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BERLYNAS PRIEŠ ARTĖJANČIA AUDRA
BERLYNO POLITIKŲ PAREIŠKIMAI. KOMUNISTŲ PASIRUOŠIMAI ŽYGIUI. 

SAUGUMO TARYBOJE NEPAJUDĖTA IS MIRTIES TAŠKO

Berlynas. Artėjant savival
dybės rinkimams, padėtis Ber
lyne vis labai įsiaudrina. Sek
madienį Berlyno vadovaujan
tieji asmens padarė spaudai ir 
rinkiminėse kalbose pareiški
mų, iš kurių matyti, kad ber
lyniečiai ir ateity Berlyną nori 
matyti visos Vokietijos sostine, 
kad vakariečių pasitraukimas 
iš Berlyno reikštų 2—3 mil. vo
kiečių išdavimą Sovietams į 
koncentracijos stovyklas, kad 
komunaliniai rinkimai jokiu 
būdu nereiškia galutinį Ber
lyno suskaldymą į Vakarus ir 
Rytus. Maršalas Sokolowskis 
turėjo eilę slaptų pasitarimų, 
kuriose duoti specialūs nurody
mai SĖD. Iš Sovietų admini
stracijos įstaigų pranešama, 
kad komunistai turį būti pasi
ruošę, nes jie stovį prieš lemia
mą žygi- „Laisvės vėliava tu
rės būti nešama pirmyn“. So
kolovskis pareiškė, kad Berly
no klausimu S. T. bus dar kal
bama šią savaitę, bet visi pa
sitarimai nueis niekais.

Vokietijos kariniu pajėgu 
atstatymo klausimas

DR. KOGONO PADARYTAS PAREIŠKIMAS. VOKIEČIŲ POLI
TINIŲ PARTIJŲ NUOMONĖS

Dr. Eugen Kogon padarytas pa
reiškimas apie Vokietijos karinių 
pajėgų atstatymą ir Vakarų pas
laptingus planus, apie kuriuos dar 
esą negalima viešai skelbti, su
kėlė didelę įvairiausių kalbų ir 
spėliojimų bangą. Europos Unijos 
Muencheno skyriaus pirm, dr- 
Kuehner pareiškė, kad dr. Kogon 
pranešimas Europos Federacijos 
Kongrese Romoje apie Vokietijos 
apginklavimą buvo padarytas, 
kaip privataus kalbėtojo, bet ne 
vokiečių delegacijos vardu. Pa
ruošiant Kongreso priimtą rezo
liuciją, kurioje reikalaujama vo
kiečių karinį potencialą įjungti į 
Europos gynybos sistemą, iš vo
kiečių pusės dalyvavo tik Vienas 
dr, Kogon. Vokiečių delegacija 
Romoje atsisakiusi tuo reikalu 
pareikšti savo nuomonę.

Įdomiai pasisako šiuo klau
simu vokiečių politinės parti
jos. CSU Bavarijos vice-pirm. 
Haussleiter pareiškė: „Yra dvi 
rūšys vokiečių politikų. Vieni iš 
jų ruošia savižudybę Vokietijai. 
Jie stengiasi vienoje pusėje suor
ganizuoti Rytų divizijas, o kitoje 
pusėje Vakarų divizijas“. Karo 
atveju, esą, tos divizijos vienos 
antras sunaikintų. Toks reikalų 
išsivystymas reikštų netik Vokie- 

Komunistai Berlyne visokia
usiais būdais stengiasi trukdyti 
rinkimų pravedimą: klijuoja
mi atsišaukimai, raginą neiti 
balsuoti, demokratinių partijų 
skelbimai draskomi ir užklijuo
jami SĖD plakatais. Prancūzų 
sektoriuje įvyko neramumų.

'Paryžius. JAV, Didž. Britani
ja ir Prancūzija, atsakydama į 
dr. Bramuglia pakartotinus 
klausimus, nurodė, kad, kol 
Berlyne nebus atstatyta teisėta 
savivalda, negalima būsią įve
sti ir vieną valiutą. Kartu su 
trijų Vakarų atsakymu buvo 
įteiktas ir atskiras britų- 
prancūzų papildomas Pro me- 
moria, kurioje buvo duota ke
letas pasiūlymų, kurie, deja, 
Amerikai atrodė nepriimtini. 
Didž. Britanija ir Prancūzija iš 
savo pusės pareiškė, kad jos, 
įteikusios šiuos pasiūlymus, ne- 
beskaito save įsipareigojusiomis 
Berlyno problemą privesti prie 
galutino sprendimo. Papildo
masis priedas numato techniš
kąsias plano įvykdymo detales, 

tijos, bet ir viso Vakarų pasaulio 
žuvimą.
Bavarų FDP (Laisvoji demokra
tų partija), pasisakydama, kad 
Vokietijos karinių pajėgų atsty- 
mas reikštų karą vokiečių prieš 
vokiečius ir nurodydama, kad 
Vakarų okupantai per trejus me
tus nesuprato vokiečių ir kad da
bar vokiečiai mažai tesą nusitei
kę sąjunginkinkus kariniai pa
remti, priduria: „Vakaruose gy
venančių vokiečių gynimosi noras 
prieš komunistų veržimąsi, už 
kurį yra atsakingi tik vieni są
jungininkai, yra neabejotinai ypa
tingai didelis. Bet jo realizavimas 
priklauso nuo politinės laisvės jr 
ūkinio saugumo.“

Komunistų partijos antrasis 
pirm. Ehrlich parreiškė, kad jie 
jau seniai ir pakartotinai buvę 
nurodę, kad ypatingai britų zono
je rengiama nauja'kariuomenė. 
Amerikiečiai savo zonoje darą 
stiprindami pramonės policiją, 
suvalstybindami savivaldybės po
liciją ir ją apmokydami naujais 
ginklais. „Jei iš vokiečių pramo
nės potencialo norima sudaryti 
karinį potencialą, tai kariuomenės 
sudarymas yra logiška išvada.“

Bavarijos vidaus reikalų minis
terija praneša, kad jai apie Vo
kietijos karinių pajėgų atstatymą 
nieko nesą žinoma.

Berlynas. Sovietų karinis gub. 
Vokietijai marš. Sokolovskis, pa
gal Reuterį, šeštadienį pasisakęs 
už atskirą miesto atstovų tarybą 
ir atskirą Berlyno rusų sekto
riaus savivaldą. Pagal Reuterio 
pranešimą, buvę iš dabartinės 
miesto savivaldybės tarnautojų 
pareikalauta pasišalinti iš Rytų 
sektoriuje esančių savivaldybės 
patalpų. Šio plano įvykdymas tu
rįs būti padarytas iki antradienio 
Galutinio termino nustatymas 
betgi paliekamas marš. Sokolovs- 
khiL.

SĖD šiuos pranešimus paneigė.
Berlynas. Maršalas Sokolovskis 

uždraudė SĖD ir „demokritiniam 
plekui“ toliau savarankiškai veik
ti. Jis pasiliko teisę ateity kiek
vienu konkrečiu atveju duoti lei
dimus.

kurias buvo išdirbę anglai ir 
prancūzai.

Nors Berlyno kląusimas ir 
pakibo ore, S.T. pirm. dr. Bra
muglia, kurio kadencija bai
giasi šį mėn. ir vėliau perims 
belgas, nenustoja vilties ir tę
sia pasikalbėjimus su keturiais 
„didžįąisiąis“. Dr. Bramuglia 
šeštadienį ir sekmadienį turėjo 
pasikalbėjimus su Parodi, Ca
dogan ir dr. Jessupp. Jis, kaip 
UP praneša, patiekė naują še
šių „neitraliųjų“ pasiūlymą va
liutos klausimu.

NORI PADĖTI DP
Chicago. Toliau vis daugiau 

Amerikos atitinkamos įstaigos ir 
gyventojai pradeda domėtis DP 
imigracija į JAV, rašo NYT. Cen
trinės valstybės, kadangi joms 
trūksta žemės ūkio darbininkų ir 
amatininkų ieško būdų priimti, 
neinažam skaičiui DP.

Illinois valstybės DP reikalams 
komisija pereitą savaitę buvo su
sirinkusi pasitarti, kiek tremtinių 
valstybė gali aprūpinti butais ir 
darbais.

Komisijos pirmininkas pažy
mėjo, jog nė vienas Amerikos pi
lietis negali netekti buto ar dar
bo DP sąskaitom

Kun. Virgil E. Lowder, Bažny
čių Federacijos Chicagos skyriaus 
socialinio departamento vykdy- 
masis sekretorius pareiškė, jog 
galimas dalykas, kad 50 procentų 
numatytų 250 000 DP bus apgy
vendinti vidurinių vakarų valsty
bėse, nes tep trūksta žemės ūkio 
darbininkų ir amatininkų.

Wisconsin valst. įsteigta DP 
įkurdinimo komisija, kuri padės 
atvykusioms imigrantams įsikur
ti. Wisconsin© gubematūros mi
nėto komiteto pranešimą, Wiscon
sin valst. galės rasti sau prieg-

PASAULY apsidairius . . .
Vašingtonas su įtempimu stebi 

prancūzų delsimą susitvarkyti su 
komunistų problema, nes tai yra 
blogesnis reiškinys, negu praradi
mas 10 divizijų, pareiškė aukšti di
plomatiniai sluoksniai. Tai sovie
tus įtikina, jog jie gali dabar’ lai
mėti Europoje. Tuo tarpu, kai Is
panija, kuri palaiko širdingus san
tykius su Argentina, vos gali tver
ti pykčiu ant jos už neribotai aukš
tas grūdų kainas. Pietų Afrika pla
nuoja paleisti iš kariuomenės vi
sus maišyto kraujo karius ir įtrauk
ti juos į civilinius darbus. Britani
jos autoritetai galvoja priimti sve
timtaučius į savo kariuomenę. Va
šingtonas laukia pagalbos prašymo 
iš Siamo — Pietų — Rytų Azijos 
Kominformo būstinės,

laudą ir darbą žemės ūkyje apie 
2.500 DP šeimų ir pie 3.500 šei
mų galvų ir pavienių darbininkų 
galės įsijungti į pramonę.

New Yorkas. Edward Corsi, valsty
bės įgaliotinis pramonės reikalams, 
senato teisinio komiteto pakomisėje 
kritikavo dabartini imigracijos planą, 
kad jis esąs visiškai pasenęs ir nuos
tolingas tautai. Jo pareiškimu, tat 
yra darbininkų trūkumo, o taip pat ir 
pragyvenimo pabrangimo priežastis.

Jis siūlė išimti imigracijos reikalus 
iš teisingumo departamento Junsdik- 
cjos ir perduoti juos darbo ministeri
jai tvarkyti. Darbo ministeris tuomet 
galėtų pasiūlyti kongresui kviesti to
kius darbininkus, kurių kraštas rei
kalingas, neatsižvelgiant | tautybę at 
kvotų sistemą.

„Tautinė" Bažnyčia Lietuvoje
Augsburgas. Ausburge leidžiamas 

krikščioniškos kultūros laikraštis 
..Augsburger Tagespost" savo lapkr. 
27 d. nr. rašo: „Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje, kuri lig šiol atsispyrė prieš 
sovietų puolimus, dabar yra pastatyta 
prieš naujus bandymus. Lig šiol 400 
kunigų (40% visų Lietuvos kunigų) yra 
kritę kaip bolševikinės sistemos au
kos. Kiekvienoj parapijoj yra bedie
vių komitetas, kuris yra (galiotas iš
rinkti mokesčius ir kitokius prievar
tos darbus vykdyti. Bažnyčių mokes
čiai yra nepaprastai dideli ir, kurios 
bažnyčios jų neišsimoka, yra parduo
damos. Minėtas komitetas gali taip 
pat keisti klebonus. Klebonams, kurie 
nesumoka mokesčių, primetama anti- 
bolševlklnė laikysena."

Baigdamas laikraštis pastebi: „Ka. 
talikų Bažnyčia Lietuvoje visomis jė
gomis priešinasi (steigimą tautinės 
Bažnyčios."

TITO-KATALIKŲ
BAŽNYČIOS PRIEŠAS

Roma. Keliems laikraščiams 
paskelbus žinią, kad Jugoslavija 
stengiasi užmegsti santykius su 
šv. Sostu, atitinkamuose sluoks
niuose sužinota, jog tie gandai 
yra visiškai be pagrindo. Tito ir 
toliau tebėra Katalikų Bažnyčios 
priešas — iki šios dienos jis ne
pakeitė šiuo atžvilgiu savo poli
tikos. Jugoslavijoje tėra leidžia
mi tiktai komunistiniai laikraš
čiai, o jie nesiliauja puolę Kata
likų Bažnyčią. Su negirdėtu įžū
lumu kasdien yra išjuokiamas 
Vatikanas įvairiom karikatūrom; 
jugoslavų komunistams šv. Sostas 
esąs amerikiečių imperializmui

PASKUTINĖS NAUJIENOS
MADRIDAS. ( Ispanijos sostinę at

vyko septyni Amerikos Kongreso na
riai, kurie turės karinius pasitarimus.

SAN FRANCISCO. Respublikonų 
partijos vice-pirm. Scott reikalauja, 
kad būtų patikrinti Ohio, Illinois ir 
Californljos prezidento rinkimų rezul
tatai.

ATĖNAI. Min. pirm. Sopholls svei
kam gerėja.

JERUZALE. Žydai smarkiai puolė 
Jeruzalę, bet buvo atmušti.
FRANKFURTAS. JAV senatorius Ro

bert A. Taft iš Šveicarijos atvyko ( 
Frankfurtą gauti informacinių žinių 
apie bendrą Vokietijos padėtj.

BRIUSELIS. Henri Spaak pasisekė 
sudaryti katalikų ir socialistų min. 
kabinetą.

PARYŽIUS. Angliakasių streluas 
baigtas. Nuo pirmadienio iškasama 
89% aukščiau iškasamo kiekio.

LONDONAS. AUee pareiškė, jog 
nors Airija ir išstojanti iš Britų Com- 
monwealtho, tačiau užsienio klausimu
ose ji veiks kartu su Britų imperija.

PARYŽIUS. Prancūzų Respublikos 
•Tarybos pirmininku išrinktas radikal- 
soclalistas Gaston Monnervllle. Nau
jasis pirmininkas yra negras.

HAIFA. Kai visos arabų tautos su
jungtomis jėgomis kovoja prieš žy
dus, Sirijos kalnų Drus'ų tautelė apsis
prendė kovoti Žydų pusėje, nes esą 
jie yra laikomi mažuma. Jie yra su
darę savo tautinę armiją ir neseniai 
paprašė Izraelio vyriausybės perimti 
jų kraštą savo kontrolėm

NEW YORKAS. Po šešiolikos dienų 
streiko rytinių uostų darbininkai vėl 
pradėjo darbą, kai jiems bnvo pakel
tas atlyginimas po 13 centų ( valandą.

VAŠINGTONAS. JAV užsienių rei
kalų ir gynybos ministerijos svarsto 
dviejų rusų aviacijos karininkų (sllei- 
dimo klausimą. Minėtieji karininkai 
pereitą mėnesi lėktuvu pabėgo II Ru
sijos ir nusileido Linze.

MASKVA. Reuterio pranešimu, spau
dos attache prie Norvegijos ambasa
dos Maskvoje M. Reisu rastas pašau
tas ir kitą dieną ligoninėje mirė. Am
basada (vyk| tiria, tačiau smulkmenų 
apie |vyk| nepranešama.

pasidavęs, jo pinigais remiamas, 
o šis organizuojąs prieškomunisti- 
nį kryžiaus karą. Bažnyčios per
sekiojimas Jugoslavijoje vis dar 
tebėra žiaurus. Paskutiniu metu, 
patikrintomis žiniomis į Podravs- 
ka Slatina bažnyčią pamaldų me
tu įsibrovė (iš aukščiau siunčia
ma) komunistų gaują ir akmeni
mis apmėtė vyskupą, kunigus ir 
tikinčiuosius. Pamaldos tapo nu
trauktos ir tikintieji priversti pa
likti bažnyčią, tuo. tarpų kai ko
munistai plėšė altorius. S. m. spa
lių mėn. pradžioje jugoslavų par
lamentas priėmė įstatymą, kuriuo 
kunigai, teisme privalo pasakyti, 
ką yra girdėję iš penitentų išpa
žinties metu. Kai buvo bandoma 
aiškinti, jog tai būtų išpažinties 
paslapties laužymas, buvę lako
niškai atsakyta, kad vyriausybė 
nenorinti išpažinties paslapties, o 
tiktai valstybės saugumo. Be to, 
Jugoslavijoje katalikų kunigai 
dažnai suimami ir uždaromi ka
lėjimuose, konventai ir bažnyti
niai namai nusavinami. Iš 19 į 20 
spalių, naktį, Kopar (Capo d’Is- 
tria) kapucinų vienuolynas jėga 
buvo komunistų užimtas, kryžiai, 
paveikslai ir kiti dalykai išgrobti 
Pedrani miestelyje netoli Triesto, 
komunistai šv. Mišių metu įsiver
žė į dievnamį ir tikinčiuosius ap
mėtė sugedusiais pamidorais.

1
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PRUSU LIETUVOSTAUTINETARYBA
Kovoje dėl Lietuvos žemių surin
kimo Prūsų Lietuvoje 1918 m. lap
kričio 30 d. pasireiškė viešumoje 
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba. 
Jos tikroji misja buvo reikšti pa
sauliui ir Lietuvai šios teritorijos, 
dar (jungtos j Vokietijos valstybę, 
lietuvių gyventojų norą ir valią 
atsiskirti nuo Vokietijos ir Įsijung
ti t Lietuvos valstybę. Tik iš da
lies Jų noras buvo (vykdytas: prie 
Lietuvos buvo prijungta tik tos 
teritorijas dalis Klaipėdos kraštas. 
Čia prisimindami Prūsų Lietuvos 
Tautinės Tarybos 30 metų sukakti 
pažymimi kad tie patys siekimai 
ir ta pati misija, kurią yra atli
kusi tada Prūsų Lietuvos Tautinė 
Taryba, tenka dabar susikūrusiai 
Mažosios Lietuvos Tarybai, reiš
kiančiai valią lietuvių gyventojų 
tos Prūsų Lietuvos teritorijos, kuri 
dar yra likusi anapus Lietuvos 
valstybės ribų.

Pirmasis pasaulinis karas, 
kurio beveik patys pirmieji šū
viai subildėjo Lietuvos teri
torijoje, padarė mūsų tau
tai daug nelaimių, bet jis pag
reitino ir politiškųjų įvykių 
raidą mums pageidaujama 
kryptimi. Skaudžiausieji smū
giai karo pradžioje teko Maža
jai Lietuvai. Įsiveržuąi į Prū
sus rusų kariuomenė nuteriojo 
beveik visas lietuvių gyvena
mas sritis. Mūsų turto naiki
nimą lydėjo nieku nepateisi
nami žiaurumai šio krašto 
žmonėms.

Karo eigoje susikūrus Tau
tos Tarybai, Šveicarijoj Infor
macijos biurui, M. Lietuvos 
žmonės taip pat dalyvavo ben
droj akcijoj. Minėto informaci- 
jų biuro bendradarbių* tarpe 
matome ir Mažosios Lietuvos* 
sūnų Mikelį Ašmį. Neatsiž
velgdamas į džiovos ėdamą
silpną sveikatą, tasai jaunuolis 
atsidėjęs dirba tėvynės labui, 
pats rašydamas arba versda
mas į vokiečių kalbą straips
nius, pranešimus ir žinias, ga
linčias patarnauti Lietuvai ir 
prisidėti prie jos žemių išvada
vimo. Ašmys mirė. Bet jo entu- 
ziamas patraukė tada jo drau-

DVIGUBA ŠVENTE STOVYKLOJE
Hanąu. Lapkričio 17 gražiai pa

minėta Latvijos nepriklausomybės 
šventė, o sekantį vakarą įvyko 
operos solistės p. Motekaitienės 
su komp. p. Jakubėnu koncertas. 
Buvo atlikta mūsų ir kitų pasaulio 
komp. dainų ir arijų. Labai malo
niai nuteikė klausytojus p. Mote
kaitienės stiprus ir maloniai skam
bąs balsas, kuri, jį lengvai valdy
dama, atliko net labai sunkių da
lykų.

30 METŲ SUKAKČIAI

gą jauną šyeicarietį daktarą 
Eretą, kuris davė jam žodį 
vykdyti jo patriotinį testamen
tą. Bendra akcija laimėjo tai, 
kad taikos deryboms artėjant, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Vilsonas įteikė lie
tuvių Tautos Tarybos -pirmi
ninkui Amerikoje dokumentą, 
aiškiai pažadantį sujungti ne
priklausomos Lietuvos valsty
bėje visas Didžiolios ir Mažo
sios Lietuvos žemes iki Kara
liaučiaus ir garantuojantį Lie
tuvai išėjimą į jūrą per Klai
pėdos uostą. Drauge preziden
tas pareiškė, kad ne
priklausomoji Lietuva būsianti 
paskelbta pirmiau, pegu prasi
dės taikos derybos ir pažadėjo 
tą savo nusistatymą pranešti 
kitoms Entantės vyriausybėms. 
Minėtąjį dokumentą Vilsonas 
prijungė prie trečiosios savo 
notos Vokietijai, pabrėždamas, 
kad jis neįeisiąs mindžioti pa
vergtųjų tautų teisių. Šis Vil- 
sono žygis apvainikavo mūsų 
darbuotojų darytas karo metu 
pastangas išlaisvinti Lietuvos 
žemę iš svetimųjų jungo.

Anuometiniai Vilsono pažadai, 
duotieji Amerikos lietuviams, 
nebuvo ištesėti. Nors vokiečiai 
karą pralaimėjo, bet jie suor
ganizavo stiprių protestų prieš 
lietuviškųjų žemių atskyrimą

Koncertas Schwabisch Gmūnd stovykloje
Prof. Ružickis, Iz. Vasyliūnas ir 

M. Saulis, koncertuodami lapkričio 
14 d. Schwab. Gmūnd stovykloje, 
sukūrė ilgai atmintiną subtilios 
muzikalinės nuotaikos vakarą. Ro
mantikus programoje atstovavo 
Mendelssohno trio d-moll. Tai pla
čių kūrybinių polėkių ir gilios iš
raiškos veikalas. Įdomu tiek te
matika, tiek labai išvystyta, iš
baigta ir vieningos klasinės formos 
technika. Honeggerio sonatina 
smuikui ir violončelei davė progos 
pasiklausyti šių dienų kūrybos — 
Honeggeris gana ryškus ir stiprus 
modeminės muzikos atstovas. Įdo
mus harmonijoje, nors ir laikosi 
tonalinės linijos. Patrauklus origi
nalia tematine medžiaga ir jos vys
tymu. Šio veikalo formoje jis ne
sukuria visumos, bet labiau išryš
kina mozaikinės (atskirų vaizdų) 
kūrybos stilių. Čaikovskio trio a

nuo Vokietijos ir tuos protes
tus skelbė ne tik savo, bet ir 
lietuvių vardu. Kokio įžū
lumo pasiekdavo kartais vo
kiečiai, parodo šios eilutės, 
paimtos iš tuometinių vokiškų 
dienraščių:

„Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentas Vilsonas 
pažadėjo rusų lietuviams at
skirti nuo Vokietijos Ryt
prūsių dalį ir prijungti ją 
prie sudarytos nepriklauso
mos Lietuvos. Vokiečiams, o 
kartu ir Vokietijos lietu
viams, tas pažadėjimas yra 
skaudus smūgis veidan. 
Niekas nenori nuo Vokietijos 
atsiskirti ir niekas nenori 
prisijungti prie žymiai že
mesnės kultūros. Pykčio 
šauksmas ir liepsnojantis pro
testas eina per mūsų eiles. 
Sekmadienį, t. y. šio mėn. 10 
d. 11—12 vai. ryšium su Ra
gainės vokiečių ev. bažny
čios pamaldomis įvyksta pas 
mus susirinkimas, per kurį 
dėį negirdėto reikalavimo 
turime pasirinkti atitinkamas 
pozicijas. Todėl kviečiami 
čia visi miesto gyventojai, 
kurie nori prisidėti prie šio 
protesto. Pasirašė burmistras 
Gries, apskrities viršinin
kas Sarrazin, superinten
dentas S true* k.“

moll tektų skirti prie silpnesniųjų 
jo veikalų. Tačiau jo tematikoj la
bai ryškūs rusų tautiniai motyvai, 
kurie, ypač temoj ir variacijose, 
išauga į genialų muzikos kūrybos 
pasaulį. Sis kūrinys yra mums sa
vaip artimas ir labai mielas. Inter
pretacijos atžvilgiu šią programą 
tektų skirti prie sunkesniųjų, nes 
visų trijų kūrinių stilistinės prie
monės, epochiniai niuansai, jų dva
sinė išraiška yra- labai skirtinga ir 
interpretatoriui kartais gali būti 
labai sunkiai prieinama. Tačiau 
prof. Ružickis, Iž. Vasyliūnas ir M. 
Saulius, jų gilios muzikalinės eru
dicijos dėka, šią programą atkūrė 
pasigėrėtinai. Tiek gilinantis į ats
kiras detales, tiek kūrinio visumą, 
kiekvienas tonas, ištisos frazės 
skambėjo išbaigtai ir įtikinančiai. 
Taip subtilaus muzikos meną kon- 
trapunktiškai skambančiuose dialo

„Liepsnojančio protesto“ su
manytojai, rodosi, bus išleidę 
iš akių vieną mažą dalyką, bū
tent, tą, kad Mažojoje Lietuvo
je buvo lietuvių darbuotojų, 
kurie kitaip žiūrėjo į tą dalyką. 
Atsirado vyrų, kurie į šitą „pyk
čio šauksmą“ viešai atsiliepė, 
skelbdami spaudoje šitokį pa
reiškimą:

„Tilsiter Allgemeine Zei- 
tung“ 263 nr. buvo įdėtas 
kvietimas susirinkimui, ku
ris įvyksta šio mėnesio 10 d. 
ev. Ragainės bažnyčioje. Ta
me kvietime organizatoriai, 
t. y. brm. Gries, apskrities 
viršininkas Sarrazin ir su
perintendentas Struck pro
testuoja prieš Vilsono paža
dėjimą prijungti prie Lietu
vos. dalį Rytprūsių. Čia jie 
dar pažymi, kad toks priža
dėjimas esąs smūgis veidan 
kiekvienam vokiečiui ir kiek
vienam Vokietijoje gyvenan
čiam lietuviui. Kad šie trys 
valdininkai savo vardu pro
testuoja prieš Vilsono priža
dėjimą — jų pareigos teisė.

Bet čia turi būti iškeltas 
dar tvirtesnis protestas, kad 
šie trys vokiečių valdininkai 
davė visų Vokietijoj gyve
nančių lietuvių vardu tokį 
pareiškimą. Mes šį akiplėš

iškumą lietuvių vardu atme
tame, nes jūs' iš kompetetin- 
gos pusės jokio įgaliojimo ne
turite“.

Pasirašė: L. Deiwiks, M. Jan
kus, E. Simonaitis, J. Stranga- 
lies, J. Vanagaitis.“ (B. d.)

Skaitytoju balsai

Keistos pretenzijos
Reikia laikyti naudingu dalyku 

„Žiburių“ Nr. 74. įdėjimą pasikal
bėjimo su gudų egzil. vyriausy
bės ministeriu pirmininku — tai 1 
atskleidė tikrovę ir.išsklaidys tū
lo lietuvio ligšiolines iliuzijas kad 
gudai yra neabejotinai lietuvių 
bičiuliai. Pvz. gudų mirristeris su 
visu atvirumu pasako, jog gudai 
savo etnografinėmis sienomis lai
ko maždaug 1939 m. spalių 9 d. 
buvusią lietuvių — lenkų admi
nistracinę liniją .ir tų sričių1 rei
kalauja sau. Sakyčiau, kad toks 
atvirumas naudingas ypač mums 
— visuomet naudinga, tiek pa
skiram asmeniui, tiek tautai, ži<- 
noti kitų kėslus savo atžvilgiu. Į 
tokį atvirumą, žinoma, reikia ir 
leistiną lygiai atvirai atsakyti. 
Manau, kad atitinkamos mūsų 
institucijos šiuo klausimu ir pa
sisakys. Bet čia norėčiau pasisa
kyt ir kaip eilinis lietuvių visuo
menės narys.

Tame visame p. gudų min. pir
mininko pasikalbėjime minėtas 
pareiškimas yra labiausiai stebi
nantis. Reikia atsiminti, kad lie
tuvių — lenkų administracijos li
nija buvo ne kas kita, kaip tam 
tikru momentu atsitiktinai buvu
sio lietuvių — lenkų fronto lini
ja. Kokiu būdu, kad ir „maždaug“, 
kaip sako p. gudų ministeris, ta 
atsitiktinė linija galėjo sutapti su 
gudų — lietuvių etnografine 
siena? į

Ne mažiau stebinantis ir p. mi- 
nisterio pareiškimas, jog tą sieną 
gudai remią (vairuose kraštuose 
išleistais žemėlapiais. Tokio me
todo laikydamiesi, mes galėtume 
gudams parodyti, tur būt, ne ma
žiau žemėlapių, kuriuose ne tik 
nėra ten gudų etnografinė riba 
parodyta, bet’ Kurie visiškai jo
kios gudų tautos nežino ir nepri
pažįsta. Bet reikia pastebėti, kad 
tuo būdu dar niekur pasaūly et
nografinės ir valstybinės sienas 
nenustatinėjamos, jei į dalyką 
rimtai žiūrima. Tokioms sienoms 
yra visa eilė visiems žinomų kri
terijų: istorinis, kalbinis, kultū
rinis, religinis (tani" tikrais atve- ' 
jais) ir kit

Dėl šių perdaug jau aiškių da
lykų ginčytis nėra, žinoma, pras
mės. Pagaliau, jei atsiras reikalo, 
tai, manau, bus padaryta atitin
kamų asmenų ir institucijų, čia' 
tik norėčiau pabrėžti lietuvių vi
suomenėj vis didėjantį nustebimą 
ne tik šiuo, bet ir kitais atvejais 
visai nesuprantamomis gudų pre
tenzijomis ir nepaprastai augan-

guose, atskirose solinėse partijose 
ar darniam jų sąskambyje, besi- 
reiškiančiame tiek atskiruose kū
riniuose tiek ir programos visumo
je, nedažnai tenka girdėti ir Vaka
rų koncertinėse estradose. Prof. 
Ružickis, Kauno Koncervatorijos 
fortepiono kl. ordinarinis profe
sorius, ir muzikai Iz. Vasyliūnas 
(smuikas) ir M. Saulius (cello), 
veikią lietuvių muzikalinės kultū
ros vardan, nors ir labai sunkiose 
sąlygose, iš mūsų visų nusipelno 
gilios pagarbos ir dėkingumo jaus
mų. J. Narkevičius

IŠVYKO Į AMERIKĄ
Šiomis dienomis iš Hanau sto

vyklos į JAV išvyko su šeimomis 
žinomasis mūsų istorikas S. Su
žiedėlis ir žinomas visuomenin- 
kas Audėnas.

Jurgis Jankas

IPUSIIS *
19.

Pakėlęs vamzdį į viršų, paspaudžiau nuleidiką. Šautu
vas nešovė ir vokietis susijuokė. Jis manė, kad tas man 
naujiena, bet aš namie irgi turėjau šautuvą, geresnį uz 
jo, juodą austrų dragūnų karabiną. Kai pavarsarį buvo 
pirmą kartą užėję, vakare prisigrūdo pilnas kiemas, 
daržas ir sodas raitelių. Kas buvo nepaslėpta, viską su
valgė: duoną, kiaušinius, lašinius. Dabar medaus buvo pusė 
palivoniuko, ir tą išnešė. Trobą prisinešė šiaudų ir ruo
šėsi gulti, kol už lango pasigirdo komanda ir visi ašgu- 
žėjo. Per kelias minutes nebeliko nė vieno. Rytą atsi
kėlęs radau prie tvoros pastatytą šautuvą. Iš pradžių ma
niau, kad ateis ieškoti, bet, kai niekas neatėjo, paslėpiau 
daržinėj. Kai vėl vokiečius rusai išvijo ir kareivių arti 
nebuvo, pasiėmėm abu su Palių ir, nuėję į mišką, išban
dėm. Jis praeitą rudenį dar ir vieną stirną nušovė.

Varčiau šautuvą ir pagalvojau, kad dabar galiu jį labai 
lengvai nušauti. Be jokio noro pagalvojau, taip sau, juo
kais ir pažiūrėjau į Mortą. Ji nebemezgė. Sėdėjo, rankas 
ant kelių nuleidusi, ir žiūrėjo tiesiai į mane. Kai šau
tuvo nuleidiką paspaudus vokietis juokėsi, ji net nenusi
šypsojo.

— Ar atspėtum, ką dabar galvojų? — paklausiau.
— Tik neik iš proto! — beveik sušuko.
Moterys man visada labai panašios į gyvulius. Jos moka 

atspėti mūsų mintis, kai mes dar ir patys gerai jų nesu
vokiame.

— Tai ko dabar drebi? — atkirtau.
Jutau, kad darausi įžūlus.
— Aš nedrebu nė kiek! — atšovė ir, vėl pasiėmusi 

pirštinę, pridėjo: — Tik tu nekvailiok, kad paskum nerei
kėtų drebėti.

Gefreiteris stovėjo priešais ir pakaitomis žiūrėjo tai 
į mane, tai į ją. Jam irgi neaišku kažin kas darėsi. Mo
tina taip pat nustojo verpusi.

— Paskum nei tau, nei mums nebus vietos, — po kelių 
akimirksnių pridėjo, bet aš jai nieko nebeatsakiau.

— O jūs manote, kad jis taip darys, kaip sako? — pa
sakiau motinai, bet už ją greit atsikirto Morta:

— Gal manai, kad jis tai nebe žmogus.
— Visi mes žmonės, kol mums gera, — kiek galėdamas 

ramiau atsakiau. — Pamatysite: kaip atėjo, taip ir išeis. 
Kas jam? Kepurė ant galvos ir viskas. O ką tada mer
gaitė?

— Nebijok, tau auginti nereikės.
Ji neleido motinai žodžio ištarti.
— O dar nežinai, gali ir prireikti, — atsakiau, dabar 

vėl atsisukęs į ją.
Aš mėginau nusišypsoti, o ji buvo supykusi.
— Nieko negali įr tu sakyti, — pagaliau prašneko ir 

motina. — Ir niekas nieko jam negali prikišti. Ar kam 
blogą padarė? Tiems vargšams belaisviams kaip tėvas. 
Kitas ir tėvo tokio neturėjo. O kas, kad užeina ir pasi
kalba. Ne žvėris, atėjęs nieko nesuėdė. |

Bet mes nenorim, kad jis čia landytų.
Negalėjau prisiversti pasakyti, kad aš to nenoriu.

— Kas tokie mes?
— Visi. Visas jaunimas.
— O kas tam jaunimui rūp? Mortutė iš po nakties

neišdygo. Kodėl pirma nė vienas nematėt. Pirma buvo 
bobelio duktė, o dabar pakvipo. Ar nematėt, jaunimui 
Mortutės dora labiau parūpo, negu motinai, ir atsiuntė 
pasiuntinį. «

Motina irgi pradėjo pykti. Žinojau, kad reikia pakilti 
nuo suolo, prieiti, pabučiuoti motinai ranką, atsiprašyti 
ir pasakyti, kad kalbu aš pats už save ir kad be Mor
tutės ilgiau gyventi nebenoriu, bet pasakiau:

— Galite šnekėti, ką norite, bet, jeigu jis čia daugiau 
taip vaikščios ir bandys ligi vidurnakčio sėdėti, geru 
nesibaigs.

— Ir kas jūs tokie taip pasišovėte svetimus reikalus 
tvarkyti? — vėl prašneko duktė.

— Nesvarbu kas, svarbu, kad yra kan^.
— Ar ne Palys tiktai?
— O kad ir Palys.
— Ir Palys perdaug nosies tegu neliečia.
— Jeigu ir riečia, tai yra ir kam, bet kam tau ją 

raityti? Ar tu jį apginsi? Ir-jeigu nepasakysi, kad dau
giau kojos čia nebekeltų, kiti pasakys, bet tada blogiau 
bus.

—- Tik ne mums. Tegu žiūri, kad greičiau jam bloga 
nepasidarytų, kitam duobę bekasant. Per daug giliai vy
relis uodegą ir taip įmerkęs.
— Įmerkęs, bet ne už savo reikalą. Už visų.
— Tik ne už mano.
— Ir už tavo. Ar pušis ne mūsų visų, ir tu pati ar 

nesimeldei tenai? Motina neleis meluoti.
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DAR KARTA APIE KANADA
ST. BUJOKAS

Jau daug kartų buvo spaudoje 
rašyta apie pabėgėlių — emigran
tų gyvenimą Kanadoje, tačiau 
Kanada yra labai didelė ir gy
venimo sąlygos atskirose provin
cijose yra gana skirtingos ir spe
cifinės tik tai provincijai. Šį kar
tą norėčiau gerb. skaitytojus ar
čiau supažindinti su žemės ūkio 
padėtimi Saskačevano provincijo
je ir galimybėmis ten žemės ūky 

> įsikurti. Labai panašios ūkinin
kavimo sąlygos Manitobos pro
vincijos šiaurėje ir Albertos šiau
rės vakaruose.

Saskačevano provincijoje dide
lių miestų nėra, todėl ūkininkai 
augina javus. Ęrovincijoje, iemės 
yra lengvos arba visai geros — 
lengvas priemolis, ūkininkų dau
guma šalutinių produkcijos šakų 
nevysto. Javus nupjauna kombai
nais' išveža į elevatorius (kurių 
čia yra labai daug), ir sudiev 
ūkiui iki kito pavasario — ūki
ninkas išvažiuoja į miestą arba 
Kaliforniją. Namai lieka niekieno 
priežiūroje, o esanti ūky pusiau 
laukiniai arkliai ganosi laukuose, 
sau pašarą atsikasdami iš po 
smego. Vasaros metu ūkininkas 
visą maistą perkasi miestelyje. 
Daug ūkininkų turi gana didelius 
plotus žemės. Vaismainio čia nie
kas nepripažįsta ir sėjamų laukų 
plotai keičiasi pagal rinkos kai
nas. Paskutinius kelerius metus 
ūkininkai sėjo 70—80% sėmenų, 
nęs jų kaina yra gana aukšta. 
Šiais metais, kritus rugių kainai, 

‘ ūkininkai visai nešėjo žiem. rugių.
Saskačevano provincijos vaka

ruose yra dideli plotai žemės vi
sai neapdirbtos, nes trūksta 
ūkiuose darbininkų. Mažų ūkių 

čiais apetitais. Šiuo atveju jų eg- 
zilinės vyriausybės atstovas pa
reiškė pretenzijas tik į rytines 
Lietuvos sritis, bet pasikalbant su 
gudais, ir tai ne eiliniais, ne be 
nuostabos išgirsti, kad jie preten
duoja ir . . . į Rytprūsius. Moty
vas — rusai šias sritis esą koloni
zavę gudais.

Nieku būdu negali suprasti, 
kodėl gudams šis kraštas turė
tų priklausyti, kai čia tam tikrą 
jų kiekį įvežė rusai, kai ir prieš 
700-metų šį kraštą pagrobusiems 
vokiečiams jo tikriausiai niekas 
nepripažins. Keista, pagaliau, kad 
gudai nemato, jog tokiomis savo 
pretenzijomis jie patys paneigia 
savo teises į laisvę: jeigu rusų gu
dais kolonizuoti Rytprūsiai jau 
priklauso gudams, tai tuo pačiu 
rusais kolonizuota Gudija jau 
priklauso rusams.

Tiek pat keistos gudų preten
zijos pasisavinti visą Lietuvos ir 
lietuvių tautos istoriją. Mes su
prantame, kad jie ieško motyvų 
savo tautinei savigarbai ir prie
monių patriotizmui kelti. Žinome 
ir pavyzdžių, kad tam buvo nau
dojami net falsifikatai, kaip čekų 
tariamasis Dvaro metraštis. Bet 
turime pasakyti, jog šiuo atveju 
gudų pasirinktas kelias yra ne 
kas kita, kaip kelias į ateities 
abiejų tautų savitarpinius ginčus, 
neapykantą ir kovas, kokių sukėlė 
panašios romantiškos kalbos tarp 
lenkų ir lietuvių.

Labai apgailestaujant, tenka 
pastebėti, kad, jei iŠ tikrųjų visa 
gudų tauta pasuktų čia kalbamu 
keliu, nors p. gudų ministeris ir 
pageidauja suartėjimo bei drau
giškumo, mes turime pripažinti, 
jog šiuo metu mes būtume be
einą į blogiausių visoj istorijoj 
su gudais santykių laikotarpį, ir 
lietuviams jau šiandien tai rei
kėtų labai realistiškai įvertinti.

Viena viltis, kad tai nėra vi
sos gudų tautos balsas.

Augsburgas. A. S 

čia nėra, nes juose sunku įsigyti 
traktorių ir kt ž. ūkio malūnas, 
todėl smulkesni ūkininkai >emę 
nuomoja iš pašalies. Nforuos 
brangumas gana'įvairus, bet pa
prastai duodama iš 4 ar 3 grūdo. 
Pirkti išsimokėtinai žemės taip 
pat.galima gauti. Pav. už 40 ha 
800 dol. išsimokėtinai. Ūky yra 
ir trobesiai. Žemės dalis apaugus 
miškeliu. Panašios kainos yra to
liau nuo miestų, nes 100—150 km. 
nuo Winnipeg© žemės kaina sie
kia 20—40 dol. už akrą. Saskače
vano prov. žemė yra pigesnė. Čia 
yra gana didėle rizika ūkininkavi
mui tai sausros. Sausais metais' 
ne tik javai neužauga, bet ir žo
lė neželia. Manitobos provincija 
tuo atžvilgiu yra geresnėje padė
tyje, nes čia sausrų nebūna. Al
bertos provincijoje daugely vie
tų laukai drėkinami.

Kadangi kraštas išraižytas ge
ležinkelių tinklo ir kiekvienas 

Lapkričio 23-ji Rosenheime
Toli nuo tėvynės, Alpių papėdė

je, sraunaus Inno supamam Rosen- 
heimo mieste, lapkričio 21 d. Tau
tos Himnu ir susikaupimo minute 
pradėjome lapkričio 23-sios minė
jimą.

Apylinkės Komiteto pirmininkas 
N. Cerekas savo žodyje apžvelgė 
istorinę Lietuvos praeitį ir lapkri
čio 23 dienos svarbą, organizuo
jant mūsų politinį ir valstybinį gy
venimą. %

Tremtyje, pabrėžė jis, būkime iš
tikimi lapkričio 23-sios įsakymui. 
Tėvynėje vyksta daug baisesni da
lykai, kaip anuomet, tačiau, jei ne- 
pabūgsime aukų ir vargo, kaip 
anie Nepriklausomybės kovų daly
viai, tai mes laimėsime laisvę ir 
nepriklausomą gyvenimą. Tegu tė
vynės meilė, laisvo ir nepriklauso

mo gyvenimo ilgesys veda mus į 
sėkmingos kovos linijas.

Meninę minėjimo dalį atliko 
Mūncheno Muzikos konservatori
jos studentės ' dainininkės R. Vil- 
činskaitė, J. Siparytė ir V. Zmui- 
dzinas.

Pianinu palydėjo J. Dauknys.
JUL.

IRO SPECIALYBIŲ ŽODYNAS
IRO drauge su Tarptautine 

Darbo organizacija po kelių mė
nesių darbo išleido žodyną su 400 
įvairių profesijų definicijomų ir 
aprašymų, kurio tikslas padėti 
tremtiniams ir DP emigruojant 
surasti tinkamą darbą. Sumany
mas išleisti tokį žodyną iškilęs 
jau UNRRA-os laikais, 1946 m. 
Dabar šiuo žodynu sėkmingai 
naudojasi IRO pareigūnai, speci
fikuodami 800.000 DP profesijas.

&GMMS MMUUS ...
( 
dučes Šmėkla italų 

PARLAMENTE
Italų parlamente yra nedidelė, 

bet triukšminga neofašistų „socia
linio sąjūdžio“ MSI frakcija. Jos 
nariai nevaidina didelio vaidmens 
politiniuose debatuose, bet aktin
gai pasireiškia dažnai pasitaikan
čiose tarpfrakcinėse deputatų 
muštynėse. Neseniai vienas iš MSI 
lyderių, sinjoras Almirante, nela
bai pagarbiai atsiliepė apie italų 
partizanus; vienas iš kairiųjų at
stovų žiebė jam kumščiu tiesiai į 
akį. „Socialinis sąjūdis" tuoj in 
corpore pašoko ant kojų ir griebė 
kairiesiems parlamentarams už 
apykaklių. Parlamento šveicoriai, 
jau turėdami patyrimo, skubiai iš
jungė elektros srovę ir posėdžių 
salėj pasidarė tamsu kaip maiše. 
Atstovai tuoj ėmė šaukti „švie
sos" — „luce, luce!" Į šviesos šau
kiančiųjų chorą galingais balsais 
įsijungė ir MSI frakcija, bet tą 
žodį trupučiuką pakreipė, ir kelias 
minutes parlamente aidėjo „duče, 
duče!" kaip senais geraisiais juod- 
marškinių laikais. Šviesai vėl už
sižiebus, vokalinė patamsio mani
festacija už dučę staiga nutrūko.

SUSITIKIMAS SU MIRUSIUOJU
Vienas buvęs vokiečių karo be

laisvis buvo kelyje pas savo drau
go žmoną pranešti jai, jog jos 
vyras yra žuvęs ir jis pats jį pa
laidojęs, kai staiga susitiko su 
minėtu draugu. Pasirodė, jog jis 
nebuvo miręs tik sunkiai sužeistas 
o kadangi jo draugas, įdėjęs jį į

ūkininkas turi automobilį ar sun
kvežimį, tai ūkyje labai lengva 
būtų pritaikyti šalutinių ūkio ša
kų praplėtimą. Paukščių ir gy
vulių auginimas čia apsimokėtų, 
nes jų kainos kaskart kyla.

Ateiviams dar labiau ūkinin
kavimas čia gali sektis, nes ša
lutinių ūkio šakų -praplėtimas 
leistų padidinti ne tik ūkininko 
pajafnas iš tų šaltinių, bet taip 
pat ir iš laukų ūkio.

Čia žemės niekas ir niekuomet 
netręšia. Trumpa karšta vasara 
verčia ūkininką skubiai nuimti 
derlių, kad jis neužšaltų, o trą
šūs javai reikalauja ilgesnio bren
dimo laikotarpio. Pievos čia ne- 
tręšiamos ir mažai šienaujamos. 
Ištisi šimtai hektarų dirbamos že
mės yra aptverta ganyklai, ku
rioje ganosi keliolika ar kelios 
dešimtys arklių ir kelios užsili- 
kusios karvės. Taip pat yra valdi- 

duobę, nespėjo užkasti (dėl rusų 
puolimo), jis atsipeikėjo ir šiaip 
taip nuslinko į perrišimo punktą.

NEAPSIŽIŪREJO
-Prieš keletą savaičių įvyko Pa

saulinio Banko direktorijos posė
dis. Kiniečių delegaciją aerodrome 
pasitiko aukšti minėto banko val
dininkai, kurie maloniai kvietė de
legacijos narius sėsti į laukiančias 
mašinas. Vienas kinietis, visą lai
ką laikėsi nuošaliai, bet taip pat 
buvo įkalbėtas sėsti į mašiną. At
važiavus prie rūmų, kur vyko po
sėdžiai, minėtas kinietis vėl sten
gėsi iš grupės išsiskirti, tačiau bu
vo priverstas nueiti į posėdžių sa
lę. Kai buvo apsižiūrėta, jog vienu 
svečiu yra perdaug, kinietis atsi
liepė: „As visą laiką stengiausi 
jums įrodyti, kad aš nepriklausau 
delegacijai, o esu skalbyklos savi
ninkas iš Arlingtono. Nesuprantu, 
kodėl jūs mane čia atsitempėte?"

MILŽINO VARGAI
Nelaimingasis Mr. Denis Duffy 

turi 2,45 m. aukščio. Savaime aiš
ku, jog jis turėjo pasidirbinji sau 
specialią lovą, kurią jis ir kelio
nėse vežiojasi. Kai jam vieną die
ną teko Skymaster lėktuvų skristi 
iš Naujosios Zelandijos į Sidnėjų, 
jis turėjo palikti lovą, nes ji į lėk
tuvą netilpo. Tokiu būdu, Sidnė
jaus viešbuty jam teko kelias nak
tis gulėti ant grindų. Laimė dar, 
kad nors . . . kambarys buvo ne- 
pertrum^as. 

nės ganyklos, kuriose už labai 
žemą kainą priimami ūkininkų 
arkliai, karvės ir jaučiai ganyk
lom
Saskačevano provincijoje, lygiai 
kaip ir kitose Kanados provinci
jose, pastebimas jaunų kanadiečių 
bėgimas iš kaimų į miestus, ūkių 
savininkai keičiasi. Labai didelis 
ūkininkų procentas yra nevedę ir 
pasenę. Metai po metų atsiranda 
apleistų ir užleistų ūkių, kurie yra 
parduodami palyginti nebrangiai.

Kai kurie dypukai jau yra Ka
nadoje įsigyję ūkių ir reikia pas
tebėti, kad jiems ūkiri^ikavimas 
gerai sekasi. Gal būt, reikėtų su
daryti kokį nors komitetą Kana
doje, kuris galėtų dypukuą smul
kiau painformuoti apie ūkių įsi
gijimo galimybes atskirose pro- 
vinicijose, kuriose toks komitetas 
turėtų turėti savo atstovus. 
Mums, lietuviams, linkusioms 
prie žemės, nemielas miestas... o 
žemė tokia artima ir panaši į tė
viškės žemelę! Daugumas ir sva
joja įsikurti žemės ūkyje, nes čia 
ir kalbos ne tiek daug reikia mo
kėti ir gyvenimo sąlygos įma- 
nomesnės.

PADĖKA
Už nuoširdžią užuojautą ir pas

kutinį patarnavimą mūsų a. a. my
limai Mamytei dėkojame p. Jakie- 
nei, p. Voroneckams, visiems 25 bl. 
gyventojams, p-Iei Baziliauskaitei, 
skautams, I-os klasės mokytojams 
ir mokiniams ir visiems tautie
čiams.

Nuliūdę Kiveriai ir Paukščiai

P RAM E ŠI MAY ii Į
Vedybų tikslu noriu susipažinti 

su 20 metų arba vyresne lietuvaię 
te. Pageidautina, kad nevartotų 
svaigalų ir mokėtų gerai virti. Esu 
34 metų, sveikas, vidutinio ūgio, 
sugyvenamo būdo. Jokių svaigalų 
nevartoju. Atsakysiu tik į rimtus 
laiškus. Su laišku prašau siųsti ir 
fotografiją. Adr.: Mr. F. Pajarskas, 
30 Albennarle avė., Hamilton, Ont., 
Canada.

Noriu vesti lietuvaitę tarp 20— 
30 metų amžiaus, mokančią namų 
ruošos darbus ir gaminti lietuviš
kus valgius. Esu 35 metų, viduti
nio ūgio, šviesus ir sugyvenamo 
būdo. Rašyti: Mr. Mykolas Trum- 
pickas, 998’/r Barton Street, Hamil
ton, Ont., Canada.

Noriu sukurti lietuvišką šeimą. 
Esu 27 metų amžiaus, sumanus, 
sveikas, pajėgus, 173 cm ūgio, 
šviesus, sugyvenamo būdo. Nerū
kau ir nevartoju svaigalų. Pagei
dausiu, kad mergaitė būtų sveika, 
nerūkytų ir nevartotų svaigalų, 
mokėtų namų ruošą ir gaminti lie
tuviškus valgius/būtų taupi ir su
mani, tarp 19—30 metų amžiaus. 
Fotografija su pirmuoju laišku pa
geidautina. Rašyti: 1621, Dominion 
Foundries & Steel Ltd., Hamilton, 
Ont., Canada.

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
Polukordienė, gim. Šarkauskaitė, 
Ada, 36 metų amžiaus, paskuti
nės žinios iš amerikiečių ar bri
tų zonos,

Posiow Chaim, gim. 1903 m. Jona
voje, paskutinės žinios iš Mūn- 
cheno,

Melną antradieniais, ketvirtadieniais ir leštadie-
Z.I DUilO I nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o leštadlenlo — M 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.—. ui kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.

Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Plečaltls. 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje —' 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

DEL VEDYBINIŲ SKELBIMŲ
Kituose kraštuose vedybiniai 

skelbimai yra labai įprasti. Mūsų 
gyvenamo j Vokietijoj jų . galima 
rasti dėk liberalinėj spaudoj, tiek 
net ir oficialiuose katalikų orga
nuose (Pav. Bistumsblatt der Did- 
zese Augsburg ir kt.). Bet mūsų 
visuomenėj ligi šiol buvo į juos 
žiūrima skeptiškai, nes jų imtis 
nebuvo reikalo.

Šiandien sąlygos yra pasikeitu
sios — lietuviai yra išblaškyti po 
pasaulį ir daugelį atvejų ne vie
nam yra sunku sukurti lietuvišką 
šeimą, kaip pats jisai norėtų ir ko 
reikalauja mūsų tautiniai interesai. 
Tai turėdami galvoje, mes prade
dame dėti jau seniai mums iš įvai
rių kraštų siuntinėjamus tos rū
šies skelbimus (Red.).

— Norvegijos futbolo rinktinė 
išvyks penkių savaičių gastrolėms 
apie Viduržemio jūrą. Gruodžio 
22 d. ji žais Kaire prieš Egiptą.

— Anglijos futbolo meisteris 
Arsenai pereitą sezoną surinko 
151.433 svarus sterlingų, tačiau, 
kaip skelbia klubo vadovybė, vis 
dėlto, nežiūrint tos sumos, mei
steris dar liko daug kam skolin
gas.

— Geriausių Amerikos lauko 
teniso profesionalų sąraše pirmoj 
vietoj stovi Jack Kramer, antras 
Bobby Riggs ir trečias Donald 
Budge.

— Londone Didžioji Britanija 
tarpvalstybinėse bokso rungtynė
se įveikė Švediją 10:6 ir Italija — 
Austriją 12:4. . ‘

— Lauko tenise Italija įveikė' 
Belgiją 5:0.

Potruch Mitja, 55 metų amžiaus 
gimęs Vilkavišky, paskutinės ži
nia iš St. Ottilien, Mūnchene, • 

Povilos Ruliz 45 metų amžiaus, 
paskutinė gyvenamoji vieta: Va
balių kaimas, Baisiogalos Vaičius, 
Kėdainių apskr.

Proscevičius Felikas, gim. Panevė
žy, 1884.11.11. paskutinės žinios 
iš Bambergo,

Proscevičienė, gim. Mislickaitė, 
1889.IX.1. Kijeve, paskutinės ži
nios iš Bambergo.
Henin Sara Chea, paskutinės ži

nios iš Aton Konto Gyubemia,
Henin Leaser, paskutinės žinios 

iš Aron Konto Gyubemia,
Hesselsohn Thea, paskutinis ži

nomas adresas: Kaunas, Lietuva, 
išveštas į ČC Stutthofe,

Mrs. Zuzana Šakaitė-Kundrot, 688 
Montello St. Brockton 7, Mass., 
USA, ieško savo sesers Juzefos 
Šakaitės-Visockienės, iš Žemalės 
parap. "v •

P. Antanas Vaičekauskas, gyv. 
Amerikoj, ieško savo giminių: Juo
zo Paškaus, Anelės, Agotos, Mag
dalenos Paškučių, gyv. Tauragės 
pašt. AJangos kaim., ir Marijonos 
Baronienės ir Magdalenos Rimkus, 
gyv. Tauragės pašt., Trukiškių 
kaim. Žinantieji prašomi apie jų 
likimą pranešti šiuo adr.: Lt Faust 
R. Parker A . O. 3066934 1944 
AACS, Dėt. (1944 Sgdn) APO 407 
United Steter Army Mūnchen.

Antanas ir Ieva Plieniai (Rūdai
tė), kilę iš Kaltinėnų miestelio, 
dabar gyveną 8940 So. Maplewood 
Ave., Chicago 29, Ill., prašo atsi
liepti gimines, kurie yra pabėgę į 
Vokietiją.
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(Rašo musų specialus korespondentas Švedijoje)

Švedija stiprina karini pasiruošima

Geležine uždanga - geležinėje uždangoje

Politinė įtampa pasaulyje neap
lenkia ir tolimos šiaurės. Švedijos 
kariuomenės vadas generolas Hel
ge Jung savo lapkričio 19 d. rašte 
vyriausybei reikalauja didesnio ka
rinio pasiruošimo, nes, anot jo, 
rimta karinė ir politinė padėtis 
verčia švedus apžvelgti savo pasi
ruošimą.

Tie kariuomenės vado patiekti 
reikalavimai yra patys minimaliau
si. Jis, tarp kito ko, reikalauja 
pravesti karinės prievolės įstatyme 
numatytus pakartojimo ir dar ne 
visų atliktus apmokymo pratimus 
skirti daugiau pinigų ypatingai 
medžiagai įsigyti, 3 % visos pra
monės gamybos gynimuisi skirtai 
karinei medžiagai pristatyti.

Kariuomenės vadas primininė 
savo rašte, kad kovos 15 propo
zicijoje, . reikalaujant priemonių 
krašto kariniam pasiruošimui susti
prinimas ir pasiruošimas, kuris dėl 
ribotų švedų išteklių reikalavo il
gesnio laiko viskam pravesti, kaip, 
pvz., nhujos medžiagos ir reik
menų pasigaminimas, sutvirtinimų 
statymas bei aerodromų pagerini
mas.

„Bet nuo to laiko ligi šiol poli
tinis įtempimas neišsilygino ir 
neatslūgo", sako toliau kariuome
nės vadas. „Padėties rimtumą rodo, 
nežiūrint į įvykius Kinijoje, Vaka
rų Sąjungos susidarymas, pasiruo
šimai Atlanto paktui, didelis skai
čius organizuotos kariuomenes 
Rytų Europoje ir intesyvus rekru
tų paruošimas Amerikoje. Prie to 
prisideda dar Amerikos ir Anglijos, 
nežiūrint jos sunkių ekonominių 
rūpesčių, ginklavimasis.

Atsižvelgiant į tas karines prie

Sunkūs uždaviniai JAV. Neaiški Prancūzijos laikysena. Prancūzija nepritaria Vakarams Ruhro klausimu

Europoje pasireiškiąs diplomati
nis aktyvumas — Londone šešių 
valstybių pasitarimai Ruhro klau
simu ir Paryžiuje dr. Bramuglia 
pastangos kaip nors išspręsti Ber
lyno krizę — atitraukė dėmesį nuo 
pagrindinės šių dienų problemos, 
rašo C. D. M, Jau dabar daugelis 
stebėtojų sutinka, kad karas Kini
joje iš pagrindų pakeičia tarptau
tinių reikalų balansą. Visas pasau
lis laukia, ką ir kaip šiuo reikalu 
pagaliau aiškiai ir nedviprasmiškai 
pasisakys JAV, kurios jau įžiūri 
komunistų tikslus — užvaldyti Ki
niją, o vėliau ir likusiąją Pietų — 
Rytų Ąziją.

JAV užs. reikalų min. pavad. Ro
bert Lovett, kalbėdamasis su britų 
ambasadoriumi Sir Oliver Franks 
apie Kinijos padėtį, pareiškė, kad 
Amerikos politika šiuo metu re
miasi atsargiu karinės bei ekono
minės pagalbos tęsimu. Marshallis 
irTrumanas svarsto ir ateities lai
kyseną Kinijos atžvilgiu. Iš visų 
pranešimų aiškęja, kad Vašingtono 
dėmesys bent laikinai gali būti ati
trauktas iš Europos ir sukoncen
truotas Tolimuose Rytuose. Kad 
JAV taip galėtų pasielgti, turi pa
sistengti paskubinti Europos planų 
įgyvendinimą, kiek galima konsoli
duoti Vakarus, kad be Jokių truk
dymų galėtų tvarkytis Tolimuose 
Rytuose.

Konkrečiai kalbant, tai reikštų

mones ir tebesitęsiančius stiprius 
politinius priešingumus, visai na
tūralu, kad baimė dėl trečiojo pa
saulinio karo yra bendra. Mes iš 
savo pusės turime su tuo galimu
mu skaitytis ir konstatuoti, kol 
paskutinio laiko raida to galimumo 
nė kiek neatitolino.

Dėl atidėtų pakartojimo ir dar 
ne visai atliktų apmokymo prati
mų susidaro gana reikšminga tiek 
kiekybinė tiek kokybinė spraga 
sausumos kariuomenės ir pakran
čių artilerijos karinėje organizaci
joje."

Pagal šių metų parlamento nuta
rimą, 1948/49 biudžetiniais metais 
jokių didesnių pakartojimo ir ne
visai atliktų pratimų nebus, bet, 
atsižvelgiant į tuos faktorius, ka
riuomenės vadas reikalauja tokius 
pratimus pravesti tuoj 1949 m. 
Tiems pratimams laiką nustatysiąs 
kariuomenės vadas paskiau, taip 
pat patieks projektą ir tiems dali
niams paskiau panaudoti.

Be šių pratimų, kariuomenės va
das reikalauja atškirų pratimų ir 
vadovaujamam kadrui. Ir pačiame 
štabe reikalauja mobilizacinių ir 
kitų pratimų. Tiems visiems prati
mams kariuomenės vadas reikalau
ja be jau 1949/50 biudžetiniais me
tais skirtų sumų dar 30 milijonų 
kronų ypatingai svarbiai medžiagai 
pirkti. O planingesniam medžiagos 
įsigijimui per ilgesnį laiką, reika
linga dar 58 milijonų.,

Be šių priemonių, liečiančių 
grynai karinę pajėgą, kariuomenės 
vadas pabrėžė reikalingumą ir vi
sokį pasiruošimą pagerinti visose 
gynimose šakose, neaplenkiant ir 
civilinės apsaugos.

— (gyventi Atlanto paktą ir su
tvarkyti Berlyno klausimą. Vakarai 
sutinka padaryti ir nemažų nuolai
dų, sutinka, kad būtų įvesta viena 
Rytų valiuta visame Berlyne, rei
kalaują tik kad būtų panaikinta 
blokada, kuri, artėjant žiemai, ne
maža sukelia rūpesčių. Bet iš kitos 
‘pusės, yra sunku tikėti, kad Rusija 
pakeistų savo dabartinę politiką. 
Ne paslaptis, jog Sovietų Sąjungai 
nemaža baimės kelia Vakarų Vo
kietijos konsolidacija, Ruhro pra
monės potencialo kėlimas ir pro
jektas Vokietiją (Jungti į Vakarų 
Europos sąjungą. Dėl šios priežas
ties Rusija pasisako prieš britų- 
amerikiečių Ruhro politiką ir no
rėtų susigiedoti su Prancūzija. 
Prancūzija pati dar vis negali ap
sispręsti, ar geriau būtų leisti Vo
kietiją, kaip suvereninę valstybę in
korporuoti į Vakarų Europos siste
mą, ar rizikuoti ir leisti Vokietiją 
pajungti komunizmui arba susi
jungti su Rytais prieš Vakarus.

Gen. de Gaulle pasakytoji už
sienio politikos klausimais kalba 
parodo, kad Prancūzija labiau ver
tina pastangas, kaip nors sulaikyti 
Vokietijos karinį atkutimą negu 
Marshallio plano paramą Prancūzi
jai. Tai yra reikšmingas simptonas, 
rodąs kad ji nesupranta ne tik 
Vokietijos, bet ir savo payojingoą 
padėties. Vokietiją užleidus komu-* 
nizmui, ji atsidurtų tarp dviejų 

Stalino ir Tito konfliktas yra gal 
pats keisčiausias komunizmo isto
rijoj. Jau pats faktas, jog jis taip 
ilgai tęsiasi, rodo, kad jis yra rim
tas, rašo „Newsweek“. Kaip pirmą 
kartą 1947 m. birželio mėn. komu
nistų informacijos biuras užsipuolė 
Tito, neatrbdė, kad pastarasis 
įstengs tiek ilgai išsilaikyti opozi
cijoj sovietų atžvilgiu. Tačiau tai 
buvo klaidingas manymas. Tito 
tvirtai laikosi savo poste ir nema
no pasiduoti, gi jo priešai* šiuo 
metu daug ką negali jam padaryti. 
Tito pritaikė komunistų . taktiką 
jiems patiems kritikuoti ir, anot 
„Newsweek", tari yra druska ko
munistų žaizdoms.

platinti, tačiau jų pasidarė sunku 
gauti.

Tito priešai nerimo ir visokiais 
būcfeis stengėsi rasti skylių geleži
nės uždangos geležinėje uždangoje, 
kaip rašo žinomas politinis kores
pondentas Joseph B. Phillips. Pra
goję jie tuoj pradėjo teisti naują 
laikraštį „Nova Borba" (Jugoslavi
jos komunistų organas vadinasi 
„Borba"). Tito ji taip pat uždraudė 
platinti Jugoslavijoje.

Žinoma, dabartiniu metu sunku 
yra pasakyti, kad Tito yra tikrai 
laimėjęs šią kovą su Kominformu. 
Tačiau yra faktas, jog nespėjo Ti
to išleisti įsakymą, draudžiantį 
„Nova Borba“ platinti, kai jo cen
zūra minėto laikraščio leidėjų bu
vo apgauta. Antrasis numeris jau 
išėjo 8 puslapių,*© po kelių dienų 
„Nova Borba" buvo reguliariai pra
dėtas gabenti iš Čekoslovakijos į 
Jugoslaviją. Jau vienam iš pirmų
jų laikraščio numerių pasirodė 
straipsnis, pavadintas „Tito valsty
bėj yra ne viskas tvarkoj", ku
riame rašoma, jog Tito vizitavo 
vienos anglių kasyklos darbinin
kus ne kaip generalinis komunistų 
partijos sekretorius, bet kaip aris
tokratiškas maršalas. . ., kaip val
dovas, apsuptas asmens gvardijos. 
„Nova Borba" piktinasi, jog jis dar 
priekaištavęs angliakasiams, už 
nepakankamą darbštumą, kuris rei- 

Kiu sovieumai idiarasciai jr zur-, kalingas penkmečio plankui įvyk- 
nalai nebuvo oficialiai uždrausti I dyti. Tolimesniuose numeriuose

Pirmiausia Tito buvo atakuotas 
Kominfonno leidžiamo žurnalo, pa
vadinto „Už pastovią taiką, už tau
tų demokratiją.“ Sis žurnalas bilvo 
redaguojamas ruso Dr., P. Judin, 
kuris pats buvo vienas iš smar
kiausių Tito kritikų. Tuo laiku Ko- 
minformo būstinė dar buvo Belgra
de ir žurnalas buvo taip pat ten 
leidžiamas. Konfliktui kilus, Ko- 
minf.ormo būstinė tuoj buvo per
kelta j Rumuniją ir jo organas pra
dėjo šokti taip, kaip Bukareštas 
grojo. Tito tačiau tvirtai laikėsi 
savo linijos ir uždraudė „Už pasto
vią taiką, už tautų demokratiją" 
Jugoslavijoj platinti. Charakterin
ga, jog nors Maskvos „Pravda" ir 
kiti sovietiniai laikraščiai ir žur-

lepublikonai nenumato pasitraukti
Pasibaigus rikimų triukšmui, atro- Liberališkas senato respublikonų 

. . ----.....-------—sparnas taip pat bandė „senuosius res
publikonų kapitonus“, jų tarpe ir Taf
tą, pakeisti kitais, tačiau tai jiems 
nepasisekė. Taftas senate niekuomei 
nebuvo oficialus respublikonų lyderis, 
bet būdamas svarbios politinės komi
sijos vadovas, jis visuomet gerai 
orientavosi vidaus reikaluose, kai tuo 
tarpu senatorius Arthur Vandenberg, 
kuris ilgai dirbo vien užsienio politi
kos srity, buvo iš vidaus reikalų kur
so išėjęs, tad yra pagrindo manyti, 
kad Taftas ir liks vadovaujančiu res
publikonų asmeniu naujame demo
kratiškame kongrese.

do, kad respublikonų politikai nema
no pasitraukti iš vadovaujančių vietų.

Kaip ir Macdonaldo atveju, apie 
kuri buvo sakoma, jog, jeigu kokioj 
draugijoj yra Macdonaldas, už ji vy
resnio toj draugijoj negali 1,011, - taip 
ir respublikonas senatorius Taftas iš 
Ohio vis tiek bus vadovaujanti senate 
respublikonų asmenybė jei ne oficia
liai, tai faktiškai.

Senatorius John Foster Dulles po 
prezidento rinkimų net paaukštintas 
ir dabar vadovauja JAV delegacijai J. 
Tautose. Tik kongresmanas Joseph 
Martin iš Massachusetts, kuklus ats
tovų rūmų kalbėtojas, beveik nori iš 
respublikonų lyderio pareigų pasi
traukti.

milžiniškų JAV ir Rusijos galybių.
Ir dabartinė Prancūzijos vyriau

sybė nerodo jokių ženklų, iš kurių 
būtų aiškiai matyti, ar ji palaiko 
de Gaulle propoziciją, ar ji nori, 
kad Marshallio planas padėtų jai 
išsikapstyti iš ekonominio chaoso, 
ar ji nori pilnai įsijungti į Vakarų 
gynybos sąjungą.

Prancūzijos neaiški laikysena 
sunkina ir kitų Europos klausimų 
sprendimą. Atrodo, kad, kol nebus 
surastas priimtinas Ruhro krašto 
pramonės kontrolės klausimo 
sprendimas, Prancūzija bus silpnas 
Vakarų partneris.

KINIJOS NACIONALISTAI VIDU
RINĖJE KINIJOJE PRADĖJO 

PULTI
Nakingas. INS pranešimu, Kini

jos vyriausybės daliniai Hsuču ko
vų srity pradėjo priešpuolius. Ki
niečių spaudos agentūros žiniomis, 
vyriausybininkų daliniams į pietus 
nuo Hsuču pasisekė pralaužti fron
tą. Tuo būdu yra vilčių, kad pavo
jus Nankingui ir Šanchajui bus 
atitolintas.

Tačiau komunistų radio pranešė, 
kad jų kariuomenė Hsuču miestą 
visiškai atkirto nuo vyriausybės 
dalinių. Iš Nankingo patiriama, jog 
yra kalbama apie naujo kabineto 
sudarymą.

„KARO ARTIMAM HORIZONTE 
NEMATAU“

New Yorkas. Generolas Eisenhowe- 
ris, dabartinis Columbijos universite
to rektorius, pareiškė, jog jis netikįs, 
kad kuri nors didžioji valstybė sąmo
ningai norėtų išprovokuoti pasaulini 
karą.

„Aš nenoriu pranašauti, kad nebus 
daugiau jokio karo. Bet jeigu kiltų 
pasauliais karas, jis būtų nelaimin
gesnis uj bet kurt mūsų pergyventą“, 
pareiškė Eisenhoweris ir pridūrė: „Aš 
jo artimam horizontė nematau."

DEL KARALIAUS LIGOS ATIDĖTA 
KELIONE Į AUSTRALIJĄ

GALI TEKT AMPUTUOTI VIENĄ AR 
ABI KOJAS

Londonas. NYHT pranešimu Angli
jos karalius Jurgis VI kenčia didelius 
kojų arterijų skausmus. Vieno žy
maus tos ligos specialisto nuomone, 
karaliaus liga yra rimta ir gali tekti , - - 
amputuoti vieną ar net abi kojas. Dei Mc. 
ligos atidėta ir 1949 m. numatytoji — 
karališkosios šeimos kelionė į Austrą- 
liją ir .Naująją Zelandiją. Karalius yra 
stropiai gydytojų prižiūrimas, tačiau 
arterijų sukalkėjimas trukdo normalų 
kraujo funcionavimą ir tai sukelia 
skausmus. Nežiūrėdamas į tai, kara
lius praeitą savaitę turėjo reguliarų 
pasitarimą su premjeru Attlee valsty
bės reikalais

IZRAELIUI REIKĖS 2,5 MILIJARDŲ 
DOLERIŲ

New Yorkas. Izraelio valstybei reiks 
2,5 milijardų dolerių sostinės reika
lams, nes per 10 ateinančių metų, kaip 
spėjama, l Izraeli atvyks daugiau 
kaip 1 milionas imigrantų, pareiškė 
Amerikos sionistų organizacijos eko
nominių reikalų komisijos direktorius.

Jis pareiškė, jog reikalaujamos su
mos 1 milijardą surinks iš žydų fondų 
Amerikoje ir iš kituose kraštuose. 
500.000.000 dolerių sudarys iš Įvairių 
mokesčių, komericinių kreditų, pelnų 
ir mažesnių šaltiiiių, o kitą milijardą 
mano surinkti iš privačių investicijų 
už Izraelio ribų. (NYHT). 

VAŠINGTONAS. AP pranešimu, 
aukštas amerikiečių administracijos 
valdininkas pareiškė, jog Amerikai 
Kinijos išgelbėjimas nuo komunistų 
atsieis apie 5 milijardus. Minėto pa- , , , - _ .. .. ,
reiguno nuomone, jau tik šios progra- pasisektų, Dr. Bramuglia jį patieks 
mos platumas, sujungiant ekonominę Rusijai ir Vakarų valstybėms svar- 
ir karinę pagalbą, kalba už Jos pasi- | . ... 
sekimą. ' Styti.

„Noya Borba“ dar labiau puolė 
Tito, tačiau stengėsi patraukti į 
savo pusę Jugoslavijos komunis
tus. Laikraštis rašė: „Nuq to mo
mento, kai Tito laikraščiai varo 
antisovietinę propogandą, Jugosla
vijos komunistai negauna tikslių 
ir teisingų žinių apie tikrą padėtį 
pačioje Jugoslavijoje V pasaulyje. 
„Nova Borba“ yra įsteigta infor
muoti tiems jugoslavų komunis
tams, kurie liko ištikimi Komunis
tų Internacionalui. „Nova Borba" 
Jugoslavijoje yra uždrausta, nes 
Tito gerai žino, jog Jugoslavijos 
komunistai 'yra ištikimi savo lini-. 
jai ir nusistatę prieš jo režimą ir 
geh. Rankovičiaus sauvaliavimą. 
„Nova Borba" žino, jog toks spau
dos draudimas visuomet baigiasi 
policijos įsikišimu."

„Newsweek" prideda, jog pas-; 
kutinis sakinys yra aiškiausia ko-' 
munistų propaganda. Ir- kol ši pra
žūtinga propaganda tęsis, aišku, 
jog tai tik rodys Sovietų silpnumą.

IS Vl&Ut
PRAGA. Čekoslovakijos minlsterių 

kabinetas nutarė perorganizuoti kraš
to administraciją, kad ji atitiktų liau-’ 
dies demokratinį režimą.
LONDONAS. Penkios Briuselio pakto 

valstybės jau baigia ruošti Siaurės At
lanto paktą ir manoma, jog ateinan
čią savaitę jis bus patiektas svarstyti 
Amerikai ir Kanadai. Nors oficialiai 
dar nepaskelbta, tačau manoma, jog 
paktas Jį pasirašiusias vlstybes suriš 
tarp savęs 50 metų, jei kuri valstybė 
ir taptų agresijos auka.

VAŠINGTONAS. Amerikos min. ka
binetas buvo susirinkęs posėdžio ir, 
pirmininkaujant' pačiam prezidentui, 
svarstė užsienio politikos klausimus. 
Pranešimą apie užsienio politiką pa
darė George Marshallis. JAV užsienio 
reik, ministerija pranešė, Jog ponia 
Ciangkaišek artimoj ateity atvyks į 
Ameriką. Smulkesnių informacijų užs. 
reik, ministerija dar neturinti.

Berlynas. Amerikiečių slapto
sios tarnybos šaltiniai patvirtino 
žinias, jog Sovietų vakarinių ar- I 
mijų vadas maršalas Rokossovs- 
kis įsteigė savo vyriausią būstinę 
rusų zonoje. Pranešime, tilpusia- 
me antikomunistiniame laikrašty 
„Montag Echo“ sakoma, jog būs
tinė įkurta Fuerstenberge, Meck- 
lenburgo provincijoj. Anksčiau 
būstinė buvusi Rytprūsiuose prie' 
Insterburgo. Amerikiečių šaltiniai 
pakartoja taip pat žinias apie so
vietų kariuomenės stiprinimą,,

Roma. Maskva įsakė Italijos ko
munistams imtis tos pačios akcijos 
kaip ir Prancūzijoje — ruošti strei
kus. Tačiau patarė atsisakyti nuo, 
generalinių streikų, kurie kenkia] 
jų pačių interesams, bet pravesti j 
atskirų šakų streikus ir tuo būdu 
stabdyti ERP vykdymą.

Tokio. Alijantų kariuomenės pa
jėgų vyr. vadas Japonijoje gen.

. Arthuras patvirtino visus 
tarptautinio teismo padarytus spren
dimus didžiųjų Japonijos karo 
nusikaltėlių byloje. ‘

Berlynas. AP. pranešimu ameri
kiečių karinė vadovybė pravedė 
savo sektoriuj apklausinėjimą, 
kurio metu 70 iš 100 žmonių pasi
sakė už sudarymą Vakarų Vokie
tijos vyriausybės.
New Yo r kas. Kompromisiniu ke

liu pasisekė susitarti uostų streikinin
kams su vyriausybe, ir bus pradėtas 
normalus Amerikos uostų darbas. Dėl 
vykusių streikų apie 20.000 tonų pre
kių, skirtų ERP, kasdien negalėdavo 
būti išsiųstos i Europą.
Paryžius. Sovietų Sąjungos at

stovas Saugumo Taryboje reikalavo 
atšaukti .visas svetimšalių karines pa
jėgas iš izraėlio. Egyptas, I Bunche 
pasiūlymą Izraėliui betarpiai tartis su 
Egyptu, neigiamai atsakė.

Neutralieji Saugumo Tafybos na
riai, išklausę didžiųjų valstybių 
atsakymus, veda pasitarimus dėl 
naujo kompromisinio plano. Jei tai
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