereiškiąs jokių atmainų sovie- 
tų-persų santykiuose. Sovietų pa
siuntinys su savimi išsivežė pilną 
sunkvežimį bagažo, bet žmoną

Per tris savaites turi būti laimėtas...

paliko Teherane. Po neseniai 
įvykusio visų sovietų konsulatų 
uždarymo, sovietų pasiuntinybė 
Teherane belikusi vienintelė Sov. 
Sąjungos atstovybė persų žemėje.

IŠ persų pusės pareikšta, jog 
su įstojimu nariu į JT atkren- 
tančios visos „spaudimu pasira
šytosios“ sutartys. Persija nedel
siant! su ginklu pasipriešinti so
vietų kariuomenės daliniams; ku
rie be įsakmaus persų leidimo 
norėtų įsibrauti į kraštą.

Sov. Sąjunga gi laikosi pažiū
ros, kad amerikiečių misijos bu
vimas Persijoj ir amerikiečių 
ginklų prisfatinėjimas reiškiąs 
grėsmę ‘saugumui.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Vašingtonas., Naujuoju JAV 

pasiuntiniu Maskvoje prez. Trumanas 
paskyrė admirolą Alan Kirk, iki šiol 
buvusi Amerikos pasiuntinį Brūs- 
selyje.

N a n ki n g a s. Komunistų daliniai 
pradėjo visame Jangtse fronte didelę 
ofenzyvą. Vyriausybininkai atmetė 
komunistų ultimatumą, kuriame ko
munistai reikalavo iki balandžio 20d. 
priimti jų pasiūlytas taikos sąlygas.

Vašingtonas. JAV armijos ir 
gynybos ministeris K. C. Royal (teikė 
prez. Trumanui atsistatydinimo raštą.

Londonas. „Daily Telegraph“ 
pranešimu. Turkijos užs. reik. min. 
Sadak pasitarimai gegužės mėnesi su 
Didž. Britanijos užs. reik. min. Bevi- 
nu gal| privesti prie pasiūlymo suda
ryti Viduržemio jūros paktą, ir Ispa
nija galinti būti pakviesta prisidėti 
prie minimo pakto.

Frankfurtas. Irano ir Turki
jos pasienyje esančios 25 sovietų di
vizijos sustiprintos trimis parašiuti
ninkų divizijomis ir dideliu skaičiumi 
bombonešių, — rašo Londono laikraš
tis „Daily Graphic“.

Vuutųtai is visut
A. Rudenko. Ši žinia esanti pa
tirta iš sovietų karinės valdžios 
informacijos skyriaus sluogsnių. 
To skyriaus viršininkas pulk. 
Tulpanovas tuo esąs labai nuste
bęs, nes su gen. Rudenko jis pa
laikąs artimus ryšius. Spėjama, 
jog gen. Rudenko suėmimo prie
žastis esanti ta, kad jis nesuge
bėjęs sudirbti Kravčenkos Pary
žiaus byloje.

Kalbėdamas apie būstinės per
kėlimą, „Der Abend“ rašo, jog 
kai kurie SMV skyriai jau per
kelti į Leipzigą. Vokiečiai mano, 
jog šis perkėlimas turįs ryšio su 
planuojama sukurti Rytų Vokie
tijos valstybe, kurios sostinė taip 
pat numatyta Leipzige.

Vakariečių priešblokada, atro
do, rytų Vokietijai yra sunkiai 
pakeliama. Greičiausiai dėl to 
komunistinis Berlyno burmistras 
Ebertas pasiūlė vakarų Berlyno 
vyr. burmistrui prof. Reuteriui 
žaliavų, prašydamas už tai pa-

Vašingtonas. Mr. C. Cannon, 
JAV Atstovų Rūmų aprobavimo 
komisijos pirmininkas, kalbėda
mas apie „sekantį karą“, Rūmuo
se pareiškė: „JAV turi būti pa
sirengusios apginkluoti kitų tau
tų karius, ir tesiunčia jos savo 
vaikus į sunaikinimą, kad mes 
neturėtume siųsti savųjų vaikų. 
Tai yra, ką atominė bomba reiš
kia J. A. Valstybėms ... Mes tu
rime duoti smūgį Maskvai ir 
kiekvienam kitam miestui Rusi
joje per vieną savaitę po sekan
čio karo pradžios ... Atlanto 
pakto pasirašymu mes turime ba-

munistai reikalavo, kad jų siū
lomosios taikos sąlygos turin
čios būti priimtos iki balandžio 
20 d. Nors vyriausybė esanti pa
dariusi žymių nuolaidų, bet ne
sutinkanti komunistams leisti 
peržengti Jangcės upę. Jei ko
munistai šitame svarbiausiame 
punkte neparodysią nuolaidumo, 
Kinijos nac. vyriausybė taikos 
derybos laikysianti galutinai ne
pavykusiomis ir pasipriešinimas 
būsiąs tęsiamas iki paskutiniųjų.

Vatikanas. Šv. Tėvas Pijus XII 
Did. Penktadienį paskelbė naują 
encikliką, kurioje išreiškia viltį 
dėl greitos taikos Palestinoje ir 
reikalauja Jeruzalės ir kitų šven
tų vietovių sutarptautinimo.

Ženeva. Balandžio 21 d. prasi
dėjusioj Raudonojo Kryžiaus 
konferencijoj Ženevoj dalyvauja 
ir Sovietų S-ga, kurioje bus pri
imtas nutarimas dėl civilių žmo
nių apsaugos atominio karo at
veju. Šioj konferencijoj dalyvau
ja taip pat ir Vengrija su Alba
nija. Jugoslavija ir Čekoslovakija 
dalyvauti atsisakė.

Švedu gydytojas gydo Stalina
Roma. Italų liberalų žurnalas 

„Elefante“ pateikia išsamų savo 
pranešimą iš Stockholmo apie 
Stalino įpėdinystės galimybes. 
Giovani Artieri rašo, kad gene
ralissimus per pastarąją sovietų 
Aukšč. Tarybos sesiją neturėjęs

DEWEY ATVYKS Į EUROPĄ
Albany. Iš čia pranešama, jog 

New Yorko valstybės guberna
torius ir buvęs respublikonų 
kandidatas į JAV prezidentus 
Thomas Dewey su žmona gegu
žės 5 d. „Queen Mary“ laivu at
vyksiąs į Europą, kur jis manąs 
praleisti atostogas ir pataisyti 
sveikatą. Jis planuojąs aplankyti 
D. Britaniją, Olandiją, Belgiją, 
Prancūziją, Vokietiją ir Italiją.-

zių. Viskas, ko mums reikia, yra 
lėktuvai bomboms nugabenti“. 
Mr. Cannon pareiškė Sekantis 
karas turi būti laimėtas per pir
mąsias tris savaites. Per tą laiką 
mes turime sunaikinti kiekvieną
karinį centrą Rusijoje, kitaip per 
60 dienų Rusija su savo 15.000 
lėktuvų kontroliuotų visą Eu
ropą“

būti iš arti fotografuojamas, kad 
žiūrovas iš aiškių paveikslų ne
galėtų susidaryti Stalino fizinio 
sudėjimo vaizdo. Liudininkų pa
sakojimais, -Stalinas darąs ne
paprastai skausmingą įspūdį. 
Švedų gydytojas Olivekrona, 
pasaulinio garso chirurgas sme
genims ir nervams, prieš dvejus 
metus buvęs nuvykęs Maskvon 
gydyti Sov. Sąjungos neskelbia
mos asmenybės. Pacientais ta
da buvę spėjami Stalinas, Zda- 
novas ir Višinskis. Dabar tas 
švedas vėl buvęs Maskvoje, bet 
Ždanovas jau miręs, o Višinskis 
tuo metu .buvęs Karlsbade. Šve
dų gydytojas kategoriškai atsi
sakęs pasakyti paciento pavar
dę, bet visi ženklai rodą, kad tai 
esąs Stalinas.

KINIJA
ATMETA ULTIMATUMĄ

Nankingas. Kinų nacionalinė 
vyriausybė, pasak Denos, atme
tė komunistų ultimatumą. Ko-

SUSITARIMAS VARGIAI 
GALIMAS

Vašingtonas. Amerikiečių vy
riausybės sluogsniuose manoma, 
jog JAV prez. Trupaanas ir užs. 
reik. min. Dean Achesonas skai
tosi su tolimesniu šaltojo karo 
vedimu. Tų pačių sluogsnių nuo
mone, vadovaują JAV politikai 
daugiau tiki, jog sovietai ir to
liau varys nervų karą, negu jų 
gerais taikos norais. Politiniai 
stebėtojai Londone mano, jog 
paskutinė keturių didžiųjų susi
tarimo viltis žuvusi, kai Vakarų 
sąjungininkai ėmėsi žygių suda
ryti vakarų Vokietijos vyriau
sybei.

tftaiviciįi sMteqqo. fanerai
ŠIAUR. AFRIKA KAIP SVARBIAUSIAS GYNYBOS BASTĮ-

JONAS. — REINAS LAIKINOJI GYNYBOS LINIJA

Cikago. Per slaptuosius Vaka- mas iš Vakarų Europos, jeigu so
rų užs. reik, ministerių pasitari- vietams pasisektų prasilaužti per
mus su amerikiečių įstaigomis po
Atlanto pakto pasirašymo esą 
laikinai nutarta Vakarų Europą 
ginti prie Iselio-Reino ir Po li
nijos nuo eventualaus sovietų įsi- 
briovimo, tuo tarpu Šiaur. Afri
ka turinti būti, svarbiausias gy
nybos bastijonas, — taip pirma
dienį pranešė „Chicago Tribūne“.

Apeninų pusiasalis turįs būti 
parengiamąs žemyno gynybos 
baze, jeigu JAV pareikštų sutin
kančios finansuoti Ispanijos ke
lių bei geležinkelių ir uostų ats
tatymą.

Kaip Dena toliau praneša, de- 
finitivinės gynybos linijos nuo 
Bremeno į Bazelį, einančios pa
gal Vezerio ir Reino upes, pla
nas buvus atmestas, nes esą ran
dama neįmanoma sulaikyti prie 
tos linijos tik nedaug kilometrų 
į rytus nuo Elbės stovinčias so
vietų tankų divizijas.

Per pasitarimą buvęs taip pat 
apsvarstytas galimas atsitrauki-

Reiną. Amerikiečių kariniai
sluogsniai pritarią gynybos lini
jai prie Pirinėjų ribos, bet toji 
linija Europos valstybės vyrų bu
vusi atmesta dėl to, kad Ispani
joj pasenę geležinkeliai, blogi 
keliai ir prastai įrengti uostai.

POPIEŽIUS PER TELEVIZIJOS 
RADIJĄ

Paryžius. Pirmąją Velykų- die
ną per Paryžiaus televizijos ra
dijo stotį popiežius Pijus XII pa
sakė trumpą kalbą, kurioje jis 
nurodė didelę televizijos reikšmę 
Katalikų Bažnyčios veikloje. Te
levizijos pagalba pasaulio kata
likai turės progos matyti visas 
iškilmes, kurios vyks Vatikane 
pačiam popiežiui dalyvaujant.

Antrąją Velykų dieną Šventa
sis Tėvas priėmė 8000 turistų ir 
piligrimų, kurie Velykų šventes 
praleido Romoje. ,______

Išvykdamas iš Vokietijos, nepamiršk užsisakyti „Žiburiu"!
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