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Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausima prašo iškelti
Jungtiniu Tautu suvažiavime

BALTIJOS PASIUNTINIAI ĮTAIKĖ MEMORANDUMĄ, KURIAME IŠ RYŠKINTAS TŲ T AUTI’ 
NAIKINIMAS IR RELIGIJOS PERSEKIOJIMAS

Gegužės 16 dienos radijo žiniomis, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntiniai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose {teikė memorandumą Jungtinių Tautų trečiosios sesijos pirmininkui Dr. E v a t t’ui. Jame 
primenama Atlanto ir Jungtinių Tautų chartos, kuriomis buvo įsipareigota atstatyti suverenines tei
ses tų tautų, kurioms jos buvo prievarta atimtos. Reiškiamas pasitenkinimas JT Paryžiaus sesijoj pri
imta žmogaus teisių deklaracija ir genocido konvencija. Toliau konstatuojama, kad Sov. Sąjunga yra 
paneigus visas tas teises Baltijos kraštų gyventojams, žiauriausiu būdu juos naikindama ir masiš
kai deportuodama. Ypačiai nurodoma j ūkininkų likvidavimą ryšium su kolektyvizacija ir į Bažny
čios persekiojimą.

Memorandume paaiškinama, Vengrijoj, Bulgarijoj ir pažymi- galas sovietų vykdomam genoci- 
kad iš vienuolikos vyskupų Lie- ma, kad ištyrimo ypatingai rei- dui. Pabaigoje primenama, kad 
tuvoj likęs tik vienas, iš 1644 ku- kalingi Baltijos kraštai, kur nai- Baltijos valstybės, yra auka Ri- 
nigų tik pusė, iš 1202 bažnyčių kinimas nepalyginti didesnis, bentropo — Molotovo suokalbio, 
daugiau kaip pusė uždaryta. Svei- Prašoma, kad JT atitinkami or- Kai vokiškasis nusikaltimo pali
kinama mintis pasiųsti Jungtinių ganai imtųsi tirti padėtį Baltijos neris už nusikaltimą nubaustas, 
Tautų delegaciją ištirti padėčiai kraštuose, kad būtų padarytas antras (tęsia nusikalstamą darbą.

Azija - pavojus pasaulio taikai
VIS DĖLTO JAV NEŽADA DALYVAUTI PACIFIKO PAKTE, VIDU8ŽEMIO JUROS ARBA VID. RYTŲ 

SANTARVĖJ.

Vašingtonas. JAV šiuo momentu JAV uzs. reik, ministeriui sudary- 
nedalyvausiančios jokiame Ramio- ti Ramiojo Vandenyno gynybos 
jo Vandenyno gynybos pakte, nors paktą. Taip pat. žinoma, kad pie- 
„padėtis Azijoje reiškia rimtą pa- tinės Korėjos prez. Syngman Rhea 
vojų pasaulio taikai", — pasakė siekia gynybos sąjungos su JAV. 
JAV užs. reik. min. Achesonas pe- Toliau Acheson pareiškė, jog 
reitą trečiadienį spaudos konferen- JAV užs. reik, ministerijos atsto- 
cijoje. Klausiamas dėl esamų pa- vai dėl „drąsios naujos" prez. Tru- 
vojų, JAV užs. reik, ministeris pa- mano programos ūkiškai atsiliku- 
reiškė, kad jis manąs esant aišku, sioms pasaulio sritims remti suėję 
kad tie pavojai rišasi su karu Kini- į sąlytį su vadovaujančiais Kon- 
joje. greso nariais. Tas įstatymo pro-

Kinijos pasiuntinys Dr. Welling- jektas galįs praeiti ir šiame Kon- 
ton Koo pereitą savaitę pasiūlė greso posėdžiavimo periode. Ko-

Komunistai artėja prie Kantono
Šanchajus. Kinijos hac. vyriau

sybės ginkluotosios pajėgos gegu
žės 17 d. pranešė, kad mūšiuose 
dėl Šanchajaus pasiekusios „reikš
mingos gynybos sėkmės". Dvi ko
munistų armijos, kurios norėjo 
užimti Wusungo uostavietę, galėjo 
būti atmuštos. Viename Šanchajaus 
šiaurvakarių priemiestyje eina 
smarkūs mūšiai. Iš aukštųjų miesto 
namų galima pastebėti kariuome
nės dalinių judėjimą vakaruose, 
pietuose ir rytuose.

Iš San Francisco AP praneša, 
kad komunistų radijas paskelbęs, 
jog jų daliniai esą tik 140 km nuo 
reikšmingos Fučou uostavietės, 
esančios prieš Formozos salą. Puo
lantieji daliniai, kurie iš Cekian- 
go provincijos briaunąsi pietvaka
rių linkme į Fukien, susijungę su 
smogiamuoju pleištu, kuris eina iš 
Nančango srities.

Jau dvi dienos prieš tai UP pra
nešė iš Honkongo, jog priekiniai 
komunistų daliniai esą 400 km nuo 
Kantono. Kinų ir užsieniečių kari
nių stebėtojų nuomone, maža tesą

vilties miestui veiksmingai ginti. 
Pabėgėlių į tą miestą daugėja ir 
daugėja. Vien gegužės 17 d. atbėgę 
5000.

Į britų koloniją Honkongą ge
gužės 17 d. atvyko britų pionierių 
dalinys iš 92 vyrų, kurie parengia 
kovos postovius vėliau atvyksian- 
tiems kariuomenės daliniams.

SOVIETŲ MUNICIJOS TRAUKI
NYS IŠLĖKĖ Į ORĄ

Berlynas. Sovietų municijos trau
kinys užpereitą ketvirtadienį spro
go Magdeburgo-Stendalo geležin
kelio ruože prie Wolmirstedto sto
ties. Nelaimė, per kurią žuvo vi
sas vokiečių ir sovietų palydovų 
personalas, žinovų laikoma pačia 
baisiausia katastrofa sovietų zono
je nuo kapituliacijos.

Sovietų kariai nelaimės vietą 
tuoj pat aklinai užtvėrė. Valymo 
darbuose dalyvaujantieji vokiečių 
darbininkai iš sovietų kontrolės 
karininkų gavę įspėjimą griežčiau
siai tylėti. 

kios išlaidos apskaičiuojamos tai 
programai, Achesonas nepasakė, 
pažymėdamas, jog jos būtų kuklios. 
Kompetentingi valdininkai anks
čiau buvo nurodę tai programai 
siūlomąją 125 000 000 dol. sumą.

Achesonas pasakė, jog jis jau 
pakartotinai pabrėžęs, kad JAV 
dabar nesvarstančios prisidėti prie 
jokio regionalinio gynybos susita
rimo, išskyrus Atlanto paktą. Gal 
būt tai turi ryšio su spekuliacijo
mis dėl Viduržemio jūros sąjungos 
arba Vid. Rytų alijanso, ko pasta
raisiais mėnesiais buvo siekiama 
iš Turkijos ir Graikijos pusės.

Ramiojo Vandenyno pakto pa
laikytojai, gal būt, neištyrę sąlygų, 
kurios įgalinusios gynybos sąjun
gą Atlanto tautų bendruomenei. 
Atlanto paktas esąs išaugęs iš 
praktinių planų raidos bendrajai 
Vakarų Europos kraštų gynybai.

Nors padėtis Azijoje iš tikrųių 
rimtai grasinanti pasaulio taikai, 
bet, girdi, reikia sutikti su Indijos 
min. pirm, pandit Nehru konstata
vimais, jog Ramiojo Vandenyno 
santarvė negalinti tol virsti tikro
ve, kol tebeina dabartiniai vidu
jiniai Azijos konfliktai. Acheso
nas pandit Nehru pareiškimus pa
vadino „objektyviu dabartinės pa
dėties realių praktinių galimybių 
įvertinimu”.

Haaga. Olandijos vyriausybė 
ratifikavo visus tarp jos atstovų 
ir Indonezijos respublikos parei
gūnų padarytus susitarimus.

MIELI SKAITYTOJAI!
Išvykstantieji ar keičiantieji adresą būkite malonūs tuoj painfor

muoti „Žiburių" administraciją. „Žiburiai", nepatekdami adresatui, 
sudaro Jums nuostolio, taip pal ir patys dėl to turi persiuntimo ir 
kitokių išlaidų. „Žiburių" administracija

PAKAKS religinio sabotažo! is „The Philadelphia inquirer"

Keturi milijonai pasakė „ne“
„LIAUDIES KONGRESO" RINKIMŲ DUOMENYS SOVIETŲ ZONOJE

Berlynas. Pereitą sekmadienį ir 
pirmadienį Vokietijos sovietų zo
noje ir jų Berlyno sektoriuje buvo 
rinkimai „Vokietijos liaudies kon
gresui". Rinkikai tegalėjo pasisa
kyti „taip“ ar „ne" tik už vieną 
pateiktą „vienybės sąrašą". Sąraše 
buvo įtraukti tik bloko partijų ir 
demokratinių organizacijų kandi
datai. Be to, turėjo būti pasisako
ma dėl Vokietijos vienybės ir dėl 
okupacinės kariuomenės dalinių 
atitraukimo. Tik po 20 vai., kai 
buvo uždarytos rinkimų vietos, so
vietų zonos valdinės įstaigos te
paskelbė, kad iš 95,2% balsavusių
jų 66,1% pasisakė už vienybės są
rašą. Sovietų informacijos biuras 
ADN paskelbė tokius galutinius 
rinkimų duomenis: turėjo teisę 
balsuoti 13 533 071, balsavo

KURIAMA NEKOMUNISTINĖ 

Cleveland. Amerikos AFL prof, 
sąjungos vykdomieji organai pe
reitą pirmadienį vienu balsu nuta
rė kartu su kita didele Amerikos 
CIO prof, sąjunga, su britų ir ki
tomis nekomunistinių prof, sąjun
gų grupėmis prisidėti prie naujos 
pasaulinės prof, sąjungos organi
zacijos įkūrimo. Skelbiama, kad ji 
siųsianti 4 atstovus į birželio 26 d. 
Genevoje numatytąją konferenci
ją, kur bus kuriamas naujas, lais
vas, tarptautinis prof, sąjungų są
jūdis. Kaip AFL pirmininkas W. 
Green pareiškė, naujoji pasaulinė

12 887 234, pasakė „taip" 7 943 949, 
pasakė „ne“ 4 080 272, negaliojo 
863 013 balsų.

Kaip Dena skelbia, daliniai Ber
lyno sovietų sektoriaus duome
nys rodė, kad „ne" ir negaliojan
čių balsų skaičius beveik dvigubai 
buvo didesni už „taip" balsų skai
čių. Vakarų stebėtojai nurodo į 
rezultatų paskelbimo uždelsimą ir 
spėja buvus klastojimą. Naujai iš
rinktasis liaudies kongresas gal su
sirinksiąs šios savaitės gale priim
ti „liaudies tarybos” parengtosios 
„Konstitucijos visai Vokietijai". 
Manoma, kad užs. reik. min. Vy- 
šinskiui Paryžiaus užs. reik, mi- 
nisterių konferencijoje ši rytinės 
Vokietijos konstitucija būsianti 
„atsvara" prieš Bonnos konstituci
ją #

PASAULINĖ PROF. SĄJUNGA 

prof, sąjunga gal būt daugiau na
rių turėsianti, negu dabartinė, ko
munistų įtakoje esančioji pasauli
nė prof, sąjunga.

JAV KARIUOMENĖS STIPRUMAS 
EUROPOJE

20 000 vyrų daugiau negu prieš 
metus

Vašingtonas. JAV dėl dabar pa
šalintos Berlyno blokados Europo
je turi beveik 20 000 karių dau
giau negu prieš metus. Iš viso 
amerikiečių daliniuose Europoje
šiandien yra apie 115 000 vyrų, tuo 
tarpu kai pereitais metais nebuvo 
pilnų 97 000.

Padidinimą sudaro visų pirma 
aviacijos personalas, kuris buvo 
perkeltas į Europą „oro tiltui".
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Lietuviu rašytoju suvažiavimas New Yorke KOMINFORMO SANTVARKA
RŪPINASI ATKVIESTI RAŠYTOJUS Į JAV. — PARENGĖ LITERATŪROS ALMANACHĄ. — KUL
TŪROS FONDO CENTRAS PERKELIAMAS Į JAV. — ORGANIZUOJAMAS KULTŪROS ŽURNALAS, 

KNYGŲ LEIDIMAS IR PLATINIMAS.

Gegužės 7 d. Rašytojų Draugijos 
vicepirmininko J. Tysliavos bute, 
New Yorke, įvyko antrasis rašyto
jų suvažiavimas. Jame dalyvavo 
ir neseniai iš tremties atvykusių 
plunksnos darbininkų, kurių tarpe 
ir Kanados Liet. Rašytojų D-jos 
pirmininkė Marija Aukštaitė.

Suvažiavimui, kuris truko ilga 
popietę, pirmininkavo D-jos pirm. 
J. Aistis, sekretoriavo A. Vaičiulai
tis. Draugijos pirmininkas apžvel
gė praeitųjų metų veiklą. Ypač 
buvo per tą laiką stipriai organi
zuotas tremties rašytojų atkvieti- 
mas į JAV, parūpinant garantijų ir 
kt. Parengtas literatūros almana-
chas, kuris atiduotas spaudai. Pa
aiškėjo, kad keletas rašytojų ir jų 
šeimos dar neturi jokių dokumen
tų išvykti į užjūrio kraštus. Nu
tarta ir šiais likusiais nedelsiant 
pasirūpinti.

D-jos sekretorius St. Būdavas 
pranešė, kad buvo palaikomas 
glaudus ryšys su JAV, tremties ir 
kt. kraštų lietuviškąją spauda, už
jūrio rašytojais, organizacijomis ir 
atskirais asmenimis.

Apie Lietuvių Kultūros Fondą 
pranešė neseniai iš tremties atvy
kęs to Fondo pirm. L. Dovydėnas. 
Išsisklaidant lietuviams po įvairias 
pasaulio šalis, Kultūros Fondo 
Centras perkeliamas į JAV. Šiuo 
metu Kultūros Fondo apygardos 
jau įsisteigė Australijoj ir Kana
doj. Šalia esamų .dabartinių Centro 
Valdybos narių — pirm. L. Dovy
dėno, St. Leskaičio ir Vyt. Atlanto, 
pakviesti D-jos nariai — A. Va- 
čiulaitis ir J. Tysliava. Ta proga 
Kultūros Fondo pirm, pranešė, kad 
J. A. Valstybėse jau organizuoja
mas kultūros žurnalas, knygų lei
dimas ir jų platinimas.

Vaičiulaitis, J. Tysliava ir L. Žit
kevičius.

Apie Kanados Liet. Rašytojų 
Draugiją, liet, kuĮįūros sąlygas 
aname krašte if'.-kįtųs’ręi kalus pra
nešė Marija Aukštaitė. \

Be šių visų reikalu,' suvažiavimo 
dalyviai gyvai tarėsi apie rašytojo 
būklę imigracijos kraštuose. Susi
rūpinta susidaryti bent šiek tiek 
įmanomas sąlygas kūrybiniam dar
bui ir lietuvių kultūros veiklai.

Pagyvėjus tremtinių imigraci
jai į JAV ir susirinkus čia gauses
niam rašytojų būriui, numatoma 
šių metų pabaigoj vėl sukviesti 
rašytojų suvažiavimą. (LRD)

„Eretiko" Tito iš Belgrado išgui
tas, kominformas įsikurdino Rumu
nijos sostinėj Bukarešte. Nors ši 
šliužų organizacija veikia visiškai 
patamsy, bet kai kurie Vakarų 
Europos komunistai, lankęsi savo 
tikėjimo Mekoj, išsiplepėjo apie 
jos santvarką, ir „Die Tat“ kores
pondentas, atskirus gabalus suran
kiojęs krūvon, juos palyginęs ir 
patikrinęs, pateikia šitokį jos 
vaizdą:

Išimtinėj kominformo žinioj Bu
karešte yra ištisa* miesto dalis. Ji 
išimta iš Rumunijos valstybės ju
risdikcijos ir yra tikra valstybė 
valstybėje, Stipriai ginkluo
ti MVD daliniai laiko kominformo 
„valstybę" aklinai atskirtą nuo 
išorinio pasaulio. Apie 700 komin
formo pareigūnų gyvena su šeimo-

profesinėse sąjungose ir duoda nu
rodymus, kaip komunistams įsi
brauti į nekomunistines organiza
cijas. Tas poskyris sudarinėja juo
duosius sąrašus, kuriuose suregis
truojami svarbiausi komunistų par
tijos priešais.

3. Jaunimo organizacijos posky
ris rūpinasi komunistų prieaugi.u 
ir kadrų parengimu.

4. Religinių reikalų poskyris pla
nuoja labai sudėtingą komunizmo 
politiką bažnyčių atžvilgiu.

Didžiausias skyrius yra karinis, 
kuriame dirba apie 350 pareigūnų. 
Jo veikimas itin slepiamas; jo 
bendradarbiai prisidengę netikro
mis pavardėmis. To skyriaus už
davinys — Europos komunistines 
mases paversti ginkluotu avanga 
du. Jame yra šeši poskyriai:

Į naująją Draugijos valdybą iš
rinkti šie rašytojai: pirm. J. Aistis, , 
vicepirm. J. Tysliava, sekret. St. 
Būdavas, ižd. K. S. Karpius ir na
rys prof. V. Krėvė — Mickevičius. 
Į revizijos komisiją: pirm. A. Vai
čiulaitis, nariai — St. Zobarskas ir 
L. Žitkevičius.

Įvairiems spaudos reikalams 
vykdyti taip pat sudaryta komisi
ja, kurion įėjo: L. Dovydėnas, A.

DP valstybė Afrikoje
Latvių sąjunga Europos Unija 

šiomis dienomis gavo Įdomią in
formaciją iš švedų inžinieriaus 
Dago Romelio, kuris neseniai at
kreipė pasaulio dėmesį į save 
kaipo DP valstybės projekto au
torius ir dabar keliauja po Vaka
rų Europą skleisdamas savo idė
ją. Priešingai kitiems, dažnai 
fantastiškiems DP problemos

jekto autorius kviečia visų DP 
intelektualus bendram darbui ir 
praneša, kad iš savo pusės pra
dėjęs tvarkyti DP mokslininkų ir 
mokslo pajėgų įpareigojimą pro
jektuojamam „Europos Universi
tetui“. (LLV/SB)

PASTOGĖ 70.000

Pirmieji lietuviai DP lėktuvu nuskridę į JAV. Čia matomi jie tik ką nusi
leidę Newfundlande (iš kairės dešinėn): mažasis Rejeris, prof. Nomeika, 
M. Jarienė, P. Jaras, Nomeikienė ir Raierienė su kūdikiais. Atlantą perskrido 
per 11 vai. Kelionė nuo Hamburgo iki New Yorko truko 24, 30 vai.

Rajerio nuotrauka

sprendimo projektams, Romelis 
pripažįsta, kad, išvietintųjų liki
mą sprendžiant, svarbu išklausyti 
ir pačių DP nuomonės, sudarant 
iš gabesniųjų jų tarpe nedidelį 
„smegenų trestą“. Romelis savo 
projektą pavadinęs Išvietintųjų 
asmenų rehabilitacijos planu, ku
ris pirmoj eilėj siūlo sudaryti 
autonominę sritį Šiaurės Afriko
je, kaipo visų ar kelių Vakarų 
demokratijų mandato sritį. Be iš
vietintųjų asmenų, ten turėtų 
būti leidžiama apsigyventi ir 
emigrantams iš Italijos. Graikijos 
ir kitų šalių, ir visi gyventojai 
turėtų vadintis pasaulio piliečiais. 
Ši nauja valstybė jokiu būdu ne
būsianti labdarybė netekusiems 
tėvynės, bet gyventi pajėgus vi
suomenės dalinys ant sveikų eko
nominių pagrindų. Įrodant savo 
egzistencijos pajėgumą, naujoji 
valstybė greit įsigytų visos Euro
pos pripažinimą ir paramą. Pro-

IMIGRANTU
AUSTRALIJOJE

Prieš pat Velykas Australijos 
valdžia suteikė 11 milj. svarų pa
šalpos barakų statybai tiems imi
grantams, kurie dirba svarbiose 
pramonės srityse Viktorijoje ir 
New South Wales — ten, kur 
daugiau išvietinti buvę DP. Ba
rakų statybą numatoma baigti po 
15 mėnesių, o pirmieji barakai 
bus pastatyti jau birželio mėn. 
Tuo būdu numatoma suteikti 
pastogę 70:000 imigrantų. Projek
tuojama nauja pastovi stovykla 
6000 gyventojų. Statybos medžia
ga bus Įvežiama iš Anglijos, Is
landijos ir Japonijos. (LLV/SB)

Vatikanas. Čia laukiama netru
kus atvykstant New Yorko arki
vyskupo kard. Spellmano.

LLV- pasaulinė organizacija

VENECUELOJE LAUKIAMA 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS
Venecueloje gyvenantieji lietu

viai labai stinga lieiuviskosios 
spaudos, — jaučia tiesiog jos ba
dą. Būdami naujakuriai tolimame 
egzotiniame krašte, dar nespėjo 
plačiau susiorganizuoti ir ką nors 
padaryti tuo reikal. Daugiausia 
savosios spaudos tenai reikalinga 
mūsų jaunuomenei — priaugan
čiąja! kartai.

Prašo visus geros širdies lietu
vius ir lietuviškąsias leidyklas 
paaukoti ir prisiųsti jiems senų 
laikraščių, žurnalų ir knygų. Jų 
nuomone, būt gera, kad mūsų 
stovyklų komitetai Vokietijoje 
imtųsi įvykdyti spaudos aukoji
mo vajų Venecuelos lietuviams. 
Surinkus tas knygas, reiktų gerai 
supakuoti ir su aukotojų sąrašu 
pasiųsti Venecuelon. Persiuntimo 
išlaidos komitetams galės būti 
apmokamos, tik tegul prisiunčia, 
kiek tų išlaidų buvo išvertus do
leriais. Knygas prašoma siųsti.

mis ten pat, neturėdami jokių ry
šių nei reikalų su kitais žmonė
mis. Kominformo „valstybė" yra 
visiškai autarkiška: ji turi savo 
paštą, mokyklą, kooperatyvą ir 
net savo šlavikių moterų brigadą.

Šalia tos vidaus savivaldos ko
minformas padalytas į penkis sky
rius, kurie veikia nepriklausomai 
vienas nuo kito, kaip ministerijos. 
Tuos skyrius apjungia vad. komin
formo vykdomasis biuras, kurio 
priešaky stovėjo Georgijus Dimi
trovas, Bulgarijos premjeras ir bu
vusio kominterno galva.

Pirmasis kominformo skyrius 
yra politinis. Jame dirba apie 150 
pareigūnų — specialistų, kurie pa
rengia strategines bei taktines ins
trukcijas Europos komunistų parti
joms. Savo ruožtu šis skyrius pa
dalytas į keturis poskyrius:

1. Užsienių politkos poskyris rū
pinasi komunistine vejkla sovietų 
satelitų diplomatinėse atlstovybė- 
se; tai tarytum aukščiausioji špio
nažo centrinė, kurios agentai daž
niausiai nežinomi nė tų diplomati-

Latvių -<r' Lietuvių Vienybės 
tinklas plečiasi planingai, o jo 
centras — britų zonos centrinis 
miestas Hanoveris. Dabartiniu 
metu LLV turi 16 skyrių, o kele
tas dar steigimosi stadijoje. Ats
kiri nariai, kurie gyvena kitose 
zonose, priklauso centriniam sky
riui. Anglijoje veikia centro val
dybos atstovas V. Tamanis, Ka
nadoje — I. Batraks. Atstovybės 
taipgi organizuojamos JAV ir 
Australijoje. Anglijoje jau įsikū
ręs LLV Yorkshire skyrius, toks 
steigiamas ir Birminghame. Visi 
emigravę LLV nariai atstovų re
gistruojami ir iš naujo įjungiami 
organizacijos darban. Tokiuo bū
du LLV numatoma išvystyti kai
po pasaulinę organizaciją. Dau
gelis išvykstančiųjų LLV narių 
pasižadėję dėti visas pastangas 
padėti iškeliauti ir kitiems na
riams, kurie užjūryje neturi gi
minių nei draugų. Dabar jau ban

doma šį klausimą spręsti prak
tiškai. (LLV SB)

BALTŲ DIENOS ŠVEDIJOJE
Daugumas baltų tremtinių šį 

rudenį prisimins savo buvimo 
penkerių metų sukaktį Švedijoje. 
Ryšium su tuo latvių ir estų tau
tiniai fondai projektuoja rugsėjo 
mėn. surengti baltų savaitę su 
koncertais, parodomis, referatais 
ir kt. Bus parodoma, kas visose 
srityse nuveikta tremties metu. 
(LLV/SB).

APSISAUGO NUO KOMUNISTŲ
Australijos laikraščiai praneša, 

kad artimiausiu laiku valdžia 
numato išleisti įstatymą, kuriuo 
bus galima deportuoti imigrantus 
dėl politinių priežasčių arba prie
žasties visai nepranešant. Tokiu 
būdu norima apsisaugoti nuo ko
munistų ir kitų nepageidaujamų 
elementų. (LLV/SB).

šiuo adresu: Vyt. Sakalauskas, 
Calle Constitucion 510, Valencia, 
Estadc Carabobo, Venezuela.

nių atstovybių personalui.
2. Organizacinio darbo poskyris 

rūpinasi komunistine infiltracija

Du lietuviai vienoje Anglijos darbininkų stovykloje laisvalaikio metu.
B. Brazdžionio nuotrauka

1. Mobilizacinis poskyris be kit
ko organizuoja „tarptautines bri
gadas" (pvz., Graikijos pilietiniam 
karui).

2. Žinių rinkimo poskyris.
3. Transporto poskyris
4. Ginklavimo poskyris
5. Ryšių tarnyba, ypatingai iš- 

sispecializuoti organizuoti nelega
liam sienų perėjimui.

6. Operacijų tarnyba, kuri ypa
čiai rūpinasi pasienio incidentų- 
organizavimu ir įvykdymu.

Trečiasis, ūkio skyrius susideda 
iš dviejų poskyrių, kurių pirmasis 
veda centrinę tarptautinės komu
nistų organizacijos buhalteriją, o 
antrasis planuoja Rytų Europos 
kraštų ekonomiką ir parengia ins
trukcijas Marshallio planui parali- 
žuoti.

Ketvirtojo skyriaus žinioj yra 
propagandos reikalai. Jo du pos
kyriai vadinasi „pasaulinė revoliu
cija" ir „vidaus reikalai". Pirmojo 
poskyrio filialės yra Vienoj ir 
Pragoj; jis propagandiškai paren
gia klasių kovą, pasinaudodamas 
specialios špionžo tarnybos žinio
mis apie socialinius santykius ati
tinkamame krašte. „Vidaus reika
lų” poskyris tyrinėja ir nurodinė
ja, kaip propagandos sumetimais 
vienam marksistiniam šablonui 
duoti kiekviename krašte vis ki
tokį, „tautinį" pavidalą, ir derina 
tų „tautinių“ kompartijų veikimą 
pagal Kremliaus interesus. Tas 
poskyris dar turi šias sekcijas: 
slaviškųjų, lotyniškųjų, germaniš
kųjų ir koloninių tautų. Joms va
dovauja atitinkamo regijono san
tykius gerai pažįstą specialistai.

Paskutinis, penktasis kominfor
mo skyrius užsiima informacija, — 
ne špionažu, bet archyvų bei do
kumentacijos tvarkymu. Jis leidžia 
kominformo leidinius.

Kominformas tėra vienas iš dau
gelio Kremliaus organų, — vienas 
narys sistemoje, kuri neregimai 
yra apraizgiusi visą pasaulį. Pvz., 
kominformo* ūkinis ir karinis špio
nažas tesudaro dalį šnipinėjimo, 
kurios centrinė yra Maskvoje.

J. D.

KRYŽIUS UŽ „GELEŽINĖS 
UŽDANGOS“

Valstybinių miškų valdybos 
tarnautojai Solivar’e, Rytų Slova
kijoje, surinko savo tarpe lėšų 
nupirkti kryžiams, kurie turėtų 
būti pakabinti tarnautojų darbo
vietėse. Kartu pareiškė, kad jie 
nori savo tarnybos pareigas at
likti amžinosios tiesos simbolio 
ženklu.

Taip pat darbininkai ir darbi
ninkės valstybinės tekstilės fa
briko „Slovenka“ Dolny Kubin, 
Siaur. Slovakijoje, gavėnios me
tu surinko nemažą sumą aukų 
įsigyti kryžiams, kurie turėtų bū
ti pakabinti darbovietėse. Dalis 
aukų buvo paskirta ir misijų rei
kalams.
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Ka istorija kalba

apie Lietuvos diduomenės šeimas
TAUTĄ IŠLAIKĖ SVEIKA LIAUDIES ŠEIMA. — TAURIOSIOS Dl DUOMENES ŠEIMOS LIETUVOS 

DIDYBES LAIKAIS. — DIDUOMENES SEIMŲ IŠSIGIMIMO PRIEŽASTYS.

iškylančioms šeimoms. Iš Radvilų nors pozityvaus suformuluoti. Vis- 
išlieka Nesvyžiaus šaka, o Pacai kas buvo neigiama. Visur propa- 
(bent jų didžiūnų palikuonys) visai guojama laisvė, malonumų bei po- 
išmiršta.

Dr. A. STANYS

Daug vargų pakėlusi lietuvių Štai mūsų pasididžiavimo, »eno- 
tauta neišnyko, atlaikė skaudžiau- sios Lietuvos kilimo ir galybės lai- 

. sius smūgius, pakėlė didžiausias 
sukrėtimus, nes tautos masės pa
grindinės celės — šeimos išliko 
sveikos. Ir skaudžioje priespau
doje, vilkdama varganą dalią, lie
tuviška šeima nepalūžo, išlaikė ir 
perdavė mums brangausias tauti
nės kultūros ’ vertybes, kuo mes 
šiandien džiaugiamės ir didžiuo
jamės. Visa tai puoselėjo, išlaikė 
ir mums perdavė ne kokios moks
linės institucijos, ne muziejai, bet 
lietuviškoji liaudies šeima. O ji 
buvo mūsų tautos šventovė, nepa
liečiama vertybė. Tai mums gra
žiai vaizduoja mūsų tautos religi
nės tradicijos, akcentuojančios 
šventosios šeimos pavyzdį, o taip 
pat ir tautos charakterį atsklei
džianti tautosaka. Nerasime ten 
jokio gėdingo pasigardžiavimo gei- 
duliniais polinkiais, bet tik idea
liąją meilę, idealistinę šeimos ben
druomenę su močiutės sengalvėlės 
kultu. Švelni, lietuviškoji dvasia 
išsaugojo iki mūsų dienų nepa
žeistą šeimos idiliją. Rūtų darželio 
mergelė lelijėlė, bernelis raitužė-

• lis, jų tyra meilė, rūpestinga mo
čiutė sengalvėlė, griežtas tėvelis 
ir jų visų, pareigos našta bei li- 
kiminės skriaudos sudaro lietu
viško žmogaus, lietuviškosios šei
mos ir visos tautos gyvenimo sro
vės turinį. Elegiška, be entuziazmo 
polėkių, bet kokia švelni, graži, 
taip širdžiai artima ir tokia mie
la ta mūsoji nuotaika, lyg savųjų 
laukų javų varpas glostąs gaivi
nantis vasaros pavakario vėjelis!

Lietuviškoji diduomenė istorinių 
aplinkybių iš to lietuviškosios dva
sios pasaulio buvo išblokšta ar pa
ti nutolo, atsiskyrė nuo tautinių 
tradicijų, užsikrėtė destruktyvinė- 
mis šeiminio gyvenimo svetimybė
mis ir ar tik ne dėl to mes jos 
jau nebeturime, 
mūsų diduomenė tik nutauto ir 
nuėjo svetimiems dievams tarnau
ti. Ne, daugiausia ji išnyko, išmirė. 
Išmirė, nes (baisus žodis, bet tenka 
jį tarti) išsigimė — degeneravo. O 
degeneracijos gamta nepakenč.a. 
Ir taip nuostabiai sutampa mūsų 
tautos didybės laikai su šeimos 
žydėjimu, o tautos puolimo perio
dai su šeimų gyvenimo pakrikimu.

Tą patį reiškinį matome ir kitų 
didžiūnų šeimose. Nė viena iš jų 
ilgai neišsilaiko aukštose valstybi
nėse pozicijose ir iš viso neilgai- 
tegyvena. Trumpaamžiai yra Hle'- 
kavičiai, Chodkevičiai, Valavičiai, 
Ostrogiškai, Sanguškos, Skuminai 
— Tiškevičiai, Sapiegos, Visnio- 
vieckiai, Oginskiai, Čartoriskiai i/ 
visa eilė kitų. Jei, pavz., Sapiegos 
su Oginskiais figūruoja per 3 am
žius, tai toli gražu ne tiesioginė jų 
linija. Iškilusių ir praturtėjusių

XV a. Gedminaičių šeima dar labai 
gausi, o XVI ■ a. išmiršta visos jos 
šakos. Paskutinieji buvo Slucko 
kunigaikščiai, kilę iš Vladimiro 
Al’girdaičio sūnaus Olelkos (Alek
siuko). Tiesa, dar buvo šeimų, lai
kiusių save Gediminaičiais, tačiau 
tai vis šoninės atplaišėlės arba net greit išmirštančių šakų turtai, pe- 

.. ............... ................. ' leidžia 
Išmirimas pasireiškė ne tik kuni- joms iškilti ir sukauptąsias gėrybes 

išpuošta gaikščių, bet ir šiaip didžiūnų šet- bei įtaką vėl perduoti šoninėms al- 
mose. Štai, pvz., iš mums žinomų plaišoms. Ilgiausiai išsilaikė Raci-

kotarpis. Tai kovų su Kryžiuo
čiais epopėjos ir didžiosios ekspan
sijos rytuose laikai. Nedaug šeimų 
mes iš to meto težinome. Beveik 
vienų kunigaikščių.- Vis tai nesu
gadinti gamtos žmonės, ilgaamžiai 
milžinai, taurios šeimos. O jų visų visiškai abejotinos kilmės šeimos, rėję šoninėms atplaišoms, 
pažiba yra riteriškojo Kęstučio ir 
kilniosios Birutės šeima, 
net legendomis bei padavimais. 

Nežinom savo 
kunigaikščių gi
mimo datų, bet 
iš netiesioginių 
duomenų spren-. 
džiame, kad tai 
būta ilgaamžių 
vyrų, gyvenu
sių po 70 — 80 
m. Tokio am
žiaus -bus miręs 
Gediminas, Al
girdas ir Kęstu
tis, Vytautas ir 
Jogaila, Zigman
tas I ir Švitri
gaila, . o Kazi
miero ir gimi
mo datą jau ži
nome.

Šeimos jųgau- 
sios, tad valdan
čioji dinastija 
išsiplečia, išau
ga. Valdančios 
šeimos narių at
sirandą tiek, kad 
užtenka jų be
veik visiems mil
žiniškosios im
perijos sritinių 
kunigaikštijų so
stams užimti. 
Kadangi kai kurių kunigaikščių 
dukterų skaičius nėra visiškai aiš
kus, tai paminėsime tik sūnus. Ge
diminas jų turėjo 7, Algirdas net 
12, Kęstutis — 5, Kazimieras — 6. 

Nemanykim, kad Vėlesniais laikais gausių valdovų 
šeimų jau nebeturime. Būdingas 
taip pat ir jų amžiaus sutrumpė- Kazimiero 
jimas. Be Zigmanto II, žilos senat- * i! T 
vės nebesusilaukė nė vienas. Pa
galiau su Zigmanto Augusto mirti
mi pasibaigė ir kunigaikščių dinas
tija. Kad tai nebuvo atsitiktinis 
reiškinys, galima spręsti ir iš, to, 
kad išmirė ne tik valdančioji Gedi- ir šie 
minaičių šaką, bet ir visos kitos, apmiršta ir užleidžia vietas naujai

vilų šeima — 
gausi Nesvy
žiaus šaka. Ta
čiau ir čia bu
vo didelių svy
ravimų. Į pabai
gą, t. y. XVIII 
a., galingieji- ir 
turtingieji Rad
vilos (savo tur
tais jie buvo pa
garsėję visame 
Europos aristo
kratų pasauly) 
iš tikrųjų buvo 

pasigailėjimo 
vertos mizeri
jos, o kai kurie 
net tikri dege
neratai. Paga
liau XIX a. pra
džioje ir ši šei
ma išnyko. Li
ko tik šoninių 
atplaišų atžalos, 
galėjusios tik 
Radvilų vardu 
ir Romos im
perijos kuni
gaikščių titulu 
besididžiuoti.

Kame tad prie
žastys?

Pagrindinė priežastis, be abejo, 
buvo nutolimas nuo natūralaus 
saikingo gyvenimo. Gediminaič’ų 
ir jų meto didžiūnų šeimas pražudė

V. RATAS Iliustr. iš knygos „Juodvarniai

Vytauto laikų galingųjų šeimų
XV a., pergyvena tik Astikai, ku
rie XVI a. taip pat išmiršta. XVI a. 
nebeužtinkame nei Rumbaudų, nei 
Kęsgailų, nei Butrimų, nei Manvy- XIV a. gale užsimezgusių ryšių su 
dų, nei Goštautų, nei visos eilės. Vakarų Europa atneštosios naujo- 
kitų šeimų, kurios Vytauto arba 

laikais, visur prieky
stovėjo. Jei kurių kokios atplaišos 
išlieka, bet jau negali begalvoti 
apie savo šeimos turėtąsias pozici- ko užmegzti kaip 
jas. XVII a. iš grynai lietuviškos 
kilmės šeimų pirmosiose vietose 
matome tik Radvilas ir Pacus, bet 

to amžiaus antroje pusėje

vės. Šeima, kaip pagrindinė ben
druomenės celė, nepakenčia nena
tūralios raidos, kaip ir gamta. Lie
tuvai su Vakarų Europa ryšius te

tik mažiausiai 
tinkamu laikotarpiu, t. y. tada, kai 
ten viešpatavo humanistinis — re
nesansinis sąjūdis, užsimojęs dis
kredituoti viduramžinį askezės 
idealą, bet dar nespėjęs pats ko

mėgių kultas, ir jokių principų, jo
kių moralės postulatų. Pakenkė ‘ai 
visai Europai, bet dar labiau Lie
tuvai, kuri nebuvo pergyvenusi 
europinės kultūros evoliucijos. At
sisakydama nuo savo pagoniškųjų 
idealų bei pagoniškosios natūralios 
moralės, Lietuva negalėjo tuojau 
persiimti krikščioniškąja morale, 
kuriai atstovavo tik bažnyčios or
ganizacija, o visas vakarietiškas 
pasaulis, į kurį buvo nukreiptos 
Lietuvos akys, nuo tų principų bu
vo labai nutolęs. Siekimas liuksu
so, pramogų, malonumų ir morali
nis pakrikimas (lytinės ligos įsi
veržė net į valdovų rūmus) pražu
dė šeimas ir gimines. Bajorija 
(bent diduomenė) staiga pakeitė 
savo gyvenimo būdą, suardė nor
malią gyvenimo raidą, nutolo nuo 
įprastų šeiminių papročių ir skau
džiai už tai užmokėjo.

Pirmasis lietuvių tautos susidū
rimas su Vakarų kultūra buvo 
brangiai apmokėtas. Bet ir. vėliau 
reikalas nepagerėjo. XVI — XVIII 
a. pasigėrėtinų reiškinių nematome 
nei šeiminiuose santykiuose, nei 
visame diduomenės gyvenime. Vie
toj senojo pasiaukojimo tėvynės 
reikalams ir pareigai matome tik 
gainiojimąsi turtų, garbės, valdžios 
ir prabagos bei malonumų. „Bajo
ras visada linksmas, šoka ir dai
nuoja", — skelbė XVI a. pabaigos 
šlėktos ideologas Orzechowskis. 
Bajoro verslas taurus, skelbė šis 
bajorijos mėgiamas autorius, nes jis 
ginąs tėvynę. Bet praktiškai to 
meto bajoras tėvynės jau nebėgy- 
nė. Tam samdiniai, o jis tik žiūrė
jo, kad ko mažiau tektų mokesčių 
mokėti tų samdinių išlaikymui. Ba
joro idealas XVII a. buvo, galima 
sakyti, „noli me tangere — neliesk 
manęs!" Valstybė turi gyventi ir 
egzistuoti, kad būtų garantuotos 
visos bajoriškosios laisvės bei tei
sės, o pats bajoras stengėsi išsi
sukti nuo betkokių naštų. Visuo- 
meninams bei tautiniams reikalams 
jis nenorėjo nieko duoti. Jei jis 
ką dirbo ar užėmė kokį valstybinį 
postą,' už tai jis turėjo būti gau
siai atlygintas iš valstybės dvarų. 
Kiekvienas stengėsi savo gyveni
mą ko ištaigingiau ir puošniau 
tvarkyti, kitus pralenkti ir nustelb
ti. Dėl to prasideda žūtbūtinės var
žytinės dėl turtų. Kiekvienas sten
giasi ko daugiau pasipelnyti iš 
valstybės, kuri XVIII a. virsta jų 
melžiama karvute. Visi nori gy
venti jos- sąskaita, o pareigų jai 
beveik niekas nebejaučia. Diduo
menės bei bajorijos gyvenimo

(Perkelta į 4 pusi.)

Paulius Jurkus

VIENO AUKSINO ISTORIJA
metų karaliaus pinigų kalykloje Lentynoje jis patraukė gelum- 
padarė iš manęs pinigą. Buvau bes, nustūmė lentas ir išėmė ply-

Vieną vakarą vaikai sutūpę prieš 
ugnį prašė ką nors papasakoti. 
Tėvas atsisėdo greta ir užsirūkė. 
Jis ieškojo istorijos, kuria galėtų 
nutildyti mažųjų smalsumą, bet 
visos buvo prie šito židinio išpasa
kotos. Ir jo dirbtuvėlėje, kur per 
dieną meistravo, nebuvo nieko 
naujo įvykę.

Galvojo ir motina, ką pasekti. 
Nieko neprisiminus, ji pakėlė puo
dą ir į ugnį įmetė kelętą paga
lėlių.

Trobelė smagiau sušvito. Vaikų 
veidai kaito ir akys blizgėjo. Pa
lenkę galvas, jie žiūrėjo į krosnies 
angą, kur žaidė liepsnos. Visi 
mąstė ir tylėjo, tik pagaliukai 
tratėdami degė.

Tada mirktelėjo man ugnis ir 
sukuždėjo:

— Tu esi senas, daug keliavęs, 
papasakok jiems savo gyvenimo 
istoriją.

Tai išgirdo svirplys, ir jam pa
tiko ugnies sumanymas. Sučirškė 
linksmai ir atbėgo prie krosnies.

Netoliese, lentynoje, dar triūsė

kimgraužėlė. Pakrutino ' svirplys 
ilgus ūsus, davė ženklą nu tilt ir 
klausytis. Ir ši suplukusi atbėgo ir 
sustojo sienoje prieš mus.

Išgirdo ir pelytė ugnies ir svirp
lio kalbą. Ji buvo išlindusi iš po 
spintos pasišildyti prieš židinį ir 
pasidžiaugti darbininko šeima.
t— Pasakok, — cypsėjo, atsitū

pus ant pastarųjų kojyčių, — tokia 
gera proga klausytis tavo sends 
niekur negirdėtos istorijos.

Ugnis maloniai švietė, ir aš visas 
žėrėjau. Vaikai pamatė mano 
žvilgsnį ir sukuždo. Jie klausė tė
vų, iš kur tas auksas jų namuose. 
Aš sumirkčiojau, ir visi sužiuro į 
mane. Nebebuvo kaip išsisukti.

— Mano kelionė iki jūsų pasto
gės yra ilga, pilna visokiausių 
nuotykių ir vardų — pradėjau pa
sakoti. — Jau daug kas išdilo iš 
manęs besibastant. Nepamenu, ka
da ir kaip atkeliavau į šitą žemę 
Mano proseneliai, su kuriais vė
liau susipažinau, pasakojo, kad 
pirkliai mane atnešė aukso gabale 
iš vakarų. Prieš daugelį daugeli

naujas gražus auksinas. Vienoj pu
sėje buvo įmuštas karaliaus atvaiz
das. kitoje — įrašas: moneta Mag
ni Ducatus Lithuanae.

Man sakė meistrai, kurie nukalė 
mane, kad aš eisiu karaliaus var
du ir darysiu gera žmonėms.

Ir bėgau, skriete skriejau iš 
rankų į rankas. Buvau pas kara
lių, generolus, didelius ponus, bet 
visur tik trumpai tesisvečiavau. 
Negalėjau su jais išsikalbėti, savo 
geros širdies parodyti.

PAS PIRKLĮ
Vieną kartą aš nukritau iš jauno 

karininko rankos ant pirklio stalo.
Garsiai nuskambėjau ir drąsiai 
pasižiūrėjau į jį. Apžėlusiu veidu 
pirklys staiga sujudo, mane pama
tęs. Skubiai jis atmatavo karinin
kui gelumbės ir mane įbraukė į 
stalčių.

Po to jis uždarė krautuvę, pris
linko tyliai prie koridoriaus durų 
ir jas užrakino.

Ištraukė mane. Rudos sužėlusios 
žandenos virpėjo, bežiūrint į mane.

— Naujausias auksinas! — šva- 
pėjo lyg dusdamas pirklys.

tą iš sienos. Ten buvo skylė, kur 
slėpėsi jo auksas.

Ištraukė odinį maišelį ir įmetė 
mane.

— Kaip čia patekai, bičiuli? — 
kažkas man sukuždėjo.

Pirklys suspaudė maišelį, užrišo 
ir vėl paslėpė urve.

Ten buvo ankšta, tvanku — nei 
pajudėti, nei žodeliu persimest.

— Ko sėdite, į tamsą susigrūdę?
— paklausiau vieno.

— Pakentėk, tuoj viską patirsi,
— atsakė man apsitrynęs guldenas.

Vidurnaktį sučiužėjo žingsniai.
— Laikykis, — kalbėjo man gul-

denas, — laikykis, pamatysi, ko 
dar nematei...

Durys prasivėrė, ir į krautuvę 
įėjo pirklys su žvake. Kietai užra
kinęs ir visą patikrinęs, kad nie
kas jo nematytų, priėjo kažką 
bambėdamas prie mūsų, nustūmė 
lentas ir ištraukė maišelį. Virpan
čiom rankom prispaudęs mus prie 
savęs, atrišo ir padėjo ant stalo.

M.es atsikvėpėm ir pasveikinom 
žvakę, bet ji buvo liūdna ir nieko 
mums nesakė. Kiti pinigai miegojo

nekreipdami jokio dėmesio, tik 
guldenas man šnabždėjo:

— Įsižiūrėk.
Dirstelėjau į pirklį ir pamačiau 

veidą apžėlusį plaukais.
Rūpestingos akys slėpėsi po il

gais antakiais ir žiūrėjo į žvakę.
— Ir ko tirpsti... — kalbėjo. — 

Gyventi nebegalima, ir žvakė su
dega ... Pasimelsti reikia, o tam
soje nematysiu... — Jis užpylė 
žiupsnelį druskos ant žvakės, kad 
taip nedegtų.

Tada įkišo savo šaltas rankas į 
maišelį ir mus pažėrė ant stalo. 
Buvau pats pirmasis. Už manęs 
šaipėsi guldenas.

— Pirmiau tekdavo man kentėti, 
dabar, broleli, tai papuolei.

Kiti pinigai suurzgė, kad juos 
pabudino iš miego, bet, matyt, bu
vo pripratę prie tokių dalykų, pa
mirkčioję valandėlę, vėl sumigo.

Senio veidas švytėjo. Glostė ran
komis mus ir, visas drebėdamas, 
atsiklaupė.

Aš džiaugiausi. Štai pirmas geras 
žmogus, kurį sutikau. Pirmasis 
mane įvertino. Štai, aš padarysiu 
daug gero. Jo namuose bus man 
linksma, linksmiau nei pas karalių 
ar hetmoną.

(Bus daugiau)
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Ka tremtyje veikia ir kur emigruoja - ‘ "

LIETUVIAI DAILININKAI
keliamas žmoniškumo bei jaunutės 
mergaitės pagerbimo momentas. 
Pagaliau ginčą sukėlusios vedybi
nės sutarties pagrindė tada buvo 
dar ne tiek turtinis, kiek politinis 
dviejų galingųjų šeimų sandėris.

buvo tik lėbavimo ir girtuokliavi
mo centrai. Jokių aukštesnių in
teresų, jokio dvasinio gyvenimo, 
jokių kultūringesnių pramogų ne
buvo. Net ir medžioklės išsigimsta, 
pasidarydamas nežabotu siautėjimu

PASIKALBĖJIMAS SU DAIL. VAC LOVŲ RATAISKIU — RATU, „ŽI BURIŲ“ REDAKCIJOS NARIU IR 
TARPTAUTINES DAILININKŲ SĄJUNGOS (IBK) VALDYBOS NARIU, JO IŠVYKIMO iŠ EUROPOS 

PROGA.

Tuo tarpu, pvz., net plačiai Euro
poje* pagarsėjusioje Languskos 
avantiūroje, 'išvagiant Ostrogiškių 
turtų paveldėtoją, jau neabejotinai

po laukus (dažnai naikinant var
guolių pasėlius) ir girtomis orgijo
mis. Jaunimas pratinasi prie tokio 
gyvenimo nuo pat vaikystės. Užuot

kiek žinau,Augsburgo DP emigracinės sto- mikė Marčiulionienė yra padariusi 
vykios skelbimų lentoje, tarp dau- didelio formato puošnių, vazų 
gel kitų pavardžių, randu ir Ra- 
taiskio. Jis su šeima jau kviečia- yra patekę net į labai žymių pa- 
mas prisistatyti Australijos konsu- šaulio asmenybių butus, pvz.: dail. 
lui. Vadinas, greit ir jis išvyks iš Tamošaitienės projekto’ bei darbu 
Augsburgo .stovyklos ir iš „Žibu- kilimas sosto 
rių", kuriems nemaža darbo yra vestuvių proga 
padėjęs, visą laiką tvarkydamas jų 
meninę pusę. Tariausi skaitytojams 
bus įdomu bent šį tą išgirsti iš 
žmogaus, kurs ne tik rūpinosi šiuo 
laikraščiu, bet ir arčiau pažįsta 
tremtyje mūsų dailininkų nuveik
tus darbus, — todėl, radęs progos, 
iškėliau jam pora klausimų.

— Kokius svarbesnius darbus, 
Tamstos nuomone, mūsų dailininkai 
ligi šiol bus nuveikę tremtyje?

— Atsakymas išeitų didelis, nes 
darbai tikrai nemaži, — šypsojosi 
dail. V. Ratas. — Bet bandysiu 
trumpai. Kaip žinoma, iki vokiečių 
kapituliacijos mūsų dailininkams 
čia, Vokietijoje, nebuvo įmanoma 
pasireikšti. Tik gavę iš Unrros 
duonos jie kibo į darbą.

Pirmieji išėjo aikštėn grafikai. 
Pasinaudodami gera vokiečių spau
dos technika, jie sugebėjo veikiai 
išleisti meno knygų: T. Valiaus 
monografiją; Augiaus, Petravičiaus, 
Rato, Valiaus „40 medžio raižinių". 
Vėliau pasirodė ištisa eilė liuksu
sinių meno leidinių, kaip V. K. Jo
nyno, V. Kasiulio, P. Kiaulėno mo
nografijos; P. Augiaus „Eglė žalčių 
karalienė"; A. Vaičaičio 7 autolito- 
grafijos,- V. Petravičiaus didelė pa
pkė su 35 jo darbais, atspaustais iš 
originalių klišių; V. Rato „Dvylika 1 
juodvarnių"; Lietuvių menas trem- 1 
tyje" ir daugel kitų gerai sutvar
kytų iliustruotų leidinių. Čia pat 
negalima nutylėti T. Vizgirdos at- • 
likto didelio darbo Lietuvos vardu; Nepamirštamas ir menininkų 
garsinti. Jo leidiniai anglų .kalpa, prieauglis. Freiburge įsteigtas Dai-. 
kaip „Lithuania through the ages", lės Institutas; veikė V. Rato, C. 
„Lithuanian Folk Art", „Vilnius the Janušo. J. Steponavičiaus, A. Abrai- 
Capital of Lithuania", taip pat A. tienės-Stančikaitės. dailės studijos 
Tamošaičio „Audiniai" ir daugelis įr su įkarščiu buvo lankomos. Kai 
kitų reprezentacinių knygų šian- kurie šių studijų klausytojau šian
dien plačiai plinta pasaulyje ir da- dien jau baigę aukštąjį dailės 
ro garbės mūsų kraštui bei lietuvių mokslą, o kiti rengia diplominius 
tautai. Daug reklamos lietuviams, dąrbus Vokietijos meno akademi- 
be abejo, daro taip pat V. K. Jo- jose, 
nyno patraukliai ir meniškai nu
pieštieji Vokietijos prancūzų zonai 
pašto ženklai.

Pasklaidydami tremties periodi
nę ir neperiodinę spaudą — lai
kraščius, žurnalus, knygas —. pas
tebėsime, jog mūsų grafikai visur 
daugiau ar mažiau bus pridėję savo 
ranką, kad leidiniai būtų gražesnio 
pavidalo. Ir tikrai čia yra ko pasi
džiaugti: tarp leidėjų ir dailininkų 
buvo nuoširdžiai bendradarbiauja
ma, dėl to tremties spauda iš me
ninės pusės daugeliu atvejų prana
šesnė, negu prieškarinių laikų sa
vajame krašte.

Nesėdėjo rankų susidėję ir hipy- /“pirmauja"^!? ne tik Baltijos, bet 
tojai: A. Varnas, J. Mackevičius, jr kj,ų tautų tarpe 
A. Galdikas, V. Vizgirda, A. Va- 
leška, A. Peldavičiūtė, Dobkevičių- — Gėrintis mūsų dailininkų dar- 
tė, L. Vilimas, A. Dargis, Paskev.- bais, įdomu, ką jie toliau galvoja, 
čius, O. Paškevičienė, C. Janusas, — ar daug jų ir kur emigruoja? 
A. Rūkštelė, Paukštienė, P. Kauf- — Dailininkų emigracijos reika- 
manas, Varnelis ir kt. sukurė ne- lai — l*gi šiol liūdni. Daug vilčių 
maža naujų paveikslų, su kuriais jie dėjo patekti į JAV. Net Ame- 
dalyvauja įvairiose meno parodose rikos lietuvių laikraščiai juos už- 
Vokietijoje ir kitur. L. Vilimas pa- tarė, pildami ilgus straipsnius, kad 
darė dekoracijų bei kostiumų esky- būtų susirūpinta lietuvi&is dailinin- tikslas pasidaro turtų gaudymas, 
žus Lietuvių Baįeto Teatro prem- kais tremtiniais. Deja, kieno širdis Grobiama viskas, į ką turima kokių 
jerai „Coppellia". Dramos scenai jautresnė, to kišenė plona; o kas teisių ir į ką jokių neturima, 
daug padirbėjo Jezerskis. Šimtui turtingesnis, to širdis gal kietu Grobiama iš valstybės ir iš priva- 
veikalų dekoracinius projektus yra kevalu apaugusi. Taigi beveik nie- čių šeimų. Vedybos virsta papras- 
padaręs dekoratorius A. Dargis, ku- ko tie straipsniai nepadėjo. Šian- tais turtiniais sandėriais. Dėl tur- 
ris jau pora metų dirba kaip deko- dien mūsų dailininkai nebegyvena " ' .........21
ratorius naujų filmų pastatymams, viltimis: sprunka, kur galėdami, 

Nors ir sunkiomis sąlygomis, bet kad ligi šiol šiaip taip išsilaikiusi 
ir skulptoriai: V. Kašuba, J. Mer- sveikata vėliau sveikatos tikrini- 
čiulionis, T. Zikaras, Bakis ir k t. mo komisijoj neužkliūtų. Jau turi- 
yra sukūrę naujų darbų, su kuriais me ir tokių, kurie, pasak komisi- 
taip pat dalyvauja parodose. Ker.'*- jos, „emigracijai nebetinka".

Kai kurie mūsų dailės kurinia:

įpėdinės Elzbietos 
kaip lietuvių dov?T-

VACLOVAS RATAISKIS - RATAS

Iki šiol iš Europos, 
yra išvykę: dail. Tamošaičiai, T. 
Valius —•. Kanadon, A. Abraitienė- 
Stančikaitė, Kairys — P. Ameri
kon, K. Varnelis, Paškevičiai — į 
JAV, A. Rūkštelė — Australijon.

— Kokių įspūdžių Tamsta išsi
veži iš „Žiburių"?

— Kas norės 
ateityje susidary
ti kiek galint pil- (1669) dukters Liudvikos Karolinos, 
nesnį lietuvių visU Biržtl Radvilų šakos turtų pa- 
tremtinių gyve- veldėtojos. Byla ypač pagarsėjo 
nimo vaizdą, ypač dėl to, kad į visos Europos aristo- 
iš Vokietijos sto- kratų pasauly pagarsėjusios šeimos 
vykių, be . Žibu- turtus rankas tiesė ne tik saviškiai, 

bet ir pats karalius bei didysis ku
nigaikštis Jonas Sobieskis, geidęs 
jų savo sūnui Jokūbui, ir Branden-

lemiamuoju veiksniu buvo milži
niškieji Ostrogiškių turtai. Tą patį 
tenka pasakyti ir apie Radvilų ko
vą dėl Slucko kunigaikščių turto 
paveldėtojos Zofijos rankos, kai kreipiama į salloninį apšlilavimą 
tarp jų ir Chodkevičių vos nepra
sidėjo atviras karas (1606). Šis mo
mentas dar labiau išryškėja 1681 
m. prasidėjusiose ilgose varžytinė
se dėl rankos Boguslavo Radvilos

mokęsi, ponaičiai tik pakeliauja po 
Europą, aplanko universitetinius 
miestus, bet retas kjiris išklauso 
kokį kursą. Daug daugiau dėmesio

ir į ryšių gausumą su Europos aris
tokratų šeimomis. Didžiūnai tokių 
ryšių ieško 
bajorai savo 
muose.

pasauly, vidutinjeji 
krašte, didžiūnų iū-

toks ponaitis jau

į Anglijos karaliaus rūmus;na
dail. Paškevičiaus paveikslą „Li- 
beation I" Kempteno lietuvių sto
vykla padovanojo gubernatoriui 
gen. Clay, ir kt.

Nepamirštamas

Buvo surengta nemaža parodų: 
dailės paroda Schongau; europinės 
grafikos — Goettingene; dailės pa
rodos Freiburge, Baden-Badene, 
Nuernberge; tarptautinė grafikos 
paroda Briuselyje; meno paroda 
Innsbrucke, Amsterdame, o dabai 
vyksta paroda J. A. Valstybėse. 
Be *to, įvairių meno parodų Vokie
tijos, Austrijos, Prancūzijos, Itali
jos miestuose buvo surengę atskiri 
dailininkai. Visur susilaukta teigia
mo įvertinimo. Iš tų parodų meno 
kritikų atsiliepimo spaudoje aiškė
ja, kad ypatingai gero įvertinimo 
yra susilaukusi lietuvių grafika:

rių“ komplektų 
neapsieis. Tiek 
daug iliustracinės 
medžiagos vienon burgo bei Prūsijos. Hohenzollemai 
vieton iš tremti- ir eilė kitų Vokietijos kunigaik- 
lių gyvenimo var- ščių. Galutinai laimėjo heidelber- 
gu kas daugiau gietis Neuburgo princas. Ir jš Lie- 
už .Žiburius" bus tuvos dižiūnų pusės šios bylos me- 
surinkęs. tu apie vargingą našlaitės dalią

Stodamas į „Ži- buvo prikalbėta daugybė gražių 
burių" bendradar- žodžių, bet dar daugiau parodyta 
bių eilę, turėjau gobšumo. Radvilų arba, kaip tada atreze 
noro tą laikraštį buvo pradėta vadinti, Neuburgo a”vlot 
padaryti ko gau- dvarai pasidarė visų sakalų dėme- 

*siau iliustruotą ir šio centru, 
skoningai tvarko
mą. Ilgus metus* 
dirbęs muziejuje 
ir spaudoje, jau
čiau, kokią dide
lę reikšmę atei
čiai turėtų trem
ties vaizdinė me
džiaga. Tai ypač 

mane ir skatino padirbėti „Žibu
riams".

Būdavo ir sunkumų darbe, bet 
didelis noras ir optimistinė leidėjo 
bei vyr. redaktoriaus nuotaika vis
ką nuveikdavo. Optimizmo ir da
bar linkėčiau „Žiburiams", kad jie 
galėtų vaisingai paminėti savo gy
venimo ketverių metų sukaktį, — 
baigė dail. V. Ratas, skubėdamas 
pakuotis bagažo kelionei į Austrą- 
liję. M.

Kiekvienas 
čiasi išdidžiai, tariasi prieš save 
turįs platų kelią į aukštybes ir 
neabejoja viskam tinkąs; viską 
galįs. Šiuo atžvilgiu yra prisimin
tinas pasikalbėjimas Fridricho II 
Didžiojo su pagarsėjusiu manierin
guoju neva Lietuvos politikos vadu 
Kazimieru Nestoru Sapiega. Kai 
dvidešimčiametis ponaitis senajam 
Fricui buvo pristatytas kaip Lietu
vos artilerijos generolas (maždaug 
ginklavimosi viršininkas), šis nus
tebęs paklausė: „O kuo tamsta 
būsi sulaukęs mano metų?" — „Gal 
taip pat karališkąja didenybe", — 
- ■ * * * bajoriškosios ideologijos 
auklėtinis.

Tokis paviršutiniškumas bei leng
vabūdiškas beprincipiškumas, žino- 

Ir tai vyko ne tik didžiūnų tar- ma, labai veikė ir šeimų moralinį 
pe. Ta pat| darė ir vidutiniai po- lygi- Tikrai darnių ir'padorių šei- 
neliai bei eiliniai bajorai. Štai, mU mažai beliko. Skyrybų vėžys 
pvz., toks Kristupas Zaviša žmonos taip pat giliai įleido šaknis. Pvz., 
seserį vedusį prastą bajorėlį nesi- XVIII a. pabaigoje, tokios Cartoris- 
varžydamas apšaukia mužiku ir už kaitės, kanclerio Mykolo dukros, 
nelygias vedybas pats nubaudžia neblogiau mokėjo vyrus kaitalioti 
mirtimi. Jam tai atrodo taip pa- už mūsų laikų „moderniškąsias * 
prastai, jog savo atsiminimuose tą poniutes.
įvykį nupasakoja net pasididžiuo
damas, kad nelaimingajam prie:’; 
mirtį leidęs atlikti išpažintį. O visa 
tai atsitiko tik dėl to, kad našlau
jančios svainės turtų paveldėtoja 
buvo Zavišienė bei jos vaikai.

Šitokios nuotaikos 
veikė ir auklėjimą. I 
pedagogikos idealas pasidarė ne 
žmogaus asmenybė, ne išmokslini-_
mas, ne pasiruošimas tėvynės tar- jįnįo visuomenės lygio nepakėlė.

XVIII a. pabaigoje diduomenės 
tarpe pasireiškė atsikvošėjimas - 
kultūrinis sąjiįdis. Tačiau to 
sąjūdžio akstinas, vad. Vakarų 
„Šviečiamuoju sąjūdž i.u‘s, 
iš esmės buvo tik politūrinio po-

neigiamai būdžio, įe gilesnės minties, o dar 
Bajoriskosios labiau be tvirtesnių moralinių prin

cipų. Tad suprantama, kad ir Lie
tuvoje pasireiškę jo vaisiai mora

Paulius Stelingis

Šiandien užtektų man mažyčio lašo
Ir gintarėlio trupinio iš Baltijos gelmių, 
Kad atpažinčiau tėviškėle, Dieve!
Ir savo laimę iš dangaus žvaigždžių . . .

Šiandien užtektų man mažytės dulkės, 
Giumstelio pilko iš gimtų laukų, 
Kad atpažinęs aš ant kelių pulčiau, 
P.-avirkčiau gailiai kūdikio balsu.

J<a istorija kalba . .
(Atkelta iš 3 psl.)

tingųjų nuotakų vyksta aršios var
žybos, iššaukiančios teisminių bylų 
ir net smurtą veiksmų, ypač jei 
tos nuotakos vienturtės ir dar naš
laitės. XVI a. Goštauto ir Radvi
los byloje dėl vėliau pagarsėjusios 
Barboros Radvilaitės rankos dar

Pakitėjo tik forma. Atsirado dau
giau rafinerijos, bet turinys liko 
tas pats. Diduomenės moralė, da 
net labiau pašlijo. Tik vietoje gru
bių ekscesų įsigalėjo buduariniai 
nuotykiai,- kuriuos mums ryškiai 
vaizduoja St. Moravskis ir kt. XIX 
a. pradžios memuarininkai.

Lietuviškosios diduomenės šei
mas suėdė nenatūralios socialinės 
raidos vėžys ir nevykęs skolinima
sis tuščiavidurės gyvenimo formos 
iš svetur. Tai yra didžioji tragedija 
tautų kurios, pasekusios pranašes
niųjų pavydžiu, dažniausiai persii
ma tik svetimomis blogybėmis, pa- 
sisavindamos tik beverčius ir 
kenksmingus blizgučius. Savoje 
dirvoje išaugusios piktžolės niekad 
nėra taip pavojingos, kaip perso
dintos į naują dirvą, kur joms spe
cialiai parūpinamos klestėjimo są
lygos.

Diduomenės šeimas būtų galėju
si išgelbėti religija. Tačiau, deja, 
šiame Lietuvos visuomenės sluogs- 

nybai, bet pasiruošimas savo šei- nyje religija reiškėsi daugiausia 
mos bei asmeninei karjerai. Todėl tik forma, išviršiniu pamaldumu, 
jaunuoliui reikėjo suminkštinti stu- bet niekad nebuvo sukrikščioninusi 
burkaulį, kad jis mokėtų santy- viso *jo gyvenimo. Dažnai po for- 
kiauti su galingaisiais ir išugdyti 
tuščią pasipūtimą, kad pats turėtų 
malonumo santykiaudamas su že
mesniaisiais. Nenuostabu, kad įsi
galėjo beprinoipiškumas, gobšumas, 
obskurantiškumas bei dekadansas. 
XVIII a. vidury brendusių magnatų 
tarpe randame net tokių, dėl kurių 
šiandien dar aiškinamasi, ar jie 
mokėjo rašyti. Bet kiek kvailysčių 
jie yra pridarę savo politinėje bei 
visuomeninėje veikloje. XVIII a 
magnato rūmai ir bajoro dvarelis

maliniu religingtimu slėpėsi visiš
kas amoralumas. Ryškus pavyzdys 
čia yra Radvilų šeima. Daugiau 
religinių indiferentų, nors ir karštų 
savo konfesijos gynėjų, kalviniš- 
koji Biržų Radvilų šaka plačiai 
neišsiplėtė ir išmirė XVII a., tuo 
tarpu karštų katalikų pamaldžio
sios ir labai plačiai išsišakojusios 
Nesvyžiaus Radvilų šakos ordina- 
tų tiesioginė linija išmirė tik XIX 
a., o šoninių jos atplaišų palikuo
nys išliko iki mūsų laikų.
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Pfatuaįa kaUttda>uaus tefoMta.
Tarp daugelio kitų tarptautinių 

institucijų, taip pat ir JT planuo
ja kelendoriaus reformą. Pagal 
jos planą metai būtų padalyti j 
keturias dalis, kurių kiekviena 
turėtų 91 dieną. Iki šiol buvusios 
kilnojamosios šventės turėtų bū
ti pastovios. Velykos būtų visada 
švenčiamos balandžio 8 d. Tai ati
tiktų krikščioniškąją tradiciją, 
nes pagal ją Kristaus nukryžia
vimas įvykęs metų pradžios 97

^liiiiillhiiiiilliiiiilllliiiillliiiiilllliiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilhiiiiill^

AR PAVYKS SOVIETAMS IŠNAI
KINTI LIETUVIŲ TAUTĄ?

Kas laukia lietuvių, ištremtų į 
Sibirą? Koks lietuvių tremtinių 
likimas? — šie ir daugelis kitų 
opių klausimų paliečiami „Žiburių" 
korespondento pasikalbėjime su 
prof. K. Pakštu. Straipsnis bus pas
kelbtas „Žiburiuose” ateinančio 
šeštadienio (V. 28) numery.

dieną reikštų balandžio 6 d. Dan
gun Žengimas ir Sekminės būtų 
visada gegužės 16 ir 26 d. Tokia 
kalendoriaus reforma norima 
taip parengti, kad galima būtų 
pradėti vykdyti nuo 1950 m. sau
sio 1 d.

VATIKANO PAŠTO 
ATVIRUKAI

Popiežiaus pašto valdyba pir
mą kartą nuo Vatikano pašto įsi
kūrimo išleidžia atvirukus, kurių 
pašto ženklai vaizduoja Sv. Petro 
baziliką.

KATALIKŲ SKAUTŲ SUVA
ŽIAVIMAS PRIE LOURDO

Liepos mėn. pabaigoje netoli 
Lourdo susirinks iš viso pasaulio 
katalikų skautai. Suvažiavimo 
tikslas: katalikiškoji skautija tu
ri pasaulyje skleisti taikos minti.

Kunigas B. Sugintas gegužės 
4 d. šventė savo 30 metų kuni
gystės jubiliejų.

Lietuvių 8761 Darbo Kuopos Langeli diebache prie Hanau „Lituanica“ 
orkestras, vadovaujamės Z. Jonušo.

Hanau „Dainava" tebekoncertuoja

\
Atsisveikinant su P. Šeštakausku
Gegužės 13 d. Augsburgo-Hoch- 

' feldo lietuvių kolonija išleido į 
JAV labai darbštų, energingą, vi
suomet lietuviškais reikalais susi
sielojusį, daugiausia kadencijų iš
buvusį kolonijos komitete pir
mininką Petrą Šeštakauską.

Jam buvo lemta stovėti komiteto 
priešaky stovyklos kūrimosi pra
džioje, baisiojo Unrros skryningo 
metu ir sparčios emigracijos įkar
šty lopyti pasidariusius administra
cijoje plyšius, kad nenukentėtų 
lietuvių interesai. Stovyklai kuri
antis, jis nepailsdamas organizavo 
administraciją, sielojosi švietimo, 
meno, kultūros ir kitais reikalais. 
Be to, jis mokėjo paveikti ir įta
kingus vokiečius Augsburge, pvz., 
žymius muzikos meno kritikus, 
kurie ne tik parašydavo puikių 
atsiliepimų apie mūsų meninius 
pasirodymus, bet net ir patys gro
davo mūsų koncertuose bei reli
ginėse valandėlėse. Su Augsburgo 
vyr. burmistru Dr. Mueller tau
tinių ir bažnytinių švenčių pro
gomis pasikeisdavo sveikinimo 
laiškais. Kartą Dr. Mueller, kaip 
vyr. burmistras, vizitavo Hochfeldo 
stovykla ne tam, kad miesto tary
bos posėdy DP pultų, bet kad juos 
gintų, reikalaujant socialdemokra

tams ir komunistams DP iš Hoch
feldo iškelti.

Kilęs iš neturtingos šeimos, jau
nystę praleidęs kukliame Anta- 
laptės namelyje ant Šventosios 
kranto, buvo labai jautrus varg
šams. Tėvynės meilė, Šventosios 
krantų Ilgesys buvo giliai įsisunkęs 
į jo kraują. Užtat jį matome nepri
klausomybės kovų lauke, kaip Vy
ties Kryžiaus kavalierių, matome 
kaip savivaldybininką, atstatant 
krašte tvarką, matome dirbantį V. 
D. Karo Muziejuje ne eilinį darbą, 
organizuojantį karo invalidų dirb
tuves Kaune, dalyvaujantį įvai
riuose archeologiniuose » kalinėji
muose ir t. t.

Mes, hochfeldiškiai, šia proga 
linkime jam su tokiu pat entu
ziazmu įsijungti laikinoje tėvynėje 
į Laisvės kovotųjų eiles. J. S.

FILMĄ APIE KARD. MIND- 
SZENTY

Italijoje greitu laiku bus pa
gaminta filmą apie kard. Mind- 
szenty kančias. Ta proga bus iš
kelta viešumon daug reikšmingų 
dokumentų.

Priešvelykinio susitelkimo dieno
mis Hanau „Dainava" davė du re
liginės muzikos koncertus. Kad ir 
nepalankiomis aplinkybėmis šis 
ansamblis yra pasiryžęs laikytis iš 
paskutiniųjų. Šių meyt^radžioje 
įvykę žymūs vadovybė»--it sąstato 
pasikeitimai davė akstino vėl imtis 
naujo darbo ir, nepaisant pagyvė- 
jusios emigracijos, rengti naują 
repertuarą ir duoti net ketvertą 
koncertų.

Chorų vadovavimą yra perėmę 
muz. Stp. Sodeika. Nauji dainos 
mylėtojai stojo į jau išvykusiųjų 
vietas. Bažnytinių giedojimų reper
tuaras buvo pakeistas iš pagrindų. 
Dalyvauta Lietuvos Nepriklauso
mybės ir Estijos švenčių paminė
jimuose. O dabar duota du religi
nės muzikos koncertai. Vienas jų 
stovykloje, kitas, pakartojant tą 
pačią programą, Hanau nesubom- 
borduoto priemiesčio Kesselstadto 
vokiečių bažnyčioje — vokiečių 
visuomenei, kuri visai teigiamai 
atsiliepia apie koncertą, net stebė
damasi, palyginti, negausaus cTioro 
pajėgumu.

Šių koncertų programoje buvo 
ne tik savųjų kompozitorių: C. Sas
nausko, J. Siniaus, J. Gaubo, V. 
Motekaičio ir kt., bet ir svetimųjų 
(Beethoveno) kūrinu. Šalia mišrio
jo ir vyrų chorų, pasireiškė ir so
listai: St. Klimaitė, K. Seliokas, J. 
Raudonis.

Dirigento Stp. Sodeikos laikytasi 
linijos: duoti pasireikšti atskirų 
balsų skambumui ir jų per daug 
neslopinti. Šį kartą tai davė neblo-

POPIEŽIUS PRIĖMĖ OLIMPINĮ

gų rezultatų ir pakėlė citorų skam
besį, labai nekenkus bendram bal
sų sąskambio išlyginimui bei akor- 
dinės medžiagos pusiausvyrai.

Dalyvavęs programoje smui
kininkas prof. VI. Motekaitis, šil- 
tar ir jausmingai atlikęs P. Mas
cagni „Intermezzo" ir Fr. Thome 
„Adante Religioso", daug prisidėjo 
prie koncertų pasisekimo. Var
gonais palydėjo vokiečių bažnyčios 
vargonininkas muz.. H. Eisermann.

VI. Adom.

KOMITETĄ
Popiežius -Pijus XII priėmė Ro

moje įvykusio tarptautinio olim
pinio kongreso 40 dalyvių, ku
riuos Sv. Tėvui pristatė prezi
dentas Edstroem.

JAU 10 METŲ NUO III EUROPOS 
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ

Gegužės 21—28 dienomis sukan
ka 10 metų nuo III-jų Europos 
Krepšinio Pirmenybių, buvusių 
Kaune, kur Lietuva 1939 m. laimė
jo Europos krepšinio meisterio 
vardą. Lietuvos garbę tuomet gy
nė: Lubinas, Budriūnas, Ruzgys, 
Jurgėla, Kriaučiūnas, Baltrūnas, 
Andriulis, Puzinauskas, Mažeika 
Norkus, Nikolskis, Šliupas, Leš
činskas, Petrauskas.

SPORTO ŠVENTĖ BOCHOLTE
Gegužės 15 d. YMCAos iniciaty

va Bocholte buvo surengta West- 
falijos apygardos sporto šventė. Į 
ją tarp kitų komandų buvo pak
viesti ir Greveno gimnazijos (buv. 
■jaunių) „Žaibo” krepšininkai. Šven
tė pradedama visų dalyvaujančiųjų 

jkomandų paradu, po kurio seka 
atidaromosios krepšinio rungtynės 
tarp „Žaibo” ir Bocholto latvių 
rinktinės, sustiprintos pora lietuvių. 
Rungtynės baigiamos pelynta „Žai
bo” pergale 39:9 (13:8). Šis pralai-

Solistė Iz. Motekaitienė— mėiimas, Bochol,ui buvo. nelabai maloni staigmena, nes pries rung
tynes bocholtiškiai neabejodami 
tarėsi esą rungtynių favoritai. „Žai-Blauzdziunaitė išvyko

A. a. gen.K.Popeliuckos 
paminklui statyti 

komisijos pranešimas
Komisija, baigusi savo darbą, 

reiškia nuoširdžia padėką vi
siems prie šio darbo prisidėju- 
siems lietuviams. Komisijai bu
vo palyginti lengva šį projektą 
įvykdyti, kadangi a. a. velionies 
žmona p. Popeliučkienė didžiau-' 
šia dalimi prisidėjo paminklo • 
statymo išlaidoms atlyginti, be 
to, didelį pritarimą komisija ra
do ir visuomenės tarpe, ypač iš 
buv. karių bei darbo kuopų vy
rų. Pažymėtina dipl. inž. Mark- 
valdo vadovaujama kuopa. Už 
visokeriopą paramą komisija 
reiškia nuoširdžiausią padėką.

Paminklo statymo reikalams 
komisija gavo: iš velionies žmo
nos 1.170,— DM. pagal aukų la
pus 1617,89 DM, iš viso 2.787,89 
DM. Paminklo statymui išleista 
1463.10 DM, neapmokėtų 730 DM, 
iš viso 2.193,10 DM. Liks apie 
600 DM, kuriuos komisija siūlo 
panaudoti Augsburgo paminkli
nio kryžiaus remontui bei kitų 
mirusiųjų karių kapų tvarky
mui.

Smulkensę apyskaitą komisija 
patieks LTB Komitetui Augs
burge.

Paminklui Statyti Komisija 
1949. V. 9.

A. a. gen. K. P o p e 1 i u č k o s pa
minklas Haunste^eno kapinėse, Augs

burge.

JAU 450 LENKIJOS 
KUNIGU KAI ĖJIME
Tie kunigai, kurie vienokiu ar 

kitokiu būdu draudė jaunimui 
stoti į komunistines organizacijas, 
Lenkjoje yra suimti ir labai di
delėmis bausmėmis nubausti. Ne
seniai du kunigai buvo pasmerk
ti mirti. Iš viso jau 450 kunigai 
Lenkijoje uždaryti kalėjime.

PADĖKA
Aukščiausiojo man buvo skir

ta skausmo našta: likau viena 
ir likimo į užjūrį atblokšta, tik 
liūdesio mintimis, vaizduote ir 
malda aš lieku prie savo a. a. 
brangaus vyro Klemenso Pope- 
liučkos kapo, kuris šiandien pa
ženklintas šalto akmens pamink
lu. Aš reiškiu nuoširdžią padėką 
visiems mano prieteliams ir ma
no a. a. brangaus vyro draugams 
ir buvusiems bendradarbiams, 
kurie prisidėjo prie to paminklo 
pastatymo. Mano ypatingai nuo
širdi padėka p. V. Šenburgui, p. 
Paliejui ir dipl. inž. Biskiui, ku
rio triūso ir rūpesčių dėka tas 
paminklas buvo realizuotas.

Liūdinti našlė V. Popeliučkienė
1949 m. gegužės mėn. 12 d.,
Brooklyn N. Y.

i JAV
Gegužės 8* d. iš Blombergo lietu

vių stovyklos Amerikon (į Cikago) 
išvyko žinomoji solistė Iz. Mote
kaitienė — Blauzdžiūnaitė. Trem
tyje ji per 4 metus yra nuolat kon
certavusi visose trijose vakarinėse 
Vokietijos zonose ir 1948 m. gast
roliavusi drauge su kitais Angli
joje. Nuo 1946 m. gyveno su šei
ma Blombergo mieste, kuris yra 
žinomas kaip anglų zonos baltų 
artistų centras. St.

Pranešimas
L. T. Ž. Ū. Darbuotojų Sąjungos 

Centro Valdyba, akivaizdoje spar
čios lietuvių emigracijos, skelbia 
Sąjungos išleistojo leidinio „Lietu
vos Žemės Ūkis ir Statistika" nuo 
š. m. gegužės 16 d. iki birželio 1 d. 
platinimo vajų.

Visi leidinio platintojai, kurie 
ankščiau gavo platinimui knygas, 
tuojau pat praneša ir atsiskaito už 
parduotą leidinį iki š. m. gegužės 
16 d. senąja kaina, o nuo minimos 
dienos likusias knygas ir naujai 
gaunamas parduoda ir atsiskaito 
nauja kaina: 1. už įrištą knygą 
brošiūriniai 5,— DM, 2. už įrištą 
knygą kietais viršeliais 6,— DM. 
Atsiskaitant už platinimą atlei
džiama 5%.

bui" per šias rungtynes taškų su
medžiojo: Kulys 12, Valaitis 14, 
Laucius 7, Keblinskas 0, Grubliau- 
skas 0, ir Caunė 6. Bocholtui: 
Dekšna 6, Stačiokas 0, Rožė 0, Oz- 
linš 1, Dupurs 2, Sėglis 0, Pake- 
nis 0 ir Snirdze 0.

Po krepšinio ėjo tinklinio rung
tynės tarp Warendorfo estų ir Bo
cholto latvių rinktinių. Po gah įdo
mios kovos pelnytai laimėjo Wa
rendorfo estai, paskeme 2:1 (15:17), 
(15:11), (15:13).

Toliau futbolas tarp Bocholto ir 
Muensterio komandų, sudarytų 
daugiausia iš jugoslavų ir lenkų. 
Rungtynės buvo apynuobodės ir 
po lygiųjų jų pratęsimas baigėsi 
vis tiek lygiomis — 6:6 (normaliu 
laiku 5:5). Valentas

Coli. Kriaučiūną, Kaz|, ir 
coli, Ignatavičiūtę, Eugeniją, 
sukūrusius ateitininkišką šei
mą. nuoširdžiai sveikina

Korp! Grandis

Atitaisymas
Malonus Redaktoriau.
Mano straipsny „Savo mielai ir 

gražiai gimtajai kalbai" („Žiburiai" 
Nr. 49/244) perrašant per neapsi
žiūrėjimą praleista ši vieta:

Visi platintojai ir atskiri asme
nys visais knygos užsisakymo ir 
atsiskaitymo reikalais kreipiasi: 
Agr. A. Musteikis, Dillingen, Li- 
tauisches Lager.
L. T. Ž. Ū. D. S-gos Centro Valdyba

„Ateitis", moksleivių ateitininkų 
žurnalas, taip pat turėjo įsivedusi 
pastovią „Gimtosios kalbos skil
telę", kurią redakcijos pakviestas 
tvarkė L. Dambriūnas.

St. Barzdukas

7aku>*ir«i" išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
pLIiJUlIUI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.— už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.5(1.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel. Stam

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

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

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

Paulo, Brasil.
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje h Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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JAV žinovu pranešimas
apie sovietu ūkine padėti

Vašingtonas. Amerikiečių Rusi
jos žinovų pranešimas nagrinėja 
Sov. Sąjungos ūkinę padėtį. Apie 
sovietų ūkį, diskutuojama ir JT 
Europos ūkinės komisijos Gene- 
voje.

Esminis to pranešimo turinys su
glaudžiamas į šiuos punktus: 1 
Sov. Sąjungoje gyvenimo sąlygos 
nėra tokios sunkios, kad galėtų 
būti pavojingos režimui. 2. Pragy
venimo lygis dar žemesnis negu 
1938 m. 3. Nuotaikų kėlimas prieš 
JAV turi tikslą nukreipti rusų tau
tos dėmesį nuo savo materialinės 
būklės. 4. Tam 
kinimo kyla dėl to, kad vidutinis 
darbininkas per mėnesį teuždirba 
600 rub., tuo tarpu kai menininkai 
ir specialistai gauna iki 10 000 rub. 
5. Svarbiausia Sov. Sąjungos jėga 
eina iš jos geografinės padėties ir 
jos 200 milijonų gyventojų; bet 
toji jėga, atrodo, nebus agresyvi 
Vakarų Europai,, kol šiąja pasaulio 
dalimi
Plieno produkcija siekia 17 mil. 
tonų, 
metais, o anglių produkcija — 116 
mil. tonų, taip kad ir didžiausieji 
optimistai Sov. Sąjungoje tik 1980 
metais tegali laukti sovietinės pro
dukcijos susilyginimo su amerikie
čių. 7. Žemės ūkio gamyba atro
do patenkinama, bet kraštas dar 
nėra atsigavęs nuo gyvulių nuos
tolio, kuris pasidarė vykdant ūkio 
kolektyvizaciją. 8. Gyventojai sa
vo visuma nėra „perdėtai" prie
šingi režimui, kadangi jie dėl savo 
sunkios būklės kaltę.verčia nacių 
sunaikinimams; o vadovaujančios 
klasės turtingumas neišeina kiek 
reikiant aikštėn, kad plačiosioms 
masėms kristų į akis. 9.32 metus 
trukęs bolševikų viešpatavimas 
patvirtina, kad svarbiausioji socia
lizmo problema yra biurokratija. 
10 Tito atsitikimas turi aiškų ūki
nį pagrindą: užuot Rytų Europos 
kraštus aprūpinęs pramonės gami
niais, atima iš jų savo pačių gami
nius.

Įvairių amerikiečių diplomatų 
nuomone, šis pranešimas įrodo, 
kad Sov. Sąjunga negali „Vokie
tijai ir Rytų Europai pasiūlyti ką 
nors konkretaus". Jei sovietai ska
tina keturių konferenciją, tai tuo 
pasireiškiąs jų noras stabdyti Va
karų Europos atsistatymui.

tikro nepasiten-

suinteresuota Amerika. 6.

palyginus su 18 mil. 1940

SOVIETAI KOVOJA SU UKRAI
NIEČIŲ PARTIZANAIS

New Yorkas. „New York Times" 
gegužės 15 d. laidoje rašo, jog 
Ukrainoje ir Kaukaze prieš vieti
nius sukilėlius kovojančios dvi so
vietų policijos divizijos. Nors su
kilimai, kurie prasidėjo karo metu, 
ir nesukelia Maskvai rimto pavo
jaus, ligšiol nei kariuomenei nei 
policijai nepavyko jų sulikviduot:

Gen. Clay
PAGERBTAS KAIP VALSTY

BES VYRAS IR KARYS
Vašingtonas. Ligšiolinis ameri

kiečių karinis gubernatorius Vo
kietijoje gen. Lucius D. Clay ge
gužės 17 d. atvyko Vašingtonan 
ir buvo sutiktas su didele pagar
ba. Aerodrome generolą pasvei
kino visų trijų ginklo rūšių ka
rininkai ir aukšti civiliniai JAV 
ginkluotojų pajėgų valdininkai. 
Gynybos min, L. Johnson ame
rikiečių tautos vardu jam pareiš
kė padėką už atliktąjį darbą.

( Paskui generolas nuvyko į di- 
‘ deles iškilmes Baltuosiuose Rū- 
' muose. Prez. Trumanas apdova

nojo gen. Clay už jo „įžymią tar- 
’ nybą amerikiečių tautai“ „Distin

guished Service Medai“ ir suteikė 
nuolatinį generolo rangą.

Savo žodyje prez.. Trumanat 
pasakė, jog generolas, būdamas 
kariniu gubernatorium Vokieti
joje, įrodė esąs ne tik „geriau
siųjų amerikiečių tradicijų ka
rys“, bet ir aukščiausiojo rango 
valstybės vyras. Jo nuopelnai esą 
„didžiausios vertės savo kraštui 
ir žmonijai“.

Sugrįžusiam generolui pagerbti 
prezidentas Baltųjų Rūmų rožių 
sodelyje surengė priėmimą, ku- 

i riame dalyvavo vyriausybės, kon
greso, diplomatinio korpo nariai

Gtn. Luciuš D. Clay

ir beveik visaš Baltųjų 
bendradarbių štabas.

Po to gen. Clay vyko į Atsto
vų Rūmus ir pasakė kalbą apie 
politinę situaciją Vokietijoje.

Rumų

Vokietijos okupacija dar reikalinga
GEN. CLAY, SCHUMANO IR B EVINO PAREIŠKIMAI DĖL VOKIETIJOS 

streiko, kol nesu visiškai saugus 
nuo represalijų“.

Grįždamas iš New Yorko į 
Maskvą, Paryžiuje stabtelėjo so
vietų užs. reik, vicemin. A. Gro
myko. Į žurnalisto klausimą, ar 
jis tikįs, kad dėl Berlyno bloka
dos pabaigimo sumažėsiąs įtem
pimas tarp Rytų ir Vakarų, jis 
atsakė: „Tai ateitis nuspręs. Kiek
vienu atveju mūsų uždavinys yra 
dirbti taikai. Amerikiečiai ir ru
sai gali bendradarbiauti, jeigu 
tik jie nori“.

Vašingtonas. Jeigu kada nors 
būtų prieita prie santarvės tarp 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos, — 
pareiškė nuvykęs į JAV spaudos 
atstovams gen. Lucius D. Clay, — 
tai tat būtų įmanoma tik tada, jei 
Vakarų valstybės nebūtų pasiren
gusios vėl priimti Vokietijos į 
tautų bendruomenę. Vokietija gi, 
grįždama prie demokratinių insti
tucijų, to priėmimo esanti nusi
pelniusi. Esą reikalinga Vokieti
jai leisti vėl atgauti kelią į tau
tų bendruomenę — arba kaip vie
ningai visumai, arba tik kaip Va
karų Vokietijai.

„Iš Berlyno blokados pašalini
mo aiškėja Sov. Sąjungos kėslas 
sukurti vieningai Vokietijai“, — 
pasakė gen. Clay. „Toji priemonė 
gali būti interpretuojama kaip 
Sov. Sąjungos noro pareiškimas 
laikinai bendradarbiauti su Vaka
rų valstybėmis. Aš nežinau, kiek 
tas kėslas truks, bet reikia iš jo 
rasti naudos, nes kova tarp de-

darmokratijų ir komunizmo 
truks metų metus.“

Toliau gen. Clay pareiškė, jog 
būtų rimto nerimo, jeigu jau da
bar iš Vokietijos būtų atitraukia
mi amerikiečių okupaciniai ka
riuomenės daliniai. Jo nuomone, 
nebūtinai esą reikalinga, kad tie 
daliniai būtų išlaikomi tokio sti
prumo ir tose pat vietose, kaip 
ligi— šiol. Bet okupacinių dalinių 
buvimas amerikiečių politikos 
tikslams pasiekti Vokietijoje esąs 
lemiamos reikšmės.

Kalboje, kurią gen. Clay pasa
kė savo priėmimo proga JAV 
Atstovų Rūmuose, ligšiolinis ka
rinis gubernatorius pareiškė, kad 
laisvės dvasia, kaip kad ji užsi
liepsnojusi dėl Berlyno blokados, 
galintį Vokietiją grąžinti į demo
kratijos kelią. „Mūsų vienintelė 
viltis tą liepsną palaikyti“.

Ištisus dvejus metus, pabrėžė 
generolas, Vakarų valstybės vel
tui bandžiusios Vokietijoje rasti 
tarptautinio bendradarbiavimo

ISPANIJA BOIKOTUOJAMA 
IR TOLIAU

Flushing Meadows. JT pilna
ties posėdyje, kaip skelbia UP, 
buvo atmestas Lotynų Amerikos 
valstybių siūlymas, kad būtų at
naujinami diplomatiniai santy
kiai su Ispanija. Siūlymas nega
vo reikalingos dviejų trečdalių 
daugumos: 26 valstybės pasisakė 
už pasiūlymą, 15 prieš ir 16 vals
tybių susilaikė nuo balsavimo.

John J. Me Cloy 
VOKIETIJOS AUKŠTASIS 

KOMISARAS
Vašingtonas. AP pranešimu, ge

gužės 18 d. prez. Trumanas aukš
tuoju Vokietijos komisaru pasky
rė pasaulinio banko direktorių 
John J. Me Cloy. Tuo pačiu me
tu naujasis komisaras atsisakė iš 
banko direktoriaus pareigų. Bal
tųjų Rūmų pranešimu, naujas 
pareigas, manoma, jis 
liepos 1 d.

Ligi karinė valdžia 
administraciją perduos 
ministerijai aukštasis 
veiks kaip karinis gubernatorius 
betarpiškoj JAV prezidento, ir 
gynybos ministerio žinioj. Savo 
pareiškimuose Baltieji Rūmai pa
brėžė, jog Me Cloy bus „aukš
čiausias JAV autoritetas Vokie
tijoje“. Neatsižvelgiant į tai, jog 
Me Cloy priklausys tiesiogiai nuo 
prezidento, kuriam priklausys ir 
paskutinis žodis, tačiau įsaky
mus jis gaus betarpiškai iš užs. 
reik, ministerijos. Kaip aukštasis 
komisaras, Me Cloy vykdys vi
sas administracines funkcijas, iš
skiriant okupacinių dalinių va-

■ dovavimą. Me Cloy taip atstovaus 
JAV ir Aukštojoj Vokietijos ko-

- misijoj, kai tik ji bus įkurta. Ko- 
j misiją sudarys JAV, D. Britanijos 

ir Prancūzijos atstovai.
Ypač svarbi naujojo komisaro 

ypatybė — puikus mokėjimas 
F elgtis su aukštais sovietų politi- 
į niais ir karo vadais. To jis išmo

ko dalyvaudamas Casablancos, 
Jaltos ir Potsdamo konferencijo
se. Valstybinę tarnybą Me Cloy 

1 pradėjo 1940 m. tuometinio ka
ro min. H. L. Stimson štabe. 

į 1941 m. jis buvo pakeltas į karo 
viceministerius. Ryšium su tuo 

’ jis aplankė ir kelis frontus. Be 
to, jis buvo generalinio štabo vir
šininko George Marshallio poli- 
tinis patarėjas. JAV interesus 
Me Cloy atstovavo ir Šiaurės 
Afrikoje. Karinį išsilavinimą jis 

‘ gavo pirmojo pasaulinio karo 
metu, tarnaudamas JAV armijoje 
kapitono laipsniu. Iš profesijos 
Me Cloy yra advokatas. Kaip 
toks jis yra susidaręs garbingą 
vardą.

Naujasis komisaras gimęs 1895 
, m. Phildadelphijoje, Penstlvani- 
; jos valstijoj. 1916 m. baigė Arm- 
. herst Koledžą. Po didžiojo karo 
• Harvardo universitete studijavo
■ teisę, o išlaikęs egzaminus New 
į Yorke dirbo kaip advokatas. 1930 
: m. jis vedė tuometinio JAV pa-
■ siuntinio Anglijoje Lewis Douglas 
’ seserį.

perimsįąs

Vokietijos 
užs. reik, 
komisaras

Siūlo paleisti balionus su 
proklamacijomis i Sov. Sąjungą
JAV senatorius Flanders iškėlė 

pasiūlymą, jog JAV turinčios pa
leisti didelį skaičių balionų su 
proklamacijomis į Rusiją. Pro
klamacijose turį būti pareikšta 
rusų tautai, kad ji išnaudojama 
skrupulo neturinčios vyriausybės, 
kurios tikslas įsiviešpatauti pa
saulyje. Esant palankiems vė
jams, didelis tokių balionų kiekis, 
girdi, galėtų iš vidurinės ir va
karinės Europos lengvai pasiekti 
Sov. Sąjungą. Kiekvienas balio
nas turįs būti aprūpintas specia
lia mašina, kuri po tam tikro 
laiko pradėtų blaškyti proklama
cijas. JAV užs. reikalų ministeri
ja ligi šiol oficialiai dar nieko ne- 
pareiškusi dėl šio pasiūlymo. (SL)

DIMITROVAS VADOVAUSIĄS 
ŠNIPŲ MOKYKLAI

Viena. Kas nauja kominformo 
akcijoje, matyti iš pranešimų, jog 
Sofijoje, Bulgarijos sostinėje, or
ganizuojama agentų lavinimo 
mokykla Vid. Rytų kraštams. Vie
nas Bulgarijos diplomatas pareiš
kė, kad organizavimui, gal būt, 
vadovausiąs M. G. Dimitrovas,

Bulgarijos ministens pirminin
kas, kuris nuo pereito mėnesio 
išvykęs „atostogų“ Maskvon. Jo 
postą laikinai perėmęs min. pir
mininko pavaduotojas V. Kolaro- 
vas.

Dimitrovas, manoma, pašauktas 
Maskvon gauti instrukcijų, kaip 
įkurti naują organizaciją ir kaip 
lavinti agentus, kurie galėtų va
ryti komunistinę propogandą 
Turkijoje, Sirijoje, Libanone, Pa
lestinoje, Egipte, Persijoje ir ki
tur.

SOCIALISTŲ KONFERENCIJA IŠ
SKIRIA KAIRIUOSIUS ITALIJOS 

SOCIALISTUS

Baarn (Olandija). Tarptautinė so
cialistų konferencija, pasak Reute- 
rio, pirmadienį vienu balsu nutaiė 
iš savo tarpo išskirti Italijos socia
listus, kadangi konferencijai pra
nešta, jog P. Nenni vadovaujamas 
prokomunistinis sparnas paėmęs 
Italijos socialistų partiją savo kon
trolėm

pagrindą. „Mums nepavyko, ka
dangi mes konstatavome, jog 
viena iš okupacinių valstybių tu
ri tik du tikslus: gauti maximum 
reparacijų ir sukurti policinę 
valstybę. Tai buvo ne mūsų tiks
lai Vokietijoje“.

Per vieną susirinkimą Strass- 
burge Prancūzijos užs. reik. min. 
.R. Schumanas pareiškė, jog 
Prancūzija dar nepasirengusi ati
traukti okupacinės kariuomenės 
dalinių iš Vokietijos. Pažodžiui jis 
pasakė: „Nėra nė klausimo, kad 
mes atsisakytume Vokietijos oku
pacijos, kuri reiškia garantiją 
veiksmingai kontrolei“.

„Būtų klaida“, pridūrė Schu
manas, „Vokietiją laikyti prie
vartos režime. Bet visų pirma 
mes turime priskaityti pereina
mojo laiko ir stebėjimo periodą. 
Dar nesame prie to periodo bai
gos.“

Britų Zem. Rūmuose vienas ne
priklausomasis, komunistams ar
timas atstovas reikalavo, kad iš 
britų pusės, norint pagerinti bu
simosios užs. reik, ministerių 
konferencijos atmosferą, būtų 
„baigta su oro tiltu“. Po to užs. 
reik. min. Bėvinas patvirtino jau 
daug kartų amerikiečių pareikš
tą pasiryžimą išlaikyti oro tiltui, 
kol būsianti „be priekaišto paaiš
kėjusi situacija“. Bevinas pridū
rė: „Esu senas prof, sąjungos 
darbuotojas ir nebaigiu niekada

Prašo prieglaudos politiniams 
pabėgėliams iš Rytu Europos

Vašingtonas. Tremtyje gyvenau- Zelandiją išemigruos daugiau kaip
čių Rytų Europos valstybių vyrų 
delegacija pirmadienį įteikė JAV 
užs. reik, ministerijai memoran
dumą kuriuo Amerikos vyriausy
bė prašoma suteikti prieglaudą 
daugeliui tūkstančių vyrų ir mo-. 
terų, kurie iš savo kraštų turėjo 
pabėgti nuo gresiančio persekio
jimo.

Delegaciją sudarė kelių dabar 
komunistų valdomų Rytų Europos 
kraštų buvusieji vyriausybių na
riai. Jų tarpe buvo Bulgarijos opo
zicijos vadas Dr. G. M. Dimitro
vas, Čekoslovakijos tautinio komi
teto pirm. Dr. P. Ženki, Vengrijos 
buv. min. pirm. F. Nagy, taip pat 
Lenkijos buv. min. pirm. St. Mi- 
kolajczykas.

GEGUŽĖS MĖN. IŠEMIGRUOS 
24 000 DP

Bad Kissingenas. IRO amerikie
čių zonos vyr. būstinė Bad Kissin- 
gene pranešė, jog gegužės mėn. iš 
Vokietijos ir Austrijos amerikie
čių, britų ir prancūzų zonų i JAV, 
Australiją, Kanad^, Braziliją ir N.

24 000 DP. Australija priims da 
giausia — 10 587; toliau Amerika 
— 10 152, Kanada — 2400, Brazili
ja — 1836, ir N."^elandija — 1024 
DP. (S&S)
DAUGIAUSIA EMIGRUOJA Į JAV

Wiesbadenas. Hesseno karinės 
valdžios civilinės gerovės skyriaus 
viršininkas Sharen L. Hatch pa
reiškė, jog iš Hesseno emigravusių 
DP 70% išvyko į JAV. Balandžio 
mėn. iš 3500 DP, emigravusių per 
Butzbacho emigracinę stovyklą, 
2405 DP iškeliavo į Ameriką (S&S)

PROTESTANTAI NEPATEN
KINTI MARGARETOS AUDIEN

CIJA PAS POPIERIŲ
Londonas. Britų protestantų 

vadovaujamoji grupė pareiškė ka
raliui Jurgiui VI protestą dėl 
princesės Margaretos audiencijos 
pas popiežių. Protestantų nacio
nalinės sąjungos vykdomasis ko
mitetas pasiųstoje karaliui tele
gramoje pareiškė nepasitenkini
mą, kad princesės apsilankymas 
turėjęs didelį viešumos pobūdį, 
įdedant paveikslų laikraščiuose.
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