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JAV RENKA NAUJA PREZIDENTĄ
Lapkričio 2d. JAV (vyko 

prezidento rinkimai. Paskatinė
mis, prieš išeinant laikraščiui, 
gautomis žiniomis rinkimuose 

Į pirmauja Trumanas. Iš 15 mili
jonų suskaitytų balsų Trumanas 

; gavo maždaug vieną milijoną 
. daugiau už gub. Dewey. Trečioj 

- vietoj eina Walace su 255.000 
s balsų. .

PREZIDENTO RINKIMŲ TVARKA 
IR JO TEISES

Lapkričio 2 d. amerikiečių tauta 
rinko ne tik prezidentą, bet ir 435

• naujus atstovų rūmų narius, 23 se- 
’ natorius ir 33 štatuose naujus gu- 
į bematorius. Daugelio štatų mies- 
: tuose buvo renkama vietos savi- 
; valdybės.

. JAV prezidento rinkimai vyksta 
! jau sena, nuo 18 amž. veikiančia, 

sistema, kuri yra labai komplikuo- 
I ta. Nuo Jurgio Vašingtono laikų 
■ prezidentas yra renkamas ne tie-
* siog visų piliečių, bet taip vadi- 
i namu elektorių. Bendrą elektorių 
i skaičių sudaro 531 rinkikas, tai yra
' tiek, kiekvienas štatas turi teisę, 
į j kongresą- pasiųsti senatorių iri

f

atstovų. Kaip- žinome, pagal kon
stituciją kiekvienas štatas yra kon
grese atstovaujamas dviejų sena-, 
torių ir ,nuo kiekvienų 283.000 
žmonių po vieną atstovą.

JAV prezidentu gali būti kiek
vienas JAV pilietis, ne jaunesnis 
kaip 35 metų ir būtinai Amerikoje 
gimęs.

Prezidento institucija yra galin
giausia Amerikoje. Nors preziden
to rinkimuose labai didelį vaidme
nį vaidina partijos, bet į preziden
tą žiūrima daugiau ne kaip parti
jos, bet kaip tautos vadą.

Be konstitucijos nustatytų vy
riausiojo valdžios vykdytojo prier 
volių ir pareigų, prezidentas turi 
„ekstra konstitucinių" galių. Jis 
į-statymdavystę savo įtaka gali 
paveikti: 1. kreipdamasis į kon
gresą ir rekomenduodamas priimti 
įstatymą, 2. pasirašydamas arba ve
tuodamas įstatymus, 3. sušaukda
mas specialias kongreso sesijas, 
4. bendradarbiaudamas su kongre- 

I so lyderiais, šaukdamas informaci- 
, nes konferencijas, kreipdamasis 
kalbomis į visuomenę, kalbėdama- 

I sis su spauda ir t. t. Karo metu

CWziCM$t/

prezidentas turi specialias teises: 
jis gali pakreipti užsienio politiką, 
gali padaryti ginkluotą interven
ciją svetimuose kraštuose, jis gali 
kontroliuoti karo metu visus tau
tos išteklius, gali pasiųti kariuo
menę krašto viduje į sukilimo vie
tas. Prezidentas skiria ir ambasa
dorius į užsienį.

Todėl pilnai suprantama, kad 
nuo JAV prezidento išrinkimo daž
nai priklauso ne tik JAV politinė 
ir ūkinė ateitis, bet su juo siejama 
ir pasaulio įvykių raida.

TANKAI VOKIEČIŲ POLICIJAI 
SOVIETŲ ZONOJ

Frankfurtas. Nesenai iš sovietų 
zonos pabėgęs vokiečių gen. N. 
Schreiber spaudos konferencijoj 
pareiškė, jog jam pulk. Tulpanovas 
pasakęs, kad vokiečių policija so
vietų zonoj gausianti geriausius 
ginklus. Kita proga šis sovietų 
pulkininkas jam užtikrinęs, kad 
būsima vokiečių policija bus ap
ginkluota kulkosvaidžiais ir tan
kais. Buvę vokiečių generolai vėl 
atgausią savo uniformas. Toliau 
gen. Schreiber pažymėjo, kad jam 
nieko nėra žinoma apie Pauliaus 
ar Seidliitzo armiją. Buv. gen. Pau
lus belaisvėje neturėjęs jokių 
karinių uždavinių.

E. ROOSĘVELTIENE 
PRIĖMĖ BALTU 

ATSTOVUS
Praeitą ketvirtadienį E. Roose- 

veltienė priėmė lietuvių, latvių ir 
estų atstovus, kurie patiekė jai sa
vo pageidavimus žmogaus teisių 
apsaugos klausimu ir pasisakė dėl 
vykstančio pasauly genocido bei 
tremtinių reikalu.

Paryžius. Lenkų delegatas JTO 
Oskar Lange pareiškė, kad lenkų 
delegacija vėl JTO susirinkime iš
kels Ispanijos klausimą.

Atėnai. Graikijos karalius Povi
las pasirašė įstatymą, kuriuo visoj 
Graikijoj įvedama karo teisė. Tai 
esą padaryta paremti vyriausybės 
kovai su partizanais.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. Saugumo Taryba 

ketvirtadieni vėl svarsto Palesti
nos klausimą dėl sankcijų pritai
kymo už JTO nutarimų nevyk
dymą.

Lima. Peru uždrausta komu
nistų partija.

S a o 1 a s. Pietų Korėjoj sutruk
dytas perversmas, kurį ruošė ko
muniste.

Nankingas. Kinijos nacio
nalinės vyriausybės min. pirmi
ninkas įteikė parlamentui savo 
atsistatydinimo pareiškimą.

Stockholmas. Švedijos ka
ro aviacijos viršininkas parei
kalavo vyriausybę sustiprinti nai
kintuvų dalinius.

Paryžius. Angliakasių strei
kas Prancūzijoj tebesitęsia.

„KARO D AR NEBUS 1-2 METUS"
PRIVAČIAI SAKO MARSHALLIS

Roma. „Iš patikimų amerikiečių 
šaltinių" šveicarų laikraštis „Bas
ler Nachricbten” skelbia vedama
jame informaciją apie pastaruosius 
Marshallio pasikalbėjimus Romoje 
su Italijos premjeru de Gasperi ir 
užs. reik, ministeriu Sforza. „B.N." 
rašo.

„Valstybės sekretorius Marshal- 
lis, išklauseęs abiejų ministeriu

žvalgybos turimas informacijas so
vietai šiuo metu Rytų Europoje ne
darą jokių ypatingų karinių pasi
rengimų, kad tuo tarpu jie iš viso 
karui nesą pasirengę ir kad dėl to 
dar vienus ar dvejus metus sovietų 
puolimo netenka bijoti.

Antra, JAV kad ir turi atominę 
bombą, kitų moderniųjų ginklų ir 
vis toliau ginkluojasi, tačiau savo

Vašingtonas. JAV admiralitetas 
■ paskelbė savo „atominio amžiaus" 
/laivyno planus. Numatyta pastatyti 

65.000 tonų lėktuvnešis, trys 45.000’ 
tonų lėktuvnešiai, 24 lėktuvnešiai 

, 27.000 to, didelio greičio povande- 
niai laivai ir povandeniniai povan
deninių laivų naikintojai laivai, o 
taip pat laivai poliarinių sričių sar- 

i gybai. Programa numatoma ilgam 
; laikui, bet taip, kad, reikalui esant, 

galėtų būti „labai smarkiai" pagrei
tinta.

AMERIKA RUOŠIA 30.000 
KARININKŲ

» Vašingtonas. JAV armija savo 
. veteranams, tarnavusiems vieneri

us metus kariuomenėj ir turintiems 
dvejų metų coledžo (aukštosios 

* mokyklos) išsilavinimą suteikia

progos lankyti karo mokyklą. Am
žius nuo 19 iki 32 metų amžiaus. 
Nuo dabar iki ateinančių metų lie
pos mėn. karininkų skaičius turės 
padidėti 30.000 asmenų.

Ankara. Turkijos prezidentas Is- 
met Inonū pareiškė, kad dabarti
niai pasčflilio įvykiai dar sustipri
na Turkijos pasiryžimą laikyti sa
vo kariuomenę mobilizuotą.

gana niūrų pranešimą apie Italijos 
vidaus padėtį, savo ruožtu jiems 
išdėstė, kaip JAV vyriausybė 
žiūri į tarptautinę padėtį. Jis ypač 
konstatavo du dalykus:

Pirma, kad pagal visas JAV

Lietuviu delegacija pas gub. thomas e. dewey

' MARSHALIUI NUMATYTAS
į NAUJAS POSTAS

Vašingtonas. JAV manoma, kad 
tuo atveju, jei JAV ir Kanada pri- 

• sidėtų prie Atlanto pakto, feldmar- 
' šalo Montgomery vietą užimtų 

JAV generolas. Tarp kitų šiai vie- 
’ tai kandidatų minimi ir dabartinis 

užsienio reikalų ministeris Mar
shall bei pasiuntinys Maskvoje 

‘ Bedell Smith.
Belgradas. Belgrado diplomati

niuose slugsniuose manoma, kad 
i Vengrijos įvykiai gali privesti prie 

visiško Vengrijos-Jugoslavijos san- 
i tykių nutraukimo.

Amerikos Lietuvių Taryba, pasi
mačiusi su JAV prez. Hary S. Tru- 
manu, demokratų partijos kandi
datu į JAV prezidentus ateinan
čiais rinkimais, buvo nusistačiusi 
pasimatyti dar prieš rinkimus ir su 
republikonų partijos kandidatu —, 
New Yorko valstijos gubernatoriu
mi Thomas E. Dewey.

Šis pasimatymas įvyko spalio 
mėn. 20 dieną New Yorke, Roose
velt viešbutyje. Rytų ir Centrinės 
Europos.Federacijos iiNtiatyva, prie 
kurios priklauso ir Amerikos Lie
tuvių Taryba, ten buvo susirinkę 
9 tautybių atstovai. Gub. Dewey 
pasakė kalbą, pareikšdamas, kad 
J. Valstybės turi vesti griežtą po
litiką, remiančią laisvas pasaulio 
tautas, kad jos nebūtų totalitarinės 
diktatūros pavergtos. Jei Sovietų 
Rusijai pavyktų išnaikinti laisvę 
Europoje ir Azijoje, tada susidary
tų pavojus ir JAV nepriklausomy
bei, nes viena valstybė, apsupta 
pavergtų ir agresyvios valstybės 
užvaldytų kraštų, negalėtų išsilai-
kyti pasaulyje. Jungt. Valstybės narių 
turi visomis priemonėmis stengtis | Jame,

išsaugoti pasaulyje taiką, kadangi 
naujas pasaulio karas gali visiškai 
sunaikinti civilizaciją.

Kalbėdamas apie Europos tautų 
ateitį, gub. Dewey pareiškė, kad 
jis pritaria Europos Tautų Federa
cijos idėjai, nes tik tokiu būdu 
mažosios valstybės galės sėkmin
gai gintis nuo komunistinės dikta
tūros. Jis išreiškė viltį, kad Vak. 
Europos tautos, Jungt. Valstybių 
padedamos, pajėgs sustabdyti rusų 
veržimąsi į vakarus ir pagaliau 
privers juos trauktis atgal. Gub. 
Dewey pareiškė norą, kad, kai ji
sai būsiąs išrinktas prezidentu, 
Europos tautybių grupės padėtų 
jam svarstyti ir spręsti tuos tarp
tautinės politikos klausimus, ku
riuos, jis sakė; „Jis pažįstate ge
riau, negu 99% kitų amerikiečių".

Po jo kalbos kiekvienos tautos 
delegacija buvo pakviesta atskirai 
su gub. Dewey nusifotografuoti. Ta 
proga ALT sekr. Dr. P. Grigaitis 
įteikė ALT Vykdomojo Komiteto

pasirašytą memorandumą, 
be kita ko, gub. Dewey,

<5
kaip republikonų kandidatas į JAV 
prezidentus, prašomas pasisakyti 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
reikalu. Nurodžius J. Amerikos 
Valstybių ligšiolinę užsienio poli
tiką Lietuvos atžvilgiu ir ALT pas
tangas, memorandume iškeliami 
keturi konkretūs reikalavimai:
1) Nepipažinti ir toliau neteisėtos 
Sov. Sąjungos aneksijos Lietuvos 
atžvilgiu;

2) Viešai pasmerkti Sovietų vyk
domą Pabaltijo tautų naikinimo 
politiką ir imtis konkrečių žygių 
jai sustabdyti;

3) Nepripažinti galutinės taikos 
sudarymo Europoje, jeigu, Lietuva, 
Latvija ir Estija nebus laisvos ir 
nepriklausomos;

4) Panaudoti visas priemones 
greičiausiu laiku priversti Sovie
tus atitraukti savo armiją ir poli
cijos jėgas iš Pabaltijo Respublikų.

Lietuvių delegaciją sudarė: L. 
Simutis, Dr. P. Grigaitis, M. Vai- 
dyla, adv. J. Shalna, Dr. M. J. 
V inik as, adv. St. Bredes Jr., Wm. 
Kvetkas ir M. Kižytė.

apsiginklavimo dar nėra baigusios. 
Tas procesas dar užtruks vienus — 
dvejus metus. Dėl to ir iš viso 
dėl taikos meilės JAV nelinkusios 
įtempimą su sovietais privesti ligi 
tokio taško, kad kiltų karas."

Šveicarų laikraštis pastebi, jog 
šitokios informacijos jau ir prieš 
tai buvo girdėti. „Tačiau, supran
tama, didelis skirtumas, ar tokius 
dalykus skaitome laikraščiuose, ar 
tai privačiame pasikalbėjime įsak
miai pareiškia didžiausios pasau
lyje galybės atsakingas politikas. 
Taigi, valstybės sekretorius Mars- 
hallis, kad ir neduodamas jokių 
ypatingų patikinimų, italų vyriau
sybės atstovams trumpai drūtai 
pasakė, jog tuo tarpu, ti y. arti
miausius vienus ar dvejus metus 
karo dėt nebus. Šiandieniniam iš
nervintam pasauliui toks patikini
mas jau atrodo kaip amžinos tai
kos prižadėjimas."

New Yorkas. JAV bus paprašy
tos teikti paramos finansais ir ža
liavomis, kad Britanija galėtų iš
plėsti savo sprausminių lėtuvų ga
mybą. Anglų oro pajėgų viršinin
kais maršalas James Robb sudaro 
Britanijai reikalingų medžiagų są
rašą, kuris bus perduotas Jung
tinio štabo viršininkams Vašingto
ne. Vakarų Europos sprausminių 
lėktuvu skaičius siekia nedaugiau 
600, tuo tarpu kai sovietai turi jų 
1000. Be lėktuvų gamybos iškyla 
reikalas. paruošti prancūzų, belgų 
ir Lukserbburgo pilotus naudotis 
spraussuais lėktuvais.
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lietuves loisvuMue oe susisMulltiuiute keliu?
LAISVINIMO ORGANIZACIJOS SUKŪRIMAS IR JOJE SPRAGŲ KRAPŠTIMAS

. Visi laikom save patriotais. Visi 
norim matyti Lietuvą laisvą. Čia 
tarp mūsų skirtumų nėra, ir vie
nas kitam negalim daryti prie
kaištų dėl * patriotizmo stokos. 
Skirtumai prasideda su veiki
mu. Tarp veikiančių pasireiškia 
nuomonių įvairumas, vieni kitų 
veikimo vertinimas, o kai prie jo 
prisideda emigracijos sudilginti 
nervai, kyla ir nesusipratimų ligi 
erzelio.

Būdinga betgi, kad ligi šiol vie
šumoj nebuvo jokių diskusijų dėl 
veikimo, tiesiogiai skirto Lietuvos 
išlaisvinimo reikalui. Niekas ne
pasakė, kad Lietuvos reikalu da
romi žygiai yra klaidingi; niekas 
nedavė pozityvių kontrapasiūly- 
mų. Visos diskusijos yra kilusios 
dėl vadovavimo Lietuvos iš
laisvinimo akcijai — ir tik dėl 
vadovavimo!

Atstovaujančių Lietuvos išlais
vinimo akcijai minėtinos keturios 
institucijos: VLIK-as su Vykdo
mąja Taryba, Lietuvos Pasiunti- | 
niai, išeivių politiniai centrai ir 
krašto rezistencija. Pastaroji yra 
pagrindinis veiksnys, ir jos indė
lis tenka laikyti svarbiausiu. Bet 
jos veikimo plotas — Lietuva. Ki
ti trys — užsieniuose. Kiekviena 
šių institucijų atlieka skirtingus 
uždavinius ir viena kitos veikimą 
papildo. Nė vienos jų darbo ne
galima nuvertinti ir jų veikimo 
reikšmės paneigti. Tai būtų ir ne
teisinga ir politiškai žalinga. Kad 
šitoms institucijoms savo darbus 
reikia suderinti, jos ir pačios ži
nojo ir tai padarė keliais atvejais. 
VLIK-o veikimas suderintas bu
vo su pasiuntinių veikimu net 
dviejose bendrose konferencijose. 
Jeigu pasiuntinių funkcijos sa
vaime aiškios, tai tuose pasitari
muose buvo aptartos ir pripažin
tos VLIK-o funkcijos, jas prily
ginant seimo funkcijoms, ir vyk
domojo organo (dabar Vykdomo
sios Tarybos) funkcijas prilygi
nant vyriausybės funkcijoms. Iki 
tokis organas kada galės būti 
pripažintas svetimųjų ir virsti eg- 
ziline vyriausybe, laisvinimo or- 
ganizacją galima laikyti apjun
gus pagrindinius laisvinimo veiks
nius, ypačiai kai VLIK-as gavo 
ir iš krašto rezistencijos įgalio
jimus kalbėti kovojančios tautos 
vardu užsienyje.

Kada dabar p. Škirpa (ir buv. 
Lietuvos pasiuntinio titulu) vėl 
iš naujo ėmė kalbėti apie laisvi

nimo organizacijos reformą, neg- 
ližuodamas, kas jau yra sutarta, 
ir siūlyti sudaryt naują organą, 
kurio priekyje stovėtų pp. Lozo
raitis ir Škirpa, mes pasisakėm 
prieš. Pasisakėm ne dėl to, kad 
ten siūlomi minėti asmens, bet 
kaip tik tuo motyvu, kad reikia 
pagaliau kalbėti ne apie amžiną 
organizavimąsi ir persiorganiza
vimą, bet reikia veikti. Pasisa
kėm taip pat už tai, kad veiklai 
vadovauti neužtenka teisinio 
mandato, laikomo užkasto, bet’ 
reikia vadovauti darbais.

Naujame straipsnyje, pavadin
tame „Daugiau šviesos ir blai
vumo!“, p. Škirpa jau neatmeta 
mūsų teigimo, kad vadovauti ko
vai tegalima darbais, faktais, o 
ne formaliais pavedimais. Nepa
neigia taip pat ir to, kad laisvi
nimo faktus kūrė VLIK-as. 
„Pabrėždamas svarbų vaidmenį 
mūsų diplomatijos tautos kovoje 
dėl laisvės — kalba p. Škirpa, — 
nemanau nė kiek neigti ar ma
žinti VLIK-o nuopelnus mūsų 
tautos pasipriešinime vokiečių 
okupacijos metu“. O Vokietijoje: 
„Be abejonės, nudirbo didelį ir 
naudingą propagandos darbą dėl

PABALTĖS CENTRO KOMITETU 
PIRMININKU PASITARIMAS

Š. m. spalių 19 d. Geisslingene 
įvyko eilinis Pabaltės Centro Ko
mitetų pirmininkų pasitarimas, ku
rio metu "buvo nutarta:

1. Surinkti išsamius duomenis 
apie savo invalidus, kroniškus li
gonius ir senelius, kurie negalės 
išemigruoti.

2. Išaiškinti IRO štabe įsakymo 
Nr. 101 numatomų organų kompe
tenciją, pav., kas yra komitetas 
ir kas kontrolės komisija, etc. 
Šiuo metu kiekviena Arėją kitaip 
juos interpretuoja.

3. U. Carusi pavaduotoju Vokie
tijoje paskyrus p. A. Squadrilli, 
apsilankyta pas jį ir išsiaiškinta 
visa eilė su emigracija į JAV su
sijusių klausimų.

4. Prancūzų karinei valdžiai nu
braukus visoms tremtinių mokyk
loms pašalpas, "švietimo reikalai 
prancūzų zonoje atsidūrė katastro
fiškoje būklėje. Tuo reikalu įteikti 

Lietuvos teisės į nepriklausomy
bę“.

Šitais pripažinimais musų min
tys suartėja, ir prieinama iš da
lies susipratimo. Bet tik iš dalies, 
nes ir dabar p. Škirpa palaiko 
savo pirmykštę tezę, kad reikia 
sudaryti naują jo minėtą organą 
su žmonėmis, kuriuos jis kvalifi
kuoja kaip „stovinčius aukščiau 
partijų ir turinčius tiek politi
niame tiek diplomatiniame darbe 
rėkiamo patyrimo“. Ir toliau 
stengiasi sudarinėti įspūdį, kad 
kaip tik šie asmenys (pp. Lozo
raitis ir Škirpa) ir jų užnugaryje 
buvęs p. Smetona ir reiškęsi ak
tyviais darbais Lietuvos laisvini
me. Kai tų darbų negali nuro
dyti, aiškina, kad jiems dirbti 
sukliudę partijos ar VLIK-as, ar 
kad darbų negalima garsiai pasa
kyti arba nusuka kalbą visai į 
naują temą.

AR LIETUVAI REIKALINGAS 
DARBAS AR TITULAS?

Dėl pagrindinės tezės, dėl nau
jo organo steigimo, mūsų nuomo
nės išsiskiria, ir nelaikome dau
giau tikslinga kalbėti apie lais- 
vnimo organizacijos kaitaliojimą.

IRO Ženevoje dokumentuotą me
morandumą, protestuojant prieš 
tokį potvarkį.

5. Iš OMGUS gautas atsakymas 
į memorandumą dėl 70 DM išskai
tymo iš dirbančiųjų. OMGUS rašo, 
kad šiuo metu yra 46.300 dirban
čiųjų kuriems vokiečių ūkis išmo
ka 122.250.000 DM į metus. Ka
dangi IRO neįstengia tų išlaidų 
padengti, tai kad nereikėtų suma
žinti dirbančiųjų skaičių, nutarta 
išskaitinėti po 70 DM iš jų algų, 
nors faktiškai kiekvienam DP iš
leidžiama po 84 DM.

Iš š. m. IRO biudžeto įkurdinimo 
reikalams paskirta 71 milijonas 
dolerių. Tremtinių išlaikymui ski
riama 61 milijonas dolerių, bet į 
tą sumą įkalkuliuota ir lėšos ad
ministracijos aparatui išlaikyti, 
nors administracijos aparatui nu
matoma atskira stambi suma.

LTB

. J. E. vysk. V. Brizgys 
praneša:
Per USA Katalikų Episkopatą Amerikos lietuvių esu pakviestas atsi
lankyti USA. Paisydamas ne savo asmeninės naudos ar malonumo) 
bet tikėdamasis kuomi nors pasitarnauti tiek mūsų tautiečiams Ame
rikoje, tiek čia pasiliekantiems, šį kvietimą priėmiau. Išvykstu ne 
visiškai ir ne ilgam laikui: po kelių mėnesių grįšiu atgal į Vokietiją 
į bendro likimo brolių tarpą. Visus Gerbiamus konfratrus ir mielus 
tautiečius prašau per tą laiką nė į Scheinfeldo koloniją, nė į Re- 
gensburgą laiškų man nerašyti. Visiems linkiu Viešpaties globos ir 
tariu iki pasimatymo. Jūsų Vysk. V. Brizgys

Red. pastaba. Šį pranešimą spausdiname antą kartą, kadangi praė
jusiam Nr. darant pranešimo korektūrą, buvo sukeistos eilutės. 
Už šią nemalonią klaidą J. E. vysk. V. Blizgį nuoširdžiai atsiprašome.

Kiekvienam tenka liktis prie savo 
nuomonės. Mes tebemaname; kas 
laisvai sutarta, yra garbės reika
las žodžio laikytis, ar jis būtų 
duotas svetimiesiems ar savie
siems, ar jis būtų duotas eilinio 
tremtinio ar pasiuntinio. Kalbos 
apie naujų organų kūrimą, senų
jų nušalinimą nusibodo. Pavar
gom klausyti kalbų apie rivaliza- 
ciją tarp asmenų ar institucijų' 
dėl pirmenybės vadovauti. Ne 
naujų organų mums reikia, bet 
darbo, realaus darbo! Darbo, ku
ris pravertų svetimųjų akis, pa
skatintų juos palankiau ir veiks
mingiau priimti kankinamos Lie
tuvos reikalą, išgautų didesnį ir 
palankesnį opinijos šauksmą, lai
mėtų diplomatinių gestų ir pri
vestų iki priešo pašalinimo iš 
Lietuvos žemės. Pasisakėm ir dar 
sykį pasisakom už. tuos, kurie šia 
kryptimi veikia. Vertinam vi
sus tuos keturis veiksnius pagal 
tai, ką jie yra konkrečiai šioje 
srityje Lietuvai padarę at tebe
daro.

Tuo atžvilgiu tenka, deja, kons
tatuoti, kad p. Škirpos visa bran
gi energija tuo tarpu eina šiai 
antraeilės ketvirtaeilės reikšmės 
diskusijai, kovai su savaisiais, o 
ne su Lietuvos nedraugais, nors 
visa širdimi norėtume irjatyti ki
tokią jo veiklą.

Nepritari am ir nepri tarsim to
kiam veikimui, kuris ribotųsi tik 
formalinių klausimų svarstymu: 
ar pasiuntiniai turi paklusti 
VLIK-ui, ar pasiuntiniai yra vie
ninteliai suverenumo reiškėjai, o 
VLIK-as tik visuomeninė orga
nizacija^ ar VLIK-as yra tremti
nių ar Lietuvos organizacija, ar 
tas ar kitas eis prezidento parei
gas. Vis tai savaime yra svarbūs 
klausimai. Bet tik ne šiandien. 
Šiandien nuo. jų išsprendimo ke
lias į Lietuvą nesutrumpės. Šian
dien tai yra žaidimas, vaidinimas, 
luxus. Ar tokį formalistinį atžvil
gį kaip savo pirmaeilį uždavinį 

statytų viena ar kita institucija, 
vis tiek jį laikytume neaktualiu 
ir menkai tesvarstytinu. Šiuo at
žvilgiu mūsų mintis skiriasi nuo 
p. Škirpos.

(Bus daugiau)

AMERIKOS PRAMONĖ
LAUKIA DP

Pagal JT tarptautinės darbo įstai
gos Ženevoje duomenis, iš Vokie
tijos amerikiečių zonos nori iš
keliauti 270.000 ir iš britų zonos — 
275.000 darbininkų. Į šiuos skaičius 
įeina ir 330.000 DP, kurie IRO 
pranešimu, buvo Vokietijoje ir 
Austrijoje š. m. rugsėjo mėn. 1d. 
ir kurių didžiumą norėtų panau
doti JAV pramonė.

168 LIETUVIAI Į AMERIKĄ

„Gen. Black" laivu, kuris Ameri
koj laukiamas š. mėn. 31 d., iš
plaukė 813 DP, iš kurių katalikų
— 491, žydų—161, ortodoksų — 75, 
protestantų — 68 ir kitų — 18. 
Tautybėmis išvykusieji taip pa
siskirstę: lenkų — 388, lietuvių — 
168, čekų — 53, latvių — 32, ukrai
niečių — 17, vokiečių —16, estų
— 14, rusų — 14, jugoslavų — 12, 
rumunų — 10, vengrų — 6, be 
pilietybės — 83.

„JIE VISI NORI BŪTI LAISVI"

Į New Yorką grįžęs, Ugo Carusi 
pranešė, kad esą padaryti visi pa
sirengimai, jog kas mėnesį galėtų 
būti išvežta po 5000 DP. Bet jei no
rima visą pagal įstatymą numa
tytą 205.000 skaičių išgabenti iki 
1950 m. birželio mėn. 30 d., šis 
skaičius turi būti padvigubintas. 
Carusi aplankęs Vokietiją, Austri
ją ir Italiją, kur įsteigė savo at
rankos ir emigracijos biurus ir, 
susipažinęs su DP, pareiškė, kad 
„DP man padarė gerą įspūdį." „Jie 
neklausia nei apie darbą, nei apie 
pinigus, jie visi nori būti laisvi."

Jurgis Jankus

1PUŠ1IS .
8.

— Kas atsitiko? — po valandėlės paklausė. — Kodėl 
čia kruvina?

Buvau besižiojąs kažin ką sakyti, bet Morta užšoko. Ke
liais pramoktais žodžiais ir daugeliu judesių papasakojo, 
kaip aš genėjęs šakas, kaip virtęs pakirstas medis ir kaip 
viršūnė sudavusi man per kaktą. Ne visas medis, bet pati 
viršūnė, ir su pirštu rodė, kaip tas atsitiko.

— Negerai, — pasakė vokietis.
— Negerai, — atsakiau.
— Skauda?

* — Skaudai
Jis dar kažin ką pasakojo, rodė nugarą, čiuožė kojo

mis per grindis ir kėlė rankas aukštyn, lyg norėdamas 
virsti aukštelninkas, paskum baltno akis ir merkėsi, bet 
aš nieko negalėjau suprasti. Man tik nuo daugybės jude
sių, garsaus balso ir šiurenimo kojomis darėsi negera.

Ar tu ką supranti? — paklausiau Mortos.
— Suprantu, — atsakė ji.
— Bet man vėl negera. Nuo to traukymosi.
Ji paėmė gefreiterį už rankovės, nusitempė vėl prie 

stalo ir ilgai kalbėjosi. Girdėjau atskirus garsus, trumpą 
juoką ir vėl garsus. Motina irgi buvo kartu, bet man 
darėsi negera, kad jos ten sėdi su vokiečiu ir kalbasi. 
Paskum motina pasakė, kad laikas žiūrėti gyvulius, užsi
vilko ir išėjo. Morta nėj^padėti motinai, bet pasiliko su 
vokiečiu ir vėl šnibždėjįgį Nežmoniškai gėlė galvą, bet 
aš klausiau ir klausiau «Bdeko negalėjau suprasti. Pas

kum ėmė braškėti stalas ir su trenksmu parvirto suolas. 
Nemačiau, bet žinojau, kad virto tas suolas, kuris visada 
stovėdavo prie stalo iš trobos pusės. Mažas būdamas kar
tą aš pats su juo nuvirtau ir skaudžiai susimušiau alkū
nę, bet neverkiau, nes buvo daugiau vaikų, o dabar 
trenksmas nusmelkė per galvą ir aš sudejavau. Būčiau 
galėjęs susilaikyti, bet norėjau ginti Mortą nuo vokiečio, 
o pasikelti negalėjau. Ji tuoj pribėgo prie lovos ir pasi
lenkė.

— Ėmė gelti? — paklausė.
Buvo labai raudona ir atgalia ranka perbraukė per lū

pas.
— Kodėl tas suolas virto? — paklausiau.
— Vokietis pastūmė.
— Aš girdėjau. Bet ką jis tau norėjo padaryti?
— Ką jis... — ir mostelėjo galva į jo pusę lyg norė

dama paniekinti.
— Ko jis prie tavęs kabinasi? Ko jis nori?
— Ar nežinai, kad po pietų vokietis kvailas, — veidas 

buvo piktas ir nepatenkintas, ir ji vėl perbraukė atžagaria 
ranka per lūpas.

— Bučiavo?
— Nesuk gavos dėl kvailio, — ir pridėjo ranką prie 

veido. — Karštis kyla, aš pasakysiu, kad jis išeitų.
— Aš dabar nebegaliu, bet tu pasakyk Paliui, ir jis čia 

nebevaikščios, — pasakiau.
— Jis ir taip čia nevaikščioja. Tik šiandien užėjo.
Mane suėmė staigus pyktis. Tuo tarpu atėjo motina 

ir kažin ką padavė vokiečiui, bet jis išeiti nesiskubino. 
Nuo stalo atėjo prie durų, atsidarė snintelę ir išsiėmė 
peilį. Buvo nusivilkęs milinę ir be diržo. Atsistojo pla
čiai išsižergęs vidury trobos, vienoj' rankoj laikė peilį, 
kitoj du kiaušinius, žiūrėjo į stalą ir žaismingai juokėsi. 
Iš akių buvo matyti, kad prie stalo sėdi ar stovi Morta 

ir rodo pasišlyštėjimo pilną veidą, kam jis geria žalius 
kiaušinius, o jis kaip didvyris vieną įsideda į kišenę, lėtu 

\judesiu pramuša kiaušinį, užspaudžia pirštu pramuštą 
vietą, apverčia kitu galu aukštyn, pramuša, užsiverčia, 
vienu truktelėjimu išgeria, kad per tuščią kevalą net 
nušvilpia, numeta kevalą į pakrosnį, išsiima kitą ir visą 
laiką žaidžia akimis su ja prie stalo. Bet kodėl motina 
nieko nesako. Ji irgi ten prie stalo yra ir vokietis ne 
su ja akimis žaidžia. Aš vėl sudejuoju. Prieina motina.

— Labai skauda?
— Skauda. Tegu ateina Morta.
— Ar reikia ką paduoti?
— Nereikia, tegu ateina ji.
Tada ateina Morta ir atsistoja šalia motinos, bet žvilg

čioja, kaip vokietis geria kitą kiaušinį.
— Aš negaliu žiūrėti, kaip jis žalius kiaušinius geria. 

Kaip šeškas, — pasako.
— Sėsk čia ant lovos, — sakau.
Ji pažiūrėjo į mane, lyg pirmą sykį matytų, bet atsisėdo. 

Vokietis numetė pakrosniu antro kiaušinio kevalą. S
— Tavo ranka šalta: uždėk ant galvos ir palaikyk. j
— Kad visa pasukta. Galėčiau sušlapinti šaltu van-J 

deniu, bet be Stankaus bijau.
— Gerai motin, a, — gardžiuojasi vokietis ir ploja 

delnu per pilvą. Matau, kad jis čia kaip namie.
— Vandenio nereikia, — sakau ir paimu jos ranką. — 

Jis čia kaip namie. Gal rengiesi už jo tekėti? — netikėtai 
pasakiau ir pajutau, kad baisiai imu nekęsti gefrąiterio. 
Gal todėl, kad«jis taip švaistosi po trobą kaip karalius.

Jis irgi prieina. Pasilenkęs pažiūri į mane, paskum 
ima šnekėti apie daktarą. Reikią mane paimti, nuvežti 
į miestą pas vokiečių daktarą.
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Sovietu Husiįas Mwe Kuwfauts twiwfaqe
NAUJO TERORO BANGA ARTĖJA SOVIETŲ PAVERGTOMS TAUTOMS . 

MASKVA SIUNČIA LIETUVON PROVOSLAVIJOS MISIONIERIUS

K. V. ZAKARAUSKAS

SPORTAS

DP FUTBOLO MEISTERIS BUS IŠAIŠKINTAS
INKOPF-o sporto sekcijos nu- '— Stalo tenise Anglija pralai-7 

tarimu lapkričio 12, 13 ir 14 d. d. mėjo prieš Čekoslovakiją 1:8 ir

Maskvos patriarchas Aleksiejus, 
Kremliaus inspiruotas, įsteigė Mi
sijų Tarybą, kurios uždavinys pla
tinti provoslaviją Sovietų pavergtų 
tautų tarpe. Pirmiausiai tokios 
„misijos" turi prasidėti Latvijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje, o vėliau ir 
Tolimuose Rytuose tarp mahome- 
toniškų tautų.
• Be to, Amerikos spaudos žinio
mis, Leningrados metropolitas pa
siūlęs Suomijos provoslavų patri
archui, kad šis prijungtų suomių 
ortodoksinę cerkvę prie Rusijos 
Cerkvės.

Šios trumpos žinutės iš tikrųjų 
yra pranešimas apie pradėjimą 
vykdyti naujo plataus masto ir la
bai klastingo Sovietų plano. So
vietai, visomis priemonėmis siek
dami savo tikslų, pagaliau sumanė 
savo tarnybai panaudoti ir provo
slavų Cerkvę. Šiuo atveju iš vienos 
pusės jie nori sudaryti pasauliui 
įspūdį, kad Sovietuose tikėjimas 
nepersekiojamas, o iš antros pusės 
panaudoti, carų pavyzdžiu, Cerkvę 
savo imperialistiniams tikslams 
siekti. Siam planui Sovietai jau 
plačiai pasiruošė ir iš dalies jau 
vykdė kai kuriuose kraštuose, bet, 
matyt, dabar jį vykdyti bus im
tasi plačiu mastu. Tai rodo, kad 
Sovietuose artėja naujos rūšies 
teroro banga, kuri skaudžiai pa
lies visas neprovoslaviškas tautas, 
tarp jų ir lietuvių tautą. Tiesio
ginis šios akcijos vykdytojas bus 
Maskvos patriarchas Aleksiejus.

Patriarchas su Raudonosios 
Vėliavos ordinu

Sovietų Sąjungai karas su Hit
lerio armija pradžioje buvo nepa
prastai sunkus. Vieno kito mėne
sio būvyje vokiečių divizijos atsi
dūrė prie Maskvos vartų. Krem
liaus valdovams pasidarė aišku, 
kad šiam karui tęsti reikia pas
kelbti tautai naujus šūkius, kurie 
ją uždegtų patrijotizmo ugnimi. 
Reikėjo nutilti ir su antireligine 
propaganda. Bet šitai naujai takti
kai religijos atžvilgiu vykdyti rei
kėjo surasti iš provoslavų Cerkvės 
aukštųjų dignitorių tinkamas ir 
paklusnus tarnas. Ilgai ieškoti 
nereikėjo. Kremliui jau nuo seniau 
į akis buvo kritęs Leningrado me
tropolitas Aleksiejus kuriam savo 
laiku ant krūtinės buvo užkabin
tas Leningrado gynėjo medalis ir 
kuris karui už tėvynę tęsti Krem-

liaus iždui buvo neseniai įteikęs 
keletą milijonų rublių surinktų 
aukų. Šito Aleksiejaus pasitama- 
vimo .proga buvo jo kartu pa
reikštas Stalinui ypatingas loja
lumas. Tat visai ir nenuostbau, kad 
jis, o ne kuris kitas asmuo Krem
liaus dabar pasirenkamas ir 1943 
m. rugsėjo 4 dieną priimamas pa
ties Stalino ir Molotovo kaip Sov. 
Rusijos ortodoksinės Cerkvės at
stovas. Ir nuo to laiko Aleksiejus 
ima iškilti viešumon šalia kitų So
vietų Sąjungos garsenybių. Netru
kus tampa jis atnaujinto Sv. Sino
do nariu, kas reiškia, kad jis da
bar įkopė į pačią aukščiausią Sov. 
Rusijos Cerkvės viršūnę, kuri vei
kiai pasidarys Kremliaus bokštų 
šešėlyje ypatingai veikli. 1944 me
tais miršta ir Maskvos patriarchas 
Sergėjus. Jo sostą dabar užima 
Aleksiejus, kuris 1945 m. vasario 
1 d. Tautinio Soboro galutinai 
patvirtinamas Maskvos patriarchu.

Naujasis Maskvos patriarchas, 
lyg pamiršęs, ką Kremliaus valdo
vai yra padarę Rusijos tikintie
siems, su visu pagarbos respektu 
nusilenkia Stalinui ir ima šokti 
naują šokį, kuriam groja .Polit- 
biuras. Mat, pastarasis prisiminė 
seną carų taktiką, kad provoslavi- 
ja tada buvo labai naudinga ne 
tik sunkiais valstybei laikais, bet 
ji buvo nemenka pagelbininkė 
vykdant ir imperialistinio pansla- 
vizmo idėją, o ypač tuose slavų 
kraštuose, kuriuose viešpatavo ta 
pati provoslavija. Kremlius dabar 
jau nujaučia, kad reik ruoštis, nes, 
pasibaigus šiam karui, jo glėbin 
pateks visos Europos slavų tautos. 
Jas teks stipriai sucementuoti, su
darant stiprią atasvarą prieš Va-I

karus. Taigi Aleksiejus, dabartinis 
Maksvos patriarchas, kaip tik 
šiems tikslams yra labai naudin
gas. Juk jis pirmasis Sov. Sąjun
goj iš pačių aukščiausių Cerkvės 
dignitorių tiek meilių simpatijų 
Stalinui pareiškė. Dar iki šiol joks 
kitas aukštasis Sov. Sąjungoj dva
sininkas viešai taip nebuvo atsi
liepęs apie Staliną, kaip šis. An
tai, Maskvoje Elochovo katedroje 
įvyksta šv. Aleksiejaus relikvijų 
parnešimo iškilmės. Šių iškilmių 
metu patriarchas Aleksiejus, viso 
pasaulio nustebimui, per pamokslą 
maršalui Stalinui išdrožia puikiau
sią panegyriką: „Mūsų didysis ir 
išmintingasis vadas, kuris mūsų 
šalį tvirta ranka senu pašventintu 
stiprybės, didybės ir garbės keliu 
veda!". O kai užsienio žurnalistai 
jo paklausė, ar yra Sov. Sąjungoj 
kokių nors nesklandumų tarp orto
doksinės bažnyčios ir valstybės, 
atsakė, kad iš viso jam šitoks 
klausimas yra nesuprantamas. Jis 
nežinąs jokių konfliktų Sov. Są
jungoj Cerkvės su valdžia. Ir 1946 
m. rugpiūčio mėnesį, dėkodamas 
Aukščiausiajai Sov. Tarybai už 
jam suteiktą Raudonosios vėliavos 
ordeną, Aleksiejus pareiškė, kad 
jis visad reikalavęs iš savo kunigų 
ir tikinčiųjų vyriausybei lojalumo.

Šis dabar aukščiausias Sov. Są
jungoj ortodoksinės Cerkvės dig
nitorius važinėja valdžios padova
notu puikiausiu luksusiniu auto
mobiliu, net skraido specialiai jam 
skirtu lėktuvu, "yra aprūpintas 
spaudos priemonėmis ir kt. Ir lyg 
būtų Vatikano valstybei priešingy
bė, nes ir čia patriarchas gyvena 
didžiuliuose rūmuose, lyg mažoje 
valstybėje, atsieit, lyg būtų įkur
tas Maskvos „Vatikanas". (B. d.)

Mūnchene įvyks futbolo rung
tynės, kurių tikslas — išaiškinti 
DP futbolo meisterį. Lapkričio 
12 d. susitinka Lenkija — Ukrai
na, 13 d. Lietuva — Ukraina ir 
14 d. Lietuva — Lenkija. D.

ŠKOTIJA — VALIJ/f 3:1 (3:1)
60 000 žiūrovų Cardiff (Valija) 

mieste pergyveno 63-iąsias futbolo 
Škotijos — Valijos rungtynes. Sis 
susitikimas baigėsi daugiau negu 
sensacingu škotų laimėjimu. Tai 
buvo neįprasta, nes škotai Valijos 
žemėje buvo jau „papratę" pralai
mėti.

— Spalio 23 d. Anglijoje pasiek
tas naujas rekordas. Tą dieną An
glijos „L" klasės rungtynes sekė 
1.171.732 žiūrovai.

— Maskvos aviacijos institutas 
skandalingai pralaimėjo krepšinio 
rungtynes pries Lodziaus (Lenki
ja) miesto rinktinę 8:62 (!)

Iš Kultūros Fondo veiklos

VAIKUClŲ PIRMOJI KOMUNIJA
Pirmosios Komunijos diena, kaip 

Tėvynėje taip ir čia tremtyje, yra 
didžiausio dvasinio pakilimo šven
tė nevien mažiesiems, bet ir su
augusiems.

Bayreutho kolonija šią šventę 
atšventė visai neseniai. Kun. kleb. 
A. Senkus priruošė gražų būrelį 
vaikučių pirmajai išpažinčiai ir šv. 
Komunijai. Kai kurių vaikučių 
artimieji taip pat tą dieną priėjo 
prie Komunijos. Tai buvo didelio 
pasigėrėjimo vertas reginys, kuo
met susikaupę vaikučiai ir jų arti-, 
mieji artinosi prie Dievo stalo.

Momentui pritaikytame pamoksle 
klebonas nurodė, kokių Dievo ma
lonių gauna žmonės, kai laikosi Jo 
nustatytų dėsnių.

Vėliau sekė vaikučių įrašymas į 
bažnytines brolijas ir škaplierių 
uždėjimas.

Didžios pagarbos vertos mamy
tės, kurios, nežiūrint visokių šių 
dienų nepriteklių, gražiai ir rū
pestingai savo vaikučius papuųšė 
šiai iškilmei. A. R.

Spalių 29 d. Ingolstadte įvyko 
Kultūros Fondo Steigiamojo Ko
miteto posėdis, kuriame buvo nu
tarta suaktyvinti Kultūros* Fon
do skyrių steigimą Vokietijoje.

I Netolimoje ateityje, kiek padidė
jus skyrių skaičiui, numatoma 
šaukti atstovų suvažiavimą, kurio 
uždavinys bus suorganizuoti pir
mąją Kultūros Fondo organizaci
jos apygardą.

Toliau plačiai buvo aptartas rei
kalas plėsti Kultūros Fondo or
ganizacijos tinklą mūsų užjūrio 
kolonijose.

Aptvarkius organizacinius Fon
do rūkalus, numatoma skelbti vi
so pasaulio lietuviuose rinkliavos 
dieną mūsų kultūros reikalams. 
Jei organizacinis darbas bus pa
kankamai pasistūmėjęs, rinklia
vos diena tikimasi paskelbti dar 
šiais metais.

Toliau buvo nutarta artimiau
sioje ateityje sušaukti bendrą 
Kultūros Fondo Steigiamojo Ko
miteto narių bei leidėjų pasitari
mą Augsburge paieškoti konkre
čių priemonių, kaip knygų leidi
mas turėtų būti tvarkomas atei
tyje, t. y. tada, kai dėl emigra
cijos knygų leidimas vakarų Vo
kietijoje gali visai pakrikti.

Fondas yra gavęs leidimą žur
nalui leisti. Buvo nusistatyta tuo 
tarpu leisti neperiodinį almana
chą.'Redakcinę kolegiją numato
ma sudaryti iš K. F. Steigiamojo 
Komiteto j^ir Rašytojų Drau- 

TpAlnwnachui leisti 
ramstytas.

Emigravus K. F. Steigiamojo 
Komiteto nariui St. Leskaičiui ir 
visiems išrinktiems kandidatams, 
nutarta kooptuoti du naujus Ra
šytojų Draugijos narius.

Laiškas Redakcijai
Pone Redaktoriau!

Maloniai prašome Tamstą neat
sakyti vietos savo redaguojamame 
laikraštyje paskelbti šį mūsų pa
reiškimą:

Ryšium su „Tėvynės Sarge" (Nr. 
2—3, 214—215 puslp.) išspausdintu 
krikščionių demokratų suvažiavi
mo aprašymu, kuriame y tą palies
tas ir Lietuvių Fronto sąjūdis, LF 
vadovybė randa tikslinga pareikš
ti:

a) Lietuvių Frontas nei kaip 
rezistencinės kovos organizacija, 
nei kaip politinis pilnutinės demo
kratijos sąjūdis nesutampa su jo
kia ideologine grupe, nei su jokia 
politine partija.

b) Lietuvių Fronto vadovybė yra 
įsitikinusi, kad LF programa, kiek 
ji ligšiol yra viešai pasirodžiusi, 
nėra priešinga Bažnyčios mokslui. 
Dėl LF programos iš oficialių Baž
nyčios institucijų nėra jokių pas
tabų.

c) Lietuvių Fronto programos 
doktrininis aiškinimas yra laisvas 
dalykas, už kurį atsako tik jo 
autoriai.

Lietuvių Fronto Vadovybė 
1948. 10. 25.

AlCUMUS omsuus
NEŽINOJO ANT KO SffOVI
Nūrnberge, betaisant kanalizaci

jos vamzdį, buvo atrasta 500 kg. 
bomba, kuri įsmigusi 30 cm į žemę 
ketveris metus išgulėjo toj vietoj, 
kur stovi susisiekimo policininkas. 
Tiek pro jį einantieji, bei važiuo
jantieji, tiek policininkas nenu
manė, kas guli po jų kojų.
„SPIAUT MAN Į TĄ SPAAKĄ"
Neseniai Belgijos ministeris pir

mininkas Henry Spaak turėjo vyk
ti į svarbų socialistų partijos susi
rinkimą. Kadangi jo automobilis 
buvo sugedęs jis priėjęs paklausė 
taksi šoferio, ar šis negalėtų jį nu
vežti į reikiamą vietą, bet šis at
sisakė — jis norįs šį vakarą pasik
lausyti Spaako kalbos. Spaakas la
bai nudžiugo ir apdovanojo šoferį 
stambiu banknotu. Tuomet šoferis 
pagalvojęs tarė: „Tarp mūsų kal
bant, spiaut man į tą Spaaką. Kur 
aš turiu Jus nuvežti?"

TRUMPAS VIENO PAMINKLO 
AMŽIUS

Paminklams yra lemta per kelias 
kartas liudyti apie juose įkūnytas 
idėjas. Tačiau vieno paminklo idė
ja mirė anksčiau, negu paminklas 
buvo pastatytas. Vokietijos Tor-

gau miestelyje karo pabaigoje ru
sų armija susitiko su amerikiečių 
armija. Tam įvykiui atžymėti rusai 
ėmė statyti paminklą, bet jo sta
tyba vyko tokiu lėtu tempu, kad, 
iki jis buvo pastatytas, sovietų — 
amerikiečių draugystė tiek pašlijo, 
jog paminklą teko nugriauti.

SVARBI INTERPELIACIJA
Muncheno miesto taryba ne

seniai svarstė teisingo alaus įpy
limo klausimą, kurį iškėlė Bavarų 
partijos atstovai, kaltindami alaus 
pilstytojus, kad jie skriaudžią var
totojus, įpildami į bokalą alaus tik 
žemiau brūkšnio. Rimtai apsvars
čiusi, taryba nutarė, kad tokia pa
dėtis ilgiau tęstis negali ir numatė 
visiems iki brūkšnio įpilantiems 
alaus pilstytojams griežtas baus-

Austrija prieš Vengriją 1:4.
— Tarybų Estijos futbolo rink

tinė prieš Leningrado rinktinę lai
mėjo 2:1.

— Prancūzijos CO Roubaix klu
bui uždrausta išvykti gastrolių į 
užsienį dėl ... efektingo pralaimė
jimo prieš Vengrijos Ferencevaros 
Budapest vienuolikę 0:9. (!)

— Izraelio futbolininkams gast
rolės JAV nesiseka: jie pralaimė
jo ir antras tarpvalstybines rung
tynes USA — Izrael rezultatu 4:1. ’

— Pirmą kartą sporto istorijoj 
Anglijoj moteris Branda Russel įsi
gijo futbolo teisėjo diplomą.

Pranešimai
Baltų Ryšių Sekcija Darbo Tar

nybos Daliniams prie US. Armijos 
Vyr. Būstinės Heidelberge mus 
informuoja, kad Armija patvirtino 
Prisiminįmo ir Garbės Ženklą Bal
tų Darbo Tarnybos Daliniams pa
gal pateiktą Baltų Ryšių Sekcijos 
projektą.

Visi tie, kurie buvo anksčiau 
Darbo Tarnybos Dalinių nariais, 
yra ištarnavę be pertraukos ma
žiausiai 6 mėnesius ir garbingai 
atleisti, gali minimą ženklą taip 
pat įsigyti.

Tie atleistieji, kurių daliniai dar 
veikia, ženklo įsigijimo reikalu 
kreipiasi į jų dalinių vadus; tie 
atleistieji, kurių daliniai jau išfor
muoti, gali kreiptis tiesiog į šią 
Sekciją (šiuo adresu: Capt. A. 
Motuzas, 4189 Lab Serv Co, Baltic 
Liaison Section, (17 a) Heidelberg, 
Quinckestr. 69), su prašymu, pa
žymint Darbo Tarnyboje tarnautą 
laiką ir pridedant iš dalinio atlei
dimo dokumentus. Prašymus su 
dokumentais ir atitinkamą pinigų 
suma siųsti iki š. m. lapkričio 20 d.

Sidabrinio ženklo kaina — 20 
DM 50 Pf.: balto metalo — 15 DM 
50 Pf.

Prašymą patvirtinus, ženklas bus 
atsiųstas per tą dalinį ar įstaigą, 
per kurį ženklas buvo prašytas. 
Prašymo nepatenkinus, dokumen
tai ir pinigai bus grąžinti.

625 METAI VILNIUS LIETUVOS 
SOSTINE

Ryšium su šiais metais įvykstan
čiu Vilniaus įkūrimo 625 jubilie
jumi rengiama Vilniaus paminėji
mas — aktas

Mūnchene — lapkričio 6 d.
Šchwab.-Gmūnd — lapkričio 9 d.
Hanau — lapkričio 11 d.

Koncertinėje dalyje sutiko daly
vauti A. DAMBRAUSKAITE ir 
S. BARANAUSKAS, akomponuoja 
kompozitorius-dirigentas Jer. KA
ČINSKAS. Paskaitą apie Vilnių 
skaito arch. T. VIZGIRDA. Numa
tomos surinkti iš aukų pajamos 
skiriamos tremties mokyklos nau
dai. ‘

Musu mirusieji
202. Petruševiėlus Petras, gimė 1918. 

12. 20, Vilnius, mirė 1943. 3. 7„ žuvo 
fronte, palaidotas Wittenberge.'

203. Vilkavičius Jonas, gimė 1914. 6. 
22, švedrigai. mirė 1945. 3. 29, žuv> 
fronte, palaidotas Wittenberge.

204. Jutkevičius Juozas, gimė 1917. 
10. 23, Vilnius, mirė 1942. 2. 22. bom
bardavimo auka, palaid. Florsheim 
a/M.

Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadle- 
„Z-IDUnai niais. 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 spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50. •
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks. .
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Treciasis pasaulinis karas,’komunistinė 
strategija ir Švedijos neutralumas

apviltos rusų tautbs kokios nors 
reakcijos.

Kapitonas Lofgren savo praneši
me pareiškė, kad eventualiai karui 
prasidėjus, ar dar ir prieš prasi
dedant, Skandinavijai gręsia pavo
jus. Rusijai Skandinavija reikalin
ga lėktuvų bazėms, o Norvegijos 
f jordai povandeninių laivų bazėms. 
Grupuoti naikintuvus ir radarus 
Švedijoje nežmoniškai pagerintų 
sovietų priešlėktuvinę apsaugą, o 
Danijos ir pietinės Švedijos oku
pacija būtų rusams geriausias bū
das sutrukdyti iš vakarų atplau
kiančias vandens pajėgas įsis
prausti į Baltijos jūrą. Alijantams 
bazės Skandinavijoje taip pat 
nežmoniškai padėtų puolimui lėk-

Kinijos žlugimas gali privesti prie 
trecio pasaulinio karo

KOMUNISTAI UZfiME MANOZCRIJOS SOSTINĘ MUKDENĄ

(Rašo mūsų korespondentas Švedijoje) tuvais, ypač puolant Leningrado 
sritj. Nors naujieji bombonešiai

Sekmadienį spalio 24 d. Stock- 
holmo apsaugos komitetas sukvie
tė apie 30 atstovų iš įvairių so
cialdemokratų profesinų klubų taip 
vadinamai kontaktinei konferenci
jai, pirmajai šios rūšies. Svarbiau
siais kalbėtojais buvo buvęs civi- 
lės apsaugos Šefas generolas ma
joras Gustaf Petri ir kariuomenės 
štabo kapitonas Stig Lofgren. Pir
masis kalbėjo apie užsienio politi
ką, o antrasis apie Skandinavijos 
kraštų gynimosi problemą.

Anot generolo Petri, Sovietų 
agresyvi tendencija yra jau sena 
ir visą laiką jos konsekventiškai 
laikomasi. „Komunistinė strategija 
mieliau pasirenka nekruviną karą, 
kruvinojo griebiasi tik paskutiniu 
atvėju“, pareiškė generolas. Tai 
yra kariavimo forma, kurios ėmėsi 
Hitleris ir kurią Stalinas ištobulino. 
Stalinas suprato išnaudoti Roose- 
velto ištikimumą ir politinį nepa
tyrimą ir tuo būdu išgavo rusams 
palankių pažadų priartėti prie El
bės, nors iš karinio požvilgio tiek 
anglai, tiek amerikiečiai galėjo 
pirmieji pasiekti ir Berlyną irPra- 
gą. Tuo būdu rusai susabotavo

komunistų propagandą o per tą 
laiką išlaikyti stiprią apsaugą. Ta
tai liečia ir Švediją.

Tokios maždaug pagrindinės ge
nerolo Petri pranešimo mintys. 
Neapsieita ir be diskusijų. Geležin
keliečių sąjungos atstovas pareiš
kė, sutinkąs su generolo Petri min
timis ir pabrėžė, kad profesinėse 
sąjungose socialdemokratai turi 
kovoti su penktąja kolona. Kalbė
tojas pasigedo ideologinių priemo
nių kovoje su komunistais. Į jo 
pastabą gen. Petri atsakė, kad va
karų valstybės faktiškai svarstė 
lėktuvais paskleisti propagandinės 
medžiagos po Sovietų Sąjungą. 
Trečiajam iš kalbėtojų nepatiko 
amerikiečių metodai kovoje prieš 
komunistus, nes tos priemonės pa
gimdo kankinius, o tas nėra gerai. 
Vienam iš dalyvių paklausus, kaip 
kariškiai žiūri į galimumus rusų 
tautai pačiai pakeisti savo režimą, 
kapitonas Lofgren atsakė, kad šių 
dienų technikos priemonės labai 
lengvai padeda beatodairiniam re
žimui užvaldyti dideles tautos gru
pes. Gėnerolas Petri vistik nori 
laukti iš taip visokiais pažadais

galėtų ir taip pasiekti, bet vistik 
reikėtų kraštutinių bazių eskortuo- 
jantiems naikintuvams.

Bazės Skandinavijoje reikalingos 
tiek rytams, tiek vakarams, todėl 
abu partneriai suinteresuoti, kad 
ji neatitektų vienam ar antrain.

„Švedija, Norvegija ir Danija, 
kaip aš dalyką įžvelgiu, sudaro 
saugumo politinį vienetą", tęsė 
kapitonas Lofgren. „Jų suburti re
sursai duoitų daug didesnių gali
mumų puolimams atremti. Danijos 
padėtis kariškai žiūrint yra nepa
vydėtina, bet danų gynimasis gali 
mums daug ko duoti, pav., jeigu 
mes kartu galėtume išlaikyti §ė- 
landą rusams puolant iš pietų. 
Gaila tik, kad danų kariniai ištek
liai dabar yra nedideli, o nor
vegai dar tik gaminasi, tuo tarpu 
Švedija yra daug geriau ginkluota 
ir nebus jau taip lengvas kąsnelis 
net ir didvalstybei.

„Deklaruodami skandinavišką 
bendradarbiavimą, mes jau asisa- 
kėme senosios neutralumo linijos”, 
tęsė kapitonas. ,’,Ar galima įsivaiz
duoti besalygininį i neutralumą 
kreipiant anuotas į visas puses?

Nanking as. Kinijos vyriausybė 
praneša, kad pirmadienio rytą 8 
vai. po sunkių gatvės kautynių ko
munistai užėmė Mudkeną. Vyriau
sybės pareigūnai pasitraukė oro 
keliu. Pekinge manoma, kad- per 
tris savaites komunistai užims visą 
Mandžūriją. Artimiausių metu šiau
rės Kinijoj turės įvykti sprendžia
mieji mūšiai.

Nacionalistų kariuomenėj vis di
dėja dezertyrų skaičius. Manoma, 
kad gen. Ciankaišekas gali būti 
priverstas atsistatydinti ir būsianti 
sudaryta nauja koalicinė Kinijos 
vyriausybė. Ciankaišekas pareiškė, 
kad Kinijos žlugimas galėtų pri
vesti prie trečiojo pasaulinio karo. 
Jei nebus išlaikyta šiaurės Kinija, 
turėsianti žlugti ir Korėja. Norint 
išvengti trečiojo pasaulinio karo, 
turi būti Kinijai suteikta pagalba.

Vašingtonas. Antiamerikoniškai 
veikla tirti komiteto pirmininkas 
J. Parnell Thomas pareiškė turįs 
informacijų, kad JAV komunistų 
partija turi slaptai suregistravus 

175.000 narių. Dauguma iš jų esą

taiką, kad savo kariuomenės pa
galba galėtų okupuotuose kraš
tuose įsigyti sau ištikimų satelitų 
ir sutrukdyti gerbūvio aitstatymą. 
Jų artimiausias tikslas yra be 
kraujo praliejimo pasiekti Atlanto 
pakraščius.

Vakarų valstybėms buvo sunku 
susitelkti bendram pasipriešinimui. 
Anglija iš savo pusės griebėsi gi
gantiško plano atgauti prarastą ga
lybę išnaudojant Afriką, kur gam
tos turtai gali lygintis su Sovietų, 
ar visą strategijos svorį nukreipė į 
Afriką. Jeigu planai pavyks, kas 
būtų tikra laimė, trečioji galybė 
vėl iškils.

Rusai, būdami viršesni sausu
moje, galėtų Hgi Atlanto pakraščių 
atžygiuoti, bet ilgainiui pralaimėtų 
dėl sąjungininkų daug didesnių re
sursų. Tarp kito ko jie, kaipo 
tauta, yra daug atsparesni karo 
baisenybėms, negu kitos tautos.

Sovietu slapti planai Vokietijoje

Visa šita yra, žinoma, tik speku
liacijos, lygiai kaip spekuliacijos 
yra, bus ar nebus karas, bet to
kioje įtemptoje atmosferoje gali
ma visko laukti. Todėl vakarų de
mokratijos turi duoti tautoms aukš
tesnį gyvenimo standartą negu kad 
Rusija gali duoti, kas suklupdys

Frankfurtas. Buvęs Saksonijos 
propagandos šefas ir artimas pulk. 
Tulpanovo bendradarbis bei „Freies 
Deutschland" komiteto narys Hel
mut Kmoch pabėgo iš sovietų zo
nos į Frankfurtą. Jis atskleidė 
slaptus sovietų planus, kuriuose 
numatoma atitraukti rusų kariuo
menę iš Vokietijos ir rytų zonos 
policiją — 400.000 vyrų — slaptu 
politbiuro įsakymu apginkluoti 
kulkosvaidžiais ir automatiniais 
pistohetais. Taip pat turinti būti 
sukurta SĖD slapta policija, kurios 
pagalba SĖD turinti lapkričio 8 d. 
bandyti pagrobti visą ūkinę ir po
litinę galią. Rytų zonos policijai 
trūksta savanorių, todėl esą dažnai 
imami prievarta.

vestų kovą su juodąja rinka ir 
sabotuotojais.

Tuo tarpu laikraščiai praneša 
apie naujus karo belaisvių trans
portus, kurie esą įpareigoti trims 
metams policijos tarnybai rytų zo
noje. Sovietų poličijai duoti nuro
dymai sekti rytų zonos politikus, 
kad nepabėgtų į Vakarus. Vienas 
iš vadovaujančių SĖD narių Erich 
Gniffke per vykdomą „valymą” 
buvo iš partijos pašalintas. Berly
no sovietai sektoriaus policininkai, 
pasižymėję savo aktyvia veikla 
kontroliuojant apylinkes, gaus 
25 % kdfcfiskuotų maisto produktų, 
kaip ypatingą premiją.
KOMUNISTŲ ŪKINIS SABOTA
ŽAS BAISESNIS NEGU HITLERIO

ŠVEDŲ UŽSIENIO REIKALŲ MI
NISTERIJA PANEIGIA PABALTIE- 

CIŲ GRĄŽINIMĄ 
(Specialiai „Žiburiams")

Pietinėje Švedijoje, daugiausia 
Malmo ir Trelleborge pasklido 
gandai, kad pabaltiečiai pabėgė
liai, kartu ir politiniai, dideliais 
būriais grąžinami į rytus. Užsienio 
reikalų ministerija ir užsieniečių 
komisija tokius gandus paneigia.

Užsieniečių komisija mano, kad 
gandai kilo išsiunčiant per Malmo 
ir Daniją grupę vokiečių į Kylį. 
Grupė, kurią sudarė ištisas vago
nas, nelaikomi politiniais pabėgė
liais, o vokiečiai grąžinami į Bizo- 
niją/kur jie galės būti saugus. 
Šiuo reikalu buvo susitarta tarp 
Švedijos ir alijautų vadovybių Vo
kietijoje. Tokiu pat būdu vieno
dais tarpais pirmoje eilėje vokie
čiai ir danai grąžinami atgal.

Frankfurtas. Vokiečių pabėgėliai 
įteikė, JTO prašymą, kuriame rei
kalaujama, kad jų reikalais imtų 
rūpintis IRO.

SOVIETAI STIPRINA POLICIJĄ 
RYTŲ ZONOJE

Berlynas. Sovietai paneigia pra
nešimus apie 400.000 vyrų polici
nės armijos organizavimą. Esą ru
sų zonos policija buvusi sustiprin
ta 10.000 vyrų, kad sėkmingiau

PADARYTI SUNAIKINIMAI
Londonas. Anglijos ūkio ir finan

sų ministeris Sir Stafford Crips pa
reiškė, kad komunistų ekonominis 
sabotažas vakarų Europai sudaro 
didesnį pavojų, negu Hitlerio ar
mijos padaryti sunaikinimai. „Šal
tasis karas” nesiribojąs vien pro-

Lietuvių Inžinierių Sąjungos 
Užsienyje nariui 
gen. inž.
KLEMENSUI POPELIUCKAI

mirus, Sąjungos Centro Val
dyba reiškia gilią užuojautą 
velionies artimiesiems.

neturį partijos bilietų. Be to, dar 
esą tarp 35.000 ir 40.000 žmonių 
neregistuotų, bet griežtai discipli
nuotų ir laikomų komunistų par
tijos nariais. Thomas pareiškęs, kad 
Amerikoj yra „vis labiau jaučia
mas noras išleisti kokį nors įsta
tymą, kuris komunistų politinę par
tiją pastatytų už įstatymo ribų“.

« visut
Vašingtonas. Gynybos ministeris 

James Forrestal pareiškė^ kad tai
kos sulaužymas bet kurioj pasau
lio daly sudaro grėsmę Amerikos 
gyvenimo būdui. „Mes turime lai
kyti paruoštą savo karinį poten
cialą, kad užtikrintume savo pačių 
saugumą."

Paryžius. Rusija apkaltino JAV, 
kad ji už „atominės uždangos", 
veda ginklavimosi lenktynes todėl, 
kad „Wall Street gauleiteriai nori 
dominuoti pasaulyje."

Briuselis. Belgų socialistų parti
jos susirinkime Henry Spaak smar
kiai puolė Rusiją ir komunizmą. 
„Labiausiai imperialistiška pasau
lio valstybė šiuo metu yra Rusija. 
Ten nėra tikroė laisvės. Geležinė 
uždanga yra nelaiminga realybė," 
pareiškė jis. *

Paryžius. Buvęs JAV strateginės 
saugumo tarybos šefas gen. Dono
van pasiūlė taikyti Sovietų S—gai 
sankcijas, „kad priverstų laikytis 
taikos".

Vašingtonas. JAV nutarė pasko
linti komunistų spaudžiamai Kini
jai 5 mil. dolerių.

Praga. Čekoslovakijos spaudos 
ministeris M. Kopecky spaudos 
atstovams pareiškė, kad čekų 
spauda taps valstybės monopoliu.. 
Prezidentas Gottwaldas pareiškė: 
„Laisvės sąlyga yra ta, kad žur
nalistas būtų įstikinęs, bet po
zityvus kritikas. Slapti šnibždė
jimai, kad pramonė turėtų būti grą
žinta kapitalistams, ar kad kraštas 
turėtų grįžti į prieš mūnchenines 
ar prieš vasario mėn kai komu
nistai perėmė valdžią sąlygas, ne
gali būti toleruojami.

Maskva. „Pravda" praneša, kad 
Stalinas pareiškęs, jog, „jei JTO 
pavyks išlaikyti lygybės principą, 
tai ši organizacija suvaidins pozi
tyvų vaidmenį užtikrinant taiką ir 
saugumą".

Praga. Cekoslovakų parlamentas 
priėmė įstatymo projektą kuriuo 
steigiamos priverčiamojo darbo 
stovyklos.

Sidnėjus. JAV Fordo įmonių 
viceprezidentas pareiškę, kad JAV 
apsiginkluoja" su mirtinu rim
tumu."
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pagandos priemonėmis. Kominfor- 
mo agentų organizuajami streikai 
ir sabotažai žymiai apsunkina Euro
pos atsigavimą. Ypatingai smarkiai 
„šaltasis karas" vedamas prieš 
Marshallio planą. Tačiau Stafford 
Crips išreiškė viltį, kad nuo 1952 
metų viso pasaulio, o taip pat ir 
Anglijos maitinimosi padėtis žy
miai palengvėsianti.

Hamburgas. Pagal tarptautinės 
karo belaisvių organizacijos pa
reiškimą, šiuo metu Sovietų Rusi
joj yra dar 410.000 vokiečių karo 
belaisvių. Prancūzijoj yra dar 
56.399 belaisviai, Lenkijoj 38.000, 
Jugoslavijoj 63.000 ir Čekoslovaki
joj 3.800. Be žinios dingusiųjų vo
kiečių karių skaičius siekia 1.8 
mil.

Italu spauda apie Lietuvą
Italija. Didelis italų laikraštis 

„L’ora dėll’azione" spalių 21 d; 
numeryje atsispausdino beverk iš
tisai Okupuotos Lietuvos katalikų 
laišką Sv. Tėvui. Laikraštis ta pa
čia proga pažymi, kad pirmiau jau 
buvęs atsispausdinęs Pabaltijos 
Valstybių memorandumą Jungti
nėms Tautoms ir du straipsniu: 
„Tylos sąmokslas" ir „Lietuvos 
tragedija".

Italų žinių agentūra C. L P. šio 
mėn. 14 ir 21 dienos biuleteniuose 
duoda daug žinių apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Tarp kitko pra
neša, kad Lietuvos partizanai pa
siekė Vakarų Europi atnešdami 
Lietuvos Katftkų ^Jką šv. Tė
vui, Lietuvių Tautos įgaliojimus

dabartinei vyriausybei atstovauti 
Lietuvą pasaulinėje plotinėje, įvai
rių dokumentų apie sovietų daro
mus nusikaltimus prieš lietuvių 
tautą irkt Daug dėmesio atkreipta 
į heroiškas lietuvių partizanų ko
vas, ir kt.

Didelis šiaurinės Italijos laikraš
tis „II Corriere di Novara” pra
dėjo duoti ištisą eilę dokumentų 
apie sovietų okupaciją Lietuvoje. 
Laikraštis išeina su didžiule ant
rašte pirmame puslapyje: „Sensa
cinga dokumentacija: kalba Lie
tuva". Šio mėn. 14 dienos nume
ryje šis laikraštis įsidėjo taip pat 
a. a. Marijos Sniečkuvdenės foto
grafiją ir straipsnį, pavadintą „Vie
nos motinos tragedija".

4


	C1B0002139329-1948-Lapkr.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1948-Lapkr.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1948-Lapkr.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1948-Lapkr.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004

