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IŠEINA ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS IR SESTADIENIAIb

AUGSBURGAS, ketvirtadienis, 1948 m. gruodžio mėn. 2 d. IV METAI

Komunistinis Magistratas Berlyne
BERLYNAS SUSKALDYTAS Į DVI DALIS. MITINGAI IR DEMONSTRACIJOS. VAKARŲ SEKTORIŲ 

MAGISTRATAS SAVO DARBĄ TĘS TOLIAU

Berlynas. Lapkričio 30 d. SĖD ir 
,,Demokratinio bloko" Berlyno ma
gistrato nariai ,.Admiral Palast“ 
salėje sukvietė nepaprastą posėdį, 
kuriame dalyvavo iš 130 teisėtai 
rinktų Berlyno atstovų 26 SĖD na
riai, paskelbė Berlyno magistratą 
nebeveikiančiu ir išsirinko naują 
vyr. burmistrą Fritz Ebert, pirmojo 
Vokietijos prezidento sūnų, pri
klausantį SĖD partijai.

Paskelbus komunistinio magis
trato sudarymą, „Unter den Lin 
den“ įvyko demonstracijos, kurio
se, kaip skaičiuojama, dalyvavo 
apie 100.000 žmonių.

1946 m. teisėtai išrinktasis ma
gistratas sukvietė nepaprasto po
sėdžio, kuriame svarstytos priemo
nės dėl tolimesnės savivaldybės 
organų laikysenos. Burmistras Frie
densburg pareiškė, kad magistra
tas savo darbą tęs toliau, nors ir 
laukiama stipraus spaudimo išsi
kraustyti iš Magistrato, kuris yra 
sovietų sektoriuje. Pagal vakari
nių sektorių komendantų pareiš
kimus, naujasis magistratas yrą 
ilegalus komunistinio režimo pa
daras ir praktiškai jis tegalės savo 
funkcijas atlikti tik rusų sekto
riuje.

SĖD PLANAI

vesti savivaldybės rinkimus ir 
ragina berlyniečius prisidėti prie 
balsavimo, SĖD visomis priemo
nėmis stengiasi tai sutrukdyti ir 
savo savivaldybę Berlynui pri
mesti. Kaip praneša Berlyno SĖD 
vadovybė, ji išleisianti ultimatu
mą gyventojams, kad jie neprisi
dėtų prie balsavimo, priešingu at
veju jie turės nešti visą atsako
mybę už būsimas pasekmes. Kaip 
iš gerai informuotų šaltinių pati
riama, Markgrafo vadovaujama 
komunistinė policija planuoja 
naktį iš gruodžio 5 d. į 6 d. užim
ti naująją miesto rotušę, esančią 
sovietu zonoje. Toliau vadovau
jančių SĖD ir „Demokratinio blo
ko“ atstovų pasitarime buvo nu
tarta sudaryti grupes, kurios plė
šytų balsavimo skelbimus. /

Jau dvi savaitės,' kai demokra
tinės Berlyno partijos kiekvieną 
dieną posėdžiauja ir svarsto, ko
kių priemonių griebtis prieš SĖD 
planus. Aukšti magistrato parei
gūnai išsireiškę, jog reikia skaity- 
,tis su visais galimumais. Į ko
munistų pastangas sulaikyti Ber
lyno gyventojus nuo dalyvavimo 
rinkimuose yra žiūrima kaip j jų 
silpnumo ženklą.

Paryžius. Nežiūrint į visus nuo-

lyno klausimą išspreęsti taikingu 
keliu. Daugiausia optimizmo duo
da faktas, kad Bramuglia, nežiū
rėdamas į visus ligšiolinius ne
pasisekimus, paruošė naują kom
promisinį pasiūlymą. Lapkričio 
29 d. jis perdavė savo pasiūlymą 
Vakarų valstybių delegatams ir 
Sovietų Sąjungos atstovui Andrėj 
Višinskį, prašydamas greit atsa
kyti. Pasiūlyme numatoma Ber
lyno valiutos problemą išspręsti, 
ją perduodant neitralių finansų 
žinovų komisijai.

Kaip iš Paryžiaus pranešama, 
tai nesąs visai naujas pasiūlymas, 
o tik ankščiau numatytos proce
dūros pakeitimas. Todėl vakarie
čiai į naująjį Saugumo Tarybos 
pirmininko paliūlymą žiūri gan 
skeptiškai. JAV laikysena yra 
aiški: ji principe yra pasiruošusi 
vesti darybas, jei tik sovietai pa
naikins Berlyno blokadą. Iki šiol 
jie rėmė visas Bramuglia pastan
gas, kad tik kaip nors rastų išeitį 
iš dabartinės padėties. Amerikie
čiai ir dabar tebėra tos nuomo
nės, jog Saugumo Taryba yra tin
kamas forumas tokiai problemai 
išspręsti.

Šita prasme labkričio 29 d. kal
bėjo ir JAV delegacijos pirminin
kas John Foster Dulles savo ra
dio kalboje amerikiečių tautai.

ba Adolfas Hitleris užgrobti vie
ną kraštą po kito.

Nuo gruodžio 1 d. Bramuglia 
pirmininko vietą turėjo perleisti 
belgų delegatui Fernand van 
Langenhove, bet, atsižvelgiant į 
tarpininsavimo akcijos svarbumą, 
Bramuglia mandatas išimties ke
liu pratęsiamas.

PARYŽIUS. Naujai patiektąjį dr. 
Bramuglia projektą Berlyno valiu
tos klausimu visų keturių valsty
bių JAV, Didž. Britanijos, Prancū
zijos ir Sovietų Sąjungos atstovai 
priėmė ir perdavė finansų žinovų 
komisijai.

REIKALAUJA AUTORITETINES 
DEMOKRATIJOS

Kiel. Steigiamojo nacionaldemo- 
kratų partijos komiteto posėdyje 
komiteto pirmininkas reikalavo Vo
kietijai kolonijų ir kariuomenės. 
„Reikalavimas specialių mokesčių 
yra ne kas kita, kaip rėmimas sve
timų pajėgų, kurios, aprūpindamos 
Berlyną, daro lauko pratimus," pa
reiškė jis. Su Vokietija turinti būti 
sudaryta taikos sutartis ir įkurta 
kariuomenė, kuri turėtų duoti vi
sam jauno žmogaus gyvenimui 
auklėjimo ir draugystės pradus. 
NDP atmeta parlamentinę demo
kratiją ir pasisako už „autoriteti
nės demokratijos" santvarką.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
PARYŽIUS. Svarstant veto tei

sės susiaurinimo klausimą Saugu
mo Taryboje, Višinskis pareiškė, 
kad, Jei veto teisė būtų išimta iš 
JT chartos. Jungtinės Tautos nega
lėtų išsilaikyti nė vienos dienos.

FRANKFURTAS. Vokietijos oku
pacinio statuto parengimas eina 
prie galo. Visi trys kariniai guber
natoriai beveik visais pagrindiniais 
punktais susitarė. Šio mėn. 16 d. 
susirinks dar kartą aptarti kitus 
smulkesnius klausimus.

TOKIO. Prasidėjo 400.000 anglia
kasių streikas, kur reikalaujama 
30 % atlyginimo pakėlimo.

LONDONAS. Anglijos sostinėje 
tęsiami pasitarimai Ruhro klausi
mu.

VAŠINGTONAS. Užs. reik. mln. 
Marshallis atsigulė ligoninėn, kur 
nori patikrinti sveikatą. Gruodžio 
mėn. jam sukanka 68 metai.

VAŠINGTONAS. Gynybos min. 
Forestallis pranešė, kad JAV šiuo 
metu turi 1.5 mil. vyrų kariuo
menę.

Nankingas. IRO pareiškimu, pas
kutinėmis žiniomis Kinijoj dėl ką-' 
ro 13 000 europiečių yrą pasidarę

I pabėgėliais.

KINIJOJ CHAOSAS
Berlynas. Nuomonių skirtumai 

tarp SPD, CDU ir LDP iš vienos 
pusės ir SĖD iš kitos darosi vis 
gilesni ir kai dabar demokrati
nės Berlyno partijos ruošiasi pra

monių skirtumus, išplaukusius iš 
Vakarų valstybių ir Sovietų Są
jungos atsakymų į Dr. Juan A. 
Bramuglia notą, Paryžiuje yra 
šiek tiek vilties ir optimizmo Ber-

Jis pasakė, kad tikįs į Berlyno 
klausimo taikingą išsprendimą 
todėl, kad šiuo metu nė viena 
tauta negali turėti vilties, kaip 
kadaise kaizeris Wilhelmas II ar-

Nankingas. Paskutiniai praneši
mai iš kinų kovos lauko rodo, 
kad kovos persimetė iš Hsuču ra
jono į rajoną į pietus nuo Peng- 
pu, kuris yra 180 km. į šiaurę

Pasirengimai masinei DP emigracijai
12 000 DP KAS MENUO Į AMERIKĄ. HAMBURGAS — DP IŠPLAUKIMO UOSTAS

nuo Nankingo, nacionalistų sosti-

Bremerhavenas. Norint pagrei
tinti DP išvežimą į JAV, ir Ham
burgo uostas priskirtas prie tų 
išsiuntimo uostų, per kuriuos IRO 
gabens Europos išvietintuosiųs 
asmenis į Ameriką. > Vadinas,, da
bar IRO naudosis trimis Vokieti
jos uostais: Hamburgu, Bremer- 
bavenu ir Cuxhavenu.

siūlę priimti apie 69 000 išvietin- 
tųjų asmenų iš Vokietijos ir Aus
trijos.

Kun. Stephen Bernas Frankfurte 
jau yra gavęs 8000 buto ir darbo 
garantijų, kuriomis, įskaitant ir 
šeimas, galės pasinaudoti apie 
24 000 asmenų.

lionės išlaidas iš Vokietijos iki 
JAV. Katalikų Misija perima atsa
komybę nuo uosto iki naujųjų DP 
gyvenamosios vietos. (S&S)

nės. Pranešama taip pat apie va
dovaujančių nacionalistų kariuo
menės asmenų konferenciją, ku
rioje, anot AEP, buvo padąryta 
tam tikrų pakeitimų. Tarp kita 
ko toje konferencijoje, kaip spė
jama, buvo nutarta atitraukti ka
riuomenę nuo Suču ir perkelti 
prie Pengpu, nes ten tėra 70.000

atstatyti
Visi emigrantai, vykstą per 

Brmerhaveną, formalumus turės 
atlikti Grohno ar Tirpitzo stovyk
lose, iš kur bus pristatyti trauki
niais į uosto krantinę, f

Pagal naujai išdirbtą planą, 
kiekvieną mėnesį iš Hamburgo iš
plauks aštuoni DP transportai, iš. 
Cuxhaveno — du ir iš Bremerha- 
veno . — šeši. IRO ateinantiems 
metams yra sudariusi planą, pagal 
kurį kas mėnesį per tuos uostus 
išplauks 18.000 DP, iš kurių 12.000 
į JAV.

AMERIKOS KATALIKAI SIŪLO 
DARBO IR BUTO GARANTIJŲ DP

Iš Frankfurto NCWC praneša, 
kad Amerikos katalikai yra pasi-

- Kun. Bernas, kuris yra Tautinės 
Katalikų Gerovės Konferencijos di
rektorius Vokietijai ir Austrijai, 
pareiškė, kad dar-apie 15 000 buto 
ir darbo garantijų tebeguli New 
Yorko centrinėje įstaigoje. New 
Yorko buto ir darbo garantijų da
vėjai, jo apskaičiavimu, suteiks 
galimybę įsikurti 45 000 DP.

NCWC taip pat praneša kad vis 
daugiau atsiranda DP, norinčių 
vykti į Pietų Ameriką.

„Norėdamas atkreipti amerikie
čių dėmesį į išvietintųjų asmenų 
moralinę, protinę ir intelektualinę 
vertę vykstu į JAV," pareiškė kun. 
Bernas, pereitą savaitę išskrisda
mas iš Frankfurto. Pagal naująjį 
DP imigracijos įstatymą, anot jo 
pareiškimo, IRO apmoka visas ke-

Vašingtonas. Prezidentas Tru- 
manas paragino Europos pagalbos 
planą skubiau vykdyti. Savo laiš
ke, rašytame Europos Pagalbos 
plano administratoriui Paul G. 
Hoįfmanui, prezidentas pareiškė, 
jog kongreso patvirtinta 4 milijar
dų dolerių suma Europos atstaty
mui turi būti sunaudota iki 1949 
m. balandžio 2 d. Trumanas pasi
naudojo savo teise, kuri buvo nu
matyta įstatyme, kur pasakyta: 
„Šie pinigai turi būti sunaudoti 
iki 1949 m. lieipos d., bet preziden
tas turi teisę datą pakeisti į ba
landžio 2 d., jei jis mato, kad tai 
išmintingiau.

Paul G. Hoffmanas pareiškė, jog 
Europos atstatymas vyksta gerai 
ir reikia jį skubinti; kiek tik ga
lima.

Kaip prezidentūros sekretorius 
Charles Ross pareiškė, šis pasku- 
binimas neliečia numatytos 275 
milijonų dolerių paskolos Kinijai.

AP pranešimu, ši prezidento ak
cija reiškia, jog naujasis kongre
sas bus prašomas paskirti ECA 
1.250.000.000 dolerių planui vyk
dyti po 1949 m. birželio 30 d.

Maskvą. Pranešama, jog Moloto- 
tas viename savo interview esąs 
pareiškęs, jog Potsdamo ir Jaltos 
nutarimai turi būti raidiškai išpil
dyti, o Vokietija taikos sutartimi 
turi pripažinti Oderio-Neissės lini
ją, bet jai turi būti pripažintas 
Saaro kraštas.

karių, gi komunistai mano į frontą 
mesti 500.000 karių. Svarbus ats
paros punktas Suhsien į pietus 
nuo Hsuču yra jau komunistų 
rankose.

Reuteris praneša, jog šiaurinės 
Kinijos fronte nacionalistai at- ■ 
s lėmė du miestus, esančius 70 km 
į pietryčius nuo Pekingo, ir ko
munistus atstūmė ėtgal. Tuo būdu 
laikinai Pekingui pavojus negresia.

Tuo tarpu Nankinge sustiprėjo • 
vyriausybės pozicija. Tuo pačiu 
laiku, kai gen. Ciangkaišeko žmo
na išvyko į Ameriką, vyriausybė 
ir įstatymų leidžiamasis organas 
— Yuan — apeliavo į amerikie
čių kongresą, prašydami skubios 
pagalbos. >

Naujasis min. pirm. Dr. Sunfo 
viename pasikalbėjime su Asso- 
ciad Press korespondentu pareiš
kė, jog Amerika turėtų siųsti to
kį žymų karį kaip gen. Mac Ąr- 
thurą ar gen. Wedemeyerj, kuris 
būtų vyriausiu patarėju Kinijos 
kariuomenei. Jam būtų suteikta 
visa laisvė jo veiksmuose. Toliau 
min. pirmininkas pareiškė, jog 
Kinija nekapituliuos, nors kristų 
ir Nankingajs.

NANKINGAS. Komunistų kariuo
menė stovi 240 klm. nuo sostinės 
Nankingo. Gautais pranešimais, ko
munistai vis slenka į pietus. Gy
ventojų bėgimas į užsienį pasida
rė toks didelis ir chaotiškas,.kad., 
nebeįmanoma išduoti nei pasų. 
Amerikos piliečiai skuba palikti 
Kiniją. •
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PRUSU LIETUVOS TAUTINE TARYBA
30 METŲ SUKAKČIAI

Dabar valanda parėjo, pasau
liui pasakyti, kad mes dar gyvi, 
kad mes su Didi. Lietuva esame 
vienos motinėlės vaikai, kad ką- 
musų priešininkai ker šimtmečius 
išardė, dabar laikas vėl suvienyti.

(Tęsinys)
Tie patys vyrai ir jų vienmin

čiai nesitenkino atsikirtimais 
spaudoje. Jie ėmėsi plačios poli
tinės akcijos Mažojoje Lietuvoje. 
Jie išleido atsišaukimą, turėjusį 
pažadinti tautiškai susipratusius 
giminės brolius į kovą prieš už
mačias nuneigti teisingus lietuvių 
reikalavimus. Tasai atsišaukimas 
buvo parašytas ir išleistas lietu
vių ir vokiečių kalbomis. Jis ši
taip skambėjo:

LIETUVIAI.

PABUSKIT! KLAUSYKIT! 
PADABOKIT!

Dabar svarbiausias laikas musų 
giminės nusidavimų, karalystės 
griūna, karalkrėsliai puola ir žmo
nių lik šiol prispaustos giminės 
pasikelia iš vergystės ant garbin
gos savotiškos laisvės.

Ponas Dievas nor mus visus 
lietuvius, kaip giminės draugus, 
suvienyti į laisvą ir savotišką 
Lietuvą, kuri daugiau nebus su
draskyta, bet stipri bei galinga 
karalystė, kurioje musų brangioji 
kalba poną vos. Dievas ją yra lei
dęs ir mums dovanojęs — o ką 
sutvėręs yra Dievas, tai žada iš-
laikyti.

Štai Didž. Lietuva, kuri pirm 
600 m. buvo didinga karalystė, 
nutekanti nuo rytinių iki Juodųjų 
jurų, nuo Klaipėdos iki Odesos 
miesto yra vėl laisva ir savotiš
ka žemė pasidariusi, ir įtaisė sa
vo valdžią bei savo kariuomenę, 
idant su pasaulio didžiomis gi-

iSgydys KURCIUOSIUS

Neseniai Čikagos prof. Wenckas 
padarė eilę sensacingų ausų opera
cijų. Jau daug anksčiau du ausų 
specialistai, Surrille iš Strasburgo 
ir prof. Holmgren iš Stockholmo, 
teoretiškai priėjo išvados, jog ausų 
užgulimą galima pagydyti. Jie po 
ilgų tyrimų nustatė, jog galima pa
keisti ausų būgnelį. Tuo pasinau
dodamas, minėtas amerikietis pro
fesorius padarė eilę operacijų. Jos 
yra nepaprastai sunkios, nes reika
lauja mikroskopinio tikslumo. Vis 
dėlto prof. Wenckui 50% darytų 
operacijų pasisekė ir buvusieji kur
tiniai tuo būdu atgavo nomalią 
klausą. Profesorius Wenckas tęsia 
tyrinėjimus toliau, į pagalbą pasik
vietęs žymiausius ausų ligų spe
cialistus iš Prancūzijos, Anglijos, 
Šveicarijos bei Vokietijos.

minėmls stotų į Tautų Susidrau
gavimą, kuriame amžina santaika 
panavos. Dievas pats stebuklingu 
budu ją iškinkė iš Maskolių ver
gystės jungo per šį išgąstingąjį 
karą. Tad vokiečiai ją užėmę ty
kojo ją suvokietėdinti, kaip jie su 
musų Prūsiška Lietuva yra pada
rę. Žmonės Didž. Lietuvos jie pri
spaudė nežmoniškai. Išplėšė jų 
turtus, atėmė jų galvijus bei ja
vus, kad lietuviai badu mirti tu
rėjo. Pačius Lietuvos žmones ga
beno’ į Vokietijos kalnkasyklas 
bei fabrikus, sugautuosius palai
kė nelaisvėje ir po santaikos pa
darymo dar kartą taip išplėšė, kad 
veik nieko jame nebeliko. Taip 
jie galvojo Lietuvą lengviaus pa
silaikyti ir vokiečiams koloni
zuoti. Generolas Liudendorfas bu
vo net apsiėmęs karaliaus žodį, 
laisvę pažadantį laužti ir Lietuvą 
su ginklų galybe po Vokietijos 
jungu pavergti. Tad Pono l!)ievo 
teismas ant pasididžiuojančios 
Vokietijos užgriuvo. Jis atitraukė 
Vokietijai savo pagalbą ir jos ka
riuomenė turėjo po daug laimėji
mų tačiau atgal trauktis. Grumz- 
danti nepalaima privertė vokie
čių valdžią, atsikartotinai savo 
priešininkams santaikos derėji-
mus prisiulyti. Amerikos prezi
dento Vilsono reikalavimus ji no
riai priėmė, kad tiktai per greitą 
santaiką nuo visuotino sugriuvi
mo išgelbėtų. O Vilsonas reika
lauja, -kad kiekviena giminė pati 
laisvai savo politišką būvį taisy- 
tuosi. Taigi ir mums dabar va
landa parėjo, savo laisvę įgyti. 
Vokietijos valdžios pasiūlymas 
ir mums tą savotišką laisvę ga
rantuoja. Ciesorystės kancleris at
virai pasakė, kad santaikos derė
jimais reikalaujant, Vokietija sa
vo sienas atgal statysianti, taipgi 
ir Lietuvos karalystei jos lietuviš
kąsias dalis atiduosianti.

Ar tad mes dabar dar tylėsim, 
snausim ir miegosim. Antai, Fi
nai, Čekai, Lenkai, Vengrai, 
Ukrainiai, Slovėnai, laisvi, ar tik 
mes Prūsiški lietuviai vieni to- 
liaus gėdėsimės savo lietuvystės 
ir lysime toliaus po vokiečių dan
galu, kurie jau 500 met musų 
brangią kalbą spaudžia ir naikina* 
musų vaikus per savo mokyklas 
mums atsvetina, visokiose įstai
gose mus žemina ir niekina? Ten, 
kur Labgava, Vėluva, Isrutys, 
Darkiemis, Goldapė, tai vis yra 
lietuviški kraštai, kur musų tė
vų tėvai savo gražiąją kalbą var
tojo ir lietuviškai gyveno.

VIENA GIMINĖ, VIENA KALE A, 
VIENA ŽEME, VIENA VALDŽIA!

Toks tur dabar musų reikala
vimas būti. Tad Hetuviška gimi
nė, lietuviška kalba ir lietuviška 
garbė amžinai^gyvuos, tad musų 
vaikai į tūkstančių eilę mums dė- 
kavos, kad mes tikroje valandoje 
pabudome ir .be baimės už savo 
tėviškę įstojome.

Mes Vokietijai dėkavonės ne- 
ėsame kalti. Lietuviškojo kraujo 
yra dėl Prūsijos bei Vokietijos 
tūlų neteisingų karų srovės pa
lietos. Narsingai yra lietuviški 
vyrai už Prūsijos karalių kovoję. 
O kaip mums už tai tapė dėkavo- 
ta. Tuomi, kad mus tautiškai vis 
daugiau naikino ir musų kalbą 
žudė, mus už nieką laikė, musų

lietuves v^skuįtu tututy tostas tieluviMts kuutyauts
Esantieji tremtyje Lietuvos vys

kupai išleido tremtyje esantiems 
lietuviams kunigams raštą,' kuria
me nurodoma, kad. Lietuvos Ordi
narais tremtyje yra Vilkaviškio 
Koadjutorius Eksc. Dr. V. Padols- 
kis Vilkaviškio Vyskupijos trem
tiniams ir Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas Juozapas Skvireckas 
su jo Vyskupu Padėjėju Dr. V. 
Brizgiu iš Kauno Arkivyskupijos 
atvykusioms tremtiniams ir pava
duoja kitus nepasiekiamus Lietu
vos Ordinarus — Telšių, Panevėžio 
Kaišedorių ir Vilnaus.

Kunigais tremtyje laikomi visi 
lietuviai kunigai, kurie, gaudami 
šventimus, buvo įkardinuoti į vie
ną iš Lietuvos vyskupijų.

Kunigai, atvykę'į naują gyveni
mo vietą ir prisistatę vietos O;di- 
narijatui, turi prisiimti jiems vie
tos Ordinaro skiriamą darbą.

Kunigai turi prievolę pasistengti 
paimti lietuvius tremtinius savo 
globon, dažniau juos lankyti, steng
tis aprūpinti jų dvasinius reikalus, 
ypač kai vietojo nėra kunigo, ku
ris mokėtų lietuvių kalbą ir tikrai 
naudingai galėtų rūpintis dva
siniais tremtinių reikalėlis. O jąj 
susirastų lietuvių, kur nėra lietu-

lietuviškos žemės vardo nei minė
ti neminėjo.

Mes siuntėme karštus prašy
mus, peticijas ir deputacijas pas 
karalių bei valdžią, bet jokio su
similimo neradome, priešingai 
tapė musų kalba dar sunkiaus 
spaudžiama ir naikinama. Todėl 
mes be jokios širdperšos skiria
mės nuo Vokietijos: ji nebuvo 
mums kaip motina, bet kaip kie
ta, neširdinga ir svetima pamotė. 
O kad žemės ūkis tarp musų 
pakilęs, už tai ne vien vokiečių 
valdžia rūpino, ir Danijos, Olan
dijos, Belgijos, bei, kitos valdžios 
yra už laukininkystę rasi dar 
daugiau pasidarbavusios.

Vokiečių valdžia šį kruvinąjį 
karą lengvabūdiškai pradėjo, te
gul dabar ji su savo visvokiškais 
ramščiais ir neša skaudžiąsias 
pasekmes, teneša nepakeltinąjį 
skolų jungą, teadbudavoja išpus
tytuosius kraštus. Mes lietuviai 
to visi nekalti, mes todėl ir kaltės 
jungą neimsime ant pečių.

Mes kreipiamės šioje Dievo 
mums dovanotoje valandoje ten, 
kur musų giminės draugai mums 
moja, ir kur musų širdis mus 
traukia, su jais, kurie šimtmečius 
vergystės jungą vilko, susivienyti, I tusieji žmonės įgalino iniciatorius 
mes statysime naują, galingą, Į veikti toliau. (B. d.)

sinius reikalus, turi prievolę pra
nešti apie tai Lietuvos Arkivysku
pui Metropolitui.

Kunigai, su vietos Ordinarijatu 
susitarę, turi prievolę įsteigti lab
daringas savišalpos draugijas savo 
nariams, o taip pat ir kitur esan
tiems tremtiniams šelpti. Apie to
kių labdaros draugijų veiklą kuni
gai turi padaryti pranešimą bent 
vieną kartą į metus Lietuvos Arki
vyskupui Metropolitui.

REBDORFO STOVYKLOJE 
Veikli klasė/

Eichstatto lietuvių gimnazijos IV 
abiturientų laidos VIII kl mo
kiniai lapkričio 13 d. surengė tra
dicinį savo šimtadienį. Per stovyk
los salėje įvykusį iškilmingą aktą 
buvo perduotas VII klasei raktas 
kaip „valdžios” ženklas, linkėjimo 
žodį tarė gimnazijos direktorius 
klasės auklėtojas ir gimn. tėvų 
komiteto pirmininkas, o vakare 
kviestiesiems svečiams buvo su
vaidinta meninio lavinime) moky
tojo surežisuota V. Alanto „Buhal
terijos klaida". Tai jau net septin
tasis šios klasės „pastatymas": be 
„Buhalterijos klaidos", klasės mo
kiniai nuo 1945 m. yra suvaidinę 

laisvą ir didingą Lietuvą, kuri 
giminių taryboje galės garbingą 
vietą užimti.

LIETUVA ant visados, tarp pa
laimos, tarp bėdos!

Taip prisiekite, musų lietuviai, 
su turtu bei krauju už savo tik
rąją tėviškę įstoti. Neduokite per- 
sikalbėti vokiškų valdininkų, ne- 
bijokitės jų grumzdimų! Balsuo
kit, kad laikas pareis, tiktai už 
prisiglaudimą prie Didž. Lietuvos. 
Ten mus nespaus didi mokesniai, 
nes naujoji Lietuva netur senų 
skolų. Ten pagal tikėjimą galėsi
me kiekvienas savo tikybą pildyti 
laisvai ir musų vaikai nebus sun
kinami svetima šnekta. Taip pa
kelkime balsą kaip žaibą griaus
mingą. Lai gyvuoja musų brangi 
tėviškė, didžioji, laisvoji, gražioji 
Lietuva.

i

“Prusą Lietuvos Tautinė. 
Komisija“

To atsišaukimo buvo išplatin
ta 100.000 egz. Sujudo visi, kas 
buvo tautiškai gyvas Mažojoje 
Lietuvoje.. Nuoširdus pritarimas, 
kurį nedvejodami reiškė atsišau
kimo mintims tautiškai susipra- 

dar šiuos veikalus: Vydūno „Lie
tuvos pasakėlę", Moljero „Juokin
gąsias pamaivas" ir „Tartiufą", taip 
pat tris savo pačių sukurtus vai
zdelius: „Partizanus", „Advento 
dūšias" ir „Tėvynę ir mus." Daug 
vaidindami, kai kurie mokiniai'ir 
mokinės yra pasiekę net gražių 
laimėjimų. Reikia džiaugtis šios 
klasės mokinių iniciatyva ir kūry
biniais nusiteikimais bei' užsimo
jimais.

Kariuomenės šventės minėjimas

Lapkričio 23 d. stovykla paminė
jo Lietuvos kariuomenės 30 m. 
sukaktį. Jos programą taliko taip 
pat stovyklos jaunimas; po atida
romojo komiteto pirmininko žodžio 
stud. Dainauskas paskaitė savo 
referatą ir buvo parodytas stud. 
Končiaus parašytas patriotinis 
vaizdelis.

Koncertas
Tos pačios lapkričio 23 d. vaka

re stovyklos salėje sėkmingai kon
certavo ir šiltai klausytojų buvo 
priimti solistė Iz. Motiekaitienė Ir 
prof. VI. Jakubėnas. Programoj bu
vo lietuvių kompozitorių kūriniai 
ir operų arijos. Ursus

Jurgis Jankus

)PUS)I§
20.

Ji buvo įraudusi, nebežiūrėjo, kad motina merkia ir 
ženklais rodo nutilti, bet po tų mano žodžių nutilo. Ne- 

, berado, ką pasakyti, ir įnirtusi ėmė megzti. Troboj pa
sidarė tylu, tik virbalai tekšėjo.

Vokietis stėvėjo nugarą atsukęs į mane ir, rankas į 
šonus įsirėmęs, žiūrėjo į moteris. Tų kelių lietuviškų 
žodžių, kuriuos buvo pramokęs, nepakako mūsų kalbai 
suprasti. Jis gal nenujautė, kad ginčas eina dėl jo, bet 
man tam nutylime iš karto pasidarė aišku, kad ginčą 
pradėjau negerai. Jeigu būčiau pradėjęs kitaip, labiau 
nuo tolo, gal lengviau būčiau susikalbėjęs. Dabar aiškiai 
buvau susiėdęs su abiem: su motina ir su dukteria.

Nejučia nuleidau šautuvo vamzdį taip, kad tiesiai prieš 
jį buvo vokiečio nugara ir -'.tyliai atverčiau saugiklį. 
Priešais buvo plati pilka nugara, bet paspausti negal
vojau.

— Ko jis pyksta? — klausė motinos, maišydamas vo
kiškus ir lietuviškus žodžius.

— Jam galvoje pasidarė negera, — atsakė ta ir pa
rodė su pirštu į kaktą.

Vokietis pagalvojo, kad pykstamės dėl mano kaktos ir 
garsiai nusijuokė.

— Medis? — juokėsi. — Ne medis, aš žinau. Peilis! 
Geležis?

Jis kraipėsi ir juokingai tūpčiojo, norėdamas motinai 

kaip nors išaiškinti, kad kaktą man perskėlė ne medis, 
bet peilis arba kita sunki geležis. Medis ne taip mušąs. 
Morta žinanti tikrą teisybę, bet tik pasakyti nenorinti.

Į mane jis visiškai nežiūri, net galvos į tą pusę nepa
suka ir nejaučia, kad šautuvo vamzdis beveik į nugarą 
remiasi. Jis žino, kad moku su šautuvu apsieti ir manim 
pasitiki) o aš laikau pirštą ant nuleidiklio, bet paspausti 
nebegaliu. Galiu ir negaliu. Taip, galiu, bet širdis neleidžia, 
kad ta plati nugara čia taip arti.

Pasižiūriu į Mortą. Ji nebemezga, bet sėdi ir žiūri į 
mane. Baisiai žiūri! Nežinau ar ji moka šauti, bet, turbūt, 
matė, kaip pasukau į šalį saugiklį ir padėjau pirštą ant 
nuleidiklio. Trumpą valandėlę žiūrime vienas kitam į akis. 
Tebežiūrėdamas į ją, greitai kilsteliu vamzdį aukštyn ir 
paspaudžiu. Rankas smarkiai truktelia žemyn, ir vos ne
paleidžiu šautuvo. Vos spinksinti lajinė lemputė mirkteli 
ir ^užgesta. Vienas ar keli balsai surinka, bet pro trenksmą 
neišgirstu. Nuo suolo nepasijudinu. Man neateina į galvą 
mesti viską ir bėgti.

Valandėlę troboje neišpasakytai tamsu ir tylu, tik ausys 
užtrenktos ir spengia. Galvoju, kad vamzdis, kai spustelė
jau jau turėjo būti stačiai į viršų, bet tuo metu žiūrėjau 
į Mortą ir tikrai negalėjau matyti, kur šoviau. Pro galvą 
galėjau nebespėti prakelti. Tik dabar tai pagalvojau, ir 
šaltis nusmelkia per širdį. Kad nors nebūtų taip tamsu, 
bet bėgti ir dabar neateina į galvą.

— O Jėzau, Marijėle, ką jis padarė, — nei prašneka, 
nei pradejuoja motina. — Mortute, tu nesijudink. Nesijudink, 
aš paieškosiu degtukų. Palauk truputėlį, palauk, vaikuti.

Girdžiu, kaip ji pakyla nuo ratelio, nušlepsi prie kros

nies ir ima graibyti. Oras dvelkia paraku. Subarška deg
tukai. Jie .lūžta ir krinta iš rankų. Moteris visiška), nebe- 
susigraibsto, tik braukia ir vis kartoja: „O Jėzau, Mari-* 
jėle, Juozapai šventas!"

Vokiečio nebuvo girdėti. Imu tikėti, kad šautuvo nebe- 
prakėliau pro galvą ir pagailsta moterų, kad nebus, kas 
joms beatneša degtukų. Jų seniai nebebuvo krautuvėse, 
ir visi skelėsi ugnį skiltuvais ir saugojosi žarijas, kad 
turėtų vakare, iš ko ugnį įsipūsti, o ji braukia ir braukia 
ir nesigaili, kad degtukai lūžta.

Netikėtinai degtukas švysteli, ir gelsva švies5 ‘nubėga 
sienomis. Greitai smeigiu akis į žemę, kur stovėjo vokie
tis, ir tą pačią akimirką pajuntu iš rankų plėšiamą šau
tuvą.’

Jo aš ir nemanau laikyti, bet, kai paleidžiu, Morta 
užstalėj garsiai šūkteli.

Paslikų galvą. Ji sėdi į patį kamputį įsispraudusi. Pa
žiūriu vėl į vokietį. Jis atrodo baisiai išbalęs ir rankoj 
laiko durklą. Dabar man pasidaro aišku, ko Morta klykte
lėjo, ir pamėginu nusijuokti.

— Ko nusigandai? Juk nieko neatsitiko, — pasakau 
vokiečiui.

Bet jis atsikerta:
— Tu kvailys! — ir rodo pirštu tiesiai į randą. — Tau

ne medis čia praskėlė. Tau patinka žmones mušti. Šitaip 
patinka tau! — ir ranka parodo po kaklu, kaip su peiliu 
plaunama. v

Jis greitai užsimetą milinę ir pasiima šautuvą. Ties du
rimis stabteri ir parodo pirštu į Mortą. »

—- Tu ir gi melavai, — sako. — Ne medis. Aš sakau, 
kad ne medis.
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Lenku naujosios politikos pagrindai (4)

JAU SūsiMdįi ftatitika it latįiįūeia tedeuuiįa
, V. RIMVYDAS ,Kaip jau šiose skiltyse buvo rašyta (žiūr. „Žiburių“ 65—67 nr.), lenkų emigraciniai . sluoksniai energingai kelia vad. Tarp j Orio federacijos idėją. Tik tokio bloko, apjungiančio 140 milijonų gyventojų ir 16 tautų, suorganizavimas galįs ateity sudaryti pirmoje eilėje Lenkijos, o drauge ir kitų jo narių saugumo garantiją Lenkai ir praktiniame gyvenime reiškiasi, Vokietijoje, Anglijoje ir kitur steigdami federacinius Tarp- jūrio klubus. 'Nagrinėjant šios Federacijos organizavimo klausimus, kyla mintis, kaip Rytų ir Vidurio Europos problemos bus sprendžiamos netolimos ateities perspektyvoje, pasibaigus Rytų — Vakarų konfliktui. Ir šią klausimo pusę lenkų tremties spauda iškelia įdomiai, patiekdama'eilę ir visai teisingų sprendimų.Sunku esą dabar susidaryti vaizdą pasaulio po kelerių ar po keliolikos metų, kai jau bus pasibaigęs konfliktas tarp Rytų ir JAV vadovaujamo Vakarų pasaulio. Gal pasaulis būsiąs tiek sunaikintas ir išvargęs, kad jam visai neberūpės ddbartiniai ginčai ir įvairios įtakų sferos. Bet gali būti, kad, nežiūrint visų sumetimų, trečiasis pasulinis karas nebus tiek siaubingas, ir sunaikinimai nebus totaliniai, tačiau ir šiuo atveju netenką abejoti, kad Europa smuksianti dar žemiau ir ją reikėsią atstatyti nuo pačių pagrindų. Kad būsimame kare laimėtų S. Sąjunga — maža tėra galimybių, bet, jei tai įvyktų, žmonijai tektų pradėti visai naują epochą, kurios raidą numatyti dabar visiškai neįmanoma.Tačiau, kaip ■'pabrėžiama, S. 

S-ga negalės laimėti, nes palyginus su visu pasauliu, ligšiol ji per silpna. Tai geriausiai žino Stalinas, ir jis karo nepradeda, nors jį turėtų pradėti kiekvieną dieną. Reikia juk atminti-, kad po antrojo pasaulinio karo Europos kontinentas tarptautiniuose santykiuose nebeteko savo anksčiau turėto vaidmens. Tai supranta tam tikros pajėgos, ir jos lemia visus Kremliaus planus. Pagal lenkų spaudą, būtų klaidinga ir toliau mums tūnot praeities smulkmenose arba griebtis išdidumo, megalomonijos, taip artimos daugeliui Europos tautų.Kalbant apie Rytų — Vidurio Europos problemas, negalima, nuslėpti to fakto, kad šie klausimai Vakarų didžiųjų valstybių susidomėjimo centre nėra buvę anksčiau, nėra ir šiuo metu. Ir nors tai esanti didelė jų klaida, tačiau ir po pirmojo ir po antrojo pasaulinio karo šios Europos dalies problemos tebuvo ir tėra 
įvairių derybų ir imperia lis tin ų 
interesų objektas. Kad taip nebūtų, telieką rūpintis mums patiems. Svarbiausias sprendimas pastarojo karo metu smogti vokiečiam^ iš pietų pusės Roosevelto tik todėl buvo atmestas, kad JAV šios problemos nesuprantančios ir Rytų Europoje matančios tik Rusiją. Nesą didelio pagrindo tikėtu kad artimoje ateity JAV radikaliai pakeistų savo nusistatymą. Yra juk žinomas dalykas, kad būdingiausias amerikiečių politikos bruožas — atkaklus doktrinišku- mas ir jį palaužti yra nepaprastai sunku. Amerikiečiai šiandien vis aštriau kovoja su komunizmu, naiviai galvodami, kad tik komunizmas, yra visų šių nelaimių priežastimi ir visame šiame konflikte neįžiūri rusų imperializ
mą, kuris, bolševikinę Rusiją 
palaužus, greičiausiai atgimsiąs 
dar aštresnėje formoje. Dar, esą,

Nuvykęs su išgarsintu pirmuoju DP transportu į Čikagą, augsbur- giškis lietuvis A. Z. savo likusiems draugams rašo: „Sunkus buvo mūsų kelias į Ameriką. Dėkui Dievui, po 2^ metų laukimo, galop pasi- įudinom iš Bremeno į vandenis. Laivas, nors labai greitas, vežė iki New Yorko 9 dienas. Apie vieną parą su viršum jam teko sugaišti dėl kilusios vandenyne audros.Maistas laive buvo geras. Netoli New Yorko vyrams ir moterims davė po 10 pak. cigarečių, o vaikams daug saldainių. Apie mūsų laivo sutikimą jau būsite girdėję iš spaudos, čia tik pastebėsiu, kad fotografų buvo labai daug. Pabuvę parą New Yorke, išvažiavome į Čikagą, Kelią apie 1500 km mūsų greitasis traukinys sukorė per 19 vai., kai kurias vietas pralėkdamas ligi 120 km į valandą. Tuo traukiniu vykome apie 80 DP. Čikagoje sutikimas buvo taip pat iškilmingas, be atvykstančiųjų giminių bei pažįstamų dar nemažą publikos 'dalį sudarė įvairūs reporteriai. Čikagos spauda ištisą savaitę aprašinėjo, dėdama nuotraukas, atvykusiųjų sutikimą ir DP gyvenimą.Mano šeimos sutikimas netikėtai buvo užfiksuotas televizijos aparatu, ir tris vakarus Čikagos stotis rodė mūsų sutikimą ir džiaugsmo ašaromis aplaistytą sveikinimąsi su giminėmis . . . Atrodo, čia jau tokia mada išrasti sensacijas. ' Mūsų giminių nuoširdumas perviršijo net mūsų lūkesčius. Jie davė mums 3 kamb. butą su virtuve, vonia bei sandėliu. Bute dujinė modemiška plyta, cenir. šildymas, šiltas — šaltas vanduo, baldai, lovų baltiniai, vaikams apdaras ir kt. iki smulkmenų buvo supirkta ir perduota mums.Kiekvienas tolimesnių giminių ar pažįstamųjų atnešė mums, naujakuriams, kokią nors dovanėlę gyvenimo pradžiai. Tarp tokių dovanėlių gavome iš pusbrolio net naują radijo aparatą. Taigi, turėdami tokią gražią -pradžią, atrodo, galėsime neblogai įsikurti. Giminės atrodė gana patenkinti, kad jau iš pirmos dienos pradėjau teirautis apie darbą. Man buvo parūpintas kambarių dažytojo darbas vienoje statyboj įmonėj,e, kurioje yra, be kitų darbininkų, dar pora lietuvių ir keletas vokiečių. Tad ir nemokėdamas angliškai nejaučiu ypatingų kalbos sunkumų tarnyboje. Darbas keletą dienų atrodė labai sunkus,

daug laiko praeis, kol JAV ateity JAV politika ir šį kartą bus lin-suprasiančios antrąją šio medalio kus šias Europos sritis politiniupusę, gi tuo tarpu Rytų — Vidu- ir ukiniu požiūriu skirti prie dvie-rio Europa vėl tapsianti klaidų auka.Šie samprotavimai ir verčia iš anksto rengtis prie ateities planų. Turint galvoje amerikietiškąjį mentalitetą, galima laikyti beveik tikru dalyku, kad po visų patyrimų Europoje po trečiojo pas. 
karo amerikiečiai neparems tų 
koncepcijų, kurios savyje turės 
busimųjų konfliktų užuomazgą. Rytų — Vidurio Europa, pastarųjų dviejų karų šaltinis^. į kuriuos JAV turėjo įsikišti ir po antrojo karo mokėti fantastinio dydžio sumas — dabar ypatingai bus sekama amerikiečių politikos. Negalima tikėtis, kad tas sekimas būtų lygus dideliam pasitikėjimui, juo labiau, jei šiose Europos srityse gyvenančios tautos rodys, kad jos nemano čia sudaryti Rytų — Vakarų santykių stabilizacijos centrą.Pagal sau įprastus sprendimus

jų didžiųjų pasaulinių centrų: iš | dalies prie demokratinės Vokieti- jos ir iš dalies ypač prie „demokratinės“ Rusijos. Pastaroji, kaip ' milžinška ir turtinga ūkinė rinka, daug galės lemti ir keliolikos europinių valstybių mažos ir komplikuotos pretenzijos ir įvairūs nepasitenkinimai neturės daug reikšmės, darant sprendimus. Pradžioje busimoji „demokratinė“ Rusija dar nekels abejonių dėl jos vidaus santvarkos ir jos santykiais nugalėto su laimėtojais. Atrodo, kad kai kurios Europos tautos dar nelabai įsisąmonina šiuos realius ir drauge pavojingus ateities politikos eventualumus ir per dažnai pasitenkina savo smulkmeniškais ginčais ir lokalinio pobūdžio ambicijomis, užuot sėkmingai ir sugestyviai prieš rusiškąją koncepciją pasta- tydamos didelę ir reikšmingą idėją.
Augsburgiskia Čikagos televizijojeypač kad dažytojo amatui niekad nesirengiau. Be to, visą darbo dieną tenka išstovėti dnt kojų. Valandai gaunu 1,15 dol., jei per savaitę dirbu 40 vai., gi jei su antvalan- džiais tai po 1-.725 dol. Betgi .po keletos dienų jau man darbe nebuvo ypatingų sunkumų ir jaučiausi šiuo metu gana laimingas. Kaip bus toliau, • parodys ateitis, baigia savo laišką augsburgiškis.

MINTYS SUGRĮŽUS 
IŠ MŪNCHENOINKOPFQ baigminėse futbolo varžybose lietuvių, ukrainiečių ir lenkų rinktiniai futbolininkai kovojo dėt pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų.Žaidynės pasibaigė, bet prisiminimai dar ilgai liks dalyvių ir žiūrovų atminty. Kiekvienos tautybės sporto vadovai surinko iš visų trijų vakarinių zonų geriausius futbolininkus ir jiems pavedė ginti savo tautines spalvas.Žaidynių metu žiūrovų minia entuziastiškai pareikšdavo savo pasitenkinimą arba pasipiktinimą. Iš žiūrovų nuotaikos aiškiai buvo galima spręsti, kad čia vyksta ne eilinės, bet internacionalinės klasės rungtynės.Pasibaigus rungtynėms, matėm karštai džiūgaujančius ukrainiečius, matėm iš džiaugsmo šokinėjančius lenkus, bet mūsų tautiečių akyse matėsi nusivylimas ir liūdesys. Nemanau, kad bent vienas iš mūsų tautiečių, stebėjusių šias žaidynės, būtų liūdėjęs dėlto, kad mūsų futbolo reprezentantai pralaimėjo šiose baigminėse varžybose, nes laimėta trečioji vieta yra pakankamai garbinga, kad ir mes galėtume džiūgauti. Nusivylimą ir liūdesį sukėlė mūsų rinktinės futbolo komandos kai kurių žaidėjų, paviršutiniškas supratimas jiems patikėtų pareigų, stoka drausmės ir sportinės moralės.Ne paslaptis, kad mūsų futbolo rinktinę sudarė daugiausia jauni žaidėjai, kurie tik emigracijoje būdami turėjo laimę pirmą kartą atstovauti mūsų futbolą tarptautinėje plotmėje. Neteko jiems pereiti to „kryžiaus kelio“, kurį anais laikais Lietuvos sportininkas, norėdamas patekti į rinktinę, turėdavo pereiti ir,7 būdamas tam 

kelyje, užsigrūdindavo ir įgydavo tų dvasinių ir fizinių savybių, kurių turi turėti kiekvienas sportininkas, norėdamas atstovauti savo tautą ir kraštą.Šių dienų mūsų jaunieji rinktinių sportininkai per anksti pasijuto pribrendę savo pozicijose ir dažnai mano, kad nei senieji prityrę sportininkai, nei tų šakų sporto komiteto vadovai arba nariai nebeturi teisės jiems duoti nurodymų bei patarimų, nes jie žiną viską geriau.Asmeninis rinktinės jaunųjų narių atsakomingumo bei pareigos jausihas yra gana menkas. Kai kurių žaidikų neatvykimas į baigmines žaidynes yra niekuo nepateisinamas ir smerktimas dalykas. Kai kurių jaunųjų rinktinės narių demonstratyvinis nesilaikymas Komiteto vadovybės nurodymų, taip pat parodo jaunųjų sportininkų dvąsinį nepribren- dimą.
PRANEŠIMAIPRANEŠIMAS VISIEMSPapildymui iliustracinės medžiagos knygų ciklui „Lithuania, Country and Nation" prašome visus be išimties asmenis, turinčius bet kurias kryžių ir koplytėlių nuotraukas prisiųsti papildymui knygos. „Crosses and Shrines in Lithuania", tomas IV.Knyga leidžiama lietuvių liaudies meno reprezentacijos ir prof. A. Varno, nenuilstamo kryžių ir koplytėlių rinkėjo, jubiliejui paminėti. Knygos bendradarbiais yra pakviesti dr. Alseikaitė-Gimbutienė ir ilgametis lietuvių liaudies meno tyrinėtojas dail, A. Tamošaitis. Yra svarbu, kad ši mokslinė ir reprezentacinė knyga būtų galimai pilnesnė (numatoma apie 300 didelio formato, giliaspaude spaustų kryžių ir koplytėlių nuotraukų), todėl visi asmenys, turintieji šios rūšies medžiagos, prašomi ją tuojau mums prisiųsti, kad galima būtų padaryti galimai pilnesnė atranka. Atrinkta bei nesunaudota medžiaga bus gražinta siuntėjams. Pagal pageidavimą už panaudotas nuotraukas bus atlyginta, o taip pat ir pašto išlaidos.Taip pat visi asmenys, turintieji senus, originalius tautinius rūbas, juostas, audinius, etc., prašomi pranešti savo adresą ir sąrašą turimų tautinių rūbų. Turime galvoje tik senus ir originalius rūbus. Rūbų kol kas prašome nesiųsti ir jie bus vietoje mūsų specialisto patikrinti bei spalvuota filmą nufilmuoti. Eksponatai reikalingi-, papildymui iliustracijų knygai.„Lithuanian Rustic Art-Apparel",tomas IX.Šiems leidiniams jaučiamas trūkumas Mažosios Lietuvos ir Vilniaus krašto eksponatų, todėl Maž. Lietuvos lietuviai bei vilniečiai prašomi atsiliepti. Taip pat kas žino adresus svetijptaučių (ypač mūsų kaimynų vokiečių), kurie neretai turi vertingas lietuvių liaudies meno kolekcijas, prašomi mums juos pranešti. Mūsų konsu- larinės įstaigos ir lietuviai, gyvenantieji užsienyje, prašomi taip pat atsiliepti.Šių leidinių paruošimas yra sudėtingas ir brangus. Grįžę į Lietuvą, nerasime nei senųjų kryžių,

7ilti išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir fleštadle-
„AlDUriai nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitls. 6888 Delorimier Ąve., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams. '

Skaudu buvo stebėti rungtynes, kai jautėsi, kad kai kurie jaunieji sportininkai aikštėje kovojo ne dėl bendro reikalo, bet dėl asmeninės savo garbės. Ypatingai antrąją dieną, kovojant prieš lenkus, trūko pasiryžymo ir gilesnio ( pasišventimo. Atrodė, kad iau dauguma žaidėjų buvo įsitikinę mūsų pralaimėjimu ir todėl neberodė nepalaužiamo noro atiduoti viską,, kad parodytų savo tikruosius sugebėjimus.Siame savo straipsnelyje iškėliau keletą neigiamų dalykų, kuriuos pastebėjau, būdamas kartu su mūsų futbolo rinktine Mun- chene, norėdamas, kad ateityje mūsų jaunieji įvairių sporto šakų reprezentantai daugiau įsigilintų į jiems pavedamą reikalą ir, atsisakydami asmeniškumo, atiduotų visas savo jėgas ir sugebėjimus mūsų tėvynės ir tautos spgrto reprezentavimui. \
Leonas Baltrūnas.

nei gražiųjų kraičio skrynių, todėl yra maža vilties, kad ateityje galima būtų išleisti šių leidinių papildomą laidą. Tuo tarpu dažnai pas atskirus asmenis guli užmestos vertingos nuotraukos ar mūsų močiutės išausta juosta bei prijuostė. Kiekvienas praleistas vertingas eksponatas yra išbraukiamas iš mūsų kultūros istorijos ir tai yra klausimai, apie kuriuos tenka visiems pagalvoti.
„Aufbau"Fr. Herschelstr. 16 Mūnchen 27Germany, US-Zone

Norį įsigyti poeto K. Bradūno eilėraščių rinkinį „Apeigos", prašoma kreiptis įV. ŽUKO SPAUDOS KIOSKĄ 
AUGSBURG-HOCHFELD, 

DP BALTIC CAMPKaina DM. 2.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. Užsisaką po vieną egz. apmoka ir persiuntimo išlaidas, 30 pfg.Gerb. Platintojų prašoma už jau parduotas knygas prisiųsti pinigus.
Spaudos Kioskas 
Augsburg-Hochfeld 
DP Baltic campNorintieji įsigyti arba platinti moksl. ateitininkų žurnalą „Ateitį" (dar galima gauti Nr. 5—6 ir ką tik išėjusį Nr. 7), prašome siųsti užsakymus „Ateities" administracijai:(14a) Fellbach b. Stuttgart, Mozart- strasse 39.Vieno egz. kaina 0,5 DM. Platintojams, išplatinusiems daugiau kaip 10 egz., duodama 10% nuolaidos. Kartu prašome siųsti kalėdinio „Ateities"- numerio užsakymu^. Numeris išeis apie 15—20 gruodžio. „Ateities" leidėjai

Marė Rūtelioniūtė - Bušanckas, iš Mikalaukos kaimo, Kalvarijos parapijos, ieško savo giminių. Kreiptis: 35 Lines Hill, Union City Conn, U.S.A.
J., Mr. Miliunec (Milinčlus), 57 

—38, 63 Rd. St. Maspet, L.J.N./ 
USA, ieško savo pusseserės duk
ters Justinos Akstinaitės, kilusios 
iš Rendamonių kaimo, Merkinės 
valse., Gardino apskr.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Švedu komunistu partijos vadas sumokėdavo uz sabotažus
(RAŠO MOŠŲ SPECIALUS KORESPONDENTAS ŠVEDIJOJE)

Iš jau anksčiau minėtų policijos 
raportų, dabar prieinamų visuome
nei, aiškėja, kad komunistų parti* 
jos vadovybė siųsdavo pinigus už 
daromus krašte sabotažus. Švedų 
laikraščiai stebisi, kodėl tada ne-

vo vadinamas „Jonu Krikštytoju", 
nes jis atlikdavo paruošiamuosius 
darbus. Sis Hjelmen atvykęs sakė, 
kad turįs rekomendacijas iš parti
jos vadovybės Stockholme ir ieš
kąs patikimo žmogaus -savo slap-

Vokietijos-Prancūzijos sąjungą?
EUROPA NEGALI GYVUOTI BE VOKIETIJOS-PRANCUZIJOS 

SĄJUNGOS

Paryžius. Paryžiaus laikraštis 
„Le Monde", nagrinėdamas dabar
tinius Vokietijos ir Prancūzijos 
santykius, rašo: „Reikia žinoti, ko 
norima: ar Eyropą atstatyti ar Vo
kietiją sužlugdyti. Čia nežiūrima, 
ar ta laikysena Prancūzijai yra 
karti, tačiau svarbu, kad ji yra 
tikra . . . Vokietijos atstatymas 
yra neatskiriamai surištas su Euro
pos atstatymu." Toliau laikraštis 
teigia, jog be Prancūzijos — Vo
kietijos sąjungos Europa negalės 
gyventi. Jeigu tokia sąjunga neį
manoma, tai, kitais žodžiais pa
sakius, neįmanoma ir Europa, o 
tuomet mums (Prancūzijai ) lieka 
tik du keliai: arba mes tapsime 
vasaline valstybe, kaip Filipinai ar 
Balkanų kraštai, (arba visai pa
prastai sovietine respublika), arba 
tapsime 50 JAV valstybe.

„Le Monde", kuris laikomas vie
nu geriausiai informuotu Prancūzi
jos laikraščiu, neseniai pasisakė ir 
Ruhro krašto debatų metu iškilu
siu Prancūzijos saugumo klausimu. 
„Tikra saugumo garantija yra glau
dus Ruhro krašto pramonės sujun
gimas su visos Europos pramone,
ir šiandien taip dažnai linksniuo

krųjų tebus vokiškai-prancūziška 
armija.

Prancūzija, bijodama vokiečių 
užpuolimo, nori susilpninti Vokieti
jos pramonę. Tačiau tuo pačiu Eu
ropa pasmerktų save skurdui be 
tikro saugump garantijos, nes nors 
ir susilpnintu, Vokietija su 70 mili
jonų gyventojų galėtų būti pavo
jinga 40 mil. turinčiai Prancūzijai. 
Yra tik viena išeitis; jau pati karo 
tarp prancūzų ir vokiečių mintis tu
ri taip surišti visas kontinento tau
tas, kad karas turėtų būti taip neį
manomas, kaip jis dabar neįmano
mas tarp prancūzų ir belgų arba 
amerikiečių ir anglų.

Europa turi būti laisva ir tai bus 
pasiekta, kai jos tautos užmirš se
nus ginčus ir ypač kai Vokietija 
su Prancūzija baigs amžius besi
tęsiančią tarpusavio kovą ne tik 
popieriuje, bet ir žmonių širdyse. 
Tačiau neatrodo, kad šiandien abi 
tautos būtų tame susiartinimo ke
lyje, nes Ruhro klausimas ir vėl, 
kaip ir prieš 25 metus, bando įneš
ti tarp tų dviejų valstybių nesklan
dumų, baigia savo išvedžiojimus 
„Le Monde".

buvo patrauktas atsakomybėn ko
munistų vadas Švedijoje Linderot.

Tokio sabotažų rėmimo pavzdžiu 
gali būti kad ir sabotažo lygos 
Lulea (apie tai jau buvo „Žibu
riuose" rašyta) šefui Gustavui fe- 
deriui pinigų išmokėjimas už nele
galius darbus.

Policijos raportas šiuo atveju re
miasi buvusio komunistų parlamen
to nario Roberto Samuelssono pri
sipažinimu. Iš pradžių šis mėgino 
išsisukinėti, bet policijai įrodant 
faktą po fakto, Samuelssonas nu
rodė Linderotą, kaipo geriausiai 
žinantį Lulea sabotažininkų^veiki
mą. Samuelssonas prisipažino/taip 
pat, kad jis 1939 m. atvykęs į 
Stockholmą buvo užsukęs pas Lin
derotą išreikalauti 260 kronų, ku
rias jis buvo išmokėjęs avanso 
Cederiui už jam pavestą slaptą už
davinį. Pinigai atėjo paštu, bet 
Samuelssonas nebeprisiminė, iš ku
rio partijos pareigūno. Policija gi 
susekė, kad tie pinigai’buvo siųsti 
1939 m. rugpiūčio 3 d. iš komu
nistų partijos postgirokonto.

Samuelssonas buvo tada Lulea 
darbo komunos pirmininku ir ka
sininku. Jis dalyvavo paskiriant 
Cederį tiems nelegaliems uždavi
niams. Samuelssonas kartu pareiš
kė, „kad pas jį aftsilankė vienas 
norvegas, kurio pavardės jis ne
žinojo, bet iš fotografijos atpažino 
jį esant Martin Hjelmen. Sabota- 

' žlninkų sluoksniuose Hjelmen bū

tiems uždaviniam^. Tokiems užda
viniams ir buvo patikėtas Cederis, 
kuris paskui atsilankė pas Sa- 
muelssoną pinigų pasiimti. Cederis 
skųsdavosi, kad labai sunku rū
pintis sprogstamąja medžiaga, ypač 
neturint geros patalpos, kur pa-, 
dėti.

Policijai paklausus, kas Samuels
sonui įsakė išmokėti pinigus Ce
deriui, šis nurodė jaiu mirusį apy
gardos pirmininką Artūrą Hellber- 
gą. Samuelssonui .paklausus Hell- 
bergą, iš kur jis galėtų atgauti 
savo išmokėtą avansą, Hellbergas 
liepė kreiptis į partijos vadą Lin
derotą. Taif) jis ir padarė, Atsilan
kius Samuellsonui, Linderotas nė ne
paklausė, kas tas Cederis toks yra 
ir kuriam tikslui pinigai reikalingi, 
prižadėjo tik trumpai drūtai daly
ką ištirti. Tikslios sumos Samuels
sonas nenurodė, pasakė tik, kad 
tarp 250—300 kronų. Neilgai tru
kus atėjo ir pinigai — 260 kronų, 
t. y. tiek, kiek jis buvo išmokėjęs. 
Tikslią sumą Linderotas sužinojo, 
anot Samuelssono, iš „Jono Krikš
tytojo".

1941 m. tardant Linderotą, šis 
pareiškė, kad nei jis, nei komunis
tų partija nieko bendro su sabo
tažų vykdymu neturėjo. Samuels- 
soną jis pažįstąs, bet kad jis su 
juo būtų kalbėjęs apie kokį ten 
Cederį, tai jis visai paneigė; tą 
vardą jis sužinojęs tik bylai pra
sidėjus. Linderotas neprisiminė,

kad jis su Samuelssonu būtų kal
bėjęs ir apie kokius nors išmokė
jimus. Samuelssonas sumaišęs jį, 
gal būt, su kokiu nors kitu parei
gūnu. Linderotas visai nieko neat
simenąs apie 260 kronų išmokė-

jama Ruhro krašto kontrolė turėtų 
būti išplėsta visiems kraštams.

Marshallio planas yra kritikuo
jamas kaip išmaldos prašymas, ta
čiau tai yra visiškai suprantama.

VitoHGįi (edcMdįos katfeMMiįa
HERIOT IŠRINKTAS PIRMININKU h -v. --

nes Amerika pasaulio taikos labui, 
anot Rooseveltienės, savo bombor- 
davimais dabar atstatomąją Europą 
sugriovė. Tačiau, kai Amerika dau
giau neberems, Europa tik tuomet 
pati išsivers, kai bus atstatyta jos 
pramonė, kur Vokietijos pramonė 
užims žymią vietą. Jeigu yra kal
bama apie galimą Europos konti
nento užpuolimą ir jo gynimą, tai 
reikia atsiminti ir prancūzų bei vo
kiečių kariuomenių veiklą Europą 
ginant, nes joje yra tik dvi ka
riškai pajėgios tautos: Prancūzija 
ir Vokietija. Europos armija iš ti-

Paryžius. Lapkričio 35 d. Pary-' 
žiuje buvo atidaryta pirmoji isto
rinė oficiali Europos Federacijos 
konferencija, kurioje dalyvauja 
penkios Briuselio pakto valstybės. 
Konferencijos pirmininku išrinktas 
buvęs Prancūzijos premjeras 
Eduardas Heriot.

Nėra vilčių, kad šiemet ar atei
nančiais metais Jungtinės Europos 
valstybės bus įkurtos, tačiau pri
vatinės organizacijos intensyviai 
dirbą norėdamos sukurti europinę 
vyriausybę, ir yra tuo reikalu pa

ruošę eilę planų.. Kompromisinius 
planus turi paruošusius ir Anglija 
su Prancūzija.

Anglai nenori rizikuoti, ir ne
labai nori- išsižadėti savo suvereni
teto Europos Sąjungos naudai, nes 
joje vyraus kontinento valstybės, 
kurių politika ne visuomet derina
si su anglų. Britai siūlo sudaryti 
paprastą patariamąją tarybą, į ku
rią įeitų atstovai iš kiekvienos 
valstybės vyriausybės.

Prancūzai atvirai pasisako už fe
deraciją. Jie siūlo sudaryti veiks
mingą parlamentą su sprendžiamą-

lamentui, o bus patariamasis orga
nas, kuris stengsis išvystyti tarp 
savo narių vyriausybių kuo glau
džiausius ryšius. O fetįeracija 
neapsiribos tik Briuselio pakto 
valstybėmis — ir šiuo atveju Tary
ba galės daryti įvairių pasiūlymų 
parlamentui.

JUNGTINES EUROPOS VALSTY
BES — LAIKO KLAUSIMAS

Vašingtonas. „S&S" rašo, jog da
bar penkių valstybių (Anglijos, 
Prancūzijos, Olandijos, Belgijos ir

Karališkųjų poru issiskyrimo 
priežastys

Egipto karaliaus Faruko ir Per
sijos šacho Muhammed Riza sky
rybos dar ir šiandieną tebėra pa
grindinės 'pašnekesių kalbos Rytų 

' sostinėse. Buvo žinoma, kad Ri
zos vedybos su Egipto princese 
Fauzija buvo nelaimingos, bet 
Egipto karaliaus ir jo žmonos Fa- 
ridos buvo visai be priekaištų. 
Manoma, kad Farukas buvo pri
verstas skirtis todėl, kad jo žmo
na negalėjo susilaukti sosto įpėdi
nio. • Pagal Osmanų teisę vyrauja 
majorato principas, pagal kurį 
sostas po tėvo ne sūnui atitenka, 
bet po valdovo mirties sostą uži
ma vyriausias vyriškos^ lyties di
nastijos narys, tai reiškil dažniau
siai brolis arba mirusiojo pusbro
lis. Dėl šitos priežasties įvairiau
sioms karališkojo dvaro intrygoms 
buvo atidaros durys: dažnai kei
tėsi valdovai. 1886 m. buvo tad 
įvestas europinis karaliaus sosto 
paveldėjimo principas.

Kadangi karalius Farukas iš 
Faridos buvo susilaukęs trijų duk-

ja galia. Jį turėtų sudaryti atstovai 
iš federacijoj dalyvaujančių vals
tybių įstatymų leidžiančių organų.

Diskutuojant šį klausimą, anot 
NYHT, buvo pasiūlyta sudaryti ir 
tarybą ir parlamentą. Toliau turėtų 
būti nustatyti kultūriniai ryšiai, iš
leista žmogaus teisių deklaracija ir 
įsteigtas aukščiausias teismas, ku
ris turėtų teisę reikiamais atvejais 
pritaikinti sankcijas.

Taryba nieku būdu nekenks par-

atitekęs 73 m amžiaus Faruko dė
dei princui

IZRAELIS BALSUOJA
Tel Avivas. Izraeliu Valstybės 

Taryba nutarė ateinančių metų 
sausio , 25 d. pravesti visuotinius 
rinkimus. Vidaus reikalų ministerio 
pranešimu, Izraelio valstybėje šiuo 
metu yra 477 000 vyrų ir moterų, 
kurie turi teisę balsuoti. Valstybės 
Taryba vienu balsu išrinko 19 as
menų komisiją, susidedančią iš 12 
partijų atstovų, kuri tūri nustatyti 
balsavimo procedūrą, paruošti bal
savimo korteles bei pravesti pa
čius rinkimus. Rinkimai bus pra
vesti neįsileidžiant jokių tarptauti
nių stebėtpjų.

Slaptoje sesijoje Taryba svarstė 
politinės padėties vystymąsi Pales
tinos atžvilgiu JT visumos sesijoje 
Paryžiuje. Premjeras David Ben1 raudonieji padarė spaudimų ir 
Curion buvo paprašytas duoti pa
aiškinimų apie tuo klausimu vyks-

Luksemburgo) Vakarų Europos Są
junga gali išsivystyti į Jungtines 
Europos Valstybes. Pagal „Armed 
Forces Talk", ši sąjunga yra dide
les reikšmės „pokarinis reiškinys. 
Pirmas svarbus žingsnis į JEV yra 
tų valstybių tikras bendradarbiavi
mas. JAV kariniai sluoksniai tiki, 
kad Vakarų Europos Sąjunga bus 
praplėsta, priimant naujus narius, 
tarp kurių Italiją, Portugaliją, 
Skandinavijos kraštus ir Vokietiją.

Religiniu organizacijų 
santykiai su komunistais

Vašingtonas. Kongresoi prieš- 
amerikinei veiklai tirti, komitetas 
susekė du kunigus ir dvi religines 
organizacijas, kurie palaikė santy
kius su komunistais. Protestantų 
leidžiamą žurnalą „The Protestant" 
jis irgi apibūdino „kaip fanatiškai 
skleidžiantį komunistų propogandą. 
„Taip pat komitetas pareiškė, jog

tančias diskusijas Politinėj Komisi
joj Paryžiuj bei apie privatinius

YMCAi, YWCAi, Epworth League 
ir kitoms religinėms organizaci-

terų, tai sostas po jo mirties būtų j pasikalbėjimus su arabų atstovais.

Joms. Komitetas tai patvirtino savo 
išleistoj brošiūroj, pavadintoj

nizmą ir religiją", kuripje nurodė, 
jog komunistai tuojau užgniaužtų 
religiją, jeigu jie įgautų valdžios.

Viena iš. tų organizacijų yra 
Metodistų Federacija socialinei 
veiklai vykdyti. Kadangi tai nėra 
jokia oficiali Bažnyčia, organizaci
ja naudojosi metodistų autoritetu, 
stengdamosi prayesti komunistų 
partijos liniją. Antroji sukomunis- 
tėjusi organizacija buvo Pritaiko
mosios Religijos Liaudies Institu-

„100 žinotinų dalykų apie komu-

tas, kuris stengėsi įrodyti, jog ko
munistų idėjos esančios krikščio-
niškos.

jimą. Knygvedybos nuo 1939 m. 
jau nebebuvo, taip kad policija 
nebegalėjo patikrinti, kuriam tiks
lui tie 260 kronų buvo išmokėti.

Paklausus bendrai apie komunis
tų sabotažinį veikimą, Samuelsso
nas tardant pareiškę, kad panau
doti sabotažą, kaipo kovos prie
monę, jo manymu, buvo įsakyta 
Komintemo vykdomojo komiteto. 
Šiuo atžvilgiu partijos vadovybė 
Švedijoje neturėjo nieko kito da
ryti, kaip tik vykdyti nutarimą pa
gal komintemo direktyvas.

Samuelssonui atrodė, kad vargiai 
švedų komunistų partija būtų pati 
ėmusi organizuoti sabotažo lygas 
be Komintemo direktyvų. Asme
niškai jis būtų buvęs labai abejin
gas tokiai savarankiškai akcijai. 
Bet jeigu atėjo įsakymas iš Komin- 
terno, tai tada ir jis pats pagal 
savo sugebėjimus turįs prisidėti, 
nes švedų komunistai, įeinant Lin- 
derotui į Komintemo vykdomąjį 
komitetą, yra tada prie tokio nu
tarimo prisidėję.

iMuttįtai is visus
Vašingtonas. Tautinė negrų tary

ba Vašingtone pareiškė, jog senato 
rinkimų komisija pritarė penkių - 
šiaurinių valstybių gyventojų pas
tangoms neleisti negrams balsuoti. 
Tarybos pirmininkas kaltino komi
siją. jog tai yra nusikalimas prieš 
2 milijonus tų valstybių negrų. Jis 
pridūrė, jog pietinių valstybių neg
rai buvo aukos, „plačiai išsiplėtu- 
sio ir organizuoto teroro".

Jackson. Senatorius James O. 
Eastland pareiškė, jog Amerika 
stato areodromus Afrikoje, anapus 
Sacharos dykumos, kurie bus nau
dojami tuo atveju, jei Europa bus 
prarasta.
Bratislava. Bratislavoje buvo tei
siama 14 čekų, kurie buvo kalti
nami veikę prieš valstybę. Iš trijų 
kaltintų špionažu užsienio naudai 
vienas buvo nuteistas 30 metų, o 
kiti po 15 m. kalėjimo. Kiti trys 
nuteisti nuo ' 7 mėn, iki 15 metų. 
Aštuoni kaltinamieji buvo ištei
sinti.

Caracas Venezuelos kariuomenės 
vadovybė, kuri laikinai perėmė 
valdžią, suspendavo kai kurias 
konstitucijos garantuotas teises, jų 
tarpe asmens neliečiamybę žodžio 
laisvę ir išvažiavimą iš krašto. Iš
leistam dekrete sakoma, jog tai 
yra laikina priemonė, kuri reika
linga tautos saugumui išlaikyti.

Toledo. Generalissimus Franco, 
kalbėdamas vienoje šventėje Tole
do mieste, svarbiame katalikų cen
tre, primygtinai prabrėžė ir perspė
jo, jog* Ispanija turi priimti Romos 
Katalikų Bažnyčios socialinę teisę, 
nes priešingu atveju ji patektų į 
komunistinio skurdo ir teroro ke
lią.”

Vatikanas. Iš Vatikano sluoksnių 
pranešama, jog graikų ir armėnų 
patrijarkai Jeruzalėje kreipėsi į 
JT Palestinos komisiją ir prašė, 
kad Kalėdų metu Jeruzalės ir Bet
liejaus apylinkėse būtų įvesta vi
siška ramybė.

New Yorkas. Jūrininkystės Ko
misija prašė Biudžeto Biurą parem
ti jos reikalavimą kongresui pas
kirti 200 000 000 dolerių naujų lai
vų statybai, Karių pergabenimui 
yra^ numatytas pastatyti laivas, ku
riame tilptų tiek žmonių, kiek 
„Queen Elizabeth”. Jo planai vie
šumai neskelbiami ir. jis projektuo-
jamas slaptai.
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