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Esama paliaubų padėtis gresia taikai

Svarbi Bevino kalba
Londonas. Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministeris Bevin, vakar pradėdamas užsienio politikos debatus Žemesniuose Rūmuose, pasakė svarbią kalbą apie Anglijos užsienių politikos tikslus ir taikos išlaikymo uždavinius. Svarbiausias Anglijos užsienio politikos tikslas esąs visų tautų dirbančiųjų susivienijimas taikos uždavinių vykdymui. Visi norime taikos, kalbėjo jis, tačiau kelias į taiką pilnas kliūčių ir daug sunkesnis nei po pirmojo pasaulinio karo. Taika yra nedaloma ir ji tegali būti išlaikyta tik visų bendromis pastangomis. Jei nenorime visuotino karo — turime siekti visuotinos taikos. Be Sovietų Sąjungos dalyvavimo visuotinos taikos kūrime, neįmanomas taikos išlaikymas. Egoistinė kurios nors didžiosios valstybės jėgos "politika visada vedė ir ves prie tarptautinių katastrofų. Negalima ribotis tik savo saugumo reikalais, nes tai, galutinam rezultate, kenkia kitų saugumui. Nežiūrint to, SSSR, bent iki šiol, tesirūpina tik savimi ir, užuot atsižvelgus į kitų^, juos pravardžiuoja fašistais arba maskuotais fašistais. Ji nori sovietų sistemą primesti visoms valstybėms ir, tuo būdu, užtikrinti sau taiką ir hegemoniją. Ji mano, jog tik ji viena atstovauja darbininkus. Tuo tarpu mes manome, jog darbininkų interesai daug geriau apsaugomi per parlamentarinę demokratinę sistemą, kaip tai yra Anglijoj. Mes esame įsitikinę, jog sovietinės sistemos įvedimas Anglijoj, Anglijos darbininkų padėtį tik neįsivaizduojamai pasunkintų, kadangi ši sistema mums netinka. Mes nenorime kitiems savo valios primesti, bet ir nesileisime, kad kiti ją mums primestų. Nežiūrint mums svetimo režimo Sovietų Sąjungoj, aš esu dar Maskvoje Stalinui pasiūlęs mūsų sutartį prailginti 50 metų, tačiau pritarimo neradau.Kas liečia Artimuosius Rytus, esu įsitikinęs, jog ten vedamai mūsų politikai tiek Jungtines Amerikos Valstybės, tiek Sovietų Sąjunga pritars. Dardanelų klausimas nėra tiek komplikuotas, kad negalėtume pasiekti visiems priimtino susitarimo. Turkija turi likti neapkarpyta, pilnai nepriklausoma

Stettinius pasitraukė
Vašingtonas. Prezidentas Trumanas priė

mė E. Stettiniaus atsistatydinimo pažymą. 
Prezidentas stengėsi perkalbėti Stettinių pa
silikti JAV įgaliotiniu prie JTO, tačiau Stet
tinius rezignavo. Prezidentas paskelbė raš
tą, kuriame išreiškiamas didžiausias apgaile
stavimas dėl Stettiniaus pasitraukimo. Rašte 
reiškiama padėka E. Stettiniui Už didelį pasi
darbavimą JTO organizuojant ir stiprinant 
jungtinių tautų bendradarbiavimą. 

valstybė. Anglija priešinsis bet kokioms pastangoms Turkiją suvasalinti.Rusų priešinimasis Dunojaus sutarptau- tinimui ir įžiūrėjimas tame siekimo Balkanų valstybes ūkiniai pavergti yra visai nesuprantams. Anglija nori ir Vokiėtijos vandens kelius sutarptautinti, kad tuo būdu palengvinus javų importą iš Balkanų valstybių ir kritų kraštų kur jie ankščiau užderi nei Vokietijoje. Mes galime ginčytis kur kitur, bet tik ne ant badaujančios Europos griuvėsių. Mes turime lengtinti pagalbos tiekimą badaujančiai Europai, bet ne sunkinti savo nepagrįstais įtarinėjimais.SSSR reikalavimas Triestą atiduoti Jugoslavijai, prieštarauja pereitų metų Londono susitarimui spręsti sienų problemas etnografišku pagrindu. Anglija stovi už Triesto sutarptautinimą ir todįl negalėjo nusileisti Rusijai. Tačiau manoma, jog ateinančiuose pasitarimuose Rusija bus sukalbamesnė.Anglija įsitikinusi, jog Dunojaus valstybėse: Austrijoj, Vengrijoj, Rumunijoj ir Bulgarijoj padėtis galinti būti stabilizuota tik priėmus Amerikos pasiūlymą tuoją atitraukti okupacines kariuomenes iš minėtų kraštų, o taip pat ir iš šiaurės Italijos. Tačiau rusų, kurie sakosi irgi siekia taikos, priešinimasis šiam taikingam pasiūlymui esąs nesuprantamas ir kliudo jo įgyvendinimą.
i. Roma. Vidaus reikalų ministeris pranešė, 
kad pagal turimus provozorinius davinius 
vyrauja krikščionių demokratų partija surin
kusi per 3.890.000 balsų, ją seka socialistai 
surinkę per 2.700.000 balsų. Po to seka, ko
munistai surinkę per 2.500.000 balsų. Toliau 
seka kitos partijos.

UŽ RESPUBLIKĄ?
Roma. Kol kas turimi duomenys tautos 

pasisakymo dėl valstybės formos yra šitokie: 
už respubliką — 848.000, už monarchiją — 
500.000 balsų.

KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ 
PRANCŪZIJOJE

Paryžius. Krikščionių respublikonų liau
dies partijos atstovas' Schumann pasiūlė, kad 
vyriausybė būtų pavesta sudaryti šios par
tijos lyderiui, dabartiniam užsienių reikalų 
ministeriui Bidault. Laukiama koalicinės vy
riausybės sudarymo.

NAUJAS PRANCŪZIJOS STEIGIAMASIS 
SEIMAS SUSIRINKS

- Paryžius. Pranešama, kad ateinantį antra
dienį susirinks antrasis naujai išrinktas

Italijoje laimi KDP

Nemažiau keistus ir nesuprantamas rusų priešinimasis Byrnes pasiūlytam 25 metų • arpusaviam keturių didžiųjų susitarimui lėl Vokietijos nuginklavimo, po to kai okupacinės kariuomenės bus atitrauktos. Jei ūsai, iš tikrųjų, nori taikos, tai čia yra vienintele galimybė, kuri niekad nebepasikartos, tai įrodyti.Anglijos vyriausybė sutinkanti, kad Saaro sritis būtų priskirta Prancūzijai, bet pirmiau norinti pasiekti susitarimą dėl kitų , vakarų sričių palikimo Vokietijai. Anglija nenori ir negali amžinai pensionuoti Vokietijai turi būti suteikta galimybė pačiai išsimaitinti. Rusų zonos užsidarymas negali būti ilgiau pakenčiamas. Jei' mūsų zona yra visiems atdara, turi būti ir rusų zona atdara. Daugiau neprivalo rusai mums daryti užmetimų, tuose klausimuose, kurių jie patys gėriau neišsprendžia. Pagaliau ir mes turime teisės matyti kaip jie pas save tvarkosi. ’Baigdamas Bevinas pasisakė už greitą tai- / kos konferencijos sušaukimą iš 21 prieš ašį kovojusios valstybės. Esama paliaubų padėtis gręsia talkai ir negali būti ilgiau tęsiama. Jis norįs dar kartą pamėginti pasiekti susitarimo prieš galutiną sprendimą. Jei visi to paties sieks — nėra neišsprendžiamų problemų. Tačiau jis negalįs garantuoti, kad ateinančiuose pasitarimuose bus pasiektas susitarimas, nors ir viską darysiąs, kad tai įvyktų.
V

Prancūzijos seimas, priimti senos vyriausy
bės atsistatydinimo. ■»

Tuo pačiu metu paaiškės kam bus pavesta 
sudaryti naują vyriausybę.

GEN. ANDERS APIE LENKIJĄ
Londonas. Lenkų korpuso vadas gen. An

ders spaudos atstovams pareiškė, kad nega
lima Lenkijos skaityti l .isvų tautų sąraše.

VENGRIJOJE NEBUS SUSIJUNGIMO
Budapeštas. Vengrijos socialdemokratų ir 

komunistų partijos nutarė nesijungti vienon 
partijon, rasdamos kad laiko ir vietos ap
linkybės šiam susijungimui nėra palankios.

NAUJAS SSSR AMBASADORIUS 
VAŠINGTONE

Vašingtonas. Naujas Sovietų Sąjungos am
basadorius JAV įteikė savo paskyrimo raš
tus prezidentui Trumanui. Savo kalboje jia- 
iškėlė gerų santykių svarbumą tarp JAV ir 
SSSR. . -

Prezidentas Trumanas savo atsakomoje 
kalboje pažymėjo, kad JAV su tokiu pat pri
tarimu prisideda prie šio konstatavimo ir 
gerų santykių palaikymo.
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Darbas ir musu ateitis
kime dėl to ir taip, kati mūsų vaikai galėtųLietuvis, iš prigimties "būdamas darbštus, 

išeivijoj gerokai pasikeitė, jis kaltinamas 
ir svetimųjų ir savųjų, kad jis valgo, miega 
ir nieko nedirba. Mūsų bendradarbis K. 
Steponis bandė psichologiškai įrodyti, kodėl 
jis nedirba: o gi todėl, tad jis nemato darbo 
prasmėš. Yra ir kitų psichologinių priežas
čių: žmogus, viskuo aprūpintas ir į darbą 
neįjungtas, nemato reikalo dirbti. Be to, 
neaiški atėitis taip pat kliudo apsispręsti, ko 
griebtis: ar ruoštis emigracijai, ar laisvam, 
nepriklausomam grįžimui į tėvynę.

Daug tiesos pasako tie, kurie kaltina mus 
nedirbant. Bet taip pat neviską jie ir mato; 
ka mes dirbame. Gal ir darbo supratimas ne 
visų vienodas. Jei ūkininkas ar darbininkas 
mato, kad laikraštininkas rašo straipsnį, tai 
jis laiko nedarbu, tinginiavimu. Netgi mūsų 
inteligentai nelaiko žurnalistinio darbo kaip 
sunkaus darbo, nors aktyvus žurnalistas
dirba ne 8, o 12 ir Į6 valandų^ per dieną. 
Jei pradžios mokyklos ir gimnazijos moky
tojas nenormaliose sąlygose po 5—6 valan
das įsitempus keliom pamainom dirba mo
kykloj ir kita tiek namuose pamokoms be
siruošdamas, tai kai kieno, ypač svetimųjų 
akimis taip pat nedarbas. O ką bekalbėti 
apie smuikininką, baletininką, kurie yra 
tikri dykaduoniai . . . Tuo tarpu tūkstančiai 
mūsų stovyklų gyventojų ką kas pajėgda
mas dirba, mokosi, sielojasi kultūriniu gy
venimu, siekia parvežti savo kraštui dva
sinių vertybių.

Labiausiai kliudo darbui neaiški mūsų 
ateitis. Jei kas pasakytų iš tų, kurie kalba, 
kad mes nieko nedirbame, kad mes po ke
lių mėnesių ar metų grįšime į laisvą Lietu
vą, tai daugelis iš mūsų vietoj švabų jau
čių įsikinkytų ir temptų vežimą. Tačiau, ir 
nežinodami ateities, mes turime ruoštis 
dviem galimybėm ir abiejom lygiai dirbti.

Darbo prasmė ir yra kaip tik Lietuvos 
ateities perspektyvoje. Jei žiaurus likimas 
lemtų, kad mes jos nebematytume, tai dirb- 

sveiki, laimingi ir laisvi grįžti į Lietuvą, 
tokie patys lietuviai, kaip ir .mes. O darbo 
galime susirasti patys visokiausio: ir fizinio 
ir protinio. Juk ūkininkas gali pasimokyti 
naujų dalykų iš svetimųjų ūkininkavimo, iš 
gerų ir iš blogų pavyzdžių ko nors naudingo. 
Amatininkai, verslininkai, prekybininkai taip 
pat gali daug ko išmokti ir realiai dirbti 
savo bedruomenės reikalams. Dar lengviau 
susirasti darbo z kultūrininkams: svetimų 
kalbų mokymąasis, ypač anglų kalbos, savo 
specialybės gilinimas universitetuose, knygų 
rašymas, savo kultūrinių kolektyvų rė
mimas, ieškojimas visur naujų dvasinių ver
tybių, jų dauginimas ir krovimas tautos 
ateičiai yra geriausias šio meto išnaudo
jimas. Teisybė, kad mūsų ateitis pri
klauso nuo mūsų pačių laikysenos. Ir tai 
teisybė, kad ji priklausys nuo to, kiek mes

Komunistu neišleisti is akiu
Bernas (Reuteris). Šveicarijos ministerių 

kabinetas išleido pranešimą, kuriuo įspėja 
federacijos ir kantonų policiją imtis atsar
gos priemonių nuo galimų pavojų iš kraštu
tinių kairiųjų veiklos. Girdi, nors komin- 
temas ir III internacionalas ir buvę užda
ryti 1943 mt., Šveicarijos komunistų partija 
visą laiką išsaugojusi „užsienines organiza
cijas“. Dabar jie pakeitę taktiką ir kalba 
apie „populiariąją demokratiją“. Ta pati 
taktika pastebima ir tarptautinėje srityje.

Pranešime minima, kad 1943 mt., policija 
Ženevoje susekė galingą slaptą radijo 
siųstuvą, veikusi Tarybų Sąjungos žvalgybos 
tarnybos ir svarbaus kominterno šnipo 
žinioje.

UGNIES BANDYMAS ANGLIJOS 
POLITIKAI !

Londonas. Anglų spauda komentuodama 
Franco režimo klausimą, pažymi, kad tai

Trečiadienis 1946 m. birželio 5 d.
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būsime judrūs, darbštūs, žinosime, ko mes 
norime ir dėl ko mes dirbame. O mūsų no- 
ras yra grįžtį į laisvą. Lietuvą, savųjų žmo
nių demokratiškai, vakarų prasme, tvar
komą. Šiam tikslui mes nesigailėsime pas
kutinių savo jėgų, jas eikvosime, kad ir 
juodžiausiam darbui, žinodami, kad jis atneš 
mums laisvę. K

Mūsų vardui kenkia daugelis tų sugedusių 
dykūnų, kurie ištisomis dienomis prasėdi prie 
stikliuko, kortų, sudarydami įspūdį, kad visi 
lietuviai tinginiai. Bet mes savo laisvame 
krašte ir emigracijoj, Amerikoj, esame įrodę, 
kad lietuvių tauta yra darbšti, patvari ir 
savo darbu pasiekia savo užsibrėžtų tikslų. 
Ir įrodysime, kad šių dienų stovyklų gyve
nimas tėra tik trumpalaikis pokario nenor
malumas. O darbas dėl Lietuvos, dėl mūsų 
vaikų ateities, dėl žmonijos gerovės lietu
vių bus dirbamas su malonumu. Juo ma
loniau, jei tik švystels mūsų laisvės žibu
rėlis. St. Vykintas.

yra ugnies bandymas Anglijos politikai. 
Anglijai reikia aiškiai parodyti, kad šis re
žimas nėra jos remiamas dėl savo interesų 
ir nesudaryti iliuzijų, kad kada nors šis re
žimas galės būti užgirtas. Tačiau taip pat 
tenka atsargiai elgtis, kad nebūtų užkirstas 
kelias tikrosios demokratijos evoliucijai 
Ispanijoje.

IŠ JAV GALIMA SIŲSTI SIUNTINĖLIUS

Naujorkas. Pranešama, kad nuo birželio 
t dienos leista siųsti paketėlius iš JAV j 
amerikiečių zoną Vokietijoje, išskyrus Ber
lyno sritį.

DR. KARL GRUBER LONDONE
Londonas. Austrijos užsienių reikalų mi- 

nisteris Dr. Karl Gruber atvyko į Londoną. 
Ministeris kalbėsis su užsienių reikalų mi- 
nisteriu Bevinu.

„Blusinėti“ ar kritikuoti?
Lietuviams tremtiniams (kaip ir kitiems 

DP) likimas taip lėmė, kad galime gan lais
vai „pasipraktikuoti“ savo bendruosius ūkio, 
kultūros ir politikos reikalus tvarkyti demo
kratiniais pagrindais, kur, žinoma, lemiama 
vaidmenį vaidina propaganda, agitacija ir 
rinkimai. Čia gi vyriausias argumentas yra 
„daugumos“ balsas ir vadinamas „pasitikė
jimas“ ar „nepasitikėjimas“.

Gali būti žinoma įvairių nuomonių ar taip 
gerai ar ne? Gal būt ši sistema gaišina daug 
laiko, sukelia daug nereikalingų kalbų, 
ginčų. Bet gi daugumoje pasaulio valstybių 
vyrauja demokratiniai principai ir dabar vis 
norima ta sistema įgyvendinti ir ten, kur 
jos dar nėra. O svarbiausia yra tas faktas, 
kad mes esame tokiose sąlygose, kad tik de
mokratiniais pradais ir tegalime savo nūdie
ninį gyvenimą tvarkyti. Kitos išeities nėra.

Bet čia atsiranda viena negerovė. Pasi
reiškia perdaug didelis kriticizmas, išsigims- 
tąs į „blusinėjimą“, į kasimąsi po kiekvieno 
komendanto ar komiteto pagrindais, trukdo 
gerus darbus ir atgrasina nuo veikimo. Mat, 
kam gi čia norisi dirbti, aukotis ir už tai, 
kaip padėką, susilaukti apkalbų ir šmeižtų. 

Klausimas labai rimtas ir ramiai svarsty
tinas. Nuo jo teisingo išsprendimo labai žy
miai priklausys ne tik mūsų dabartinio kas
dienio gyvenimo sklandumas ar nesklandu
mas, bet gal nevienas net ir ateities reikalas.

Ar negeriau sudrausti kritikus, blusinėto- 
jus ir visokius gerų darbų duobkasius? Jie 
nieko neveikia, tik kitiems trukdo. Su to
kia nuomone būtų galima ir sutikti, net gi 
ją karštai remti. Bet ar mes turime kokį 
kitę organą, kuris galėtų neabejojamai, vi
siems priimtina forma nustatyti: štai šitas 
tikrai geras, idealus ir pasišventęs veikėjas, 
o ten štai anas dyka’duonis, blusinėtojas ar 
neva kritikas. Teismas gi tokių bendrų da
lykų nesprendžia. O jeigu kas save vadina 
idealiu veikėju, arba kitus blusinėtojais, tai 
tuo pačiu faktinai pirmasis dar nevirsta tuo 
idealiu veikėju, o antrasis tuo blusinėtoju. 
Čia ir atsiranda keblus (dažnai ir „nepro
duktyvus“) klausimas. Ypačiai tas klausimas 
pasunkėja dar todėl, kad išeivijoje iškyla 
nereitai visai nauji ir iki šiol mažai teži
noti veikėjai ir blusinėtojai. O ne paslaptis, 
kad ir senesnieji, kurie Lietuvoje daug kam 
buvo nemažai žinomi — čia gerokai yra 
pasikeitę, įgyją arba daug gerų arba daug 

blogų savybių. Tad kaip gi juos atskirti, 
kaip gi juos įvertinti? Vargu ar čia būtų 
pasiekta gerų rezultatų įgyvendinant be
sąlyginį principą — jei nedirbti, tai ne
kritikuok, nekenk kitam dirbti.

Tai gi atrodo, kad tol, kol mes gyvename 
bendruomenėje, kol visi turime sprendžia
mą balsą, yra neišvengiama turėti kokius 
nors visiems vienodus nuostatus ir jų laiky
tis. Taip pat yra neišvengiama kritika ar 
net blusinėjimasis. O tam, kad nebūtų 
šmeižtų ar nepagrįstų apkalbinėjimų, yra 
neišvengiamas nešališkas ir skubus teismas. 
Kol mes nepraeisime tos pradinio kriticiz
mo ir blusinėjimosi stadijos, tol mes ne
būsime subrendę demokratiškiems princi
pams.

Tad atrodo nereikėtų drausti nei kritikos 
(ar ji „sveika“ ar „nesveika" — teismo da
lykas), nei blusinėjimosi. Nereikėtų bijoti 
nei kitus traukti į teismą nei pačiam jame 
atsistoti. Priešingai: tegu stovyklų gyve
nimas į>us mums demokratinės santvarkos 
praktiška pradžios mokykla. Kas išlaikys 
jos egzaminus, tas bus tinkamas ir į 
aukštesnes mokyklas.

Kazys Vertikas.
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Gediminas Galvanauskas

Žmonės be tėvynės
Antrojo pasaulinio karo aukosKai pirmasis visuotinis karas baigėsi, daugelio ausis palietė garsas, kad, milijonai rusų pasiliko svetur. Daugelis j u svetur pritapo, kai kurie pasiliko nansenistais, kuriems tėvynę pakeitė platusis pasaulis.Praslinkusi karo audra paliko daugiau nelaimių ir skriaudų, kurių naštą pasaulis jaučia. Dešimtimis tautų pavergta, už geležinės užtvaros girdisi skriaudžiamųjų tautų liūdnas dejavimas, girdisi pagalbos šaukiantis balsas, kurio nenori užgirsti didžiaisiais šūkiais apsišarvavęs pasaulis. Teisingumas ir taika įkūnytos kažkurioje pilyje, kaip pasakos karalaitė, kuriai pažadinti reikia drąsuolio ir stipruolio. O tuo metu, per milijonų tremtinių galvas skrieja didieji įvykiai, kurie pasaulio padangę daro dėr rūstesnę. Milijonai D. P., kažkieno vadinami dangaus paukšteliais, leidžia nykias dienas, mėnesius ir. metus, tarytum jie būtų kažkurios nuobodžios ir tragiškos filmos statistais. Jie be darbo, be tikslo, lyg klaidžioją vaiduokliai, nesavaimingi. — primestinai globojami ir laukią laimingos valandos grįžti tėvynėn, kurios durys dabar užsklęstos. Jų tarpe yra arti 100.000 lietuvių, tos negausios tautos ainių, kurių laukia neišplėšti dirvonai, neužbaigta vaga.Reikia apgailestauti, kad daugelis jų palūžta, nes pavojingiausias gyvenimas be tikslo, užduoties ir pareigos. Dar daugiau jų nerimsta savyje vis klausdami: kas mus laukia? Koks nors realistas prideda: juk mumis amžinai taip nesirūpins. Reikia ko nors griebtis. Ir taip bando kas eiti keliais, o nemažai ir šunkelius pasirenka. Mažai kam ateina galvon mintis, ■ ką mes parvežime savo tėvynei.1945 m. lietuviai dar gyveno baimę prievarta būti grąžinti į Sovietus. Dar š. m. pradžioje „Daily Mail“ rašė: „Daugelis gyventojų, kilusių iš Pabaltijo buvusių valstybių ir rytinės Lenkijos atsisakė grįžti į Sovietus. Tas klausimas sudaro britų politikai sunkiai išsprendžiamą uždavinį“. Tas uždavinys buvo išspręstas JTO Pilnatyje. Sovietų ' siūlymai: uždrausti stovyklose vesti propagandą prieš bet kurį JTO narį; stovyklų vadovybę paskirti iš atitinkamų valstybių savo piliečiams globoti; karo nusikaltėlius bausti pagail atitinkamų valstybių įstatymus ir juos kuo veikiausiai grąžinti j savo kraštus. Sovietų ir jų satelitų nuolatinis siūlymas nutraukti maitinimą tremtiniams sukėlė ne vieną aitrų nuomonių pasikeitimą. Anglosaksai ir toliau remia tremtinius. Amerikiečių spauda ką tik paskelbė žinią, kad pabaltiečiai ir lenkai ir toliau bus UNRRA išlaikomi.Visuotinis lietuvių tremtinių kolonizavimas šiandieną dar neaiškus. Sugniužusi Europa pati negali išsimaitinti. Politinis ir ūkinis gyvenimas visai nenormalus. Nacionalistinės idėjos, imigracijos jstatymdavystė yra slenksčiu, kurį šiandieną vargu pavyks peržengti lietuvių masėms. Užjūrinlal kraštai, j kuriuos sunku patekti dėl transporto kliūčių ir piniginių sąlygų, reikalaujančių turėti minimales sumas į kraštą įvažiuojant, tuo tarpu yra svajonė- Toji 

būklė turi teigiamų pusių, nes dabar sutelkti lietuviai išsisklaidytu plačiame pasaulyje ir nemažai jų dingtų tėvynei. O mes nenorime nei dingti, nei tremtyje gyventi.
Žmogaus globaTarptautine teisė padarė didelę pažangą. Tautų Sąjunga, aprėpusi mažumų globą, ruošėsi įgyvendenti visuose kraštuose žmogaus globos nuostatus. Darbas liko neužbaigtas, nes ji anksčiau savo vietą užleido JTO, negu pradėtą žygį vainikavo. Ženevoje''kurį metą užtrukusios diskusijos atnešė vaisių. Dabartiniu metu ne vien privataus pobūdžio organizacijos imasi to darbo. Vyriausybės įpareigojamos globoti ne vien nukentėjusius nuo fašizmo ar nacionalsocializmo, bet ir kitų sąjūdžių, kurie užgniaužia žmogaus pagrindines teises, net teisę gyventi.Tarptautinės. teisės institutas yra įkūrėju „right of men movement“ — žmogaus teisių sąjūdžio, kuris ypač platų darbo barą varo JAV. 1924, New Yorke, paskelbta „Tarptautinė Žmogaus Teisių Deklaracija“, kuri yra žymiu papildiniu Brian-Kellog pakto, kuris aprėžė karo agresoriaus sąvoką.Šiandieną tarptautinė žmogaus teisių globa yra tikrovė. JTO nuostatu § 1, skirsn. 3, §§ 55 ir 362, skirsnyje 2, aiškiai aptariama žmogaus globa: „visuotinė ir veiksminga žmogaus globa garantuojama socialinės ir ūkinės tarybos“. Si organizacija yra atsakinga už žmogaus globą ir turi imtis visų priemonių, kad toji globa būtų veiksminga.JTO Pilnatis turi teisę įsikišti, kad būtų užtikrintos žmoniškos gyvenimo sąlygos ir net daryti žygių, jei krašto vyriausybė išprievartauja savo piliečius. Reikia apgailestauti, kad iki šio meto tų nuostatų nepritaikė kraštui, kurio piliečiai šaukiasi pagalbos jau 28 metus. Toji totalitarinė valstybė šiandien siekia įsigalėti pasaulyje.UNRRA yra tik vienas veiksnys, kuris rūpinasi ūkine žmogaus globa. Ji ne labdaros, bet tarptautinė milžiniška organizacija, padedanti ne vien patekusiems tremtiniams, bet 800 milijonų žmonių, dabar badaujantiems. D. P. aprūpinimas sudaro tik nežymią problemą, kuri laikui bėgant galės būti išspręsta. Jaunus vyrus, tuo tarpu savanorius, jau talkininkauja. Tolimesnės Įvykių raidos mūsų akys neužmato, todėl nebandykime jai užbėgti už akių. Mažiausia gali padėti anglų spaudos dažnas skatinimas kuo veikiausiai išspręsti tremtinių problemą, ar mūsų pačių nuogastavimas ateitimi. Tas, kuris negali savame kieme" anksčiau vaisių pribrandinti, turi laukti iki juos pribrandins saulės spinduliai. Mūsų tautai laikinai nusyleidusi saulė vėl užtekės.Tėvynės beieškantiemsD. Britanijos, JAV ir Prancūzijos spaudoje užtinkame mums palankius žodžius. S. m. gegužės 11 d. „Combat“ numeryje Em. Monnier' rašo: „Vien Europoje yra 30 milijonų iškeldintųjų, kurie yra totališkojo režimo aukomis. Kiekvienas jų galvoja: „Audra praėjo. Kančios ir liūdesys daugelį lydi,bet kiekvienas turi vėl grįžti į savo I židinį, laimingą ar pažeistą, sveiką ar su-

Ben. Rutkūnas

LIETUVOS ŽIEMAIškaišė žvaigždės stiklo langus, ramu pasalusiuos laukuose. Toli slėny varpelis žvanga ir rykauja ant kraigo kuosa.Per minkštą, baltą ryto sniegą nuskuodžia greitakojė stirna.Rūpintojėlis pakelėje miega, sapnuoja kadugiai prie svirno.Skaistu aplinkui, tyra, šventa — pusnynais bristumei be tako.Tyloj girdėti: snaigės krenta, pro ledą žemės pulsas plaka.Ir šypsos žemė. Rezga sapną, ledinėm lūpom viltį kliedą: jai byra į kasas žibuoklių saujos kvapnios, pavasaris ant pirštų mausto žiedus.
griautą. Tai klaidinga galvosena. Pirmiausia, pekliškas judėjimas dar nėra pasibaigęs. Antinaciškas sąjūdis kasdien vėl sukuria naujus iškeldintus: 2 mil. vokiečių iš sudėtų, 3,5 mil. iš Lenkijos, 0,5 mil. iš Vengrijos. Pridėkite dar kitus: ispanų respublikonus, vokiečius emigrantus, lenkus, svyruojančius grįžti į tėvynę ar svetur pasilikti, pabaltie- čius ir t, t.“„UNRRA, tęsia autorius, ' nepaprastai išskydusi, jos personalas stovyklose apstingąs, žodžiais ji gausi. O kiek jos aukštų pareigūnų atsistatydino, protestuodami dėl nepaprastai blogų sąlygų iškeldintų stovyklose. Bet ten viskas vyksta, lyg UNRRA verstųsi labdara, o šelpiamieji būtų viso pasaulio nepageidajaumi asmenys. Pasakojama, kad ji net griebiasi policinių, priemonių, kad išduotų politinius asmenis reikalaujantiems“.Pastaroji kritika turi pagrindą. Kaikuriose vietovėse ir šiandieną juntamas šlubavimas. Bet kiekvienu atveju aišku, kad be šios organizacijos negalėtume gyventi. Būkime drąsūs tarti tiesos žodį kai kurioms tautoms, o ypač nacizmo prisisunkusiems vokiečiams, kad jie menkiausiai nori suprasti iškeldintų esamą padėtį. Tie iškeldinti, kurie didžiuojasi dėl jų kaltės atsidūrę Vokietijon, šiandiena, jų akimis, yra neišvengiamu blogiu. O tuo atveju iškeldinti be organizuotos pagalbos atsidurtų skurdžiausioje būklėje.Galimas dalykas, kad daug kur iškeldintieji vietos gyventojams sudaro klaikų įspūdį. Kiekvienas iškeldintojo išsišokimas yra sekamas, pranešamas atitinkamoms žinyboms, kad kuo veikiausiai galėtų atsikratyti naštos. Dėl pavienių iškeldintų asmenų išsišokimų turi kentėti ištisi sambūriai ir pažeidžiamas net tautos vardas. Tat pravartu įsidėti, galvon ir kiekvienam lietuviui. Mes laukiame užtekančios saulės — Nepriklausomos lietuvos, bet dažnai. pamirštame, kad demokratinis laikotarpis iš kiekvieno reikalauja kitus gerbti nemažiau už save, o ypač kelti garbę tautos, kuri šiandieną didvyriškai kovoja dėl savo būties. Mes norime būti laisvais, todėl Išmokime laisve naudotis. Garbė ir laimė telydi mūsų tautos ir mūsų žingsnius kartais klaidžiais tremtinio takais, kurie mus vestų į Nepriklausomą tėvynę.
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IS MUSU GYVENIMO
„AUŠRINĖS“ SUKAKTIS

S. m. gegužės mėn. 16 d. SeeJorfo lietu
vių stovyklos choras „Aušrinė“ minėjo savo 
kultūrinio darbo pusmečio sukaktuves. Pa
dainavus keletą dainelių ir giesmę „Marija, 
Marija“, choro dirigentas M. Liuberskis pa
darė trumpą choro darbo apyskaitą. Chore 
šiuo metu yra 71 narys. Repeticijų per visą 
pusmetj padaryta 234, kurias choro daly
viai stropiai lankė. Choras atliko programą 
22 koncertuose, giedojo per 32 šv. Mišias ir 
15 gegužinių pamaldų. Choras koncertavo ne 
tik savoj stovykloj, bet aplankė ir kitur gy
venančius lietuvius. Po dirig. M. Liuberskio 
pranešimo, chorą sveikino kun; J. Adoma
vičius, buv. L. T. B. Komiteto pirmininkas 
Br. Plokštys ir gimnazijos direktorius J. Ve- 
degys. Choro vardu už gražius sveikinimus 
ir linkėjimus padėkojo A. Samusis. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu.

J. Mikalauskas.

JUZĖ AUGAITYTĖ KONCERTUOS 
AMERIKIEČIŲ SRITYJE

Hanau lietuvių stovyklos choro kvietimu, 
Vilniaus operos solistė Juzė Augaitytė, šiuo 
metu gyvenanti anglų srityje, atvyksta kon
certuoti amerikiečių srityje gyvenantiems 
lietuviams. Ji koncertuos kartu su Hanau 
stov. lietuvių choru, diriguojamu Br. Jonušo. 
Solistei akompanuos Valys Dvarionas (prof. 
Balio Dvariono brolis).

gegužės Šventė Pabaltijo 
UNIVERSITETE

Gegužės mėn. 25 ir 26 d. d. Hamburgo Pa
baltijo Universitete vyko visų trijų tautų 
studentų ruoštoji gegužės šventė, per kurią 
kiekviena tautinė grupė pasirodė su savo 
atskira programa. Lietuvių studentų grupė 
šį kartą pasirodė pernelyg kukliai.

Lietuviai kariai Italijoje
Praeitą savaitę Detmolde lankėsi iš Itali

jos atvykęs Jonas Žemaitis, buvo Lietuvos 
bokso meisteris, kuris šiuo metu yra su ki
tais lietuviais anglų kariuomenėje. Jis yra 
specialiame dalinyje (paruoštas kautis ore, 
vandenyje ir žemėje) su „Comandos“ pava
dinimu. Tokių dalinių esą prie kiekvienos 
divizijos po vieną. Jų daliniui vadovauja 
mjr. Gėcevičius (Lietuvoje tarnavo 1-me 
Gusarų Pulkę, vėliau gen. štabe). Šiuo 
metu jie prijungti prie gen. Anderso armi
jos. Už narsumą Žemaitis apdovanotas 
anglų kariniu ordenu, lenkų „Polonia Re- 
stituta“ ordenu ir Karo Pabaigos Ženklu. 
Jis dėvi pilną anglų kario uniformą. Neuž
miršta ir bokso. Jo divizjoje yra škotų 
meisteris, kuris jam daug dayęs. Sakosi 
turėjęs 7 rungtynes su anglais, lenkais ir 
net su negru ir visas laimėjęs.

„Mūsų Žinios“ 46/33, Watenstedt.

NESUSIPRATIMO VEIKSMŲ PASĖKOS

Frankfurtas (UP).-„S. a. S;“ rašo: „Wies- 
badeno karinės valdžios teismas nuteisė du 
ukrainiečius DP dešimčiai metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo už rusų ryšio karininko ir'

Amerikiečiai tvarko medžiaga Berlyno 
dokumentu centre

Berlyne vienoje patalpoje yra surinkta dau
gybė įvarių slaptų dokumentų, kartotekų ir 
vokiečių konspiratyvinės veiklos medžiagos. 
Visa šioji medžiaga, kurią tvarko Jungtinių 
Tautų ekspertai, greitai' suteiks daug nema
lonumų daugeliui buvusių visame pasaulyje 
Hitlerio slaptų agentų. Apie 250 tonų rūpes
tingai išsaugotų dokumentų teikia galimu
mą įsigilinti į kiekvieno buvusio už Vokie
tijos ribų nacionalsocialistų partijos nario 
veiklą, į darbo metodus ir priemones, panau
dotas prieš žmoniją.

Amerikiečių mikrofilmų technikai, kuriems 
: padeda apie 200 vokiečių civilių, darbuojasi, 
fotografuodami visus daiktinius įrodymus, 
kad, kilus visame pasaulyje teismo procesui 
prieš karo nusikaltėlius, šią medžiagą būtų 
galima panaudoti, kaip nacionalsocialistinio 
sąjūdžio dalyvių kaltės įrodymą. Šiame są
raše randasi apie 800 amerikiečių su jų vi
sos slaptos veiklos Jungtinėse Valstybėse 
aprašymu.

Pedantų nacių pundeliais ir dėžėmis sut
varkytieji dokumentai sudaro medžiagą iš 
kurios bus galima išrinkti visus, kad ir ma
žiausius, vokiečių karo nusikaltėlius ir tuo 
būdu sustiprinti Jungtinių Tautų saugumą.

Kai kuriose vietose jau dabar surinktieji 
dokumentai apkaltins tūkstančius, kurie šiuo 
metu dar jaučiasi saugūs nuo sąjungininkų 
paieškojimų.

Dokumentai iki smulkmenų atidengia visus 
koncentracijos stovyklose buvusius žiauru
mus, nežmonišką elgesį su sąjungininkų be
laisviais ir duoda pilną vaizdą vokiečių bru
talumo užimtose valstybėse.

Įrodomoji medžiaga apima 12 Jungtinių 
Tautų valstybių, neišskiriant Angliją, Pran-

jo trijų padėjėjų sumušimą Mainz-Kastelio 
DP stovykloje. Pasak valdininkų,. DP manė, 
kad rusai nori juos prievarta išvežti. Jie 
mėtė bulves ir akmenis, mojavo peiliais ir 
iešmais. 18 DP buvo išteisinti dėl įrodymo 
trūkumo. 1 DP, kurio veiksmai pateisinti 
nesusipratimu, gavo 2-jus metus kalėjimo.

LENKŲ MOKYKLOS VOKIETIJOJE
Lenkų tremtinių bendruomenė turi Vokie

tijoje 978 mokyklas (tame skaičiuje gimna
zijų — 31, licėjų — 22, vid. mokslo kursų — 
22, profesinių kursų — 332), kuriose mokosi 
50.303 moksleiviai ir mokytojauja 3.142 mo
kytojai. Praeitų metų rudenį mokyklų buvo 
daugiau. (Biuletyn Szkolnictwa Polskiego, 
Nr. 5.)

AUKŠTASIS MOKSLAS LENKIJOJE
Šiuo metu Lenkijoje veikia 8 universitetai, 

5 politechnikos, 2 prekybos akademijos, kal
nų akademija, jūros prekybos aukštoji mo
kykla ir 11 kitu rūšių aukštųjų mokyklų. 
Studentų yra 48.277, prieš karą, pagal mažą 
statistikos .metraštį, buvo 48.000. Daugiausia 
studentų turi Krokuvos universitetas — 
10.000,' Varšuvos ir Poznanės po 5.500, Lo- 

I dzėje — 5200. (Biuletyn Szkolflictwa Pols- 
Į kiego, Nr. 5.) < < 

cūziją ir Sovietų Sąjungą. Joje yra sužymėti 
Gestapo agentai ir pranešėjai visuose visuo
menės sluoksniuose.

Berlyno dokumentų centras, taip neoficia
liai vadina šią įstaigą, savo darbą pradėjo 
uoj karui pasibaigus. Šios įstaigos vedėjo 
pulkininko Helm pareiškimu centre yra su
telktas didžiausias karo dokumentų rinkinys.

Iš dokumentų sužinoma net, kokios spal
vos buvo kurio SS pulkininko bobutės ar 
Gestapo tarnautojo gyvenimo draugės akys.

Šioji įstaiga savo ruožtu yra kartu ir kon
trolės instancija tiems asmenims,' kurie pa
sisiūlo dirbti dėdės Šamo okupacinėje tar
nyboje. Visi šiuo reikalu prašymai eina pro 
šią įstaigą.

Daug medžiagos yra sutvarkyta, bet dar 
daugiau laukia peržiūrima. Pulkininkas 
Helm per interviu pasakė, kad ir tuo atveju, 
jei- okupacija užsitęstų dar dešimtį metų. 
Berlyno dokumentų centre dirbantieji parei
gūnai dar ir paskutinę dieną turės pakan
kamai darbo. („Dzimtenes Balss” š/m V—24 
Nr. 24.)

Laiškas poniai Roosevelt
Gyvenančios Švedijoje Pabaltijo tautų mo

terys — tremtinės nesenai pasiuntė poniai 
Eleonorai Roosevelt laišką, pareikšdamos jai 
padėką už jos pasiryžimą užstoti politinius 
pabėgėlius.

Laišką poniai Roosevelt įteikęs estų gene
ralinis konsulas Naujorke Kaiks. Ponia Roo
sevelt- laišką tuojau perskaičiusi ir pažadė
jusi negaištant laišką parašiusioms estų, lat
vių ir lietuvių moterims atsakyti. (Latvju 
Domas š/m V—23 Nr. 21.)

BERLYNAS IRGI RINKS
Berlynas. Santarvininkų kontrolinė Taryba 

pranešė Berlyno bendrajai komendantūrai, 
kur sakoma, kad savivaldybiniai rinkimai 
turi būti pravesti spalio mėnesį.

Memmingeno-Aerodromo lietuvių stovyk
los choro „Viltis“ repeticijų

TVARKARAŠTIS
Pirmadieniais 17—18 vai. sopranai, 18—19 vai. 

tenorai.
Antradieniais 17—18 vai. altai, 18—19 vai 

bosai.
Trečiadieniais 17—19 vai. sopranai ir altai.
Ketvirtadieniais 17^-19 vai. tenorai ir bosai.
Penktadieniais 17—19 vai. bendra choro 

repeticija.
Prašau choristus nustatytomis valandomis 
punktualiai rinktis. Choro Vedėjas.

, LIETUVIUS FILATELISTUS
(pašto ženklu rinkėjus), taip pat ir prade
dančiuosius, prašau tuojau atsiliepti atsiun- 
čiant savo ir pažįstamų filaelistų* adresus. 
Ant. Titenis, (24)Lūbeck, Stelnraderweg 52/1.

07 .- 91 .- 92 „Mintis"
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