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NAUJI PASIŪLYMAI BERLYNO PROBLEMAI IŠSPRĘSTI
BUŠAI TIKISI BERLYNĄ DAR TVIRČIAU Į SAVO RANKAS PAIMTI. NAUJAS PASIŪLYMAS 

SAUGUMO TARYBOJE

Paryžius. Pranešama, kad 11. 16. 
šeši neitralieji Saugumo Tarybos 
nariai paruošė naują kompromisini 
pasiūlymą Berlyno problemai iš
spręsti. Sis pasiūlymas, manoma, 
bus pradėtas svarstyti, kai bus 
gauti 4 valstybių šefų atsakymai 1 
Dr. Evatt ir Trygve Lie kreipimąsi. 
Naujasis kompromisinis pasiūly
mas iš abiejų suinteresuotų pusių 
reikalauja tam tikrų nuolaidų. Ru
sija turėsianti atsisakyti nuo rei
kalavimo, panaikinant blokadą 
tuoj (vesti ir Rytų markę, o Va
karų valstybės iš savo pusės turė
siančios sutikti, su tuo kad, blo
kada ir nebus iš karto visiškai pa
naikinta.

Visai naujas punktas paruošta
me pasiūlyme yra tai, kad numa
toma kreiptis į Saugumo Tarybą, 
kuri sudarytų ypatingą komisiją 
Berlyno blokados panaikinimui pri
žiūrėti. Naujais planas apima šiuos 
nuostatus:

1. Suinteresuotoms valstybėms 
gavus pranešimą apie blokados 
panaikinimą, 48 vaL laikotarpy pa
naikinami visi sausumas kelių ju
dėjimo suvaržymai. Sis netaikoma 
geležinkeliui ir vandens susisieki- 
mut

2. Panaikinus sausumos kelių
judėjimo suvaržymus, pradedamos 
derybos dėl geležinkelių ir van
dens kelių susisiekimo ir dėl va
liutos (vedimo. I

3. Galutinis susisiekimo suvaržy
mo panaikinimas ir valiutos prob
lemos išsprendimas turi būti pada
rytas gruodžio mėn. 20 d.

Kai kurie neitralūs Saugumo Ta
rybos nariai mano, kad šis naujas 
pasiūlymas Vakarų turėtų būti pri
imtas kaip derybų bazė. Tą pat 
manoma ir apie sovietus, kurie 
anksčiau buvo pasiūlę derybas 
vesti palaipsniui.

Prancūzų „Le Monde" ta proga 
rašo, kad neutrodo, jog abi suin
teresuotosios pusės nori Berlyno 
klausimą išspręsti. Rusai mano 
Berlyną dar tvirčiau piimti j savo 
rankas negu iki šiol. Amerikiečiai 
tikisi, kad Atlanto paktas. Vakarų 
Europos apginklavimas, Europos ir 
ypatingai Vokietijos Marshallio 
plano pagalba atstatomas pastatys 
juos į geresnę padėtį deryboms 
vesti.

Berlyno riešutas sunkiai perkan
damas

Paryžius. Kaip jau buvo pranešta 
JT visumos susirinkimo pirminin
kas Dr. Evatt ir JT generalinis 
sekretorius Trygve Lie šeštadienį 
asmenišku atsišaukimu kreipėsi į 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos val
stybių šefus, prašydami kuo sku
biausiai išspręsti Berlyno ginčą.

Paryžiuje esantiems Vakarų 
diplomatams atsišaukimas sukėlė 
didelį nusistebėjimą. Pirmoji ameri

kiečių ir britų reakcija pažymima 
kaip „šalta ir abejinga".

Britų kabinetas pirmadienį svar
stė Dr. Evatt ir Trygve Lie atsi
šaukimą. Gerai painformuotas kal
bėtojas pareiškė, kad Didžioji Bri
tanija ir toliau neatsisakys savo 
nuomonės — pirma panaikinti Ber
lyno blokadą ir tik tada pradėti 
derybas. Maskvos diplomatiniuose 
sluogsniuose manoma, kad Sta
linas į atsišaukimą greičiausiai 
teigiamai reaguos. Sovietų poli
tikos stebėtojai spėja, kad Krem
lius greit į šį atsišaukimą atsakys.

JAV užsienio reikalų ministeris 
Marshallis pareiškė, kad jis atsa
kysiąs pasitaręs su britų ir pran
cūzų užsienių reik, ministeriais. 
Prez. Trumanas, dabar atostogau-

RUSU AVIACIJA MANEVRUOJA 
TIES GRENLANDU

(Rašo mūsų korespondentas iš Skandinavijos)

Jau kuris laikas, kaip mistiški 
lėktuvai skraido ties Grenlandu 
ir iš viso viršum šiaurės ašigalio. 
Toji mistifikacija dabar jau pra
deda aiškėti. Pagal amerikiečių 
sluoksnių informacijas, šiomis 
dienomis nukrito rusų karinis 
lėktuvas ant ledo prie Upema- 
vik šiauriniame Grenlande. Lėk
tuvo skeveldros buvo pastebėtos 
rekognoskuojančio amerikiečių 
karinio lėktuvo iš vakarinio 
Grenlando lėktuvų bazių. Nuo
trauka iš lėktuvo rodo, kad tai 
būta rusų lėktuvo, nes sovietiš
koji žvaigždė aiškiai buvo įžiūri
ma. Apie lėktuvo įgulos likimą 
nežinoma nieko. Rekognoskuoj an
tis lėktuvas ilgai skriejo aplink, 
bet jokių gyvybės ženklų neuž- 
tiko-

Jau ne kartą iš Godhaab*buvo 
pranešama apie mistiškus ne 
amerikiečių perskridimus viršum 
Grenlando. Tie pranešimai su
tinka su pranešimu apie to su
rasto lėktuvo skeveldras ir iš vi
so su informacijomis, kurias Ro
yal Air Forces surinko Tolimuose 
Rytuose.

Pagal telegramą iš Tokio, buvo 
konstatuota, kad rusų kariniai 
lėktuvai kasdien atlieka lavini
mosi skridimus iš lėktuvių bazių 
Naujajame Sibire į sritis aplink 
šiaurės ašigalį.

Didžiulė grandinė karinių aprū
pinimo centrinių įrengta slaptose 
vietose Sibire prieš pat Aliaską. 
Be to, Sovietai turi naują sun
kaus bombonešio tipą, kurio vei
kimo spindulys siekia 10.300 km.
DANIJA TURI ARTIMAI BEN
DRADARBIAUTI SU VAKARŲ 

VALSTYBĖMIS
Savo suvažiavime lapkričio 7 d. 

Danijos konservativinė liaudies 

jąs Floridoje, esąs informuojamas 
apie visą pasitarimo eigą. Galutinį 
atsakymą Trumanas patieksiąs per 
Marshall).

Paryžius. Vakar Prancūzijos, JAV 
ir Britanijos atstovai tarėsi dėl 
Tryge Lie ir dr. Evatt įteikto atsi
šaukimo baigti Berlyno konfliktą. 
Visais klausimais, pagal Prancūzi
jos išleistą komuniktą, susitarta. 
Pasitarime, kuris truko 40 min. ir 
vyko Prancūzijos užs. reik, minis
terijoje, Beviną atstovavo Me Ne*!.

Miami. JAV prez. Trumanas pa
reiškė, kad, kol nebus panaikinta 
Berlyno blokada, Amerika neis į 
derybas. Sio mėn. 22 d. preziden
tas turės pasitarimus su Marshal- 
liu ir Harrimanu.

partija rezoliucijoje pasisakė už 
bendradarbiavimą su vakarų de
mokratijomis. „Ateinančiais mė
nesiais mūsų kraštas atsidurs 
prieš svarbius užsienio politikos 
nusprendimus. Mes norime, kad 
Danijos užsienių politika kuo ar
timiausiai būtų surišta su Vaka
rų valstybių politika. Turi būti 
išvengtas kiekvienas neaiškumas 
krašto politikoje. Karinis bendra
darbiavimas tarp šiaurės kraštų 
yra vienas iš tokios politikos ke
lių. Mes pripažįstame socialdemo
kratų pozityvų nusistatymą kraš
to apsaugos atžvilgiu, bet mes 
norime, kad vyriausybė nedelstų 
ilgai pozityviai gynimosi tvaikai 
įgyvendinti.“

TRANSPORTO LĖKTUVUS 
LYDĖS NAIKINTUVAI?

Berlynas. Sovietų karinė vado
vybė pareiškė, jog ji yra išleidusi 
įsakymą priversti nusileisti kiek
vieną lėktuvą, kuris išskris iš 32 
km. pločio oro tilto, jungiančio va
karų zonas su Berlynu. Toliau 
pranešime sakoma, kad artimoje 
ateityje sovietai sustiprins savo 
orinius patrulius.

Gen. Glay ryšium su minėtu 
pranešimu pareiškė, jog už mažiau
sius nuostolius, padarytus anglų- 
amerikiečių lėktuvams ir lakū
nams, sovietai neš pilną atsakomy
bę.

Toliau gen. Glay pareiškė, jog 
jokios kliūtys nesustabdys oro su
sisiekimo su Berlynu. Jis pažymė
jo, jog reikalui esant, transporto 
lėktuvus lydės naikintuvai.

UP pranešimu, britų karinio gu
bernatoriaus pavaduotojas genero
las majoras Browjohn gavo sovie
tų raštą, kuriame rašoma, jog ne
seniai anglų lėktuvai, kurie buvę 
be ženklų, perskrido Vokietijos so
vietų zoną ir tuo būdu pažeidė so
vietų teises. Tai esą davę pagrindo 
sovietams griebtis aukščiau minė
tų atsargumo priemonių. Anglai į 
šį raštą dar nėra davę jokio atsa
kymo.

Amerikiečių sluogniuose šis įsa
kymas svarstomas labai rimtai. 
Galvojama, kad tai yra tik viena 
iš nervų karo priemonių, nors tai 
gali reikšti ir sovietų griežtesnį 
nusistatymą Berlynu klausimu.

Vašingtonas. Paliaubų dienos ma
nevruose Tautinės oro Gynybos 
apsauga gins Vašingtoną nuo „ste
binančios “transpolarinės atakos". 
Atakos planas apima Tautinės Gy
nybos dalinius iš Ohio, Mičigano, 
Kentukio ir Vakarų Virginijos. 
Daugiau kaip 150 lėktuvų dalyvaus 
manevruose, kuriais norima paro
dyti, kaip Tautinė ofo Apsauga 
gali apsaugoti didelį miestą nuo 
užpuolimo.

_ v * •
Britu imperija džiaugiasi sosto įpėdiniu

I Visoje Anglijoje varpai skambino 
tris valandas be pertraukos, Kana
doje laisvės bokšte varpas skambi
no visą, valandą, australiečiams 
sosto įpėdinio gimimas buvo pra
neštas sirenų aliarmu.

Britų spaudos puslapius nustelbė 
princo gimimo žinia. Tik komunis
tų dienrašty „Daily Worker” apie 
šį įvykį nei žodžio neužsiminė. 
Amerikiečių „New Yorks Times" 
ta proga rašo: „Mums amerikie
čiams tai nedaug tereiškia, kad šis 
kūdikis vieną dieną taps Anglijos 
karahumi. Anglija, kaip Jau dažnai 
sakoma, nebėra tuo, kuo ji anks
čiau buvo. Visą savo dar pasili
kusią galią ji kreipia į ekonomines 
problemas ... Nežiūrint į tai, džiū
gavo minia, kuri buvo susirinkusi 
prie Bukinghamo Rūmų."

Laimingoji motina susilaukia

Londonas. 41 saliuto salvė ir | 
Westminsterio varpų 3 valandų 
skambėjimas lapkričio 15 d. pas
veikino naujai gimusį britų princą. 
Oficialus pranešimas apie vyriškos 
lyties sosto įpėdinio gimimą sako: 
„Princesė Elisabeth, Edinburgo her- 
zogienė, šiandien vakare (lapkri
čio 14 d.) 21,14 vai. pagimdė prin
cą. Jos Karališkoji Didenybė ir 
sūnus gerai jaučiasi."

Naujagimis princas yra pirmas 
berniukas, kuris 62 metų laikotar
py gimė pirmuoju šeimoje Buking- 
hamo rūmuose, ir yra pirmas tie
sioginis sosto paveldėtojas nuo 
Vali jos princo gimimo, kuris trum
pą laiką valdė kaip Eduardas VIII 
ir vėliau atsistatydino. Todėl pil
nai suprantamas britų tautos 
džiaugsmas. Lapkričio 15 d. virto 
visos Anglijos džiaugsmo švente.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. Sovietai atsakė į dr. 

Evatto ir Trygve Lie atsišaukimą, pa- 
relkšdami, kad su Berlynu būtų 
sprendžiamas ir visos Vokietijos klau
simas. Atsakyme taip pat pažymima, 
kad, išsprendus Berlyno problemą, 
kartu išsispręstų Ir daugelis kitų 
klausimų.
Paryžius. Šeši neitralieji, pirmi

ninkaujant dr. Bramuglla, buvo dar 
kartą susirinkę aptarti Berlyno klau
simą.
Paryžius. JAV ambasadorius 

Maskvoje po dviejų dienų vizito Pa
ryžiuje, kur turėjo politinių pasita
rimų su Marshalllu, atskrido | Frank
furtą.
Frankfurtas. I Frankfurtą bu

vo atvykę Vakarų Europos karinės 
sąjungos gen. štabo sausumos, jūrų ir 
aviacijos viršininkai, kur H*R>*Josi su 
gen. Clay. Po pasitarimų aukštieji 
karininkai išvyko nežinoma kryptimi.
Varšuva. Lenkų parlamentas 

priėmė bankų nacionalizavimo įstaty
mą.
Paryžius. Saugumo Taryba 

svarstė Palentinos konflikto klausimą 
ir priėmė nutarimą gintą leisti spręsti 
betarpiai tarp žydų ir arabų arba 
tarpininkaujant JT tarpininkui dr. 
Bunche. Žydu atstovas pareiškė, kad 
jie Negebo srities neevakuos.

Essen. Vakar pasiektas naujas 
anglių iškasimo rekordas. Iškasta 
358 000 tonų anglių.

Frankfurtas. I Frankfurtą at
vyko 7 amerikiečių atstovo rūmų na
riai. kurie lankysis Wiesbadene ir 
Heidelberge.

Vašingtonas. Amerikos laivynas 
praneša, kad jis yra pastatęs toli
mojo valdymo laivų, kurie esą 
aprūpinti tolimojo matymo apara
tais ir tolimojo padegimo sprogs
tamosiomis medžiagomis. Šie lai
vai be jokių įgulų gali būti panau
doti išsikėlimo operacijoms, norint 
išsprogdinti pakrančių įtvirtinimus.

Vašingtonas. JAV karinės įstai
gos deda pastangų, kad preziden
tas Trumanas nesumažintų atei
nančių biudžeto iš 23 milijardų į 
14.400.000.000 dolerių, kaip jis yra 
užplanavęs.

Paryžius. Vakarų Europos Są
jungos karinė vyriausioji būstinė 
greitu laiku bus įkurta Fontaine
bleau netoli Paryžiaus.

Paryžius. Prancūzijos paštų mini
sterija atleido vieną tarnautoją už 
tai, kad jis keletą šimtų telegramų 
formuliarų užpildė sakiniu „Julės 
Moch (Prancūzijos vidaus reikalų 
ministeris) yra žudikas".

tūkstančių sveikinimų iš viso pa
saulio, ypatingai iš anglų tautos, 
kuri princesę Elzbietą labai myli 
ir gerbia. Naujasis princas dar 
negreit įsės į Anglijos sostą, nes 
dabartinis Anglijos karalius Jurgis 
VI teturi tik 53 metus ir yra geros 
sveikatos. Jam mirus, sostas ati
teks princesei Elzbietai, kuriai da
bar 22 metai, o tik po jos nauja
gimiui princui.
NAUJAS KANADOS MINISTERIS 

PIRMININKAS
Ottava. Pirmadienį pasitraukė 

Kanados ministeris pirmininkas 
Mackenzie King, savo vietą užleis
damas buvusiam užsienio reikalų 
min. Louis Saint Laurent Tuo būdu 
aštuoniadešimt metų būvyje Kana
dos min. pirm, vietą antrą kartą 
užima prancūzų kilmės kanadietis.

1
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Lietuva tarybinėj spaudoj
DUOKLIŲ REIKALAS |

Tiesa 1948. 9. 10: TSRS Paruošų 
ministerija davė nurodymą, jog
kol. ūkiai, žemės ūkio kooperaci
jos draugijos ir valstiečiai, įvykdę 
privalomus duoninių grūdų prista
tymus valstybei, pašarinių kultūrų 
prievoles gali atlikti duoniniais 
grūdais. Už 100 kg pašarinių grūdų 
reikia dubti 57,1 kg kviečių arba 
66,7 kg rugių, arbu 38,1 kg grikių.

Kas tie nusipelnėliai?
Tiesa 1948. 9. 10: LTSR. min. ta

ryba ir kompartija į respublikinę 
garbės lentą jrašydino už priešlai
kini grūdų paruošų plano įvykdy
mą: Kauno ap. Lapių valsčius —
kom. pirmininkas Trimailovas, par
tijos sekret. Vijūkas, Prienų ap. 
Stakliškių valsčius — komiteto 
pirm. Aksomaitis, part, sekret. Če
pulis, Jurbarko ap. Raudonės vals
čius — Bartkevičius, part. sekr. 
Dobilaitis, Kėdainių ap. Dotnuvos 
valsčius — pirm. Drozdovas, p. 
sekr. Staričkova, Šiaulių ap. Lygu
mų v. pirm. Jezutavičius ir sekr. 
Galejavas, Pakruojaus v. — pirm. 
Gabšys, sekr. Solovjovas, Mešku
čių v. — pirm. Nikontas, sekr. 
Aidukas.

Tiesa 1948. 9. 18 lentos sąrašas 
pratęsiamas: Plungės ap. — pirm. 
Svėgžda.p. sekr. Kondratas, Pane
vėžio ap. Smilgių v. — k. pirm. 
Petrauskas, p. sekr. Sokolova, Ro
kiškio ap. Aleksandravėlės vals
čius k. pirm. Bučys, p. sekr. Age- 
jevas.

(Atkreiptinas dėmesys į pavar- 
desl E.)

Grūdų duoklės didėjo
Tiesa 1948. 9. 18: „Metinis grūdų 

paruošų planas įvykdytas beveik 
ištisu mėnesiu'anksčiau negu per
nai. Tarybų Lietuvos žemdirbiai 
pristatė valstybei 2 milijonus 330 
tūkstančių pūdų grūdų (kviečių ir 
rugių) daugiau negu 1947 metais." 
Anksčiausiai pristatė Vilniaus, 
Švenčionių, Šiaulių, Radviliškio, 
Anykščių, Zarasų apskritys. Laiške 
Stalinui įsipareigota pristatyti dar 
„viršum plano“ 500.000 pūdų. Iš 
Latvijos pristatyta 3.600.000 pūdų 
daugiau kaip pernai. Pažadama taip 
pat „viršum plano" 500.000 pūdų. 
Iš Estijos 1.240.000 pūdų daugiau 
nei pernai. „Viršum plano" taip 
pat 500.000 pūdų. (Šiais metais sus
tiprintu būdu stengiamasi kuo dau
giausia išspausti ir tai — skubina
ma. E.)

Mokyklų „šukavimas"
Tiesa 1948. 9. 18: Vilniaus sep

tintosios gimnazijos direktorius 

(M. Serapinas), mokytojai ir kom
jaunuoliai skelbiasi pravesią tary
binių knygų kolektyvinį skaitymą: 
Ostrovskio „Kaip grūdinosi plie
nas", Biriukovo „Žuvėdra", Fadie- 
jevo „Jaunoji Gvardija”, S. Neries 
„Marytė Melninkaitė" ir kt. „Dar 
glaudžiau susiburti apie Lenino- 
S t alino komjaunimą ir visomis jė
gomis kovoti su buržuazinės ideo
logijos likučiais bei reakcinės dva
siškuos įtaka moksleiviuose". Šitą 
septintosios gimnazijos sumanymą 
švietimo ministerija* įsakė įvykdyti 
visose mokyklose. (Išvados tokios: 
bolševistiniam auklėjimui medžia
ga imama rusų bolševikų veikalai, 
savų veik nėra; antra, komjau
nuoliai neturi pasisekimo, jeigu 
reikalingi specialūs vajai, trečia, 
su pasikeitusiu švietimo ministeriu 
sustiprėjo valymo ir „perauklėji
mo" akcija. E.)

Tiesa 1948. 9. 18: Kybartuose 
dar nėra elektros.

1949 m. prieškarinis lygis?
Tiesa 1948. 9. 18: „Lietuvos KP 

(b) CK XIII plenumas numatė iš
plėsti žieminių kviečių pasėlius:
1947 m. žieminių kviečių plotus 
padidinti iki 102 tūkstančių ha.
1948 m. — iki 128 tūkstančių ha 
ir 1949 m. pasiekti prieškarinį lygį,

pakeliant derlių vidutiniškai res
publikoje iki 11—12 centnerių iš 
ha. Tame pat straipsnyje žemės 
ūkio m-jos grūdinių ir aliejinių 
kultūrų valdybos viršininkas A. 
Aleknavičius pastebi, kad „Joniš
kėlio1 bandymų stotyje akuotuo- 
tųjų veislė 1936—41 metų laiko
tarpyje vidutiniškai davė 18,9 
centn. grūdų iš ha, o palankiais 
1934 metais ji yra davusi net 29,4 
centn. grūdų iš ha."

Šiemet kviečių sėja esanti daug 
kur suvėlinta.

Sustiprintas kolchozinimas-
Tiesa, 1948. 9. 19: Sniečkus pra

neša, kad „šiemet pavasarį ir va
sarą valstiečių veržimasis į kolek
tyvinius ūkius sustiprėjo. Šiaulių 
apskrityje, pvz., buvo sudaryti 
32 kolektyviniai ūkiai, sujungu
sieji daugiau kaip 900 ūkių". (Su
valkijoj: Sasnavoj, Liubave, Kal
varijoj — taip pat jau yra.)

Biologijos profesorius šukuoja
Tiesa 1948. 9. 18: LTSR žemės 

ūkio min. K. Liaudis rašo apie 
„Mičiūrino-Lisenkos mokslą", kuris 
gavo aprobatą visasąjunginės že
mės ūkio mokslų akademijos sesi
joj š. m. rugp. mėn. Net nepaaiš- 

| kindamas, kas yra tas jo mokslas,

ĮSPŪDINGOS lietuviu 
IŠKILMĖS ROMOJE

Roma. Spalių 27 d. įvyko Lietu
vių Studentų Kolegijos naujųjų 
patalpų pašventinimo iškilmės. 
Jose dalyvavo iš Popiežiaus Val
stybės Sekretariato Jo Eksc. Ar
kivyskupas Mons. Angelo Rotta, 
buvęs Nuncijus Vengrijoje, lydi
mas Mons. Zanchi, Jų Eksc—jos 
Kauno Arkiv. Metropolitas Juoza
pas Skvireckas ir vyskupas Petras- 
Pranciškus Būčys, iš Lietuvos Pa
siuntinybės prie šv. Sosto daly
vavo ponia Lozoraitienė ir p. Lozo
raitis jr. (ministeris Girdvainis dėl 
ligos neatvyko, o ministeris Lozo
raitis buvo išvykęs į. Šveicariją į 
dr. Jurgio Šaulio laidotuves). IRO 
atstovavo ponia Dickenson ir p. 
Feller, o Popiežiaus Šalpos Komisi
ją Tėvas Šaruga. Iš Tėvų Marijonų 
Generalato dalyvavo tėvai Rėklai
tis ir Jakaitis, kunigai ir klierikai 
iš šv. Kazimiero kolegijos ir kiti 
Romos lietuviai.

Įžanginę kalbą pasakė .itališkai 
BALFo Įgaliotinis Italijai kun. dr. 

Pavalkis, dėkodamas šv. Tėvui už. 
paramą, steigiant prieš 3 metus 
Lietuvių Studentų' kolegiją Pizoje 
(kuri vėliau perkelta į Romą), dė
kojo IRO organizacijai už nuola
tinę globą dabar, airiams Tėvams 
Augustijonams kurie maloniai lei
džia šiai kolegijai prisiglausti jų 
namuose. Po jo kalbėjo Jo Eksc. 
Mons. Rotta, žadėdamas perteikti 
lietuvių nuolankumo jausmus šv. 
Tėvui, pareikšdamas atjaučiąs, ką 
reiškia gyventi toli nuo tėvynės, 
ypač prieš savo valią ir linkė
damas geriausios kloties ateičiai. 
Baigęs savo kalbą, pakvietė arkiv. 
metropolitą Skvirecką ir vyskupą 
Bučį kartu palaiminti visus susi
rinkusius ir pats atliko kolegijos 
šventinimo apeigas. Paskui lotyniš
kai tarė žodį Jo Eksc. Kauno Arki
vyskupas Metropolitas. Iškilmėms 
pasibaigus, Kolegijos patalpose 
buvo kuklios vaišės, kurias paruo-_ 
šė kolegijos vedėjas kun. dr. 
Širka.

Liaudis puola Panevėžio ap. agro
nomą Čiūrą, kuris manąs, jog Mi- 
čiūrino mokslas Lietuvoj nepritai
komas. Prikiša taip pat žemės ūkio 
akademijos dėstytojam Aleksai, 
Brundzai, Juozapavičiui, kad jie 
nepropaguoja Darvino, Mičiūrino, 
Lisenkos idėjų. „Profesorius Aleksa 
prieš dešimtį metų išleido savo 
veikalą „Paveldėjimas gyvulinin
kystėje". Šiame savo veikale jis 
rėmėsi reakcinėmis, antimaterialis- 
tinėmis pavaldumo teorijomis, ta
čiau ligi šiol jis viešai neiškriti
kavo savo pažiūrų, neatsisakė nuo 
jų; ir jo vadovėlis tebėra laikomas 
vadovėliu specialistams." „Docen
tas Brundza parašė savo veikalą 
„Bendroji ūkinė botanika", kuria
me jis mėgina užtrinti didžius Mič- 
kūrino pasiekimus ir pratempti 
reakcines idėjas." *

„Žemės ūkio akademijos dėsty
tojas Baginskas nepakankamai su
pažindina studentus su Viljamso 
mokslu, o „Agrotechnikos" kny
goje, parašytoje autorių — mokslo 
darbuotojų — kolektyvo, vadovau
jamo docento Vasinausko, reikia
mai nepropaguojami pažangiosios 
tarybinės žemdirbystės metodai."

< (E.)

„ŠV. Pranciškaus 
Varpeliui" 25 metai
Žinomasis lietuvių pranciškonų 

dabar Amerikoje leidžiamas mėne
sinis laikraštis „Šv. Pranciškaus J 
Varpelis", švęsdamas savo 25 me
tų sukaktį, išleido padidintą ir 
gausiai iliustruotą šių metų spalių 
mėnesio numerį. Jame randame 
fotografijas ir sveikinimus įžymių 
aukštųjų dvasininkų, parašytus šia 
proga, straipsnius apie „Varpelio" 
nueitą kelią, jo buvusius redak
torius, prisiminimus dabartinio re
daktoriaus ir provincijolo Tėvo 
Justino Vaškio.

BAIGĖ mokslą
Roma. Popiežiškame Gregoriano 

Universitete, apgynęs disertaciją 
apie Mindaugą, gavo bažnytinės 
istorijos daktaro laipsnį Panevėžio 
vyskupijos kunigas Antanas Juška. 
Jis netrukus išvyksta į Jungtines 
Amerikos Vastybes.

Spalių 28 d. Popiežiškame Gre
goriano Universitete kun. Vincas 
Bartuška, iš Vilkaviškio vyskupi
jos, apgynė disertaciją ir gavo 
bažnytinių teisių daktaro laipsnį.

Tėvas Dr. Klemensas Žalalis, 
pranciškonas, baigęs studijas Ro
mos Antonianume ir Šv. Rašto In
stitute, iš Kennebunkporto vienuo
lyno išvyko į Kanadą profesori
auti kunigų seminarijoje Mon- 
trealio mieste.

Mirė garsus Baltijos 
Universiteto'profesorius
Lapkričio 5 d. Hamburg’o ligoni

nėje po sunkios ligos mirė Balti
jos Universiteto teisių — ekono
mijos fakulteto profesorius MART 
NURK (estas). Su jo mirtimi Balti
jos Universitetas, o ypač teisių 
fakultetas, prarado vieną savo 
žymiausių profesorių ir mokslinin
kų. Profesorius NURK teisių fakul
tete skaitė romėnų civilinę ir 
prekybos teisę. Prekybos teisės 
srityje prof. Nurk buvo žinomas, 
kaip vienas iš geriausių šios disci
plinos žinovų Pabaltijo valstybėse. 
Ypatingai pažymėtinas a. a. prof. 
M. Nurk nuoširdus prisirišimas prie 
darbo ir kuo didžiausias pareigin
gumas perduodant tokį didelį pas
kaitų ciklą klausytojams.

Per daugiau kaip dvejus savo 
darbo metus universitete a. a. prof. 
Nurk nepraleido nė vienos plane 
numatytos paskaitos.

Del jo mirties liūdi tai pat estų 
tremtinių bendruomenė, netekusi 
tokio žymaus žmogaus ir moks
lininko.

Prof. Nurk mirė tebūdamas tik 
56 metų, palikdamas žmoną, du
krelę ir sūnų. ;

Agnus

LLV VEIKĖJO SUKAKTIS
LLV vicepirmininkas, latvių ra

šytojas ir publicistas Olgerts Lie- 
pinš šio mėnesio pradžioj o atš
ventė 25 darbo metų sukakti. Žur
nalisto darbą jis pradėjo 1923 m. 
dienraštyje „Latvis“, po tuo va- 
dovavo dienraščiui. „Pėdėj a Bridi“ 
i. k. Visą laiką jis rodė didelį pa
lankumą lietuviams ir daug gynė 
Vilniaus ir Klaipėdos klausimus 
latvių spaudoje. Liepinš yra pa
rašęs visą eilę monografijų apie 
latvių menininkus ir visuomenės 
veikėjus, vertęs daugelį autorių - 
Po, Strindbergą, Defo, Mopasaną, 
Verne i. k. Jo plunksnai priklau
so penki prozos rinkiniai, kurių 
keturi pasirodė tremtyje. O. Lie
pinš, kuris yra baigęs Latvijos 
Universiteto juridinį fakultetą, 
dabar jau antri metai iš eilės iš
rinktas Latvių spaudos draugijos 
anglų zonos kuopos pirmininku.

' ’ ’ WL/SB

— Prieš kelias dienas. Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegijos Romoje 
rektorius kun. dr. Tulaba išvyko į 
JAV Kolegijos reikalais. Kolegijos 
praplėtimo darbai, manoma, bus 
netrukus pradėti.

Jurgis Jankus
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Keturias savaites išsitrainiojau namie, bet ilgiau nebe
galėjau iškęsti. Kakta visiškai sugijo, tik liko negražus, 
raudonas, kiek pakilęs ir skaudus randas. Buvo po pusiau- 
gavėnio. Dienos pasidarė ilgesnės, ir darbininkai ėmė 
grįžti iš miško dar su saule. Šeštadienio vakare užsime
čiau kailiniukus ir išėjau. Vakaras buvo gražus. Danguje 
ėmė mirkčioti žvaigždės, nors pro juodo miško viršūnes 
tebešvietė gelsvai žalsvas saulėleidis.

Seniai buvo snigę, ir nuo įdienojimo ant sniego buvo 
užsidėjusi kieta pluta, kad galėjai eiti tiesiai per laukus, 
kelio visiškai nežiūrėdamas. Patraukiau tiesiai per lauką 
ir per Medžpjaunį, bet Palio namie nebebuvo. Tik motina 
sėdėjo prie vos spinksinčios lajinės mirklės ir Verpė.

— Tai jau tvirtas? — pasakė pamačiusi.
• — Tvirtas. O Palio nėra?

— Jau po Palio, — numojo ranka.
— Kas? Vesti užsimanė? — nusijuokiau.
— Taigi, kad vestų ir gyventų, kaip žmogus, o dabar 

(gulė pas tą Majoriuką, tai per naktis, o kai šventa, tai 
ir per dienas. Nebereikia nei valgyti, nei miegoti, nei į 
bažnyčią benueiti.

Ji kalbėjo beveik veikdama, ir'aš nebegalėjau juokauti. 
Ji buvo smulki moterėlė ir, dabar nusiminime paskendusi 
ir kuodelio šešėlio pridengta, atrodė tokia menkutė, kad 
negalėjai nė pamanyti ją esant motina tokios jėgos vyro, 
kaip Palio.

— Na, aš su juo pašnekėsiu. — pasakiau, nebeturėdamas 
ką. geresnio pasakyti.

— Aš ir geruoju šneku, ir baruosi, d kai nėra manie, 
meldžiuosi, bet niekas nepadeda. Gal tavęs paklausys. 
Judu juk visada taip sutarėt.

— Bet kol sirgau, nebuvo pas mane nė sykio hžėjęs. 
Aš manau, kad supyko už ką nors.

— Nieko nesakė. Vis žadėjo eiti aplankyti ir pyko, kad
klausinėjau ar buvo. Bet jeigu ištrauktum iš to Majoriuko 
nagų, aš nebežinočiau, kaip beatsidėkoti. ,

Pasižadėjau mėginti ir išėjau. Buvo jau visiškai tamsu. 
Priešais švietė ilga eilė kaimo žiburių, bet Majoriuko 
buvo visų šviesiausias. Jis švietė aiškia balta šviesa pa
čiam kaimo priešaky, o kiti, lyg už jo nugaros besislaps- 
tydami, vos rausvai bežypčiojo. Užėjau. Pilna troba buvo 
jaunų ir senų. Vieni sėdėjo apie stalą, kiti stovėjo ap
linkui, žiūrėjo ir kartu džiaugėsi, jei kuris netikėtai prakiš- 
davo ir jaudindavosi lemiamu akimirksniu.

Palvs sėdėjo galustalėj, priekin pasilenkęs, abi alkūnes 
plačiai ant stalo pasidėjęs. Vidury stalo gulėjo krūva 
pinigų. Majoriukas dalino. Jis padavė kortą Paliui, tas pa
dėjo ją ant pinigų, visiškai nepasižiūrėjęs kokia, uždengė 
delnu ir pasakė:

— Visus.
Majoriukas padavė kitą.
Palys paėmė abi kortas, rūpestingai paslėpęs delne, pa

žiūrėjo, pamastė:
— Dar, — pasakė. 1
Majoriukas padavė. Palys greitai žvilgterėjo į kortą, pa

dėjo ant stalo ir uždengė delnu.
— Sau.'

Majoriukas atvertė tūzą. Kažin kuris tyliai nusikeikė. 
Pakum atvertė kapliuką.

Trylika, — kaip atsidusimas pasigirdo iš stovinčių. 
Majoriuko ranka virpėjo.

— Dabar dešimkė arba devinkė, — garsiai pasakė Bar
nių'Jonukas, kokių dvylikos metų berniukas.

— Tylėk, ne tavo reikalas.
— Kad visada taip būna. Kai tik po tūzo kapliukas, tai 

toliau devinkė arba dešimkė.
— Nutilk! — rimtai sudraudė vienas iš sėdinčiųjų.
— Ar nebėra kam per vamplą užtraukti, — pridėjo 

kitas, ir berniukas nutilo.
Majoriukas ištraukė pusę kortos ir sustojo.
— Tik nešnipinėk! — įsikišo Palys. — Arba versk, arba 

gana.
Jis nė sekundėlei nenuleido akių nuo Majoriuko rankų.
Majoriukas išmetė mergaitę.
— Šešiolika, — pasakė visi.'
(Po to greitai atvertė kitą. Aštuonakė.
— Ar aš nesakiau! — pasakė berniukas, bet jo balso 

niekas negirdėjo.
Aštuonakė buvo perdaug. Palys plačiai nusišypsojo ir 

atvertė savąsias: berniuką, mergaitę ir karalių.
— Tai. pasiutęs!
— Majoriukas galėjo antros nebetraukti, būtų su’ vienu 

tūzu paėmęs.
— Na, brolyti, toks ne lošimas, — kažin kas pasakė, 

bet Palys į tas pastabas neatsiliepė. Susišlavė pinigus ir 
pakilo.

— Tai suėmei ir išeini, — pasakė su priekaištu senasis 
Krasys. Jam dabar buvo eilė dalytis, ir jis buvo nepaten
kintas, kad Palys išneša tiek daug pinigų.
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KUR JIE ŠIANDIEN?
Per paskutinius kelioliką metų 

daug asmenų, kurie vaidino vie
nokį ar kitokį vaidmenį pasaulio 
politikoj, tapo išbraukti iš gyvųjų 
tarpo arba,- pabėgę nuo savo poli
tinių priest], rado prieglaudą ku
riame nors nuošaliame pasaulio 
krašte. Iš trijų didžiųjų Europos 
diktatorių rudasis ię juodasis jau 
nebegyvi. Liūdno likimo susilaukė 
ir jų bendradarbiai bei ištikimieji 
pasekėjai, tačiau nemažai jų daliai 
pasisekė pasiekti užsienį ir tenai 
gana patogiai pasislėpti. Taip, pav., 
Mussolinio sūnus Vittorio, kuris 
po tėvo mirties turėjo slapstytis, 
vėliau laimingai pabėgo į Argen
tiną, ten vedė argentinietę ir pui
kiai verčiasi, leisdamas savo tėvo 
memuarus. Kiti pėnki Mussolinio 
šeimos nariai pasiliko Italijoje, jų 
tarpe Mussolinio našlė Rachelė, 
vaikai Edda, Ona — Marija, Ro
mano ir žuvusio Mussolinio sū
naus duktė Marina. Čia jie gyvena 
laisvi, tačiau nemaži suvaržymai 
liečia jų turtą.

Daugelis buvusių Hitlerio režimo 
šulų, vad. gauleiterių, žuvo dar 
prieš režimo žlugimą, kiti jų buvo 
teismo pasmerkti, o likusieji dabar 
teisiami. 10 gauleiterių nusižudė — 
jų tarpe Josef Goebbels, Josef Ter- 
boven ir Jakob Sprenger. Nuern- 
bergo tarptautinis karo teismas ir 
vietiniai anglų, amerikiečių, pran
cūzų, lenkų, jugoslavų ir kt. teis
mai 9 gauleiterius nubaudė mir
ties bausme. Nuteistųjų tarpe bu
vo Julius Streicher, Fritz Sauckel, 
Robert Wagner, Albert Forster ir 
Arthur Greiser. Baldur v. Schirach, 
Heinrich Lohse ir Franz Schwede- 
Koburg nuteisti kalėti nuo trejų 
iki 20 metų. Penki gauleiteriai pa
teko į bolševikų rankas, keliems 
pavyko pasprukti, o 12 yra inter
nuoti vakarų Vokietijos zonose ir 
laukia savo pasmerkimo. Visai ne
seniai vokiečių laikraščiai plačiai 
rašė apie buvusį gauleiterį Hoferį, 
kuriam pa vyko, bylos metu pabėg
ti. Iki šiol visos pastangos jį pa
gauti nuėjo veltui.

Franco diktatūros išvytas buvęs

Ispanijos prezidentas Don Alcala 
Zamora leidžia savo tremties die
nas Argentinoje. Buenos Aires cen
triniame parke dažnai galima ma
tyti šį senyvą poną su šuniu sė
dintį ir ilgesingai bežiūrintį į tolį 
Diplomatiniuose sluogsniuose kal
bama, kad Franco nori Zamorą 
parsigabenti į Ispaniją ir panau
doti savo tikslams.

Buenos Aires galima sutikti ir 
grafą Staikembergą, buvusį Aus
trijos vicekanclerį ir karo ministe- 
rį. Jis, kaip vienas buvusių Doll- 
fuso režimo šulų, šiandieninėj Aus
trijoj nepopuliarus ir vienintelis 
kelias jam tėra emigracija. Ten 
taip pat prisilaiko jo artimas ben
dradarbis stambusis pramoninkas 
Fritz Mandi, kuris organizavo Aus
trijos ginklavimą. >

Likimas į Argentiną atplovė ir 
jaunąjį Spoleto herzogą, kuris iš 
Hitlerio malonės buvo tapęs Kroa
tijos karaliumi. „Zvoninio II". Jo 
valdymo karjera, deja, buvo labai 
trumpa — ji truko tik kelias die
nas. Dabar jis verčiasi meškerio
jimo sportu gražiuose Argentinos 
ežeruose.

Keisčiausio ir, gal būt, nelem- 
čiausio likimo susilaukė Mandžū- 
rijos valdovas Henry Puyi. Šis 
žmogus buvo tris kartus pasodin
tas kitų valia į sostą. Pirmoji pa
dariusi jį valdovu buvo jo prose
nelė, karalienė Tsu-Hi, jį dar vai
ką pasodinusi į Kinijos sostą. 1911 
m. kinų revoliucijos metu jis sosto 
neteko. Bet 1917 m. plėšikų ge
nerolas Chang — Hsun vėl jį pa
sodino į sostą, tačiau po trylikos 
dienų jo vėl nebeteko. Po kelerių 
metų jis buvo priverstas bėgti į 
Japoniją įr čia iki 1943 m. gyveno 
laimingiausią gyvenimą, laikyda
masis nuošaliai nuo bet kokios 
politikos Tačiau, japonams užėmus 
Mandžūriją, jis buvo priverstas 
trečią kartą sėsti į sostą. Neturė
damas jokios faktinės valdžios, jis 
liūdnai leido dienas Hsiu-Kiu rū
muose, kur jį atėję rusai surado ir 
paėmė į nelaisvę. Dabar Henry Puyi 

' gyvena ištaigingoje viloje Rusijoje

PAD
Visiems,, kas mano skausmo ir 

Liūdesio, valandoje, mano Žvan
giam Vyrui a. a. KLEMENSUI 
POPELIU CK AI mirus, man asme_ 
niškai ar raštu užuojautos bei su
raminimo žodį tarė, visiems a. a. 
mano Mylimą Vyrą į amžino poil
sio vietą palydėjusiems ar, jam 
dar sunkiai sergant, visas pastan
gas dėjusiems Jo gyvybę išgelbė
ti, reiškiu nuoširdžią padėką.

Ypatingai dėkoju kun. kleb. 
BŪDVYČIUI, kun. kap. ZAKA
RAUSKUI, kun. JONAIČIUI ir 
kun. GRIGANAVlClUI, L.T.B. 
Centro Komitetui, L.T.B. Augs
burgo Apylinkės Komitetui,
Haunstetteno Stovyklos Lietuvių 
Komitetui, Haunstetteno Stovy
klos Moterų Komitetui, Lietuvos 
Kariuomenės karininkams Augs
burge, Inžinierių Sąjungos Augs
burgo Skyriui, Gimnazijos Vado
vybei ir moksleiviams, Skautų 
Vadovybei ir skautams; geduin- 
gose pamaldose dalyvavusiems 
solistei p. JUZEI KRIŠTOLAITY- 
TĖI, violenčelistui p. JAKAVI- 
ClUI ir pianistui p.eMACELIUI, 
laikiną menišką kryžių padariu
siems arch, p- MULOKUI, p. 
VYT. SAVICKUI, p. MOLSKIUI 
ir. p. JONUI POPELIUCKAI.

Širdingiausią padėką reiškiu p. 
gen. ADAMKAVICIUI, p. gen- 
MUSTEIKIUI, p. gen. RĖKLAI
ČIUI, p. pulk. VAZNONIUI, pp- 
OŽELIAMS, p. yAITIEKAVlClE- 
NEI, p. BUTKUI, pp. VAIŠ- 
NIAMŠ, pp. JURSKIAMS, pp. J. 
SAVICKAMS; p. TREČIOKUI, 
pp. TALLAT-KELPŠAMS, p. 
TRINKAUSKIENEI, pp. P. SA
VICKAMS, pp. SEMBERGAMS,

EKA
pp. RAČKAUSKAMS, pp. SAU- 
LAICIAMS ir p. CECETIENEI.

Dėkoju SERVATIUS STIFT - 
DP ligoninės p. dir. dr. CAR- 
KOWSKIUI, prof. MIŠCENKO, 
prof. MEŠKAUSKUI, dr. DEGĖ
SIUI, dr. ŠIRMENIUI, dr. LEE- 
TARU, dr. KOIK, dr. CUKURS ir 
ligoninės personalui už rūpestį ir 
pastangas gelbėti a. a. mano 
Vyrą KLEMENSĄ POPELIUCKĄ 
ligos metu.

Gilią padėką reiškiu a. a. mano 
Brangaus Vyro mieliems bendra
darbiams ir viršininkams, tiek 
daug užuojautos man pareišku- 
siems. V. Popeliučkienė.

ir yra ruošiamas užimti Mandžiūri- 
jos sostą ketvirtą kartą. I Kinijos 
pareikalavimą išduoti jį kaip karo 
nusikaltėlį rusai atsakė neigiamai. 
Jie turi planą jį vėl panaudoti, pa
darydami jį šiaudiniu Mandžūrijos 
valdovu, kad turėtų savo sauvalei, 
smurtui ir krašto apiplėšimui „ka
rališką" priedangą ir visą neapy
kantą galėtų nukreipti nuo savęs 
į -tariamąjį krašto valdovą. Tuo 
būdu šio žmogaus likimas yra toks 
keistas, jog negalima net pamaty
ti, ar jam sekasi, ar nesiseka.

Skaudus pralaimėjimas 
Muenchene

LENKIJA — UKRAINA 1:5, LIE
TUVA — UKRAINA 1:5, LIETUVA 

— LENKIJA 2:3
Lapkričio 12, 13 ir 14d. Muen

chene įvyko futbolo žaidynės tarp 
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos DP 
futbolo meisterio vardui įgyti. Šių 
rungtynių nugalėtoju tapo Ukrai
na, įveikusi įtikinančiais rezulta
tais Lietuvą ir Lenkiją. Antroj vie
toj liko Lenkija ir trečioji — ati
teko mums.

Lietuvai šį kartą atstovavo: Bag
donavičius, Baziliauskas, Baltramo- 
naitis, Omilijonas, Bačinskas, Jer- 
šovas (prieš lenkus Mockus), Lan- 
gevičius, Grybauskas, Jokūbaitis, 
Martinkus (prieš lenkus — Jeršo- 
vas) ir Stupelis (prieš lenkus — 
Beržinskas). Kaip matome, sąstatas 
visiškai pakeistas. Dėl ko? Visą 
vasarą žaidę už Lietuvą broliai Ki
tai šį kartą neatvyko, nors čia bu
vo patys svarbiausi susitikimai. 
Dėl šių žaidikų neatvykimo turėtų 
kuo skubiausiai reaguoti Vyr. 
FASK.

Pirmose rungtynėse Lenkija žai
dė prieš Ukrainą. Ukrainiečiai čia 
buvo visais atžvilgiais pranašesni 
ir įtikinančiai laimėjo 5:1 (2:1) 
Turint tokį sąstatą, koks šį kartą 
buvo mūsiškių, taip pat nebuvo 
daug vilčių laimėti prieš ukrainie
čius, tačiau... vylėmės! Ir skau
džiai apsivylėme. Rezultatas 5:1 
(3:0) aiškiai bado akis!

Antrąsias rungtynes — prieš 
Lenkiją — taip pat pralaimėjome. 
Visą rungtynių laiką rezultatas bu
vo 2:2, bet 30 sek. prieš galą (!) 
krito mums įvartis, kuris pastatė 
mus trečioje vietoje.

Kaip šį kartą sužaidė mūsų 
pertvarkyta komanda? Naujieji 
žmonės, kurie papildė senųjų trū
kumą, atrodo atidavė, ką galėjo. 
O senieji? Ne visi buvo savo 
ankstyvesnėje formoje. O kai kurie 
net įsigeisdavo rungtynių metu 
„pasiožiuoti". Ir atrodo tik dėlto, 
kad komandoje liūdna padėtis — 
žaidikų trūksta. Atrodo, kad ir nuo 
tokių „sportininkų" mums reikėtų 
apsivalyti ir jų netraukti ten, kur 
ginamos tautinės spalvos!

Apie mūsų komandą, kaip viene
tą, galima pasakyti, kad šį kartą 
ji buvo mums nepažįstama. Žaidė

blogai. Ir pralaimėjo visai pelny
tai. ~

Žaidynių organizacinę naštą kan
triai nešė Muencheno sporto klu

bas „Gintaras". Didelė padėka 
priklauso „Gintaro" pirm. p. Bar- 
tanavičiui.

Dalius

PRANEŠIMAI Į
UŽSIPRENUMERUOKIME LIE TUVIŲ KALBOS VADOVĄ

AtGMMS (UMUUS ...
VIS ,MAŽIAU SUSITEPĘS“

Bayreutho miestas paskelbė ieš
kąs juriskonsulto. Šiai vietai už
imti pasisiūlė 107 teisininkai. Ta
čiau pasirodė, jog jie visi buvo 
nacių parijos nariai. Tuomet miesto 
taryba nutarė juriskonsultu pas
kirti bent „mitlauferį".

JIS MIEGOJO TEISIOJO MIEGU
Farmeris Maurice Regole iš St. 

Charles, Illinois, visada miegodavo 
giliu sveiku miegu, bet vieną naktį 
prabudo ir, pratrynęs akis, pama
žėle prisiminė, jog jis lyg girdėjęs 
kažkokį šlamėjimą. Apžiūrėjęs pa
lovį ir nieko įtartino neradęs, ap
sivertė ant antro šono ir tuoj vėl 
užmigo.

Rytojaus dieną jis patyrė, kad 
naktį išlėkė į orą dujų fabrikas,

kurio griuvėsių gabalai sugriovė 
kaimyno daržinę, kuri griūdama 
parvertė vėjinį malūną, kuris virs
damas sutraiškė įvairių žemės 
įrankių pašiūrę, kuri buvo pačioje 
farmerio Regole miegamojo palan
gėje.

„JUODAS" MEDUS — RAU
DONAS PIRKĖJAS

Neseniai Erlangeno miesto bur
mistras, prispirtas savo miesto ta
rybos narių, prisipažino,, jog par
davęs „juodai" tam tikrą kiekį 
medaus. Ta proga, komunistų lai
kraštis „Nordbayerische Volks- 
zeitung" burmistrą apkaltino ver
čiantis „juodąja" prekyba. Tuomet 
burmistras pareiškė, jog didžiau
sias to medaus pirkėjas buvo ... 
Erlangeno miesto komunistų val-

Pinigų reforma Vokietijoje pa
kirto lietuvių finansinį pajėgumą: 
dabar ne tik atskiri lietuviai, bet 
ir jų centrinės organizacijos ne
bepajėgia vykdyti sumanymų, 
kuriems reikia stambesnių pini
ginių sumų. Taip yra ir su spau
da: jei periodiniai leidiniai dar 
šiaip taip ir palaiko savo gyvybę, 
jei dar pasirodo viena kita pi
gesnio spaudos darbo knyga, tai 
jau kitaip yra su didesniais ir 
specialiais spaudiniais. Čia kal
bame apie Lietuvių kalbos vado
vą, kuris ir savo stambumu (apie 
30 spaudos lankų), ir spaudmenų 
įvairumu, ir kirčiuotomis raidė
mis simkina išleidimo darbą ir 
sudaro takias stambias išlaidas, 
kurių joks atskiras leidėjas da
bar pakelti negali. O gimtosios 
kalbos vadovo mums reikia. Jei 
reikia, tai turime ir žūtbūt iš
spausdinti. Todėl Švietimo ir 
Kultūros Taryba, suprasdama to 
reikalo svarbumą, kviečia visą 
mūsų bendruomenę prisidėti prie 
tos reikšmingos knygos išleidimo.

Čia negalime tos knygos pa
vaizduoti visiškai aiškai. Tačiau 
duodame duomenų, iš kurių kiek
vienas galės susidaryti sau apy
tikrį vaizdą.

1. Lietuvių kalbos vadovas nė
ra nei mokyklinė, nei praktinė 
įprasto pobūdžio gramatika, ku
rią reikia „kalti“.

2. To vadovo tikslas — duoti 
mūsų bendrinei rašomajai ir šne
kama j ai kalbai taisyklingumo 
gaires.

3. Todėl vadovo programiniais 
dalykais eina:

I (teorinėje) dalyje (166 mašin
raščio psL) — a) garsų daryba ir 
tartis, b) rašyba ir raidynas, č) ra
šybos rūšys, d) garsų rašyba, 
e) didžiųjų ir mažųjų raidžių ra
šymas, f) žodžių dalių kėlimas, 
g) žodžių rašymas kartu ir sky
rium, h) svetimybių rašymas ir 
į) santrumpos; toliau duodama: 
j) kalbos dalykai, k) skyryba ir 
1) kirtis ir prigaidė;

II (žodinėje) dalyje (apie 1000 
mašinr. psl.) — lietuviškų ir sve
timų žodžių didelis rinkinys, ku
ris pavaizduoja: a) vartotinus ir 
nevartotinus žodžius, b) taisy
klingą žodžių rašymą, skaitymą, 
tarimą, kilmę ir trumpinimą, 
c) netaisyklingus žodžių vartojimo 
atvejus, d) žodžių darybos prie
mones (priesagas ir priešdėlius) 
ir kt-

Taigi čia turime knygą, kurios 
nereikės „kalti“, bet į kurią atve
jų atvejais teks žiūrėti — o kaip 
aš turiu teisingai lietuviškai pa
rašyti ar pasakyti?

4. Lietuvių kalbos vadovo auto
riai yra:

profesorius dr. Pranas Skar
džius, dirbęs Kauno it Vilnius 
universitetuose, dabar profeso
riaująs Tubingeno universitete, 
ilgametis Liet. Kalbos Draugijos 
pirmininkas;

Jonas M. Laurinaitis, buvęs 
Lietuvos Mokslų Akademijos Lie
tuvių Kalbos Instituto vyr. asis
tentas, ilgametis Švietimo Minis
terijos Terminologijos Komisijos 
narys ir Liet. Kalbos Dr. narys;

Stasys Barzdukas, buvęs Aly
taus gimnazijos liet kalbos mo

kytojas, dabar tokį pat darbą dir
bąs Eichstatte, ilgametis Liet. Kal
bos Dr. narys.

Šie autoriai savo sunkų užda
vinį yra atlikę, taip, kaip geriau 
negalima buvo atlikti mūsų sun
kumuose. Todėl jie gali laukti iš 
lietuvių bendruomenės pasitikė
jimo.

Lietuviai visada supranta savo 
gyvybinius reikalus ir, kiek tai 
nuo jų pačių priklauso, visada 
juos paremia visomis savo išga
lėmis. Todėl ir šiuo atveju reikia 
tvirtai tikėti, kad mūsų gimtosios 
kalbos išlaikymo reikalas bus 
gerai suprastas ir tinkamai pa
remtas. O ta parama neturėtų bū
ti ir sunki, nes ne aukos prašo
me, tik kviečiame stoti į busimojo 
Lietuvių kalbos vadovo platinto
jų, skaitytojų ir savininkų eiles — 
iš anksto jį užsiprenumeruoti.

Apytikriai apskaičiuota, kad 
knyga gali kainoti apie 15 DM. 
Bet jei prenumeratorių skaičius 
bus didesnis, tai knygos kaina ga
li žymiai sumažėti. Todėl dabar 
nutarta imti prenumeratos: Vo
kietijoje — 10 DM, Amerikoje — 
2 dol., Anglijoje ir Australijoje — 
15 šil.Ta suma gali kiek padidėti 
tik tuo atveju, jei nesusirinktų 
pakankamas prenumeratorių skai
čius (pav. mažiau kaip 5000).

Žinokime, kad šios rūšies kny
gos greitai nesusilauksime. To
dėl būtų išmintinga ir tikslu, kad 
Liet, kalbos vadovu apsirūpintų 
ne tik suaugę asmenys ir moky
klinis jaunimas, bet kad tėvai 
aprūpintų juo ir savo vaikus: kur 
nors svetimame Žemės kampe 
tai bus brangus gimtosios kalbos 
taisyklingumo šaltinis.’ Patys 
neužmirškime ir vaikams bylo
kime, kad garbė svetimomis kal
bomis .kalbėti, didi gėda savosios 
gerai nemokėti.

Tikime, kad prenumeratą ren
kant ■ mielai patarnaus stovyklų 
pašto įstaigos, kioskai, o kur jų 
nėra — kultūros vadovai ar sto
vyklų komitetai.

Prenumeratą pradėkime rinkti 
tuojau ir tokiu nusistatymu, kad 
čia Vokietijoje jos rezultatai pa
aiškėtų er 15 dienų.

Prenumeratos reikalais kreiptis 
ir pinigus siųsti: P. Gaučys, 
(Šviet. Valdybos Kultūros Reika
lų Vadovas), Lamboystr. 84, Ha
nau a. M.

ŠVIETIMO IR KULTŪROS 
TARYBA

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO

IEŠKO šiŲ ASMENŲ:
Leonavičius Antanas, gim, 1924 

Putninuos, Alytaus apskr., pas
kutinės žinios iš Dresdeno Hat- 
terau, Levokaitis Vladas, gim. 
1927 III. 11, Lietuvoje, 1943 m. 
pavasarį deportuotas į CC Pran
cūzijoj, Mikalauskas Otto, gim. 
1900 Šiauliuose, spėjama esąs Vo
kietijoj, Ziv Sarah, Ziv Gitel (So
rel), paskutinės žinios iš Torin- 
Bromberg, Ziv Chaye, Feinberg 
Izadore, gim. 1930 m. Lietuvoje, 
paskutinės žinios iš CC Dachau, 
Ziv Zelik, Ziv Jankei, Zylberman 
Rachel, gim. 1909. 2. 7 Pinske, 
paskutinės žinios iš Anvers.

dybos narys Kari Hotz.

Uelna antradieniais, ketvirtadieniais ir SeStadle- 
„Z.IDUTiai nials. Antrad enio ir ketvirtadienio laidos kaituoja 
po 25 pfg. o leStadlenlo — S0 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 kiekvienų paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Ptečaltls. 6668 Delorlmier Ave., Montreal 38, Quebec. 
,<2iburlų" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 llllngal, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sovietu akčij a V okietij oj e ir Prancužij oj e

ATLANTO PAKTAS
SKUBOS UŽDAVINIAI. DALYVAUTI KVIEČIAMOS VISOS VAK.

EUROPOS

Šiomis savaitėmis vyksta inten
syvūs pasitarimai įvairiose Euro
pos sostinėse Atlanto pakto rei
kalu. Sakoma, kad principiniais 
klausimais, liečiančiais būsimą At
lanto valstybių sąjunga, yra jau 
susitarta; reikia dabar tik ją su
organizuoti ir paleisti veikti. Ma
noma, kad sausio 3 d. susirenku s 
Amerikos Kongresas Jau galės Ją 
patvirtinti.

Visoje šio Atlanto pakto ruošo
je galima pastebėti vieną bruožą, 
kurio kartais pasigendama kitų 
politinių sutarčių proga. Iš visų 
pranešimų, liečiančių šį paktą, ir
iš visų spaudos ir radijo komen
tarų . susidaro įspūdis, kad čia 
turima reikalo su skubiu, beveik 
terminuotu uždaviniu. Rūpinamasi 
ne tik tuo, kad paktas būtų tei
singai sudarytas, bet ir konkre
čiais planais, kaip jis veiks ir 
reikšis, tuoj pat jį sudarius.

Nusakant pakto uždavinį, visai 
nesivaržoma pabrėžti, kad jis yra 
gynimosi sąjunga. Pasakoma ir 
nuo ko* nuo Sovietų Sąjungos. Ta
čiau tai yra tik proginis Atlanto 
sąjungos uždavinys. Didysis jo už
davinys yra sukurti apie Atlantą 
pastovią tautų šeimą, panašią į tą, 
kokia kadaise buvo susidariusi 
apie Viduržemio jūrą. Atlanto są
junga siekia didelių pasaulio or
ganizavimo uždavinių, neišskir
dama iš jų ir kultūrinio tautų ben
dradarbiavimo.

Kas į šią sąjungą įeis? Jos bran
duolį sudarys vad. Vakarų Sąjun
ga (Benelux ir Anglija su Pran
cūzija) iš vienos Atlanto pusės, o 
JAV ir Kanada iš kitos. Prie šios 
sąjungos kviečiamos ir kitos val
stybės, esančios Atlanto pakraš
čiuose. Galima skaityti jau prie jo 
prisidėjusiomis Daniją, Norvegiją 
ir Islandiją. Išimtį kol kas sudaro 
savo neitralia laikysena Švedija. 
Mat, visada atsiranda kraštų, 
kurie, nors aiškiai žino, kurios 
pusės laimėjimas yra jų laimėji
mas ir kurios — jų pražūtis, tačiau 
tariasi turį teisės kovos metu pasi
likti neapsisprendusios. Italija

VALSTYBES

ministeriais ir savo štabą įsirengė 
Paryžiuje. Šiandien Vakarų Są
junga eina į bendras Atlanto pak
to derybas jau su, palyginti, di
desniu ir visai konkrečiu savo 
svorio pajautimu. Dabar jau ir 
Trumanas, vos naujai prezidentu 
išrinktas, padaro pareiškimą, kad 
Prancūzijos ginklavimas turi būti 
padengtas iš kitų lėšų, ne iš tų, 
kurios yra skirtos Prancūzijos 
atstatymui, visai nekeldamas kari
nės vadovybės klausimo.

Kokios įtakos Atlanto paktas tu
rės vakarų demokratijų santy
kiams su Rytais? šiuo klausimu

Du Sovietų „šaltojo karo" reiš
kiniai gąsdino ir tebegąsdina pa
saulį: vokiečių karinių pajėgų, 
vad. „liaudies milicijos", organiza
vimas rytų Vokietijoje ir Prancūzi
jos streikai.

Abu šie reiškiniai grasinė nau
jo karo kibirkštimi. Rytų Vokieti
jos „liaudies milicija", aiškiai ren
giama pilietinio karo uždaviniams, 
pagal kai kurias informacijas 
esanti Sovietų numatyta panaudoti 
Berlyno „liaudies sukilime" va
kariniams sąjungininkams iš ten 
išvyti. Prancūzijos streikai buvo 
aiškinami kaip įžanga į Sovietų 
karinių pajėgų žygį Vakarų link. 
Abi šios akcijos turėjusios būti 
suderintos su Sovietų armijų oper
acijoms.

Nūn tiedu reiškiniai aiškinami 
nebe taip nervingai, iš dalies gal 
dėlto, kad tiek vokiškoji, tiek 
prancūziškoji akcija Sovietams 
nevyksta visu 100%. „Liaudies mi
licijos" meškere sovietai tikėjosi 
priviliosią vokiečių nacionalistus. 
Kad būtų įspūdingiau, jie bandė

pastatyti jos priešaky gen. von 
Seydlitz, prūsų karių — senos ba
jorų šeimos atžalą. Bet jo bendra
darbiai, vos atvežti į Vokietiją, pra
dėjo išbėgioti, o ir pats gen. von 
Seydlitz, belankydamas „liaudies 
milicijos" stovyklas, net trijose 
vietose kalbėjo apie „Prūsų prisi
kėlimą", aiškiai užsimindamas apie 

‘Rytprūsių bei kitas sovietų nuo 
Vokietijos atplėštas žemes. Dėlto 
sovietai įširdę jį išvežė atgal į 
Maskvą, liaudies milicijos tvar
kymą palikdami buvusiam wehr- 
machto majorui Bernhard Bechler, 
Maskvai pasidavusiam Branden
burgo vidaus reikalų ministeriui.

Šiuo metu, kaip praneša „Basler 
Nachrichten", iš Berlyno sovietų 
sluogsnių nuotaikų jausti, kad 
tuo tarpu sovietai linkę pasiten
kinti ir daliniu sprendimu, būtent 
„liaudies milicijos" pagalba ga
rantuoti sovietinį režimą rytų zo
noj, Berlyno padėtį paliekant to
kią, kokia ji yra. Be abejo anksty
vesnius sovietų planus sumaišė 
oro tiltas į Berlyną, kurio veiks
mingumo jie nebuvo įkalkuliavę į

savo kombinacijas. Antra vertus, 
Berijos ir Malenkovo atsistojimas 
Komin/ormo priešaky vietoj Žda- 
novo Berlyno sovietų sluogsniuose 
jau spėjo atsiliepti tuo būdu, kad, 
anot „Joumale de Geneve", arti
miausių trijų mėnesių būvy lau
kiama Berlyno krizės paaštrėjimo.

Ir Prancūzijos streikai pačiam 
krizės įkaršty buvo aiškinami kaip 
įžanga į karą. „Journal de Geneve" 
Pięrre Bernus dabar tuo netiki. 
Anot jo, pirmutinis tų streikų tiks
las — iškovoti prancūzų komunis
tams kelią atgal į vyriausybę. Joje 
būdami, jie, pirma, galėtų nuto
linti Prancūziją nuo JAV ir tuo 
būdu susprogdinti politinę Vakarų 
vienybę. Toliau, būdami vyriausy
bėj, komunistai Prancūziją galėtų 
nejučiom privesti prie ramaus per
versmo kaip Čekoslovakiją.

Keisčiausia, kad to manevro ne- 
permato dalis radikalų, socialistų 
ir net MRP politikų, kurie kom
binuoja, kad komunistų įsileidimas 
į vyriausybę net sustabdysiąs 
streikus ir Įeisiąs Prancūzijai at
sitiesti.

• viešojoj pasaulio opinijoj galima 
1 išgirsti gana konkrečių pasisaky- 
1 mu. Anglų radijo komentatorius,
• pav., mano, kad paktas turės prisi

dėti prie to, kad Sovietai išeitų iš
• Rytų Vokietijos ir kitų Europos 
r kraštų. Realiai suorganizuota At

lanto sąjunga būtų Vakarų garaų- 
‘ tija prieš Rytus. Jos atsiremiant, 
1 būtų galima svarstyti ir taip įky- 
r riai Rusų siūlomą okupacinių ka-
• riuomenių atitraukimą iš Vokieti- 
’ jos, taikos sutartį su Vokietija ir
• kitus su šiais susijusius klausimus. 
I bet tada tuo pat metu automatiš-
> kai iškiltų ir Vokietijos, kaip di- 
i džiosios galybės klausimas. O šiuo
■ klausimu buvusieji Vakarų Sąjun-
• gininkai dar toli gražu nėra vie-
■ ningos nuomonės. Bet nuomonių 
' pasikeitimas šiuo klausimu jau in- 
— tensyviai vyksta. Jam progos duo- 
' da, kad ir naujas anglų-amerikie-
• čių nutarimas grąžinti Rūro pramo

nę į Vokiečių rankas, prieš ką aš-
> triai pasisako prancūzai. Devis

Kinija sprendimo išvakarėse
Peking. Vyriausybininkų kariuo

menės vadovybė praneša, kad, 
norėdami sutrumpinti frontą užlei
do komunistams dyi šiaurinės 
Kinijos provincijų sostines Pao- 
tipg ir Cengteh. Pirmasis miestas 
yra 130 ir antrasis 160 km. nuo 
Kinijos nacionalistų sostinės Pe
kino. Kinų laikraščiai rašo, kad 
„neužmatomos pabėgėlių minios" 
traukia į pietus. Diena iš dienos 
šis skaičius didėja. Pabėgėlių var
gas neaprašomas. Daugumas eina 
pėsti su mažučiais maisto ryšulė
liais, dalis naudojasi vežimais. „Pa
bėgėlių apgyvendinimas virto pro
blema, kainos kyla, rinka dez
organizuota." .

dėtis prie pakto, bet ji savo 
sutikimą sujungė su sąlyga, kad 
jai būtų grąžintos Afrikos koloni
jos. Pakto organizatoriai su Itali
jos sąlyga nesutiko, aiškindamiesi 
tuo, kad jie į paktą žiūrį kaip į 
■dalyką esantį aukščiau už dalinius 
atskirų kraštų intresus. Taip pat ir 
Ispanija, kaip totalinio rėžimo kraš
tas, liko prie pakto nepakviesta.

Atlanto sąjunga nors yra dar tik 
tarpsno stadijoje, tačiau jau turi ir 
savo proistoriją. Ji būtent prasidė
jo tada, kai prieš keletą mėnesių 
Vakarų Sąjunga tarėsi su JAV dėl 
apsiginklavimo. JAV tada žadėjo 
apginkluoti Vakarų Sąjunga su ta 
sąlyga, kad karinė šių kraštų va
dovybė konflikto atveju būtu JAV 
rankose. Vakarų Sąjungąi tai buvo 
nepriimtina ir derybos neprivedė 
prie pageidaujamų rezultatų. Dery
boms nepavykus, Vakarų Sąjunga 
taip smarkiai išvystė veiklą tarpu
savyje, kad jai pavyko sudaryti 
bendrą Europinę karinę vadovybę, 
kurios prišakyje atsistojo Montgo
mery. Jis, savo ruožtu, pasirodė 
taip pat nepaprastai aktyvus ir jau 
suskubo sueiti į reikiamą sąlyti ne 
tik su Vakarų Sąjungos karinėmis 
jėgomis, bet lankėsi ir vakarų Vo-

GYNIMOSI SĄJUNGA NUO 
SKANDINAVIJOS IKI TURKIJOS

Ką Bevinas pasakė Marshalliui
Londonas. Pereitos savaitės gale, 

pasikalbėjimų tarp Bevino ir 
Marshallio metu, Bevinas pastara
jam pareiškęs, jog jis mano, kad 
Europa nuo Skandinavijos iki Tur
kijos gali būti JJungta trijų mėne
sių laikotarpy | bendrą gynybos 
junginj, jei amerikiečių pagalba 
būtų užtikrinta. Dabartinis Briu
selio pakto narių skaičius nebūtų 
tačiau padidintas. Portugalija gali 
būti bus į bendrą gynybos planą 
įtraukta, bet Ispanija turės dar 
kurį laiką likti nuošaliai. Pasipik
tinimas ' Franco diktatūra yra toks 
didelis, jog manoma, kad Atstovų 
Rūmai nepatvirtintų jokios sąjun
gos su -juo.

APTARĖ KINIJOS PADĖTI
Vašingtonas. AND pranešimu iš 

Vašingtono, JAV užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Lovett 
spaudos konferencijoj dementavo 
žinias apie savo įsikišmą į rimtą

I Kinijos padėtį. Jis tik priminė 
Hoffmano neseniai padarytą pa
reiškimą nuo 1948 m. teikti Kinijai 
paramą užsienio pagalbos rėmuose.

Užsienio pagalbos įstatyme ne
numatyta, kad parama turi būti 
skirima tik nacionalinei Kinijos 
vyriausybei, tačiau kongreso no
ras buvo, kad parama nesinaudotų 
komunistinis režimas Kinijoj.

Oficialūs Vašingtono sluogsniai 
visdėlto sutinka, jog padėtis Kini-1 
joj staiga pablogėjo ir tuo Kinijos 
problema suaktualėjo. Padėtis buvo 
svarstoma ir JAV Gynybos Tary
boj, kuri tuo reikalu padarė ati
tinkamų pasiūlymų prezidentui.

AP pranešimu, iš užsienio pa
galbos įstaigos patirta, jog Euro 
pos Atstatymo Plano įgaliotinis 
Hoffmanas ateinantį mėnesį, jeigu 
iki to laiko padėtis nepablogės 
arba bus visiškai beviltiška, ke
liauti į Kiniją. _

Pasitarimai tarp Vatikano ir Tito?
JAV vyskupo pastangos pakeisti Tito laikyseną?

Roma. AP pranešimu iš Romos, I 
vyskupas Patrie Hurley daro žy
gių išvaduoti iš kalėjimo Zagre
bo arkivykupą Stepinac, kurį Tito 
nuteisė 
ką".

Italų 
tilpęs 
vienas

kalėti kaip „karo kaltinin-

laikrašty „Momento-Sera" 
minėtas pranešimas yra 
iš daugelio visoj Italijos

Kongresmanas apie DP
„Jie geriau sutinka gyventi suvaržyti stovyklose... 

Teisingas atsiliepimas apie išvie tintuosius

spaudoj, kurioj taip pat plačiai ra
šoma apie pasitarimus tarp Vati
kano ir Belgrado.

Nors Vatikano šaltiniai oficiai- 
liai paneigė, jog yra įvykę kokių 
nors pasikeitimų tarp Vatikano ir 
Jugoslavijos, tačiau yra ženklų, 
rodančių apie galimą jų suartė
jimą.

Romos katalikų dienraštis „Quo- 
tidiano“, komentuodamas Romos 
konservatorių laikraščio „Liberia" 
pranešimą apie Vatikano ir Jugos
lavijos pasitarimus, rašo: „Jugos
lavijos atžvilgiu santykių pasikei
timas yra galimas tik tuo atveju, 
kai iš pagrindų pasikeis katalikų 
padėtis Jugoslavijoje".Neseniai Europoje lankęsis JAV 

kongresmanas Ed. Gosset iš Te- 
xaso aplankė taip pat ir keletą 
DP stovyklų, kuriose, pasak „New 
York Herald Tribūne“, gyvena ne
laimingos nacių priverčiamųjų dar
bo stovyklų aukos „Daugelis šių 
žmonių, sako jis, atvirai mums 
prisipažino, kad jie čia gyvena to
dėl, jog grįžimo į tėvynę atveju 
jų laukia dar didesnis vargas".

Minėtas kongresmanas, kuris 
griežtai nusistatęs prieš DP įsilei-

vedą nerūpestingą gyvenimą. 
Šiems kongresmano žodžiams mū
sų nuomonė neatitinka, sako NY- 
HT. Šių žmonių dauguma yra anti- 
komunistai iš kraštų, dabar esan
čių už geležinės uždangos, ir pa
rodo girtinus jausmus. Jie geriau 
sutinka ■ gyventi suvaržyti DP sto
vyklose, turėdami vilties kada 

-nors įsikurti kituose kraštuose ir 
gyventi kultūringo žmogaus gy
venimą, negu grjžti atgal | tikrą 
mirt|. Mes stebimės Mr. Gossetu, 
kiiris, jeigu būtų jų vietoje, tikrai

kietijoje, kalbėjosi su vokiečiau dimą į JAV sako, jog tie žmonės | apie tai kitaip galvotų."

ANGLIAKASIŲ STREIKAS KAŠ
TAVO 17,5 MILIARDŲ FRANKŲ 

Paryžius. Kaip praneša AP. 
angliakasių streikas Prancūzijoje 
ateinančią savaitę baigsis ir ma
noma, kad netrukus bus pasiekta 
normali produkcija. Amerikiečio 
specialisto nuomone, streiko metu 
neiškasta apie 9 milijonai tonų 
anglių ir padaryta nuostolių už 
17,5 milijardų frankų. Padarytų 
nuostolių nepadengs numatyta 
nors ir padidinta ERP parama.

Dokų darbininkai dar streikuo
ja. Laivams iškrauti dar vis nau-' 
dojami kariuomenės daliniai.

Denos pranešimu iš Paryžiaus, 
MRP, kuri po rinkimų pralaimėji
mo buvo maniusi atšaukti savo 
narius iš ministerių kabineto, 
Schumano ir Bidault pastangomis 
nutarė atvirkščiai — savo padėtį 
kabinete dar sustiprinti. Ministe- 
ris pirmininkas Henri Oueuille 
dementavo. gandus apie jo susiti
kimą ateinančią savaitę su gen. 
de Gaulle ir patikino, kad jis koa
licinei vyriausybei liks ištikimas 
ir visomis priemonėmis stengsis, 
kad ji išsilaikytų.

DuuHįtoi is visut
Frankfurtas. Pulk. Sterling A. 

Wood iš ĖUCOMo praneša, kad 
lapkričio 15 d. vidurnaktį ameri
kiečių kariuomenė prievarta išga
beno visus žydų stovyklos gyven
tojus, kurie nepaklausė prieš dvi 
savaites duoto įsakymo persikelti 
į kitas žydų stovyklas. Stovykla 
likviduota, nes, nežiūrint visos 
eilės kratų, perspėjimų ir tardymų, 
Zeilsheimo stovykla buvo juodo
sios rinkos centras.

Vašingtonas. Kaip praneša 
„Newsweek", Amerikoje prasidėjo 
didžiųjų bombonešių B 36—B ga
myba. Dvi grupės po 19 lėktuvų 
bus baigtos ateinančių metų kovo 
mėnesį. Toliau po 19 lėktuvų bus 
gaminama kas savaitė. Aviacijos 
vadovybė yra priėmusi šį bombo
nešį kaip pagrindinį ginklą ir nu
mačiusi jį atominėms bomboms 
nešioti ateinančio karo atveju.

Praga. Izraelio žinių agentūra 
pranešė iš Maskvos, jog tarp So
vietų Sąjungos ir Izraelio (valsty
bių prasidėjo preliminariniai pasi
tarimai dėl prekybos sutarties su
darymo. Rusija duos už Izraelio 
prekes miltų, medžio ir parafino. 
Toliau sakoma, jog Sovietai už sa
vo prekes prašo daug mažiau, ne
gu daugelis kitų valstybių.

New Yorkas. Sekmadienį sustrei
kavo 65000 JAV rytinių uostų 
darbininkų. Darbininkai reikalauja 
pakelti valandinį atlyginimą 50 
centų. Pasiūlytąjį dešimties centų 
uždarbio pakėlimą darbininkai at
metė.

Kaip žinoma, nuo rugsėjo 2d. 
streikuoja ir vakarinių uostų dar
bininkai, kurie reikalauja taip pat 
atlyginimo pakėlimo.
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