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Paryžiaus konferencijon 
didieji renkasi su tvirtais nusistatymais

VAKARIEČIAI TURI ĮGALIOJIMUS ATMESTI VOKIETIJOS SOVIETIZACIJOS PLANAMS. — 
GI SOVIETŲ MANYMU, VOKIETIJOS KLAUSIMAS GALĮS BOTI IŠSPRĘSTAS TIK TVIRTAI 

LAIKANTIS JALTOS IR POTSDAMO PAGRINDŲ

Naujas
LTB Centro komitetas

Vašingtonas. Prieš išvykdamas 
užs. reik, ministerių konferenci- 
jon, kuri atidaroma gegužės 23d. 
Paryžiuje, JAV užs. reik. min. D. 
Acheson neviešame senato užsie
nių politikos komisijos narių po
sėdyje išsamiai pavaizdavo laiky
seną, kurios jis manąs imtis de
rybose su Sov. Sąjunga. Laikyse
na būsianti „be kompromisų“. 
Komisijos pirmininkas senat. T. 
Connally po posėdžio spaudai pa
reiškė, jog komisija „pilnai ir vi
siškai“ sutinkanti su Achesono 
pažiūromis.

Pareiškime, kurį Achesonas po 
to davė spaudai, sakoma, jog jis 
Paryžiuje nedarysiąs jokių nuo
laidų, kurios galėtų praplėsti so
vietų įtaką vakarinei Vokietijai. 
Bet Achesonas taip pat įspėjo dėl 
nepateisinamo -pesimizmo ir dėl 
per greito optimizmo. Jo nuomo
ne, gal būt dabar esanti „geresnė 
proga“ negu ankstybesnėse kon- 
ferencijoe pasiekti praktiškai 
įvykdomam suitarimui su Sov. 
Sąjunga Vokietijos klausime. „Bet 
iš kitos pusės“, taip pabrėžė Ache
sonas, „mes dabar tikrai geriau 
galime susidoroti 
jos nepasisekimo 
mis.“ ,

JAV delegacija 
ferencijai, kuri kartu su raštinės

rios Vakarų valstybių nusistaty
mu yra būtinos, kad galima būtų 
pradėti pasitarimus apie Vokieti
jos politinę vienybę. Vakarų val
stybių pasirengimai visų pirma 
siekę rasti „modus vivendi“ su 
Sov. Sąjunga pereinamajam lai
kui, o ne visiško susitarimo.

Britų užs. reik. min. Bevinas, 
kuris gegužės 21d. lydimas britų 
delegacijos, taip pat išvyko Pary
žiun. Prieš išvykdamas, pateikė 
Anglijos kabinetui savo politikos 
planus Vokietijos ateičiai. Kabi
netas, kaip praneša UP, Bevinui 
suteikė visus reikalingus įgalioji
mus, kad Paryžiuje būtų atmesti 
visi Vokietijos sovietizacijos pla
nai.

Sovietų delegacijai, kuriai va
dovauja užs. reik. min. J. Vyšins- 
kis, priklauso okupacinių sovietų 
kariuomenės Vokietijoj vyr. va
das Cuikovas, užs. reik, ministe
rijos valdininkai A. Smirnovas ir 
B. Podzerovas, dar 22 užs. reik, 
ministerijos nariai ir 46 pagelbi- 
niaL tarnautojai. Maskvos žurna
las „Naujasis laikas“ gegužės

19d. parašė įžanginį ryšium su 
užs. reik, ministerių konferencija. 
„Tik Jaltos ir Potsdamo tvirto 
principų pagrindo išsilaikymu ga
li būti rastas Vokietijos klausimo 
sprendimas.“

įtempimas
Čekoslovakijoj aštrėja

Praga. Pagal savo akimis mačiu
siųjų pranešimą, iš komunistų pa
rengiamų įvairių saugumo priemo
nių. sprendžiama apie įtempimo 
paaštrėjimą krašte. Prie komunis
tų vyr. būstinės ir kitų komunis
tų namų Pragoję padvigubintos 
sargybos. Paskutinėmis dienomis 
sostinės gatvėse buvo staiga su
laikomi žmonės ir kontroliuojami.

Šios saugumo priemonės neko
mentuojamos iš oficialios pusės, 
bet galinčios turėti ryšio su pra- 
šimais apie suėmimų padaugėjimą 
Pragoję. Kaip iš patikimų šaltinių 
pranešama, gegužės 2 d. aptikus 
Pragoję pogrindinį sąjūdį, buvo 
suimta 100 Pragos policininkų.

LTB Tarybos suvažiavime 
Hanau gegužės 18—19 d. 
naujai išrinktas LTB Centro 
Komitetas. Pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininkas 
ir vyr. ryšininkas prie IRO 
ir Kariuomenės Štabo — An
tanas Kalvaitis, vicepirmi
ninkas ir iždininkas — Jo
nas Šlepetys, sekretorius — 
Balys Vyliaudas, nariais lie
ka — Dr. Eugenijus Noakas 
ir Jonas Grigolaitis.

Centro Komiteto būstinė 
nuo 1949 m. gegužės 20 die
nos perkeliama į Muenchen, 
Lamonstr. 21, telef. 840940.

Visus raštus LTB Centro 
Komitetui prašoma siųsti nu
rodytu adresu.

LTB Tarybos suvažiavimo apra
šymas tilps ateinančiame numeryje.

Bavarija atmetė 
konstitucija

BET KONSTITUCIJA 
VISTIEK (SIGALIOJA

Muenchenas. Pereitą savaitę po 
14 valandų karštų diskusijų Bava
rijos parlamentas didele balsų 
dauguma atmetė Bonnos Parla
mentarinės Tarybos paruoštą Fe
deracinės Vokietijos Respublikos 
konstituciją. Neatsižvelgiant į tai, 
konstitucija įsigaliojo, nes de
vynios iš vienuolikos Vokietijos 
valstybėlių ją ratifikavo. Gi Ba
varijos parlamentas priėmė CSU 
pasiūlymą dėl konstitucijos duoti 
pasisakyti visai bavarų tautai, jei 
Bavarijos karinė valdžia su tuo 
sutiktų. Denos pranešimu, Bava
rijos karinės valdžios direktori
aus Van Wagoner pereitos savai
tės gale pasisakė prieš plebiscitą. 
Savo pareiškime jis pabrėžė, jog 
dviem trečdaliams valstybėlių 
konstituciją ratifikavus, ji vistiek 
įsigalioja ir visas 11 Vakarų Vo
kietijos valstybėlių saisto. Iš to 
išeinant, plebiscitas esąs nereika
lingas.

Blokada pašalinta, o protestai eina
Berlynas. Sąjungininkų kariniai 

gubernatoriai įteikė sovietų zonos 
okupacinių pajėgų vyr. vadui gen. 
W. J. Cuikovui amerikiečių, britų 
ir prancūzų karinės valdžios Vo-

su konferenci- 
konsekvencijo-

Paryžiaus kon- Graikija taikos ir karo pusiaukelėje
personalu susideda iš 65 asmenų, 
iš Vašingtono lėktuvu jau išskri
do.

RUSK, Me NEIL IR

Londonas. AP pranešimu, Mask
vos radijas perdavė Tasso agentū-

GROMYKO TARĖSI DEL PILIETINIO KARO BAIGIMO

kietijoje tris notas, kuriomis pro
testuojama, kad sovietai kliudo 
tarpzoninį sauskelių transportą. 
Įsakmiai nurodama, jog sovietų 
reikalavimas, kad vokiečių sunk
vežimiai turėtų specialius sovietų 
zonos ūkio komisijos (DWK) iš
duotus leidimus, pažeidžia New 
Yorko susitarimą, nes tokių sąlygų 
dar nebuvo prieš 1948 m. kovo 1 d. 
Be to, nurodoma, kad tai nesiderina

Parengiamieji prieš užs. reik, 
ministerių konferenciją pasitari
mai gegužės 19d. Paryžiuje sėk
mingai baigti. Trijų Vakarų val
stybių įgaliotiniai: JAV — Jes
sup, D.Britanijos — Kirkpatrick 
ir Prancūzijos — Parodi septintą 
kartą buvo susirinkę Prancūzi
jos užs. reik, ministerijos rūmu
ose. Pasitarimai ėję labai sėk
mingai. Buvę nagrinėjamos poli
tinės ir ekonominės sąlygos, ku-

ros žinią,, kurioje sakoma, jog So
vietų Sąjunga, ryšium su Graiki
jos sukilėlių taikos deklaracija, 
pasiryžusi derėtis su Vakarais dėl 
Graikijos padėties sumormavimo. 
JAV užs. reik, ministerijos pase- 
kretoris Dean Rusk ir Anglijos 
valstybės ministeris Hector Mc 
Neil esą New Yorke neoficialiai 
buvo susitikę su A. Gromyko ap
tarti Graikijos pilietinio karo bai
gimo.

Gromyko pareiškė, jog sovietai 
pasiūlymo šiuo klausimu neatmeta.

Franco primena (hurchilliui pažadus
Londonas. Ispanijos parlamento 

atidarymo proga generalissimus 
F. Franco pasakė pusantros ba
landos ilgumo kalbą. Tarp kitko 
jis perskaitė tariamupu 1940 m. 
spalio 20d. Churchillio telegramą, 
kurioj šis buvęs pažadėjęs, jog 
Anglija, laimėjusi karą, padary
sianti spaudimą Prancūzijai, kad

įsitikinimą, kad tarp Ispanijos ir 
JAV nesą jokių interesų priešin- 
grmų. Jei, girdi, abišaliai santy
kiai ligi šiol apriboti, tai tat 
esanti kitų valstybių „machina
cijų“ išvada. Ispanija mokanti 
įvertinti pramoninę ir ūkinę JAV 
reikšmę.

Pabaigoj .Franco palietė JT dis-

Tikriausias pagrindas deryboms, 
pasak Gromyko, būtų neseniai 
graikų sukilėlių paskelbtoji taikos 
deklaracija.

Iš savo pusės Gromyko reikalavo 
šių sąlygų: 1. Pasitarime dalyvau
jančių kraštų atstovai turėtų ka
riaujančioms partijoms pasiųsti 
apeliaciją baigti kovos veiksmams. 
2. Turi būti paskelbta visuotinė am
nestija. 3. Graikijoj turi būti įvyk
dyti laisvi parlamento rinkimai,, ku
riuos prižiūrėtų komisija sudaryta 
iš „demokratinių Graikijos sluogs- 
nių", ypač priklausančių išlaisvini
mo sąjūdžiui. 4. Rinkimams stebėti 
turi būti įsileisti užsienio kraštų 
stebėtojai. Sov. Sąjunga tokius at
stovus atsiųstų. 5. Tarptautinė ko
misija, kurioje dalyvautų ir sovie
tai, turėtų nustatyti Graikijos ir 
jos kaimynų sienas. 6. Po tokios 
kontrolės Graikijai turėtų būti nu
traukta karinės parama ir nustaty
tas svetimų karinių dalinių atsi
traukimo terminas.

ši sutiktų su Ispanijos pretenzi
jomis į Siaur. Afriką. Susilpnin
toji Prancūzija ir sumuštoji Ita
lija turėjusios duoti Ispanijai 
progą tapti stipriausia Vidurže
mio jūros galybe. Kaip atpildo 
Anglija tik reikalavusi, kad Fran
co neleistų vokiečių dalinių pe
reiti per Ispanijos sritį.

Tolfeu generalissimus pareiškė

kusijas Ispanijos klausimu. Ispa
nija negalinti būti matematinių 
skaičiavimų dalyku. Toks požiū
ris prieštaraująs tarptautinei mo
ralei, ispanų savigarbai ir ispanų 
protui, kurie turį didesnio svorio 
už suvažiavimą, neturintį jokios 
galios Ispanijai ir vis dėlto drį
stantį spręsti Ispanijos proble
mas.

Valdiniuose Vašingtono sluogs- 
niuose Sovietų dabartinė laikysena

gMlliiiill!liiiilllluiilllliiiilllliiiilllliitillllinilllliiiiillliiiillliiiiillU=

Dėl švenčių kitas „Žiburių“ 
numeris išeis šeštadienį, gegužės 
28 d. •

priimama rezervuotai. Gi daugumas 
JAV vyriausybės valdininkų yra 
nuomonės, jog, jei graikų sukilė
liai iš tikrųjų nori baigti pilietinį 
karą, turi kreipts ne į Vašingtono, 
bet į Atėnų vyriausybę.

D. Britanija iš viso atmeta pa
siūlymą už Graikijos pečių derėtis 
taikos klausimu.

IR PRANCŪZAI PASKYRĖ
AUKŠTĄJĮ KOMISARĄ

Paryžius. Prancūzų užš. reik, 
ministerija ketvirtadienį pranešė, 
jog aukštuoju komisaru prancūzų 
zonai Vokietijoje paskyrė ligšioli
nį prancūzų karinio gubernatorius 
gen. Koenig politinį patarėją An
dre Francois-Poncet. Iš gerai in
formuotų EUCOMo sluogsnių Ber
lyne patiriama, jog aukštieji są
jungininkų komisarai savo parei
gas pradės eiti nuo liepos 1 d.

AMNESTAVO SUOMIJOS BUV.
PREZIDENTĄ

Helsinkis. Suomijos vyriausy
bė amnestavo po trijų metų ka
linimo karo metu buv. prezidentą 
R. Ryti, kuris buvo nuteistas kaip 
karo nusikaltėlis 10 metų priver
čiamojo darbo. Politiniai sluogs- 
niai baiminasi, kad tai galį su
kelti komunistų protesto demon
stracijų ir aštrų sovietų protestą.

su keturių valstybių tarpzoninės 
prekybos sureguliavimu. Gale gen. 
Cuikovas prašomas tuoj imtis prie
monių, kad vėl būtų įmanomas 
normalus susisiekimas.

Vengrija „išrinko" 
parlamenta

Budapeštas. Vengrijos vyriau
sybė paskelbė galutinius rinkimų 
į parlamentą davinius. Vidaus 
reikalų ministerio pranešimu, 
prieš vyriausybę balsavo mažiau 
kaip 5 procentai turėjusių teisę 
balsuoti asmenų. Pasak vidaus 
reik, ministerijos, balsavo 5.239.793 
žmonių. Iš jų 5.106.556, t. y. 
95,6%, balsavo už vienintelį (!) 
komunistų „liaudies fronto“ są
rašą. Prieš pasisakė 153,932, ar
ba 2,9%. Kiti nuo balsavimo su
silaikė.

Apskritai šiemet balsavime da
lyvavę 7% daugiau žmonių negu 
1947 m.

JAV KALTINA VENGRIJĄ
Vašingtonas. JAV užs. reik, 

ministerija kaUina Vengrijos vy
riausybę iš naujo sulaižius 
taikos sutartį, nes per ge
gužės 15d. buvusius parlamento 
rinkimus nebuvo paisoma taikos 
sutartimi garantuotų tautos teisių 
politiniams įsitikinimams pareik
šti.

1
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)e diądaAaa „Awums" antes teteka
Emigracija į JAV, staiga suju

dino britų zoną. Daug Kultūrinių 
švyturių švytėjusių čia jau anks
čiau užgęso, kiti dabar gęsta. 
Emigracija palietė ir Diepholzo 
„Aušrinę“, tąjį brandų, susiklau
siusį ir britų zonoje ypač popu
liarių kultūrinį vienetą — chorą. 
Amerikiečių zonoje gyvenantiems 
tautiečiams „Aušrinė“ težinoma 
tik iš spaudos, o jos dainos ir 
giesmės negirdėtos (gal kiti gir
dėjo „Aušrinės“ koncertus per 
Bremeno radiją). Bet kada 1948 
m. gruodžio 5 d. Grohno perein. 
stovykloje keli profesoriai ir va
dovavusieji mūsų bendruomenei 
asmenys — intelektualai, prieš 
sėsdami į laivą, išgirdo ten „Auš
rinės“ dainuojamas dainas, visų 
vardu J. Audėnas tarė: „Esame 
nepaprastai nustebinti ir sužavė
ti! Kur jūs anksčiau buvot, kad 
apie jus nieko negirdėjom. Infor- 
muosim Vyr. L. T. B. Komitetą, 
rūpinsim darbo sutartis jums ...“ 
Taip, „Aušrinė“ buvo, dirbo ir 
savo dainomis žavėjo ne tik savo 
tautiečius, bet ir svetimtaučius 
nuo 1945 m birželio mėn.

Ir š. m. gegužės 9 d. „Aušrinė“ 
susirinko repetuoti 1163 kartą ir 
tos repeticijos metu atsisveikinti 
su 7 išvykstančiais į JAV choris
tais. Nuo jo įsikūrimo iki šiol 
„Aušrinės“ chorą yra perėję 271 
žmogus, o 1163-je repeticijoje da
lyvavo 80 žmonių ir dirigentas, 
atsieit, 171-mą savo kolektyvo 
narį „Aušrinė“ jau yra išlydėjusi 
į užjūrius. Bet ši repeticija buvo 
įspūdinga tuo, kad joje atsisvei
kinta su „Aušrinės“ vyr. seniūnu 
Alfonsu Samušiu — stipriausiu 
choro ramsčiu, kuris visą trem
tyje praleistą laiką būdamas 
gimnazijos mokytoju ir jos vice
direktoriumi, kartu 6 mėn. eida
mas stovyklos tautinio lyderio 
pareigas, surado laiko 3 metus ir 
5 mėn. dainuoti „Aušrinės“ cho
re, dalyvaudamas repeticijose ir 
koncertuose 780 kartų ir 2 m. 4 
mėn. būdamas choro vyr. se
niūnu. Drauge atsisveikinta ir su 
Donata Liuberskyte — Samušie- 
ne, buv. „Aušrinės“ taut, šokių 
prupės vadove ir nuolatine cho
riste.

Atsisveikinimo žodį tarė pro
gramos vedėjas Ant. Plytnikas, 
pažymėdamas choro vyr. seniūno 
Alf. Samušio nuopelnus tiek cho
rui, tiek tremtinių kultūriniam 
darbui. Vyr. sen. pavaduotojas L. 
Venslovas įteikė dovanas — kny
gas, gautas iš „Patrios“ leidyklos 
savininko — choro bičiulio J. 
Lenktaičio. A, Caplinskas solo 
padainavo iš operos „Traviata“ 
Germonto. ariją „Užmiršai tėvų

kapus“, o „Aušrinės“ choras ved. 
Liuberskio: „Nudavė dukrelę“ — 
J. Starkos, „Tu pasakyk man 
saulužėle“ — St. Šimkaus, „Tu 
berželi“ — T. Brazio ir „Atsis
veikinimas su giria“ — St. Šim
kaus. Po to nuoširdų ir jautrų 
atsisveikinimo žodį tarė A. Sa- 
mušis. Nuskambėjus dainos „Na
mo“ garsams, choristai ir dirigen
tas skirstėsi iš repeticijos ir sku
bėjo į bažnytėlę giedoti geguži
nėse pamaldose, giesmių garsais 
sustiprinti laisvės ir teisingumo 
išsilgusias tremtinių širdis.

Valia tikėti, kad, nors ir pra
retėjusi, „Aušrinė“ gyvuos Vo
kietijoje tol, kol bus čia jos siela 
ir kūnas-dirig. Myk. Liuberskis. 
O jis dar bus, nes, berods, darbo 
sutarties dar neturi. Atkeltieji iš 
Uchtės tautiečiai noriai įsijungė 
į „Aušrinės“ eiles. Vladas B-s.

IZIDORIUS VASILIŪNAS 
KONCERTAVO AUGSBURGE

Mūsų žymusis smuiko virtuozas 
J. Vasiliūnas, belaukdams Augs
burgo pereinamoje stovykloje sa
vo eilės išvykti į užjūrius, teikėsi 
surengti gegužės 19 d. Hochfeldo 
ir Haunstetteno bažnyčiose religi
nį smuiko koncertą. Kęricerto pro
gramai pasirinko ‘ E.- E. Hąendelio, 
Bacho, G. Tartinio, L.’van Beetho- 
veno, Fr. Schuberto, Ch. Gounod, 
Z. Aleksandravičiaus ir B. Godar- 
do kūrinius.

Valanda, kuri buvo skirta kon
certui, praėjo nejuntamai, nes 
Vasiliūno meistriškas dalykų atli
kimas, jo gilus įsijautimas į ku

rinių esmę ir mokėjimas visa tai 
perteikti užbūrė klausytojus ir 
perkėlė į žavųjį muzikos pasaulį.

Šiuo metu Haunstetteno koloni
joje belikę mažai lietuvių, bet į 
koncertą, bažnyčioje buvo prisi
rinkę apsčiai svetimtaučių. Tik 
gaila, kad Haunstetteno £v. Mari
jos bažnyčioje nėra vargonų, todėl 
akompanijatoriui ne visur pavyko 
pilnai išryškinti akompaniamento 
skaidresnių tonų spalvas.

J. Vasiliūnui už progą pasiklau
syti tikrai puikiai valdomo smuiko 
tenka tik nuoširdžiai padėkoti.

K. V. Z.

LIETUVIAI KREPŠININKAI 
GARSĖJA IR VENECUELOJE
Valencia. Estado Carabobo krep

šinio turnyrui pasibaigus, lietuviai 
krepšininkai laimėjo „B" klasės 
meisterio titulą.

Buvo žaidžiama su 3 „B“ klasės 
komandomis: Escuela Normai, Vie- 
jitos ir Nichos Cola. Su visomis 
sužaista po tris kartus, išskyrus 
Nichos Cola, kuri, matydama aiš
kų pralaimėjimą, nors pereitų „B" 
klasės meisteris, paskutinėms rung
tynėms neatvyko. Lietuviai krep
šininkai garbingai ir pelnytai ne
pralaimėjo nė vienerių rungtynių, 
bendru 221:133 krepšių santykiu.

kvyksiantiems ir isvykusiems skautams
Mūsų komandą sudarė šie krepši-. 

ninkai: Algis Šliogeris (kapitonas), 
Antanas Šulcas, Antanas Baziliaus-

čios. Jis pats savo krautuvėje tu
rįs geresnių.

Kaskart vis daugiau ir daugiau 
žmonių ėjo pirkti į jo krautuvę ir 
nešė daugiau auksinių pinigų.

Vakare išeidavo į miestą, trauk
davo gatve, stebėdamas rūmus ir 
nesuprasdamas, kodėl didikai ne
brangina aukso, o stato šiuos na
mus. Prie pilies tilto, kur stovėda
vo sargybos, žvelgdavo į katedrą, 
į besibūriuojančias elgetas, į aukš
tus dvasininkus ir užkalbindavo 
kareivius, teiraudamasis ar niekur 
dar mieste negirdėti plėšimų. Ta
čiau jokia negera sargybų žinia 
nesudrumsdavo pirklio ramybės. 
Patenkintas grįždavo atgal ir pa
siekdavo Trakų vartus. Ten dar 
kelis kartus pakartodavo sargy
bom, kad jos mažiau loštų kauliu
kais, nelepintų mergaičių ir aty- 
džiau stebėtų, kad joks piktadaris 
neįeitų į miestą.

Grįždamas į namus, plačiai lenkė 
vienuolius, kad nepaprašytų aukų 
vienuolynams ir statomoms bažny
čioms.

Nykios ir liūdnos buvo mano 
dienos. Mačiau pro aksomo plyše
lius žmones, bet nebuvau jų tarpe

LARbPK SĄJUNGOS

Pranešimas
1. Visų vakarų Vokietijos sričių ci

vilinės valdžios parlamentuose yra 
priimti „Wiedergutmachungs — skri
audos atitaisymo" Įstatymai, kurie 
pateikti atatinkamoms karinės val
džios įstaigoms patvirtinti. Tokiu bū
du yra numatyta dėl rasinių, religinių 
ar politinių priežaščiū persekiotų ir 
kacetuose žuvusiųjų šeimoms bei in
validams mokėti rentą, o kalėjusiems 
už kiekvieną kalėjime ar KZ išbūtą 
mėnesį mokėti po 150,— DM. Pusę tos 
sumos numatyta išmokėti tuojau, o 
antrąją pusę atlygins vertybės popie
riais.

Ryšium su minėtu įstatymu LRbPK 
S-gos C. Valdyba yra gavusi visas in
formacijas ir išspausdino atitinkamas 
instrukcijas, kurios išsiunčiamos na
riams. Asmenys, pakeitę gyvenamas 
vietas (liečia ir emigravusius!), tuojau 
prašomi pranešti savo adresus Jonui 
Rimašauskui, (22c) Bonn a. Rh., Molt- 
kestr. 3 (Brit. Zone).

2. Asmenys, norintieji emigruoti į 
JAV ir neturį jokių darbo bei butų 
garantijų, kreipiasi į BALF Įstaigą 
(13b) MUnchen, Rauchstr. 20, nes BALF 
yra numatęs gauti tam tikrą sutarčių 
skaičių žemės ar namų ruošos dar
bams.

Siunčiant pareiškimus suteikti šias 
žinias: 1. Ar sutinka vykti į Maryland 
valstiją žemės ūkio ar namų ruošos 
darbams, 2. pavardė ir vardas, 3. gi
mimo data, 4. šeimos narių vardai, 
amžius ir giminystės ryšys su šeimos 
galva, 5. DP Identity Card. No., 
6. adresas. Pareiškime pažymėti, kad 
yra LARbPK S-gos narys. Apie tokio 
pareiškimo pasiuntimą tuojaus pra
nešti Jonui Rimašauskui.

3. Daugumas LARbPK S-gos narių 
jau išvykę į užjūrius. Taip pat ir 3 C. 
Valdybos nariai jau J. A. Valstybėse. 
Centro Valdyba kovo mėn. įvykusia
me pasėdyje yra padariusi nutarimą: 
„Su laiku, kada absoliutė C. Valdy
bos narių dauguma rasis JAV, visa 
Sąjungos C. Valdyba perkeliama te
nai. o Vokietijoje tepaliekamas jos 
Generalinis Įgaliotinis“. Numatoma, 
kad artimiausiu laiku ir ketvirtasis 
Centro Valdybos narys išvyks Į JAV, 
tada įsigalios ir minėtas Valdybos 
nutarimas.

4. Visi jau emigravę ar emigruoti 
pasiruošę S-gos nariai tepraneša savo 
adresus Jonui Rimašauskui.

Centro Valdyba

Išvykstantiems ar jau išvykusiems 
LSS nariams LSS Tarybos Pir- 
mija skelbia šias informacijas:

1. Visi išvykstą vadovai-ės ir skau- 
tai-ės apie savo išvykimą (kur ir 
kada išvyksta, koks bus adresas ir 
p.) praneša savo tiesiogiai vadovy
bei ir atitinkamai (Skaučių Seserijos 
ar Skautų Brolijos) Vadijai; o visų 
laipsnių skautininkai-ės ir LSS Va
dovybės organų nariai turi būtinai 
dar pranešti ir LSS Tarybos Pirmi- 
jai. Jei išvykstąs savo būsimo nuola
tinio adreso dar nežino, prašoma 
nuvykus, kaip galima greičiau, jį 
pranešti.

2. Išvykstą ar išvykę LSS nariai, 
kad kituose kraštuose galėtų būti 
pripažinti skautais-ėmis, turi turėti 
galiojančius centrinių LSS Vadovy
bės organų išduotus liudijimus bei 
rekomendacijas.

3. Nuvykę į kitus kraštus LSS na
riai turi stengtis tuoj pat susisiekti 
su kitais ten esančiais mūsų vado- 
vais-ėmis bei skautais-ėmis, užsire
gistruoti atitinkamo LSS rajono va- 
dijoje ir palaikyti ryšius su LSS Va
dovybės organais.

4. Skautininkai-ės ir kiti vado
vai-ės, nuvykę kitur, turi burti lie=- 
tuvius skautus-es ir jiems visaip pa
dėti išlaikyti lietuvišką skautavimo 
dvasią.

5. Skautininkai ir skautininkės pra
šomi susiburti į LSS skautininkų ra
moves.

6. Jei vietoje, į <kurią nuvyksta 
LSS narių, dar nėra sudarytos, pa
tvirtintos ar paskirtos lietuvių skautų 
ir skaučių vadovybės, visi toje vie
toje vadai-ės, žiūrėdami vietos są
lygų, gali sudaryti -laikinąsias vieti
nes vadovybes lietuviškajai skauty-

bei išlaikyti; tos vadovybės subordi
nuojamos LSS disciplinai ir jos turi 
būti tuoj pat pristatytos LSS Tary
bos Pirmijai ar ir kitam statutiniam 
LSS organui.

7. Apie jau išvykusius vadovus-es 
ir skautus-es turi pranešti (kaip aukš
čiau — 1 — nurodyta) buvę jų va
dai-ės ar kiti LSS nariai, turintieji 
atitinkamų žinių,

8. LSS Vadovybė iš savo pusės 
stengsis palaikyti nuolatinį kontaktą 
su išvykusiais, jiems siuntinėti infor
macijų, spaudos ir t. t.

9. Tuntininkai-ės, vietininkai-ės ir 
vienetų vadovai-ovės šiuo reikalu 
painformuoti visus savo skautus-es.

LSS Tarybos Pirmija

GALIMA PERSIŲSTI PINIGUS 
IŠ ANGLIJOS

Ikšiol iš Anglijos Vokietijon 
buvo galima persiųsti tiktai pa- 
kietus su normuotomis prekėmis 
ir kitais daiktais. Dabar Angli
jos valstybinis bankas (Bank of 
England) praneša, kad galima 
persiųsti ir pinigus. Tai leidžia
ma daryti, jei reikia persikelti 
kiton valstybėn arba į domini
jas. Tačiau leidžiamos piniginės 
perlaidos ir kitu atveju, pvz., 
šeimos nariams Vokietijoje, va
karų zonose. Tuomet anglų sva
rus iškeičią vokiečių valiuton ir 
nukreipia į Bank Deutscher Lan
der, kuris per kitą atitinkamą 
banką pinigus išmoka adresatui. 
Persiunčiamoji suma turi atitikti 
siuntėjo pajamas, pvz., jei EVW 
per savaitę uždirba 5 svarus, jam 
leidžiama savo šeimai persiųsti 
1—2 svarus per savaitę. (LLV^SB)

kas, Leonas Baziliauskas, Vytautas 
Sakalauskas, Algis Žalnieriūnas, 
Vytautas Lesiūnas ir Kęstutis 
Stankevičius.

Reikia pasakyti, lietuviai krep
šininkai labai gražiai užsirekomen
davo vietinių tarpe ir turi nemaža 
simpatijų. Svarbiausia — žaidimo 
metu taktingas sportinis elgesys. 
Nerėkavo, nesibarė ir nesikalbėjo. 
Žaidė tikrai džentelmeniškai, bet 
ir energingai, kas patiko vietiniams 
sporto mėgėjams.

Vietiniai krepšininkai žaidė prie
šingai, tarsi galvų ir nervų būtų 
netekę: žiauriai ir nepaisė spor
tinio mandagumo. Aikštės teisėjai 
žymiai palaikė vietinius, nes no
rėta, kad žūt būt lietuviai pralai
mėtų nors vienerias rungtynes.

Žaidžiant paskutines rungtynes 
Viejitos dėjo ypatingų pastangų 
laimėti, panaudodami boksą ir 
stumdymąsi. Krepšininkui A. Šul
cui nuplėšė nuo krūtinės lietuviš
ką trispalvę net su gabalu balti
nių. Aikštės teisėjas į tai reagavo 
kaip į paprastą ginčą,. Bet visai ki
taip į- tai atsiliepė sporto repor
teriai, ir rytojaus dienos vietinė 
ir sostinės spauda puikiai įvertino 
lietuvius krepšininkus, pažymėda
ma, kad ir panaudojus prieš lietu
vius boksą ir imtynes, vistiek lie
tuviai „B"klasės turnyrą laimėjo ir 
tapo Estado Carabobo „B" klasės 
meisteriu. Aplamai, apie vietos 
krepšininkus reikia pasakyti, kad 
jiems žymiai trūksta sportinės kul
tūros ir drausmės. Nebent mūsų 
europiečiai galės jiems šiame rei
kale padėti. Kad jie būtų blogi 
krepšininkai, negali sakyti, bet jų 
žaidimo technika yra per daug 
žiauri. Rungtynių metu, žaidžiant

ir niekuo jiems nepadėjau. Girdė- lių skatikų!

jau lik nuolatinius barnius namuo
se, vaikų^ verksmus ir naktimis vis 
tas pačias maldas.

Kas kartą labiau besišviečiant 
aksomui, atėjo maža viltis — pa
bėgti. Juk nebuvau kietai mūre už
darytas. Vieną kartą — galvojau, 
— pragraušiu maišelio sienas ir 
niekieno nepastebėtas paspruksiu. 
Juk aš negaliu čia visą laiką lin
dėti, kai manęs laukia žmonės!

Bet, mano laimei, aš greičiau išė
jau į laisvę, negu buvau manęs. 
Pasirodo, kad pirklys nemokėdavo 
miestui mokesčių. Vieną dieną atė
jo pas jį kareiviai ir nusivedė į 
miesto rotušę.

Už didelio ąžuolinio stalo sėdėjo 
ilgais ūsais ir nuskusta galva po
nas. Jis dėvėjo ilgą drabužį ir rau
doną apsiaustą. Pirklys puolė 
kniūpščias prieš jį, sudaužė kelis 
kartus kakta į žemę ir pradėjo 
skųstis, kad esąs labai neturtin
gas, negalįs nei savo vaikų išmai
tinti.

Aš juokiausi iš šitokio pirklio 
nusižeminio. Joja ant aukso maiše
lio, o išmaldos prašo. Vienas pats 
galėtų pasamdyti visą pulką ka
riuomenės, o miestui nesumoka ke-

Už stalo sėdėjęs ponas buvo 
Vilniaus vaivada. Jis trenkė kum
ščiu į stalą ir užgriaudė:

— Šykštuoli! Greit auksu pas
pringsi ir vis neturėsi! Kapą ryk
ščių! Tada pakalbėsimi

Kareiviai čiupo jį ir kai plėšė- 
nuo žemės, nutvėrė maišelį, kuria
me lindėjau, ir jį nutraukė.

Nudžiugau. Pasijudinau, kritau 
ant žemės ir garsiai suskambėjau. 
Pirklys puolė vėl kniūpščias, gau
dė mane rankomis ir dejavo. Aš 
skriejau tofyn, kad manęs nepa
siektų. Mačiau jo paraudusias 
akis, girdėjau jo pilną nevilties 
balsą ir juokiausi.

Mane pačiupo kareiviai.
— O, auksinas! Štai tariamasis 

elgeta!
Jie padėjo pinigą ant stalo ir 

pradėjo pirklį mušti, klausdami, 
kur kiti pinigai.

Vaivada liepė kareiviams iškrės
ti visą pirklio butą ir krautuvę ir, 
jei nesumokės, atimti visas pre
kes.

Kareiviai išsivedė mano rau-* 
danti poną. Nežinau, ar pirklys 
pats sumokėjo, ar kareiviai rykš-
tėm pasiėmė, kas jiems reikėjo,

bet greit jie grįžo ir parnešė ne
„A'klasės komandoms, buvo priei-

mažai pinigų. Klausinėjau jų, kaip aikštės
ten buvo, bet jie buvo tokie pat 
mieguisti ir tylūs. Patekę į dėžę, 
kuri stovėjo pasienyje, ramiausiai 
užsnūdo. Kalbinau juos, klausinė
jau, kas mūsų laukia. Aš vaizda
vausi šviesų gyvenimą, nes buvo
me išėję iš kalėjimo.

— Visai nesvarbu, kas mūsų lau
kia, — atsakė man olandų gulde
nas. — Tu esi jaunas ir nieko <p.e- 
supranti apie gyvenimą. Jis visur 
ir visada vienodas. Nėra nei gerų, 
nei blogų žmonių. Jie yra tik žmo
nės.

— Bičiuli, mes esame ištrūkę iš 
tos tamsos ir dabar turime eiti ir 
gera daryti.

— Gera ... Juokingas tu. Žmo
nėms nieko nereikia daryti, nes jie 
yra žmonės, kurie daro viską kar
tu: ir gera ir bloga. Jei galėtume 
ką nors gero padaryti šunims ar 
arkliams, būtų kas kita. O dabar 
— prisnūskim, bus geriau.

Jie visi nutilo čežėją. Aš vienas 
svajojau, kur keliausiu, ar taip 
galvodamas olandukas yra teisus?

ta net iki muštynių ir apstumdytas 
teisėjas. Įnirtusi publika 

pradėjo rėkti nežmoniškais balsais 
ir kaukti atsineštomis nuo dvira
čių birbynėmis. Iš publikos girdėta 
rėkiant: „Pasimokykite iš lietuvių! 
Asilai!"

Lietuviams, laimėjus turnyrą, įtei
kiama laimėjimo taurė ir jie kvie
čiami į „A"klasės komandų skai
čių. Vytautas Sakalas

(Bus daugiau)

a DIDŽIAUSIA PASAULYJE 
ŽVAKĖ

Neseniai buvo nuliedinta Ve
necijoje žvakė 280 m. aukščio. Ji 
sveria 500 kg ir galinti žibėti 
50.000 valandų. Šita milžiniškoji 
žvakė bus pastatyta vienoje Ve
necijos bažnyčioje.

VIENUOLIAI STEIGIA VIEŠ
BUTĮ HIMALAJUOSE

Po to, kai St. Bernardo sritis 
aprūpinta geležinkeliu ir moder
niais keliais ir pakankamai saugi, 
vienuoliai dabar yra pasiryžę įs
teigti panašų viešbutį Himąjajuo-
se netoli kinų Burmos sienų.
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Profesines galimybės'
J. A. Valstybėse Lukstautiue lietuviu įmuesija BoUmigms patvese

Daugelis į JAV nuvykusių DP, 
neatsižvelgiant į jų profesijas, 
dirba paprasto darbininko darbą 
fabrikuose. Tačiau ir inžinierius, 
ir gydytojas, ir mokytojas tikisi 
kada nors gauti darbo savoj pro
fesijoj. Žinoma, tai* pareis nuo 
daugelio priežasčių (gal svar
biausia tai anglų kalbos mokėji
mas). Tačiau tai pareis ir nuo 
pačios profesijos, nes kai kurių 
profesijų žmonių JAV yra per
teklius, o kai kurių — trūksta. 
JAV katalikų dienraštis „Drau
gas“ apie darbo sąlygas atskirose 
profesijose rašo:

Gydytojų dar vis nepakanka
mas skaičius: numatoma, kad 
per daugelį metų tas trūkumas 
galės būti jaučiamas. Kasmet 
Amerikoje miršta ar pasitraukia 
iš darbo apie, 4,000 daktarų, gi 
baigia naujų — apie 5,600; prie
auglis nėra taip labai didelis, ir

ĮSPŪDINGAS J. E. VYSK. BRIZGI O APSILANKYMAS

J. E. vysk. Brizgys, kuris JAV 
episkopato pakviestas lanko lie
tuvių parapijas Amerikoje, jau 
vizitavo per 100 parapijų. Gegu
žės 1—8 d. ganytojas buvo ap
sistojęs Baltimorėje ir Sv. Alfon
so lietuvių parapijoje vedė misi
jas. Baltimoriečiai tuo didžiuo
jasi, nes labai retai pasitaiko, kad 
pats vyskupas vadovautų 'misi
joms. Amerikoje vargu tai kada 
yra buvę. Misijų dienos ir kitos 
iškilmės tą savaitę buvo tikra 
religinio ir tautinio atsinaujini
mo šventė. Gyvais pavydžiais iš 
nacių ir bolševikų okupacijų vys
kupas nušvietė Lietuvos kančias 
ir išreiškė įsitikinimą, kad savo 
kančiomis Lietuva dalyvauja 
Kristaus atpirkimo darbe. Lietu
vių kankinių kraujas prisidės prie

(Mūsų korespondento pranešimas)

Rusijos atsivertimo ir pačiai Lie
tuvai atneš garbės, nes gal neto
li tas laikas, kai lietuviai kan
kiniai pasauliui bus paskelbti 
šventaisiais. Lietuva nežus, nes 
pasaulio istorijoj nėra atsitikimo, 
kad tauta būtų išžudyta. Atvirkš
čiai, kankinama tauta susigriebia 
naujam atgimimui. Tauta žūsta, 
kai nustoja noro gyventi, kad ji 
pati atsisako savo tautiškumo. 
Su kankinama tauta visiems rei
kia jungtis maldoje. Vyskupas 
savo vizitacijose nemaža dėme
sio skiria ir tremtinių reika
lams.

Nepaprastai įspūdingos) buvo 
pirmojo gegužės sekmadienio 
vyskupo laikytos pamaldos, per 
kurias apie 25 lietuvių vaikučiai

iš vyskupo rankų priėmė Sv. Ko
muniją. Antrąjį sekmadienį buvo 
minima Motinos Diena. Ganyto
jas atlaikė pamaldas, pasakė ati
tinkamą pamokslą. Beveik visi 
dalyvavusieji pamaldose priėmė 
Sv. Komuniją. Tą dieną po pietų 
milijoninio Baltimorės miesto gat
vėse išėjo tūkstantinė lietuvių 
procesija Dievo Motinos vainika
vimo garbei. Mokyklos vaikučiai, 
karo dalyvių motinos, Sv. Vardo 
D-jos vyrai ir kiti susirikiavę 
parapijiečiai, gražiam ore sudarė 
pasigėrėtiną koloną...

Kadangi vyskupas Amerikoje 
yra tik vizitui, tai turi tik lai
kiną vizą, kurią jis gavo prail
ginti dar 2 mėnesius. Po poros 
mėn. ganytojas žada grįžti Vo
kietijon. J. S.

daktarams ateitis žada geras są
lygas.

Dentistams — dar geresnė atei
tis. Kasmet „išeina iš apyvartos“ 
apie 1,700—1,900 dertftistų, gi 
krašte esančias 40 dentisterijos 
mokyklų baigia tik keletas šim
tų daugiau, todėl pasukančių į

Miša, soliteris ir kolchozai
Apie ką nerašo Lietuvos rašytojai. — Miša tai ne Mykolas. — Kaip ugdomas snobizmas S. Sąjun

gos Literatūriniame Institute. — Stalino premija apdovanotas škotų piemuo

dentisteriją laukia graži ateitis.

Advokatų Amerikoje yra apie 
ketvirtadalį milijono. Beveik vi
sos vietos jau užimtos, ir nau
jiems nėra tiek daug galimybių, 
kaip medikams, nes ir studijuo
jančių — perpildytos mokyklos. 
Geresnės perspektyvos tiems, 
kurie specializuojasi, paimdami 
mokesčių, patentų, administraci
nę ar tarptautinę teisę savo pag
rindine šaka.

Inžinierių žymiai didesnis pa
reikalavimas, negu jų yra, tačiau 
jų daug ir studijuoja, todėl kon
kurencija bus nemaža. Kai ku
rie inžinieriai, kaip aeronautikos, 
jau dabar sunkiau begauna dar
bą. USA turi apie 300,000 inži
nierių. Tiems, kurie baigę ben
druosius inžinerijos mokslus dar 
įstengs siekti aukštesnio laips
nio (magistro ir pan.), žymiai 
šviesesnės viltys.

Mokytojų Amerika turi dau
giau kaip milijoną, ir laisvų vie
tų vis dar yra; mokytojų atly
ginimas gerėja. Manoma, kad pa
reikalavimas mokytojų į pradžios 
mokyklas ir vaikų darželius per 
ejlę metų bus žymiai didesnis, 
kaip į aukštesnes mokyklas ir 
kolegijas.

Gailestingųjų seselių-slaugių 
Amerikoje yra apie 300,000. Dar 
jų trūksta apie 40—60,000. Pa
reikalavimas vis auga ir joms 
ateities perspektyvos geros, nes 
daugelis iš jų bevelija ištekėti 
ir atsidėti šeimos gyvenimui, 
kaip pasilikti savo profesijoje; 
todėl laisvų vietų vis yra.

Vaistininkams, architektams, 
veterinarams, chemikams, fizi
kams, biologams ir kitiems moks
lininkams dar vis yra didelių 
galimybių, tačiau konkurencija 
jų tarpe vis didėja; žmonėms su 
aukštesniu išsilavinimu, su laips
niais — žymiai didesnės galimy
bės.

Sekretorių, stenografių, maši- 
nininkių Amerikoje yra apie du 
milijonai; jų pareikalavimas 
auga ir, kol verslai bus dabarti
nėj aukštumoj, darbų šiose srr- 
tyse bus apsčiai.

Apdraudos agentų pareikalavi
mas taipgi gana platus. Atrodo, 
kad geri laikai užsitęs ir žmo
nės apdrauda domėsis.

Ūkiuose tebėra didelės galimy
bės. Tik dabar USA žemės ūkis 
labai stipriai pasinešęs mechani
zacijos kryptimi, todėl reikia pla
taus žinojimo, gero apsiskaičia
vimo ir apsčiai kapitalo.

Lietuvos Komunistų Partijos 
šeštajame suvažiavime, kuris 
įvyko Vilniuje vasario 16 d., gen. 
sekretorius A. Sniečkus šitaip 
charakterizavo literatūros būklę 
Lietuvoje:

„Esminiai trūkumai literatūroj: 
nėra knygų apie kolchozų gyve
nimą meniniais vaizdais, nepa
kankamai demaskuojama bur
žuazija ir katalikų dvasininkijos 
reakcingumas. Apleista vaikų 
literatūra. Jau Lietuvos CK pen
kioliktasis suvažiavimas buvo 
nurodęs šiuos trūkumus ...“

Kompartijos sekretorius, pildy
damas kominformo įsakymą, 
bendra tvarka nurodo gaires. Dėl 
to galime padaryti išvadą, jog 
Lietuvoje dar užsilikę rašytojai 
(Ant. Miškinis, girdėti, jau pate
ko į nemalonę!), gelbėdami savo 
kailį, turės giedoti .ditirambus 
„kolchozinei kūrybai“, turės nie
kinti kataliką kunigą ir ieškoti 
su žvake rankoje „buržuazijos“

Tarybinės literatūros tendencijos
Sov. Rusijoje pastaruoju metu 

literatūrai parinktas būdingas 
šūkis: „Prieš kosmopolitizmą ir 
formalizmą!“

Apie tą patį kosmopolitizmą 
jau minėtame pranešime kalbėjo 
ir A. Sniečkus. Jis pasakė: „Vie
na iš senų idėjų yra kosmopoli
tizmas, kurį platina angloame- 
rikoniški imperialistai, palaiko-
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mi dešiniųjų socialistų. Jis yra 
svetimas marksizmui-leninizmui. 
Kosmopolitizmo esama ir mūsų 
respublikoj, bet Lietuvos CK 
kosmopolitizmui neskyrė reikia
mo dėmesio“.

Tokiu būdu literatūra Sov. Są
jungoje turi būti įkinkyta į šo
vinizmo, slavų-bolševikų rasizmo 
ir imperializmo propagandos tar
nybą. Rašytojas negali palaikyti 
„kosmopolitizmo“: jis neturi tei
sės išryškinti bendrų visiems 
žmonėms savybių savo herojuje, 
nes komunistų Miša jokiu būdu 
nelygintinas su vakarų Mykolu. 
Logiškai visai suprantama ta ko
va, kuri Sov. Sąjungoje vedama 
prieš bendrai žmogiškųjų bei in
dividualių jausmų (liūdesio, ilge
sio, susisvajojimo, skausmo ...) 
vaizdavimą literatūroje.

Žmonės be veidų
Savaime suprantama, jog žmo

gus, tramdąs bet kokius jausmus, 
netenka savo individualumo ir 
jo nė nepalyginsime su, sakysim, 
V. Krėvės Šarūnu. Toks žmogus, 
įvesdintas į tarybinę literatūrą, 
atrodo manekenu arba lėle, šoki
nėjančia pagal režisieriaus norą.

Šitą nužmoginimą pastebėjo ir 
sovietų literatūros kritikai. Savu 
metu „Literatūros laikraštyje“

Danina^ taip charakterizavo so
vietų literatūrą:

„Visur tas pats vaizdas: žmo
gus be veido, žmogus pažymėtas 
tiktai šablonine savo profesijos, 
savo išorinio veikimo, savo gyve
nimo aktualiais įvykiais emble
ma“.

Sovietų „liaudis“ tik dabar 
pastebėjo Danino nukrypimą nuo 
partinės linijos ir, išvadinusi kos
mopolitų, estetų, lyrikų — sub- 
jektyvistų dvasios tėvu, nukrei
pė į jį sunkiausius ginklus. Pa
sirodo, Daninas kaltas, kad eilė 
jaunųjų poetų nuėjo „klaidžiais“ 
individualizmo keliais, nes:

„Kosmopolitas Daninas reika
lavo iš rašytojų, kad savo kūri
niuose vaizduotų „sąmonės kon
fliktą“, dualizmą, sovietų pilie
čio moralinio mažavertingumo 
pajautimą ...“ (Pravda, 1949 m. 
vasario 16 d.).

„Sovietų kritikas Gribačev, 
skaitydamas Aliger „Tavo per
galę“, pastebėjo, jog toje poemoje 
ryšku ne tik Danino reikalavi
mas „būtinai užlaikyti individua
lų veidą“, bet ir genialaus Žda- 
novo pasmerktos Achmatovos 
įtaka, nes Aliger „nemato laimės 
tarybinėje realybėje“.

Stiprių priekaištų susilaukia ir 
Antokolski, poetas ir Rašytojų 
Sąjungos Literatūrinio Instituto 
dėstytojas. Pasak Pravdos, Anto
kolski „ugdė snobizmą, dėstė

jauniems poetams buržuazines, 
svetimas pažiūras į poeziją. Štai 
pavyzdys, kokias temas duodavo 
jiems Antokolski: sonetas apie 
„nemigą“, prancūzų baladė 
„Chlestakovo“ sonetas ... Dau
gelis eilėraščių greičiau prime
na vertimus užsieniečių, beveik 
nesurišti su rusų tautos poetine 
kultūra. Kosmopolitizmas, forma
lizmas, estetizmas trukdo mūsų 
literatūros tarpimą“.

Skotų piemuo — herojus
Kad dar geriau išryškėtų tary

binės literatūros tendencijos, 
stabtelkime prie Stalino premija 
apdovanotos Nikalojaus Bažan 
poemos „Įspūdžiai iš Anglijos“.

Kas toje poemoje ypatinga? Ir 
nieko, ir šis tas. Poemoje yra 
aprašomas škotų gyvenimas. Pa
grindinis veikėjas yra škotų pie
muo (?), kuris įsitikina, kad „ke
lią į laimę uždaro jam įrašas, 
saugojąs lordo griuvėsius: „Pri
vate!“

Labai būdingas sakinys ir dar 
būdingesnis jo autoriaus įverti
nimas. O gal tas sakinys pasako 
tą patį, ką ir sovietų gyvenimo 
žinovas Mikolaj Basseches para
šė šveicarų „Die Weltwoche“ ... 
Palyginkim:

„Atrodo, kad per Sovietų Są
jungą eina nusikaltimų banga ... 
Sovietų laikais vagystės vis la
biau plito. Jei kas paliko kokioje 
viešoje vietoje, pvz. koridoriuje 
arba prie durų, neapsaugotą 
elektros lemputę, gali būti tikras, 
kad ji neapasiliks ten ilgiau, nei 
keletą valandų. Sunkvežimiai ne 
tik vagiami, bet iššriubuojama iš 
jų visa, kas tik galima atšriu- 
buoti, jei tik jie kelioms minu
tėms paliekami be apsaugos, 
voje, kad, pvz., gyvenamų namų 
koridoriuose elektros lemputės 
saugomos lydintos geležies stipriu 
tinkleliu. Apie trisdešimtus me
tus Maskvoje pasireiškė baisus 
banditizmas. Praeivių apiplėši
mas buvo normalus reiškinys. 
Sistemingai buvo apiplėšiami 
taksiukų šoferiai. Rašąs šiuos 
žodžius pats du ar tris kartus 
matė šalčiausią žiemą bėgančius 
basus, žmones vienais baltiniais 
svarbiąja Gorkio gatve...“

Dabar galima grįžti prie užrašo 
„Private!“ ir i įsivaizduoti, kad 
tas užrašas tikrai uždaro kelią į 
laimę žmogui be individualybės, 
be savito veido.

Šiaip ar taip, sovietų literatū
roje norima matyti užuitais vei
dais, bereikšmiu žvilgsniu žmo
nes, kuriems svetimi individualūs 
pergyvenimai. Bet tai ir logiška: 
kur nėra individualios laisvės, 
ten negali būti nei individualaus 
džiaugsmo, nei liūdesio — viskas 
yra sukolchozinta ...

(2) Paulius Jurkus rankos į mane, o aš jiems kuž- jo žmonai, kad sienoje slepiasi di-

VIENO AUKSINO ISTORIJA
Pirklys įsižiūrėjo į mane. Jani 

nusišypsojau, ir jis paėmė mane 
tarp pirštų.

— Skaistusis mano aukse, tu toks 
taurus ir galingas! Tu mano tvir
tybė ir išmintis!

— Kas man saulės spinduliai 
prieš tavo švytėjimą, kas dainos 
prieš tavo skambumą?! Negarbiną 
tavęs, kuris neturi išminties. Pa
laidūnai, niekšai iš tavęs tyčiojasi 
ir tave žeidžia. Tik pas mane tu 
radai saugią vietelę, nes tave la
biausiai myliu. Žėrėk, žibėk tu, 
mano aukse ...

Pirklys glaudė mane prie savęs 
ir visas drebėjo. Drebėjau ir aš iš 
džiaugsmo. Jis myli mane! Myli! 
Su tuo žmogumi susidraugausiu ir 
eisiu, darydamas gera.

Kai atsidūriau maišelyje, gul
denas manęs paklausė:

— Na, kaip, patiko? f
— Žinoma! Toks geras žmogus!

Aš laukiau dienos, kada mane 
išsiims iš maišelio ir nešis į žmo
nes. Tačiau per visą dieną lindė
jau urve ir tik naktį vėl atsidūriau 
ant st^lo.

Pirklys vėl meldėsi, kartojo tuos 
pačius žodžius. Buvau nustebęs, 
kodėl neduoda jokio darbo, kodėl 
aš ir mano draugai taip gulime be 
naudos. Norėjau pasiklausti gul
deno, bet pirklys išsitraukė iš 
kišenės mažą aksominį maišelį ir 
mane įdėjo į jį.

— Dabar aš ramus, — kalbėjo 
pirklys, mane kabindamas ant kak
lo, — mano šventasis su manim!

Vėl viską paslėpė sienoje ir išė
jo. Džiaugiausi, kad mane pasiėmė. 
Dabar pradėsiu gera daryti.

Rytmetį pro mažas aksomo sky
lutes pamačiau skurdžius pirklio 
kambarius, išbalusius vaikus ir su
vargusią jo žmoną. Štai, išsirisiu iš

dėsiu:
— Bėkite su manim į miestą ir 

parsinešite duonos, medaus ir 
sūrio.

deli turtai, bet pirklys įėjo į krau
tuvę ir užsidarė duris, kad negir
dėtų vaikų verksmo.

Per dieną pirklys prekiavo. Vėl
Pirklys vaikščiojo susirūpinęs po 

kambarius ir kalbėjo:
— Ir atėjo laikai, gyventi nebe

galima.
— Pastatytum žvakę prie Anta

kalnio Nazarėno, gal Dievas šven
tosios ’ Dvasios atsiųstų.

— Man šventosios Dvasios? — 
stebėjosi vyras žmona. — Tau rei
kia jos, o ne man. Tik pinigų ir 
pinigų! Gyventi nebegalima. Kiek 
priviso pirklių iš svetimų žemių. 
Pilnos Odininkų ir Stiklių gatvės. 
Paskutinį pusskatikį išplėšia pra
keiktas vaivada. O jum — tuoj dra
bužių, tuoj valgyti reikia. Paba
dautume!, gal ir būtų galima kaip 
nors gyventi, — bambėdamas jis 
suko į krautuvę.

-Vaikai subėgę prašė jo, kad 
duotų pinigų mamytei, bet jis nu
stūmė juos ir išėjo.

Aš išsigandęs drebėjau. Kodėl 
jis neatidavė manęs? Jei mane no-

uždirbo pinigų, vėl juos supylė į 
maišelį ir vidurnaktį jiems meldė
si. Savo slapčiausius troškimus — 
surinkti ko daugiausia aukso — jis 
pasakojo man ir mano draugams.

Ir jei mokėčiau pakartoti visa 
tai, ką esu ten girdėjęs, mano žo
džiai būtų baisūs, jie užrūstintų 
Dievą ir tyras žmonių širdis.

Aš dabar supratau, kad olandu- 
kas buvo teisus, kalbėdamas, jog 
nepažįstu žmonių. Mano šeiminin
kas buvo ne toks, kokį aš įsivaiz
davau.

Gerai paprekiavęs, jis popiečiais 
išeidavo į rinką, kur stambieji 
pirkliai laikė išdėstę savo prekes. 
Dideli brangių medžiagų rietimai 
viliojo praeivio akis, o pirkliai, 
sėdėdami už stalų, gyrė savo me
džiagas. Tada senis, tarsi pirkda
mas, plačiai išsukdavo kiekvieną 
rietimą ir niekieno nepastebėtas 
pabarstydavo miltelių, kurie suės-

— Matau, tu jaunas ir nepatyręs, savo šiltos gūžtelės, per naktį ra- ri dar pasilaikyti, tai kodėl neatri- davo gelumbes ir kilimus. Po to
Pagyvensi, pamatysi, — jis nusi- miai miegojęs, ir bėgsiu pas tuos šo maišelio ir nepabėrė jiems pini- pats susukdavo rietimus ir nupeik- 
suko nuo manęs ir užmigo. vaikus, — pagalvojau. Išsities jų gų? Norėjau sukuždėti vaikams ir davo prekes., kad ilgai netversian-
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Pasibaigė JT trecioji sesija
Flushing Meadows. Gegužės 

18 d. JT trečiojo visumos suva
žiavimo pirmininkas, Australijos 
užsienių reik. min. Dr. Herbert 
Evattas, uždarydamas suvažia
vimą, pareiškė, jog JT tol kovos 
už taiką, kol ji bus įgyvendinta. 
Nuo paskutinio JT visumos suva
žiavimo Paryžiuje iki dabar JTO 
darbe matyti aiški pažanga. Sa
vo baigiamajame žodyje Dr. H. 
Evatt užsiminė ir apie Atlanto 
paktą, pareikšdamas, jog tai nėra 
JT pakaitalas, tačiau thikos įran
kis. JT kaip ir anksčiau yra 
aukščiausias pasaulio taikos ir 
ūkinio bei socialinio tesingumo 
tarptautinis organas.

JT visumos suvažiavimo už
darymo proga kalbėjo ir gen. se
kretorius Trygve Lie, kuris, pa
lyginęs pasaulinę padėtį prieš 
suvažiavimą su dabartine, pa
brėžė, jog pasaulio taikos krypti
mi padarytas didelis žingsnis. 
Baigdamas Trygve Lie pareiškė 
viltį, jog keturiems didiesiems 
užs. reik, ministeriams ateinan
čioje konferencijoje gal pasiseks 
išspręsti Vokietijos klausimą. Ta
čiau pasaulis neturįs laukti ste
buklo. Reikią turėti kantrybės, 
nes galį atsirasti naujų sunkumų. 
Tačiau reikią turėti ir vilties, 
jog ligi ketvirto JT suvažiavimo 
pradžios didžiosios valstybės vėl 
bus padariusios sunkiųjų 
blemų sprendime pažangą.

m., kai sovietai lygiai tais pa
čiais žodžiais puolė Angliją ir 
Prancūziją, kaltindami jas im
perialistinio karo ruošimu. Kaip 
žinoma, tuomet sovietai buvo 
užėmę provokišką poziciją. Šian
dien prieš devynerius metus,* — 
kalbėjo Roberts toliau, — nacių 
armijos peržygiavo Olandiją ir 
Belgijos vyriausybę privertė pa
sitraukti į Ostende. Tą pačią 
dieną Rusijos komunistų orga
nas apkaltino Angliją ir Prancū
ziją, kurios esą dėl imperialis
tinių tikslų įstūmusios dvi vals
tybes į karą ir pasveikino nacius 
pergalės proga“.

Toliau komentatorius pareiškė, 
jog aštuonias dienas prieš Olan
dijos ir Belgijos užpuolimą Mo
lotovas per Vokietijos pasiuntinį 
Maskvoj pareiškęs pasitenkinimą 
ir pritarimą nacių veiksmams. 

‘Tačiau „Pravda“ to neskelbė tol, 
kol pergalė Prancūzijoje nebuvo 
garantuota. „Puolimai, kurie 
tuomet buvo nukreipti prieš ang
liškus ir prancūziškus „impe
rialistus“, - sako Roberts, - yra 
tarsi įžanga į dabartinius JAV 
kaltinimus dėl Atlanto pakto 
sukūrimo.

Dr. Ricardo Triumpf, kurio ra
šiniai dažnai pasirodo Pietų Ame
rikos spaudoj, dideliame Monte
video (Urugvajuj) dienrašty „EI 
Bien Publico“ (katalikų) per 19 
atkarpų paleido reportažą „Aš 
mačiau raudonąjį rojų“. Redak
cija pastebi, jog autorius dėl 
ypatingų priežasčių prisidengęs 
slapyvarde. Dr. Triumpf pasisako 
sovietinę tikrovę pamatęs Balti
jos kraštuose, 
diją jis šiame 
atskleisdamas 
vietinio teroro

apie kurių trage- 
reportaže ir rašo, 
visą nuogąją so- 
tikrovę.

Tas pats „EI Bien Publico“ 
žymioj vietoj įsidėjo žinomo lie
tuvių publicisto C. Verax-Cibiro, 
gražiai besireiškiančio Pietų 
Amerikos spaudoj, pranešimą 
apie vysk. Matulionio likimą: 
„Kaip pirmaisiais krikščionybės 
laikais Sibire nukankintas mirė 
lietuvių vyskupas“. Kitas įtakin
gas Montevideo dienraštis, libe
ralų „EI Dia“, trim tęsiniais pas
kelbė to paties Verax straipsnį 
„Ką slepia Stalino uždanga“. Tą 
patį straipsnį Įsidėjo ir Buenos 
Aires (Argentinoj) dienraštis „EI 
Pueblo“. Toliau, „EI Pueblo“ pfer 
du numerius paskelbė Verax pra
nešimą „Katalikybės persekioji
mas Lietuvoj“.

Trijuose straipsniuos „EI Dia“ 
dienrašty Verax demaskuoja ko
munistinę veiklą tarp lietuvių 
emigrantų Pietų Amerikoje ir 
parodo, ko iš tikrųjų siekia so
vietų propaganda, ragindama lie
tuvius emigrantus užsirašyti so
vietų piliečiais. (Dr)

pro-
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MIELI SKAITYTOJAI!
Išvykstantieji ar keičiantieji adresą būkite malonūs tuoj painfor

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

JAV ginklu pagalba taikai
Vašingtonas. JAV užs. reik, mi

nisterija gegužės 14 d. paskelbė 
brošiūrą „Taikos atstatymas: 
JAV karinės pagalbos progra
ma“. Joje pareiškiama, jog kari
nė pagalbos programa Vakarų 
Europai bus vykdoma, tol, kol 
bus pašalintas pasaulinio karo 
pavojus.

Pažodžiui brošiūroje sakoma: 
„Dabartinis nepakankamas Va
karų Europos gynybos pajėgumas 
masina užpuolimą ir jos pama
žėl didėjąs klestėjimas galėtų 
tam būti tolimesnis akstinas. 
Šiaur. Atlanto paktas yra susita
rimas dėl bendros gynybos poli
tikos, o ginklų pagalbos progra-

AFL REIKALAUJA ATLANTO 
' PAKTO RATIFIKACIJOS

Vašingtonas. Gegužės 17 d. JAV 
senato užs. reik, komisija toliau 
išklausė kai kurių žymių orga
nizacijų ir asmenų pasisakymo 
Atlanto pakto klausimu. Ypatin
gai greito pakto ratifikavimo rei
kalavo amerikiečių profesinė są
junga AFL, kuri spėjama ‘turi 
7.500.000 narių. AFL prezidentas 
jau anksčiau pasisakė už greitą 
pakto ratifikavimą, nes jo orga
nizacija paktą laikanti defensy- 
vine priemone, kuri eventualų 
agresorių turinti paveikti sulai
kančiai.

Rytu Europos ūkininkai - užtvara prieš Kremlių
SOVIETŲ PROPAGANDA 
BJC TAIS PAČIAIS METODAIS 

KAIP IR 1940 M. •
Vašingtonas. Vienoje iš savo 

paskutiniųjų ’ siuntų „Amerikos 
balso“ komentatorius Walter Ro
berts palygino dabar varomą so
vietų propogandą su 194Q m. Jis 
pareiškė: „Ryšium su sovietu 
puolimais ant JAV dėl Atlanto 
pakto sukūrimo prisimena 1940

Antirusiškasis nacionalizmas ir 
ūkininkų noras apsaugoti savo 
ūkinį nepriklausomumą nuo ko
lektyvizacijos spaudimo, atrodo, 
bus dvi svarbiausios priežastys 
nepasitenkinimui Rytų Europoje. 
Politiniai vadai komunistų vieš
pataujamose vyriausybėse, kurie 
drįsta laikytis politikos, atsižvel
giančios į tuos faktus, yra radę 
gyventojų tarpe tam tikro pri
tarimo, bet jie buvo be išimties 
atstatyti arba kaip nors pašalin
ti. Tik Josip Borz Tito, kuris tu
rėjo savo paties armiją, policiją 
ir koncentracijos stovyklas, ga
lėjo su tuo atskalūniškumu tu
rėti sėkmės.

Kas dėjosi Lenkijoje, tai ypač 
reikšminga. Čia susirinko audros

Vis apie 
deportavimus Pabaltijy 

Malmoe, gegužės 15 d. — La
biausiai išsiplatinusiame pietinės 
Švedijos laikraštyje „Sydsvens- ______  _ ............. _
ka Dagblad“ redakcijos svarstomi debesys ant Vladislavo Gomul- 
pranešimai iš Pabaltijo, pagal ku- kos, buvusio vicepremiero ir mi
nuos tenai, masiniai deportavi- njsterio įkurdinimo iT ūkio rei- 
mai esą dienos įvykiai. Kaip kalams į rytus nuo Oderio Neis- 
laikraštis rašo, dabartinės depor- s^s iįnjjOS plačiose srityse, kurios 
tacijos savo apimtimi prašoka buvo perimtos iš Vokietijos. Nors 
1941 m. deportaciją. Ištisi trau- nuo sen0 komunizmui ištikimas, 
kiniai nelaimingųjų, sukimštų į Qomulka turėjo supratimo Len- 
gyvulinius vagonus, palieka Lat- i<įjos tautinėms problemoms ir 
viją ir vežami Rytų link į neži- mentalitetui. Jis reikalavo glau- 
nomas paskirties vietas.

laužtas jo priešinimasis, ir jis 
kapituliavo. Prisipažino klydęs ir 
prašė atleidimo. Tomis dienomis 
ne vienas Lenkijos komunistų 
liejo ašaras — dėl to paties jaus
mo, kad jis pats, kaip Gomulka, 
yra pralaimėjęs teisingą kovą.“

Nuo Gomulkos pasišalinimo pa
didėjo spaudimas. Režimas ne
nori leistis į jokią riziką, pasida
rė atsargesnis ir mažiau toleran
tiškas. Tačiau — 90% lenkų tau
tos stovi už į nemalonę pateku
sio Gomulkos.

.Panašūs pranešimai ateina iš 
kitų rytinės Europos kraštų. Ūki
ninkai, kurie pavydulingai budi 
dėl savo nuosavybės teisių, kurie 
atkaklūs ir kpnservatyvūs ir tu
ri tam tikrą ūkinės nepriklauso
mybės laipsnį, — yra veiksmin
giausia užtvara prieš ortodoksinę 
Kremliaus politiką Rytų Euro
poje. Tito ir jo pusbroliai, kurių 
randama visuose kraštuose tarp 
Baltijos ir Viduržemio jūrų, mo
ka tuo labai gerai pasinaudoti.

(DNZ)

ma kaip, tik čia yra esminis pa
pildymas. >

Amerikiečių tautai turį būti 
aišku, kad mes negalime laukti 
iš savo draugų Vakarų Europoje 
jokio pasipriešinimo prieš even
tualų užpuoliką, jeį mūsų stra
tegija bus, karo atveju palikus 
savo draugus su pažadais priešui, ' 
vėliau juos išlaisvinti. Patyrimas 
yra pamokęs, jog mažos karinės 
organizacijos, gerai ginkluotos ir 
pasiryžusios tautos palaikomos, 
gali veiksmingai prisidėti prie 
taikos išlaikymo“.

Karinė pagalbos programa Va
karų Europai numato tarp kitko 
šiuos punktus, kurie turės galios 
iki įsigalios bendras strateginis 
Atlanto pakto valstybių planas.

1. Kaip sudedamoji bendrosios 
užsienių politikos dalis ginklų pa
galbos programa bus adminis
truojama užs. reik, ministerio.

2. Piniginės priemonės savo vi
suma priimamos kongreso. Fi
nansiniams 1950 metams numa
toma išlaidų Atlanto pakto signa
tarinėms valstybėms 1,13 mili
jardų dol. ir 320 mil. dol. Grai
kijai, Turkijai ir kitoms sritims.

3. Prezidentas įgaliojamas- pa
gal aplinkybes panaudoti tas pi
nigines priemones.-;

4. Vakarų Europos valstybės 
gauna svarbiausiąją ginklavimo 
pagalbos dalį.

5. Karinės pagalbos programa
traktuojama skyrium nuo At
lanto pakto, bet ją reikia laikyti 
pakto papildymu. z

6. Finansiniams 1950 m. pro
grama nori skirti pinigines prie
mones pakelti ginklavimo pra
monei atskiruose kraštuose, tiems 
kraštams pristatyti medžiagos ir 
atskiras ginkluotąsias pajėgas 
paremti techniškai ir išlavinimu.

„Šitų priemonių vykdymas“, 
sakoma toliau pranešime, „nega- _ 
Ii būti laikomas agresyviu aktu. 
Gynybos stiprumas tautų su tai
kingais tikslais rankose neveda 
prie karo. Karo pavojus eina iš 
milžiniškų karinių organizacijų, 
kurias palaiko diktatoriai ir ban
do nuolat panaudoti.“

Palyginus su Lenkija, ūkinė ir 
politinė būklė Čekoslovakijoje 
per pastaruosius metus žymiai 
pablogėjo. Po E. Benešo ir J. Ma- 
saryko dienų demokratinė ir į 
Vakarus linkusi Čekoslovakija ta
po, gal būt, griežčiausia policine 
valstybe iš sovietų satelitinių 
valstybių, kurioj vyraują didžiau
sias nepasitenkinimas. Vienas 
lenkas ir vienas čekas, kurie 
tarnybiniais reikalais buvo va
žinėją abiejuose kraštuose, vieną 
dieną palygino savo paste
bėjimus. Cekas pripažino, kad 
Lenkijoje, kuri jau nuo karo pa
baigos valdoma komunistų kon- 

__ _ ____ __ ___ __ __  troliuojamos vyriausybės, esą 
ir’* ūkio kolektyvizacija būtų vyk- daugiau asmeninės laisvės negu 
doma saikesne sparta, idant ūki- Pragoję. Be to, abu buvo vienos 

nuomonės, kad maitinimo būklė 
Lenkijoje nuolat- gerėjusi, tuo 
tarpu kai Čekoslovakijoje ji ne
seniai dar pablogėjusi.

Tai iš dalies galima paaiškinti 
šio vieno dalyvio pranešimą, Go- tuo, kad didesnę Lenkijos gy- 
mulka gynėsi gyvai, cįrąsiai ir su ventojų dalį sudaro ūkininkai, 
šalta logika. Tuo tarpu komin- bet taip pat ir savarankiškesne 
formas jam buvo ant kulnų. „Ka- Čekoslovakijos ūkininko prigim- 

A. A. KUN. KAN. A. DAILIDĖ mes klausėme“, — taip piane- timi. Be to, Varšuvos vyriausybė 
„galima per ketverius metus palengva 

priemones, 
vyriausybė

PASALINAMI KARO 
KAPELIONAI

dekretu Rumunijoje

Tarptautinės paieškojimu įstaigos veikla

daus ryšio su Sov. Sąjunga, bet 
nepriklausomybės ir lygiatei
siškumo pagrindu. Jis norėjo, kad

Tarptautinė IRO paieškojimų įstai
ga Arolsene prie Kasselio (ameri
kiečių zonoj, Vokietijoje) yra pats 
didžiausias suaugusių ir vaikų, ku
rie antrojo pasaulinio karo metu 
atsiskyrė nuo savo šeimų ir kurių 
gyvenamoji vieta dabar nežinoma, 
paieškojimų biuras.

Vien tik 1949 m. pirmajame ket
virtyje perimta 12.500 naujų paieš- vena vaikų prieglaudose ar insti- 
kojimų. Bendras skaičius tuo būdu 
pakilo iki 4 milijonų ieškojimų. Iš 

-jų ligšiol pagal gautas raštus ir
žinias sutvarkyta 354.000 atvejų. •

Jungtinių Tautų piliečiams — 
vaikams, kurie manoma yra dingę 
vakarinėse okupacinėse zonose,

IRO TARPTAUTINES PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGOS AROLSENE PRIE 
KASSELIO IEŠKOMI SlE ASMENYS:

surasti tarptautinės pasieškojimų 
įstaigos vaikų paieškojimų biuras 
išdirbo planą, pagal kurį. vokiečių 
įstaigos buvo įpareigotos tam tik
ras vaikų grupes registruoti. Sį 
planą amerikiečių, anglų ir pran
cūzų karinės valdžios patvirtino. 
Pagal jį visi vokiečių vaikai ligi 
17 metų o taip pat tie, kurie gy-

lutuose, ir tie, kurie nuo 1931 m. ' 
rugsėjo mėn. buvo adoptuoti, pri
valo užpildyti tam tikras klausimų 
anketas.

Reikia manyti, jog ši akcija pa
dės išspręsti pabėgėlių .našlaičių 
likimą. (IRO)ninkai nekeltų sabotažo ir sąmy-Nauju 

šalinami 
pelionai. 
dentai privalės prieš kunigystės užpuolė Lenkijos komunistų par- 
šventimus atlikti karinę tarnybą, tijos kongresas. Pagal ten buvu-

iš kariuomenės karo ka- šio.
Ateityje teologijos stu- Prieš kelis mėnesius Gomulką

Žinios is tėvynės

Gauta žinia iš Lietuvos, kad Jė vienas liudininkas .
„ . buvo pažinti, kad kiekvienas da- vykdė savo kontroles

yra miręs kun. kan. Antanas Dai- Iyvis grūm£sj su ju0 pafju vidi- o Pragos komunistinė .
lidė, buvęs Vilkaviškio kunigų niu konfliktu tarp tautinės poli- po vasario mėn. pučo taip staiga
seminarijos vicerektorius, o vė- tikos pageidavimo ir prievartos griebėsi priespaudos

būti ištikimu Maskvai. Galimas jog didelė tautos dalis tiesiog 
daiktas, daugumas komunistų de- sumišo ir buvo pagauta pykčio, 
legatų slapčia vylėsi, jog Gomul- Tuo įniršimu galima aiškinti ir

priemonių,
liau Kudirkos-Naumiesčio para
pijos klebonas. Kan. A. Dailidė ~
palaidotas 1949 m. balandžio 4 d. ka tos kovos išeisiąs nugalėto- žymią dalį sabotažų, ypač iš ūki- 
Kudirkos Naumiestyje. ju. Bet ketvirtą dieną buvo pa- ninku pusės.

Bruožaitis Jonas, gim. 1906 m. 
Paežeriuose, Jurbarko — Raseinių 
aps., paskutinės žinios iš Barth.

Bruožaitis Simonas, gim. 1907 m. 
Paežeriuose, Jurbarko — 
aps., paskutinės žinios iš

Bruožaitytė Ema, gim.
Paežeriuose, Jurbarko — 
aps., paskutinės žinios iš

Dauglas Juaras arba Juozas, gim. 
apie 1918 m. Lietuvoje, paskutinės 
žinios iš Lietuvos.

Kiarszys arba Kersys, Juan, apie 
35 metus amžiaus, gim. Vilniuje, 
paskutinės žinios iš Bavarijos.

Raseinių 
Schlava. 
1922 m. 

Raseinių 
Ruegen.

(Miškinis Bronislavas arba Bro
nislovas, 50—60 metų 
gim. Utenoje, Lietuvoje, 
išvežtas į Vokietiją.

amžiaus, 
1944 m.

23 metųRimkofikus Leo, apie 
amžiaus, paskutinės žinios iš 
Wuerzburgo, Vokietijos.

Simonienė Marija, gim. Kargaus- 
kaitė, gim. 1907 m. Vilniuje.

fszymkus Antoni
Szymkus Helena, gim. 1913 m. 

Vilniuje — paskutinės žinios iš Vo
kietijos.
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