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Užsieniu reikalu ministeriu konferencija 
prasidėjo

Vakar Paryžiuje tarėsi Anglijos, Prancū
zijos, Amerikos ir Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministeriu pavaduotojai dėl dienot
varkės šiandien prasidedančiai 4 - rių 
didžiųjų užsienių reikalų ministeriu konfe
rencijai. JAV užs. reik. min. Byrnes, lydi
mas demokratų senatoriaus Coneli ir res
publikonų senatoriaus Wandenbergo, jau 
atvyko Prayžiun. Molotovas su Višinskiu 
jaukiami taip pat šiandien. Rytoj atvyks 
^Anglijos užs. reik. min. Bevinas. Pirmoje 
eilėje bus tariamasi dėl taikos sutarties su 
Italija. Bet būsiąs paliestas Austrijos ir Vo
kietijos klausimas, kurį svarstant Čekoslo
vakijos prezidentas Benešąs savo rašte 
prašė keturius didžiuosius atsižvelgti į 
Čekijos pageidaujamus sienos su Vokietija 
pakeitimus.

BRITAI ŽADA" NEPRIKLAUSOMYBES 
KOLONIJOMS

Sąryšyje su numatomu Indijai nepriklauso
mybės suteikimu iš Londono pareiškiama, 
jog ir yisoms kitoms kolonijoms bus teikia
mos panašios teisės, kai tik jos pribręsiančios 
tam reikalui. Didžioji Britanija galinti eiti 
pavyzdžiu pasaulio santvarkai, pavyzdžiu 
kaip gali draugauti demokratinėj dvasioj po 
žemės rutulį išmėtytos nepriklausomos val
stybės, be jokių kivirčų.

MANDŽŪRIJOJE VĖL PILIETINĖS KOVOS

L Tšunkingas. Politinė padėtis Mandžūrijoje 
paskutiniu laiku vėl paaštrėjo. Komunistų 
partijos komisijos nariai, kurie turėjo tartis 
su centro vyriausybe dėl paliaubų sąlygų, 
buvo centro vyriausybės kariuomenės 
sulaikyti.

Komunistų delegacijos deryboms su centro 
vyriausybe pirmininkas generolas Suenlai 
pareiškė, kad pilietinis karas Mandžūrijoje 
vėl vyksta pilnu tempu. Jis pareiškė, kad 
komunistų kariuomenės vadovybė, vykdama 
savo akciją, ribosis tik kariniais sumetimais. 
Komunistų partija negalinti sutikti su tuo, 
kad centro vyriausybė viena pati perimtų 
visa valdžią į savo rankas. Centro vyriau
sybės kariuomenė neturi jokios teisės jėga 
vyti komunistų kariuomenę iš tų vietų ku
rias ji užėmė rusams pasitraukus. Jis pa
brėžė, kad ir komunistų kariuomenė Kini
joje yra kinų kariuomenės dalis. Kinų ko
munistai turi pilną teisę reikalauti leisti ir 
jiems dalyvauti Mandžūrijos politinio ir 
ūkinio atstatymo darbe. Generolas Suenlai 
taip pat apgailestavo tą faktą, kad amerikie
čiai pasiuntė į Mandžūriją 5 armijas ir kad 

•Jungtinių Amerikos Valstybių karinė vado
vybė nekreipia jokio dėmesio į komunistų 
protestus. Komunistai nesutiks įeiti į tautos 
susirinkimą, jeigu vyriausybė nebus reorga
nizuota ir nebus garantuotos pilietinės 
teisės.

Komunistų agentūra praneša, kad Tšang- 
čung miestas, Mandžūrijos sostinė, nežiūrint 
stipraus centro vyriausybės kariuomenės 
pasipriešinimo, buvo paimtas.

ANTANO SMETONOS PALAIKAI 
SAUGOMI

A. a. Prezidento Antano Smetonos kūnas 
neužkastas į žemę, bet padėtas į mauzolėjų, 
kad Nepriklausomai Lietuvai atsistačius būtų 
galima parvežti į Lietuvą.

“Nemuno Aidas“ Nr. 12.

DEL KO NESUSITARIA AMERIKOS 
LIETUVIAI?

“Dirvos“ redaktorius K. S. Karpius laišku 
painformavo apie Lietuvai Vaduoti Sąjungą, 
įsteigta 1941. VI. 8 d. į Ameriką atvykusio 
A. Smetonos. Ši Sąjunga yra tautininkų ran
kose. Vieningumo tarp tautininkų, iš vienos 
pusės, ir K. D., V. L. ir socialistų koalicijos, 
iš kitos pusės, nėra. Koalicija nori, kad 
tautininkai panaikintų Lietuvai Vaduoti Są
jungą ir įstotų į jos sudarytą Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Tautininkų siūlijimą sudaryti 
bendrą komitetą koalicija atmeta.

“Nemuno Aidas“ Nr. 12.

BELGŲ OKUPACINĖS PAJĖGOS
Belgijos ginybos ministerio pareiškimu, 

okupacinė Belgijos armija Vokietijai susi- 
dėsianti iš 42.000 vyrų.

Sovietu Sąjungos prašymas atmestas 
Gromyko sprendimą pasmerkė

JTO Saugumo Taryba 8 balsais prieš 3 
atmetė Sovietų Sąjungos prašymą išimti 
Persijos klausimą iš dienotvarkės. Už išė
mimą balsavo Prancūzija, Lenkija ir pati 
Sovietų Sąjunga. Gi prieš-visi kiti Saugumo 
Tarybos nariai. Taigi Saugumo Tarybos- 
sprendimu Persijos klausimas paliekamas 
dienotvarkėje iki gegužės 6 d., kada Sovietų 
Sąjungos kariuomenė pagal pasižadėjimą 
privalo apleisti Persijos teritoriją iki pas
kutinio kario. Gromyko paskutiniame savo 
žodyje pasmerkė padarytą sprendimą, kaip 
priešingą JTO chartai ir kompromituojant1 
ji padariusias delegacijas. Jis atsisakė daly
vauti tolimesniuose tuo klausimu posė
džiuose ir pareiškė, jog šis sprendimas turės 
labai rimtų pasekmių. Tačiau posėdyje, kur 
toliau vyko pasikalbėjimas ryt dieną spren
džiamu Ispanijos klausimu, pasiliko. Prade
dant Ispanijos klausimą pirmoje eilėje bus 
svarstomas Australijos pasiūlijimas sudaryti 
penkių komisiją ištirti, ar šis klausimas iš 
viso svarstytinas, jei paaiškėtų, jog Franco 
režimas negręsia pasaulio taikai.

SOLIDARUMO MOKESČIO 
PASKIRSTYMAS

Tautinio solidarumo mokestis (2 RM nuo 
kiekvino lietuvio tremtinio 21 m. amžiaus ir 
vyresnių) mokamas nuo š. m. sausio 1 d. 
Vyr. Komitetas gauna 50% surinkto mokes
čio, Apygardos Komitetas — 20% ir Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Apylinkės Komi
tetas — 30%. Atsiskaityti reikia kas trys 
mėnesiai.

“Žinios“ Regensburg Nr. 76.

KATYNO MĮSLĖ
(“Daily Mail“ žemyno laidos redaktoriui 

laiškas.)
Mielas Pone! Aš stebiuosi kodėl Niurn

bergo byloje nebuvo iškelta viešumon ke
liolikos tūkstančių lenkų karininkų masinis 
nužudymas Katyno miške. 1942 m. vokiečiai 
paskelbė suradę netoli Smolensko masinius 
lenkų kapus, dėl kurių jie apkaltino rusus; 
buvo sukviesta tarptautinė komisija ištirti 
vokiečių tvirtinimus.

Vėliau, kai šią sritį vėl sovietai užėmė, 
savo ruožtu įrodinėjo, remdamiesi savo 
ekspertais, kad tai būta vokiečių darbo.

Tačiau kodėl nebuvo pastatyti klausimai 
Keiteliui, Ribbentropui ir kitoms baidyklėms 
tikslu išaiškinti nusikaltėlius?

Jeigu žuvę lenkai buvo vokiečių aukos, tai 
kodėl (kaip bendrai yra manoma) jie buvo 
sovietų paimti į karo belaisvę 1939 m. 
rugsėjo mėn. ir palikti naciams toli sovietų 
teritorijos viduje?

Jūsų Lenkas Veteranas, Versalis.
"Daily Mail" žemyno laida 1946. IV. 18 d.

Dominijų ministeriu pirmininkų konferencija 
svarsto gynybos klausimus

Didžiosios Britanijos dominijų ministeriu 
pirmininkų konferencijoj šiandien buvo 
svarstomi taikos su Italija (išeinant iš sau
gumo viduržemio jūroj) ir imperijos gynimo 
klausimai.

ATITAISYMAS

Britų okupacinė valdžia Vokietijoje pa
reiškė, jog'ji nepripažįstanti naujai įsteigtos 
socialistinės vienybės partijos ir leidimai, 
14-kai socialdemokratų partijos atstovų iš 
britų zonos dalyvauti Berlyno rusų sektoriuje 
vykusioje rusų zonos komunistų ir social
demokratų susijungimo konferencijoje, ne
teikė jiems teisės dalyvauti balsavime už 
susijungimą, kol tokiai naujai partijai nėra 
duotas ir neprašytas leidimas veikti.

Šiuo atitaisoma užvakarykščiame numeryje 
per neapsižiūrėjimą tuo klausimu tilpusi 
klaidinga žinia.
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AtsakomingiejiKad kiekvieną emigraciją dažnai apsėda visokios ligos, tai nenaujiena. Tai žinome iš kitų tautų emigrantų gyvenimo. Lietuvių emigracija dar nėra toks didelis “ligonis", bet pradeda taip pat smarkiai negaluoti, ir yra nemažas pavojus, kad vienoje ar kitoje jos kūno dalyje gali įsimesti nebepagydomas “vėžys“. Apie tai sužinome iš spaudos, o dar daugiau iš “lūpų padavimų“. Kaip visada tokiais atvejais esti, taip ir mūsų visuomenėje atsiranda “gydytojai“, kurie šau- nasi tas ligas — negeroves gydyti. Labai džiugu, kad atsakomingieji visuomenės žmonės imasi tų, nors ir nemalonių, bet garbingų pareigų.Tačiau atrodo, kad patiems “gydytojams“ yra reikalas skubiai susitvarkyti — patiems save truputį pasigydyti. Šiuo laiku pradeda daug kam atrodyti, kad atsakomingieji žmonės pradeda lyg ir nebejausti atsakomybės. Tai nėra nei piktas užmetimas, nei noras tų žmonių orumą ar pasitikėjimą jais mažinti. Tai yra noras atkreipti dėmesį į tas stambias smulkmenas, kurios jiems iš aukštesnės perspektyvos dažnai ir be blogo noro nėra taip ryškiai įžiūrimos.Yra faktas, kad jau nebevienoje stovykloje vyksta puvimo procesas, kad dėl vieno ar poros naujoviškų “didvyrių“ kenčia masės lietuvių. Kenčia morališkai, medžiagiškai ir žiauriai kompromituojami net mūsų globėjų akyse. Ir nerandama priemonių juos sudrausti. Demokratinės priemonės dažnai ne- begelbsti — nes neretai jiems spiaudoma j veidą. Čia galėtų padėtį išgelbėti tik svarus ir autoritetingas mūsų visų rinktojo vyr. komiteto žodis arba atitinkamos jo pavartotos priemonės. (Pavyždžiui išbraukimas iš lietuvių bendruomenės su “vilko bilietu“.) Bet kur gi tas vyr. komitetas dingo? Žinome, gerai žinome, kaip sunku įsikurti, kaip sunku šiais laikais pradėti darbą. Bet 2-3 prezidiumo nariams tai tikrai jau buvo galima įsikurti ir atidaryti “offisą“. Juk visuomenė laukia, senai ■ laukia. Ir laukia ne vien puvėsių nušlavimui, bet ir tam kūrybiniam darbui, kurio tiek daug ir tokio skubaus dabar prisirinko.Va ir kitas atsakomingųjų neatsakomin- gumo pavyzdys. Mūsų tremtinių ekonominė ir darbo padėtis diena iš dienos darosi krl- tiškesnė. Kai kur inteligentingi žmonės jau kviečiami prie kanalizacijos kasimo darbų. Žinoma, del to jaudintis ar piktintis negalima. Joks padorus darbas žmogaus garbės nežemina. Pagaliau ir fiziškai padirbėti galima. Tai nieko ypatingo šiais laikais. Bet, reikia ir su tuo sutikti, kad negali būti mūsiĮ idealas lietuvius sugrūsti prie pačių nešvariausių darbų ir tuo neva iškilti svetimųjų akyse (tokių pareiškimu, deja, tenka girdėti ir iš tūlų “komendantų“ ar net lietuvių dirbančių UNRRA’os raštinėse). Man bent atrodo, kad ir svetimiesiems ir mums bus daug daugiau patarnauta, jeigu lietuviai dirbs tokiose srityse ir tokius darbus, kokie jiems pagal jų specialybę, pagal išsilavinimą yra prieinami ir tinkami. Juo labiau, kad mes iš amerikiečių UNRRA’os pareigūnų matome didelį palankumą mums ir nėra jokios tendencijos per darbą mus kaip nors degraduoti. Tad ir kokio nors vieno komendanto abejotinos rūšies pasididžiavimas, kad va, aš 10 ar 20 lietuvių sukišiu į kanalizaciją, neturėtų reikalo nulemti. t

- neatsakomingiBet kas gi čia kaltas? Juk ir tie, vadinami stovyklų "komendantai“ nekokie “Saliamonai*. Jų tarpe yra dgug (tai ir iš spaudos matyti) labai gerų darbščių ir' stačiai pasišventusių žmonių. Bet gal vieno kito komendanto ir galvelė “nebeišneša“ kas čia reikia daryti. O kur gi tie atsakomingieji? Dar sausio mėn. pabaigoje buvo sukurta ekonomistų drąugija, daug visokių uždavinių jai pavesta. Daug tikėtasi darbo srities tvarkyme nurodymų, patarimų. Išrinkta ir valdyba iš visai rimtų ir pajėgių žmonių. Ką gi jie veikia? Na gi iki šio straipsnio rašymo dar nesugebėjo toji valdyba pareigomis pasidalinti. Tai ne balandiškas anekdotas, o tikrovė. Daugiau paaiškinimų ir nebereikalinga.Vėl gi yra kita labai garbinga ekonominė komisija, su skirtu pirmininku ir sekretoriumi. Gal ji ką nors tuo reikalu nutarė ar padarė? Nežinau, negirdėti. Žinau, kad retkarčiais šaukia posėdžius, iškviečia žmones net iš toli perpildytais geležinkeliais, dažnai ant vagono laiptelių prisikibus važiuoti reikia — o atvažiavus išgirstama, “p. Pirmininkas iš kur tai negrįžo, o sekretorius tik ką kur tai išvažiavo. Posėdžio nebus“. Ir. čia, aišku, komentarų nereikia. Taigi, atrodo, kad tie žmonės, kuriuos renka, kuriems pasitikima, neturėtų juoktis iš savo rinkėjų. Juk ne tam yra rinkimai ir demokratija.Žinoma, gali būti tiesa ir tai, kad tie žmonės labai daug dirba, labai užimti, vos be- suspėja aplankyti visus suvažiavimus ir vis būti išrinktais į kokias nors valdybas ar pirmininkus ir darbui laiko nebelieka. Bet jeigu taip, tai ar nebūtų tiksliau darbu pasidalinti? Atsisakyti bent nuo vieno kito pirmininkavimo “posto“ ir kitiems, jaunesniems užleisti. Juk ir anais laikais, kaikas nupeikdavo tą sistemą, kad ir “Maisto“ ir “Lietūkio“, “Pienocentro“, “Lietuvos Cukraus“ valdyboje vis tie patys žmonės. Tad jei anais laikais tai buvo negerai, tai kam dabar kartoti klaidas?Taigi atsakomingieji gydytojai turėtumėm patys pajausti didesnę atsakomybę — tai ir “ligoniai“ lengviau ir daugiau pasitikės.Beje, šį raštą rašantis taip pat yra keliose valdybose ir jam pačiam teks savo “receptą“ greit išmėginti. Kazys Veržikas.KASSELIO KOMITETO PRANEŠIMASL. T. B. Kasselio Apylinkė praneša, kad į Kasselio Mattemberg stovyklą 1946 m. kovo mėn. 19 d. buvo priimtas apsigyventi Skudutis Juozas, gimęs 1922 m. kovo mėn. 21 d., Alytaus apskr. DP. Index Card No. 00020538. Jis neturėjo jokių asmens dokumentų, išskyrus DP. Index Card, nes visi jo dokumentai, būk tai, karo metu žuvę. Be to jis pareiškė, kad visą laiką dirbęs pas Amerikiečius, bet daliniui išvykus liko be darbo ir dabar neturįs nei kur gyventi, nei ką valgyti.Skudutis Juozas priimtas stovyklon iš pasigailėjimo. Š. m. balandžio mėn. 15 d- apvogė vieną lietuvį tremtinį paimdamas apie 5000 RM, kostiumą ir kitokių reikmenų ir be žinios pasišalino.Prašoma į kitas stovyklas jo nepriimti ir sulaikius perduoti arba pranešti Kasselio- Mattemberg stovyklai.Šį. skelbimą prašome kitus lietuviškus laikraščius perspausdinti.
Komiteto Pirmininkas.

Fasadas ir tikrovePo D. Karo keliant aikštėn negeroves spaudoje, tarp kitų motyvų nepaskutinėje vietoje figūruodavo trafaretu tapusi frazė: “Ką pamanys (ar pasakys) apie mus užsienietis!“ Sis argumentų vainikas pasirodydavo kartkartėmis, nes nestigo įspėjimams priežasčių ir skrupulatams baimės Ilgainiui jis pasidarė toks įprastas, kaip po kiekviena maldele amen. Ką anais laikais keitėme, taisėme, tvarkėme, rodėsi, jog iš didelės dalies būta daroma dėl užsieniečių akių. Kad jie, saugok Dieve, tik nepasidarytų blogos nuomonės apie mūsų naujakūrinį gyvenimą.Toks tolydinis kalimas neliko be vaisių — pasidarėme užsieniečių žvilgsniams itin jautrūs, su aiškiu inferioriteto kompleksu. Jo nebuvome galutinai atsikratę lig nepriklausomybės suspendavimo, nors paskutiniame dešimtmetyje buvo ne tik liautasi tą nelemtą kompleksą beūgdyti, bet ir pradėta varyti akcija prieš jį. Tačiau ne taip veiku piktą , sėklą išnaikinti, kaip lengva ją įveisti. Ji7“ tebekeroja ir šiandien, kyšteldama tokiose* vietose, kur mažiausiai tereikėtų tikėtis. Štai K. Žygas (“Tautinė reprezentacija ir spauda“, “Žiburių“ Nr. 13) rašo, jog mums reikia geros spaudos ... reprezentacijai (!) prieš svetimiškius.Kas nesutiks, kad lietuviams iš tikrųjų reikia geros spaudos, bet t tik mums, vien mums patiems, o nieku gyvu ne reprezentacijai. Vienas ar kitas dalykas, daromas ne iš būtino ir be iš esmės pagristo reikalo, bet tik dėl pašaliečių akių, rodo tuštybė, stengi- mąsi imponuoti parinkta poza. Šitas polinkis liudija charakterio menkystę. Jis yra iš tų neigiamųjų bruožų, kuris daugiausia nuvertina asmenybę. Propaguoti vienuose ar kituose veikiniuose, dairytis į pašaliečių nuomones reiškia sąmoningai ugdyti be- būdybę. Skatinant atsižvelgti į svetimiškių nuomones vienam atvejui, nereikia manyti, kad patarimu ir tebus pasinaudota tik tą vienintelį kartą. Žmonės yra sumanūs-gerą “išradimą“ sugeba pritaikyti daugeriopai.Be kita ko, pastangos “teigiamai atsirepre-z zentuoti“ pačios savaime dar nelaiduoja pageidaujamų vaisių. Mat, neįmanoma fasado pastatyti tokioje pozicijoje, kad susidomėjusieji negalėtų žvilgterti į nugarinę pusę. Ir vargas tada, jei pastaroji nesiderina su šauniuoju fasadu!Savo laiku susiprotėję buvome ir svetimiš- kiams įtaikavimo šūkį palaidoję. Nėra nė mažiausios -priežasties kelti jį iš numirusių mums atsidūrus tremtinių būvyje. Ar laikraščius leisdami, ar bažnyčion eidami, ar aplamai visuomenines prievoles atlikdami, turėkime prieš akis jų tikrąją paskirtį, venkime tai daryti reprezentacijos intencija, kad tuo nedarkytume kilusių tikslų ir asmenybės nedegraduotume j menkystę. Ko mes neturėjome per daūg laisvės laikotarpyje ir ko labiausiai dabar privalome, tai tvirtų, tiesių charakterių, kurie bet kuriame darbe kuo mažiausiai tepaisytų “reprezentacijos“ momento. O ko mums visai nereikia, tai propagandos inferioriteto kompleksui ugdyti. St. Kalvaitis.
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