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LOI L'0'’..iS . -Gon: Do Gaulle p-. lci.yė Įstatymų Leidžiamajam susirlnzimui 

savo .: tais tat.vd irimo pareis .imą, jį pagrįsdamas tuo, kad kilęs fittomo-;. 
riiį skirtumas tarp jo ir komunistų d?l koalicinės vyriausybės sudary
mo^ De-Gaulle atsisakęs paskirti komunistus karo, vidaus ir užsienio 
ministeriais. De Gaulle parašė rastą ir parlament o pirmininkui. Rasto 

h turinys nežinomas.
IS KIRUOS PILIETINIO KARO.
CHUuGKIKGaS . Tsaoyang miesto gatvėse tebesitęsia kovos tarp komunis

tų ir vyriausybės dalinių. 7id .Mongolijoj Poeto-* ir K^oisui gynėjai 
atmušė komunistu puolimus. Oficialiai patvirtinta, kad Kinijos dery
bos su sovietais” dėl įžengimo į sovietų okupuotą I'.andžiūriją^susidūrė 
su sunkumais. Komunistų. organas rtNe-v China Daily levs" pranešu, kad 
JAV ir toliau .kišasi į Kinijos vidaus reikalus. Tautinei armijai osą 
nusiųsta 1.000 tankų. 10.000 vvrų būsią apmokyti oro pajėgoms. Tankai 
su amoriniečių įgulomis veržiasi Shanhaikyan link.

-iTLUK .oojk. Londonas, Atlleo iš ’"ašingt ono išvyko į Kanadą, 
kur pirmasienį kalbės parlamente. Po to grįš į Londoną, kur dalyvaus 
dviejų dieniį debatuose Žemuosiuose Rūmuose.

DIDELI DUJŲ KIEKIAI. No'v-Yorkas. Vien vakarinėje Vokietijoje rasta 
250.000 tonų nuodingų dujų, kurios buvo paruoštos panaudojimui kare.

CHUROHILLIS APDOV_e;OTaė. Paryžius. Prancūzų Akademija Churohilliui 
suteikė garbės medalį už politikos mokslus. ”'aip pat jis išrinktas• ir 
akademijos nariu.

TARP2._UTIi.IS STUDENTŲ KCKGEE3AS, Londono jranešimu, prasidės prabo 
je gruodžio 17 dieną,.

IŠĖJO ŽYDŲ LaIKR-STIS. Muanohen.s . Išėjo pirmas žydų.laikraštis 
amerikiečių zonoje "Unser Weg", žydų kalba.

CANTEBURY DEKANAS, keliavęs po Sovietų Sąjungą, pareiškė, jog Ru
sijoje esanti pakončiama tikėjimo laisvė ir kad dirva krikščionybei 
esanti palanki.

LONDONAS. Te1-Avive neramumai sumažėjo.
LONEGNaS . ooši sąjungininkų specialistai svarsto, ar nebūtų galima 

Vokietijoje pagamintas namų delis nuvežti Anglįjon ir ten sumontuoti.
HELSINKIS. Maskvos radijo komentatorius Lineoky puolė suomių laik

raštį "Uusi Suomi", kuris apgailestauja 9 suomių vadų įtraukimą į ka
ro nusikaltėliu sąrašą.

LONDONAS. iš Danijos į anglų zoną bus siunčiami gyvuliai, kurie 
bus panaudojami vokiečių maitinimui. Už tai iš vokiečių Danija gaus 
anglių, druskos, vaistų ir kt.

FRaNKPURI’ąS . Nuo gruodžio 1 dienos britų zonos gyventojams uždraus
ta keisti gyvenamąją vietą be leidimo.

FRANKFURTAS. Afaglų ir amerikiečių zones o yra 400 lagerių, kuriuos- , 
so gyvena apie 1 mil.” UNR30S maitinamų užsieniečių.

I’AUJI BOBELIO PREMIJOS LaURE^T-I . 1945 metų Nobelio p romi jąsbiooheA 
' , mijos srity paskirta suomiui už metodus dirbtiniam maistui. 'Fizikos 

ir chemijos srityseipremijos paskirtos vienam austrui ir vienam vo- 
Ž?/ . kiočiui^.už darbus atomų skaldymo srityje.

PARYŽIUS . Žinomas amerikiečių madų žinovas Maurice Reutner, grįžęs 
iš kelionės po Europą, kur stud į javo ”visų kraštų macas, pareiškė,jog 
Paryžius ir toliau lieka pasaulio madų centru.

LUEHEBURGO PROCESE iŠ 44 teisiamųjų 30 nuteista ir 14 išteisinta, 
ORAS: amerikiečių zonoje sekmadienio naktį pasieksią - 5 C» 

J ADMINISTRACIJA PRaSO GERB.SKAITYTOJUS, nerenkančius mūsų laikraš
čių komplektų, perskaitytus numerius grąžinti. Bus atlyginta rašomuo
ju popierium.
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VIETOS ŽlhlOS.
NAUJAS STOVYKLOS MOTERŲ KOMITETO SAST/.TAS.. Šio mėn. 15 d.į.vykusia

me stovyklos moterų susirinkimo Motorų komiteto pirmininke išrinkta 
dr. RaslaviČienė, vioopirm. Bendorieriė, • nariais - Gražienė, Rusienė ir 
BužėnAanta .

SPORT-S .
Rytoj 13,30 vai. įvyksta krepšinio rungtynės tarp "Lituunioos” m 

- Gimnazijos komandų ir 14,30 vai. krepšinio rungtynės tarp "Eauno"- 
"Pr ovinci jos". Kauno komandoje žais Puzinauskas I, kuris šiuo metu vie
ši mūsų stovykloje.

DAUGIAU SAVITVARDOS.
Tokia antrašte "Žiburiai” Įsidėjo straipsnį, kuriamo paliečiami vi

siems aktualūs klausimai: ” Voklečiij nusistatymas mūsų atžvilgiu mums 
-yra žinomas. Kačių valdymo laikais mos neretai iš jų girdėdavome pa
niekos žodžius ir murmėjimų, kad suvalgomo duonų, kurios jiems ir taip 
mažai. Tačiau mes buvome jiems reikalingi kaip darbo jėga, ir todėl 
jie buvo priversti mus pakęsti. Nedaug šiuo atžvilgiu vokiečiai pasi
keitė ir amerikiečiams atėjus. Jie stengiasi amerikiečius paw ikti,kno 
mes būtume jei ne išvežti, tai bent laikomi užtvertose stovyklose,kaip 
naoių laikais. Dėl to vokiečiai mns akylai seka ir registruoja kiekvie
ną mus kompromituojantį žingsnį ir apie tai, dažnai net perdėtai, in
formuoja amerikiečius. G6n.Eisenh.0”’eris savo pranešime karinei valdžiai 
rašo, kad tokio vokiečių nusistatymo svarbiausia priežastimi yra patys 
di3Į.leood parsons, kurie savo plė'šikivimais suerzino vokiečius. Sora 
Žmogžudysčių ir organizuotų plėšimų ii lietuvių pusės aplink hera gir
dėti, tačiau mes 'turime peržiūrėti, ar savo elgesiu nesukoliame prieš 
save vokiečių, ar neduodame jiems progos skųsti mus amerikiečiams. Mes 
niekada neturime pamiršti, kad esame no namie,- ir tpdėl oia nr> galime 
čia taip elgtis. Dėl to ne tik mos patys turime save daugiau kontro
liuoti, bet taip pat turime žiūrėti, kad ic kiti mūsų, tautiečiai ne
sukompromituotu ne tik savęs, bet ir kartu musų visų. Vieno padarytas 
prasižengimas šešėliu krinta ant visų tautiečių.”

VIETOVARDŽIAI PRŪSIJOJE.
"Berliner Zeitung” 1944 m. XI.4 d. Kateryje, nors visiems yra žino

ma Prūsijos vietovardžių sena lietuviška kilmė, Šitaip aiškina jų at
siradimų: " Kai 15, 16, ir 17 amž. užsienio kolonistai Į rytų Prūsiją 
plaukė, dažnai senosios vietovės būdavo pavadinamos naujais ardais. 
Kolonistai susimaišė su vietiniais vokiečiais, tačiau negražūs ir daž
nai net juokingi pavadinimai liko. Dėl to 1938 liepos mčn. apie <.030 
vietovardžių buvo pakeista. Pakeičiant buvo atgaivinti pirmykščiai, 
vokiškieji pavadinimai ir taip Pillkallon gavo Sohlossborg vardą, Bial- 
la - Gohlonburg. Stallupoonen - Ebenrode, Darkehmen - Darkeim, Rudszan- 
hy - Gemeinde ''iedersee, Eydtkuhren - Evdtkau, Jedvahno - Gedvangen, 
.tiugustupocnen - Hoohvciler, Astra'Jisohken - Ilmengrund, 'ilpisohon - 
■'ilten, Sessken - Drakeim, Puplaukon - limenau, Košalen - Reimanns - 
valde, ir 1.1. Taip pat upės, upeliai ir ežerai gavo haujus vokiškus 
ir tikrus vardus. Su tuo buvo Įvykdytas senas prūsieČių noras: vokiš
koje Prūsijoje - vokiški vardai."

KOMUNISTŲ VADAI APIE KOMUN ISTINjg SANTVARKĄ.
"Nesuderinama, jog Sovietų Respublika galėtų ilgą laiką likti kartu 

su kitokios santvarkos valstybėmis viduje. Vėliau ar anksčiau, viena 
ar kita turės tapti pavergėja". Leninas.

"Komunistinė revoliuoija Rusijoje yra Ženklas pasaulinei revoliuci
jai. Jos galingiausi sąjungininkai yra streikai, .konfliktai ir karai.

Stalinas, "Leninizmo problemos”.
Nors komunizmas dangstosi įvairiausiais vardais ir gražiais sūkiais, 

bet šios dvi didžiųjų komunizmo propagatorių mintys atskleidžia tik
rąjį jo veidą.
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0 TAIP KORIS
0 taip noris,išėjus į didelę naktį, 
Įskaityti žvaigždynų'pakrikusius rašmenis ..* 
Pasipuošus n-ktis,o jos deimantų sagtys 
Taip susminga širdin,lyg abišaliai ašmenys.
O naktie,tu išburki tėvynės likimą, 
Tu išburk jos likimą,o sunkų ir kietą kaip 

akmonį.» 
Eusibodo mums ta nežinia ir laukimas, 
9 naktie,tu iš žvaigždžių išskaičius,pasek 

man jį» 
Bet- tylėjo naktis. . . Ji.enpiūviai ir sietynas 
Pajudėjo:šiaurinė viena įsiamžinus . 
Pasiliko iŠ vietos tiktai nejudėdama'.
Susitiko mūs žviįLgsnlai-

žio Lesa”,"Telšiai”,"T -į/’"' 
j ŽemaM i ja”, "UŽ Tėvynę"/Kre- ” 

v . v _ i t ingo j e/.’’Trakiečių Žodis”,
grasiai pažiūrėdama,”<parybinis Žodis’’/Biržuose/, 

Ji-man liejo širdin, lyg svaiginantį vyną, - ”™— v j 
Kad likimas,kaip žvaigždžių.o žvaigždės gi 

amžinos

-- Kr.20- .
......... KULTŪRINE KROKI KA '............  I

LIE TUVO JE:-”Nau j ienų”ir 
"Draugo" žiniomis,Lietuvoje 

‘ leidžiami Šie laikraščiai:
"Tarybų Lietuva” Kaune,"Tie
sa” Vilniųje,rusų reikalams- 
"Sovietska ja Litva", "Komjau
nimo Tiesa","Valstiečių laik- 

» rastis". Po šių didžiųjų 
dienraščių ir savaitraščių, 
provincijoje išeina:"Tapybi
nis Rokiškis", "Raudono ji V^ 

j lla.va'7Šiauliuose/, "Panevė
žio riešą”,"Telšiai","Tarybų 

i Žemaiti ja”,’’UŽ Tėvynę"/Kre- 
i t ingo j e/.’’Trakiečių Žodis", »' Hm---- ,. T1 n'. „„„ ,

j’’Tarybinė ’Dzūkija7", "Tarybi
znis Kelias ’-/Kėdainiuose/įr k. 
j_ -Lietuvoje veikia Vilniaus 
:radi jas.Kauno vokiečiai su

naikino, išmontavo ir radijo stulpai išsprogdinti 1944 m.liepos 24 a.
-Padarius pusmetinę knygos produkcijos apyskaitą,pas irodė,kad Lietuvos 

knygos produkcija esanti pati mažiausia iš s-isų TSR tautų.
-Maironio "Pavasario Balsai" verčiami į rusų kalbą. Taip pat ir Salo

mėjos Nėries 1941 matais išleista rinktinė lyrika "Rinktinės" vardu,ver
čiama ištisai.

-Veterinarijos Akademijos/Vilijampolėje/ rektorium yra prof.Žemaitis *
- iuo metu Kauno universitete yra 1.800 studontų.iš kurių 77 prooen- • 

tau merginų ir moterų. Gausumo atžvilgiu pirmauja medicinos fakultetas 
su 1.200 studentų.

NUERNBERGO PROCESO KALTINAMASIS aETAS
Kaltinamasis aktas Kuernberge teisiamiesiems karo nusikaltėliams su

sisėda is keturių pagrindinių punktų. Pirmame punkte išdėstytas kaltina
mųjų prįsidėiimas prie bendrai išdirbto plano,prįvedusio prie nusikalti
mų prieš taiicą,prieš tarptautinę kiro teisę,prieš žmėnįŠkumą ir kt. Ant
rame punkte kaltinama puolomejo karo suplanavimu,paruošimuv.irvpravedimu^ 
Trečias punktas sako: Žudymais.neteisingu traktavimu bei išvežimu civi
lių gyventojų ic. užimtų kraštų, žudymu įkaitų,plėšimu valstybinės ir pri
vačios nuosavybės, žalojimu miestų to nereikalaujant kariškiems tikslams,, 
jie nusikalto^prieš tarpt.karo teisę. Ketvirtame punkte išdėstomi nusi
kaltimai prieš Žmoniškumą:civiliu gyventojų žudymas.persekiojimai poli
tiniais rasįniąis ir religiniais'tikslais. “Prie kaltinamojo akto.apiman- 
cio 25.OOO^zodzių pridėti trys priedai. A.Atsakomybė pavienio kaltinamojo 
pagal jo užimtą vietą ir įstaigą. B. Atsakomybė pagal priklausymą tam tik
rai grupei ar organizacijai. C .Sąrašas tarptautVrų sutarčių, kurias Vo
kieti ja,pradėdama puolamąjį karą, pažo id ė,

LIETUVA - NEUTRALUS KRAŠTAS
Spalių 21 d. lietuvių, latvių, estų, lenkų ir ukrainiečių delegacija no

rėjo įteikti tnečiosios amerikiečių armijos vadovybei bendrą memorandu
mą ;d ė 1 gyvenimo^sąlygų Muencheno stovykloje. Delegacijai buvo pasakyta, 
kad iŠ ukrainiečių joks memorandumas negalįs būti priimtas,nes jie yra 
arba Rusijos arba Lenkijos piliečiai,lenkai turi prašyti atskirai,nes jie 
yra Amerikos sąjungininkai,gi Baltijos kraštų piliečiai gąį^Lteikti me
morandumą atskirai. "Galiu jums dabar atvirai p ar eikš t i, jus esate 
laikomi neutralių kraštų piliečiais’,’, -pasakė aukštas III armijos vadovy
bės karininkas. Kadangi neutralus kraštas gali.būti tik nepriklausomas, 
tai tuo turime dar vieną mūsų valstybinio nepriklausomumo patikrinimą,

* ' • NOBELIO LITERATŪROS PREMIJĄ
Šių metų^Nobelio literatūros premija paskirta Gabrielle MistraJ.,58 me-' 

tų amžiaus Čilės poetui. Tikrasis poeto vardas -Lųoila Godoy ąlpayaga.

•j
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J .K .Aleksandriskis UŽBURTOS KARALAITĖS
NAŠLAITIS

Pabodo man sis tuščias namas 
Ir ilgos rūsčios dienos. 
Nepalik manęs vieno mama, 
Nepalik manęs vieno.
Nes kaip be ratelio sutemus. 
O d ieną,dieną be staklių.
Kas užriš,kas užriš tad,mama, 
Man skarelę ant kaklo?

, Kas budės mano miegą neramų, 
Kas paseks karalaitę?
Juk aš būsiu pasauly jo,mama, 
Vienų, vienas - našlaitis.
Nes sesutė apleis ir pažemins 
Tu Žinai,kaip man gaila...
Ką aš veiksiu pasaulyje,mama, 
Be tavęs,be jos ir be meilės?
Nežydės Čia pavasarį,žemėj, 
Žibutės ir purienos...
Nepalik manęs vieno,mama, 
Nepalik manęs vieno.

AŠ daug pasakų esu girdėjęs apie užbta? 
tea karalaites,kurias piktos pamotės už
darė pilies rūsiuose ar bokštuose. Jos t® 
nuliūdę sėdi ir laukia,kada jas išvaduos 
Šaunūs karaliūnai. Ak,kaip man gaila šitų 
užburtų,■uždarytų gražių karalaičių, aš 
verkiu su jomis kartu,kad nieko joms ne
galiu padėti. Bet vieną dieną,n-seniai, 
aš išsirengiau kelionėn,vaduoti užburtų 
karalaičių. Užsivilkau kailinius ir ke
liavau. Ne,no keliavau,bet' važiavau grei
tuoju traukiniu. Išlipau didelio miesto 
stoty ir ėmiau dairytis,-kur Čia tos už
burtos pilys. Netoli stoties stovi aukš-
tas,baltas rūmas r prie ■> rūmus- dideli ge
ležiniai vartai, pilis!-dingtelėjo gal
von. Tuojau aš prišokau prie vartų,pa- 
sĮrengęs nugalėti stipriausias sargybas, 
nes aš turėjau šaunamą ginklą. Bet..var
tai buvo atkili ir prio jų- jokios sar
gybos .. . Prie rūmų durų taip pat nesuti
kau jokių užburtų šunų "ar slibinų, tik 
prie durų, rankenos mažą elektrinio skam
bučio migtuką. Paspaudus iŠėęo tarnaitė

ir įleido, nestebėtina. Taip lengvai įsileisti užburton pilin tą,ku
ris norą išvaduoti užkeiktą karalaitę. Viduje koridoriai.balti laiptai 
aukštyn. AŠ nelipau jais,bot sėdau į liftą ir por minutę nusileidau į 
žemiausią aukštą. Bet ir čia tebuvo koridoriai ir į šalis daug durų. Už 
kuriiį sėdi nuliūdus karalaitė? Kaip sužinot? Aplinkui vaikšto žmonės, 
skuba,- nedrąsu klausti,turbūt,ir jie nužino... Bet,Štai vienos mažos, 
siauros durys. Tos pačios durys. Kaip atidaryti? Paspaudžiau rankeną -
atsidarė. Stebuklas i Taip lengvai uždaryti karalaitę. Tai buvo tamsus 
kambarys,bet prio durų radau elektros mygtuką ir užsidegė šviesa. Jokių 
karalaičių,jokių slibinų... Kambarys pianas keisčiausių mašinų ir dide
lė krūva akmeninių anglių. D po vidų vaikščiojo suodini žmonės ir kūre
no krosnis. Paklausiu,pagalvojau,gal jie žinos, kur yna karalaitė. Ne
spėjus prie ju prieiti,jie pradėjo Šaukti ir moti man:

-Tai jūs busite naujasis musų pečkurys.
-Sveikinami .
Ak,aš supratau viską...esu pakliuvęs aviena didmiesčio banko oentraa 

linio apšildymo oentralę... Ir kaip tik Čia trūko vieno počkūrio. Ka
dangi as neturėjau jokio darbo,sutikau čia dirbti.

AŠ ilgai kūrenau oentralinio apšildymo krosnis. Ir kada visas paiši
nas atsisėsdavau pailsėti^galvojau:

-Ak,jūs^pasakos apie užburtas karalaitesl'Jūsų senos pilys sugriuvo, 
karaliai išmirė,karalaičių daugiau nėrė. Šaunūs karaliūnai nebeturi dau
giau ko vaduoti ir daugelis iš jų kūrena krosnis . /-m/

G. A L V OS Ū K I Ų KAMPELIS
Praeito numerio uždavinių atsakymai: Minija,kvitas.Vilius,kraujas, 

rąstas;Nilas, jauja. Muziką mūsų Tautos Himnui parašė V.Kudirka, pirmas 
Lietuvos prezidentas buvo A.Smetona,o karalius- Mindaugas.

Nauii uždaviniai. Mįslė; Vionam -manęs užtektinai,dviem -por daug, 
o trim -nieko nėra* 2.Kas buvo Lietuvos knygnešių karaliumi? 3.Kas 

AiRori'koje panaikino prekybą vergais? 4. .Kas buvo pirma. J. A.V. preziden
tu? 5.Kas sugalvojo perkūhsargį?
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