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Nori pasidalyti atsakingumu
KOMISIJOSE DALYVAUS VISI KONGRESO NARIAI

Londonas. Rugpiūčio 1 d. popiet Pary- 
i aus taikos konferencija turėjo ketvirtąjį 
pilnaties posėdį. Kalbėjo Olandijos, ir Ju
goslavijos delegacijų primininkai. Olandijos 
pirmininkas pareiškė, jog mažosios valsty
bės žino, kad atsakingumas už taikos išlai
kymą tenka didžiosioms valstybėms, bet 
negali leisti, kad mažosios būtų ignoruoja
mos ir tiesiogiai ar netiesiogiai verčiamos 
priimti tai, su kuo nesutinka. Jugoslavijos 
atstovas pasisakė nesutinkąs su kompromi
siniu ^riesto klausimo sprendimu ir su 
perdaug švelnioms taikos sąlygoms Italijai. 
Pasak jo, kaltininkui galima taikyti švel
numą tik po to, kai jis yra nubaustas. Kon
ferencijos pradžios proga Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius išreiškė viltį, jog 
konferencija baigis prieš rugsėjo 23 d., 
nes atidėti Jungtinių Tautų pilnaties posėd
žio, numatyto tai dienai, toliau nebebūtų 
galima. Tąsyk jis vargiai begalėtų, aplamai 
šiemet Įvykti.

Rikiavimo komisijos posėdyje buvo priimti 
du Molotovo kontrapasiūlymai, būtent; leisti 
iš naujo svarstyti pagrindinių sutarčių 
punktus, kiek jos liečia teritorines taikos 
konferencijos dalyvių pretenzijas ir leisti 
visose komisijose dalyvauji 21 valstybei, jei 
to dalyvavimo pageidaus komisijos, kurios 
ne iš visų dalyvių sudarytos.

NEDUOTI KELIO CHAOSUI
Amerikiečių karinės valdžios Vokietijoje 

pranešimu, Amerika siekė ir sieks Vokietijos 
centralinės valdžios sudarymp ir ūkinės 
Vienybės įgyvendymo, be kurios negali būti 
jokios kalbos apie reparacijų mokėjimą. 
Reikia užbėgti chaosui už akių nors dali
nėmis priemonėmis, nes šis- chaosas turėtų 
toli siekiančių pasekmių ir pasaulio ūkiui

Vengrijos susmukimo priežasčių 
tyrinėjimas nepageidaujamas e

Londonas. JAV ir D. Britanija buvo pa
siūliusios Tarybų s-gai sudaryti 3 valstybių 
bendrą komisiją, kuri ištirtu, kaip atstatyti 
Vengrijos ūkį.

Maskvos radijas paskelbė notą, kuri (tel
kiama Amerikos ambasadoriui Maskvoje 
JAV vyriausybei. Joje sovietai neigia, jog 
nesą kalti prisidėjimu prie Vengrijos ūkio 
sužlugdymo. Todėl ir atstatymas paliktinas 
vienai pačiai Vengrijos yyriausybei.

CHURCHILLIS APGAILESTAUJA JAV 
REZERVUOTUMĄ

Londonas. Žemųjų rūmų debatuose (rug
piūčio 1 d.) opozicijos vadas Churchillis pa-

■ reiškė apgailestaująs, kad JAV nesutinka 
plačiausiu mastu bendradarbiauti su D. Brl-

■ tanlja. Jis tikįs, kad paskutjpls žodis dar 
netartas.

Crippsas gvildeno reikalą kuo veikiausiai 
spręsti Palestinos klausimą, kad būtų iš-1 
vengta pilietinio karo pavojaus. Bendros j

ATTLEE GRĮŽO Į LONDONĄ
Londonas. Britų delegacijos pirmininkas 

Attlee rugpiūčio 1 d. lėktuvu grįžo į Lon
doną kelioms valandoms, kad galėtų daly
vauti paskutiniame kabineto pasėdyje prieš 
parlamento atostogas. Tą pačią dieną va
kare .grįžo Į Paryžių.

Bevino sveikata gerėja.

BYLA UŽ NUSIKALTIMUS VOKIEČIAMS
Rugpiūčio 6 d. anglų zonoje, Oldenburge, 

prasideda pirmasis karo nusikaltimų vokie
čių prieš vokiečius procesas. Tieson trau
kiamas 21 metų amžiaus Willis Wiroldas 
už 100 vokiečių nužudymą koncentracijos 
stovykloje.

JAV Palestinos delegaciia grįžta tartis
1 žydų ir 2 specialios paskirties. Kiekviena 
sritis turi gauti plačias autonomines teises.

Londonas. Prezidentas Trumanas atšaukė 
į Vašingtoną Palestinos komiteto narius 
amerikiečius. Pasak Baltųjų Rūmų duoto 
pareiškimo, Prezidentas, Trumanas norįs dar 
kartą detaliai pergvildenti Palestinos klau
simą.

Iš Vašingtono pranešama, kad kongreso 
nariai žydai griežtai pasisakė prieš federa
cinės santvarkos planą Palestinoje. Ameri
kos nusistatymui įtakos taip pat daro vi
daus politikos veiksniai.

Min. pirmininko pavaduotojas Morrisonas 
pareiškė, kad Palestinos klausimo sprendi
mo siūlymai negali būti įgyvendyti be Ame
rikos paramos. Jei tos paramos nebūtų gau
ta, tai tokiu atveju Britanijos vyriausybė 
turėtų visą klausimą persvarstyti iš naujo.

Derybos tuo tarpu vedamos su arabų ir 
žydų specialistais. Specialistų komisija pa
siūlė Palestiną padalyti į 4 sritis: 1 arabų,

priemonės su Amerika turinčios daugiau 
šansų, kaip vienos Britanijos nepriklausomi 
žygiai.

POTSDAMO SISTEMA — FANTAZIJOS 
KŪRINYS

„Potsdamo sistema yra fantazijos kūrinys. 
Jei nenori susidurti su negandomis, Brita
nija turi laikytis faktų, o ne fantazijos kū
rinių. Potsdame sukurtieji planai niekada 
nebuvo tikrovėje įgyvendyti. Britanijos mo
kesčių mokėtojai sudeda 80 mil. svarų me
tuose, kad pašalintų badą ir ūkinį chaosą. 
Mes esame verčiami visiškai pakeisti visą 
savo politiką. Mums prieš akis stovi prob
lemos: Vokietijos pramonės gamybos bū
vis, Ruhro anglies paskirstymas, priemonės 
ir būdai eksportui padidinti, iš kurio išrink
tais pinigais būtu galima apmokėti valgo
mųjų dalykų ir žaliavų importą“.

—„Daily Uatald“.

GRĮŽO PRAŽUVĖLIAI .y_
Londonas. 2 Amerikos karininkai, vienas 

kapitonas ir leitenantas, kurių buvo 27 die- ' 
nas pasigendama, liepos 31 d. buvo paleisti
sovietų Įstaigų Berlyne. Sugrįžę pareiškė, 
kad jie beveik visą laiką buvę laikomi su
imti sovietų štabe Potsdame.

Teiraujantis sovietų Įstaigos visada atsa
kydavo nieko nežinančios apie ieškomuosius 
karininkus.

Karininkai pareiškė, kad juos suėmė bir
želio 14 d., jiems vykstant į sovietų zoną 
b’uv. Sachsenhauseno ir' Oranienburgo kon
centracijos stovyklų apžiūrėti.

GINKLŲ SANDĖLIS SINAGOGOJE
Londonas. Vykdant ieškojimo akciją, Te- 

lavivo didžiosios sinagogos rūsyje rastas 
ginklų ir vogtų uniformų sandėlis.

Kiekvienai iš jų būtų pavedama admir^- 
stracija, muitų ir mokesčių dalykai.

Moriisonas pareiškė, jog specialistai laiką 
įmanomu dalyku įleisti 100.000 žydų į Pale
stiną ir ateičiai padidinti imigracijos kvotą. 
Tik Palestinai esanti reikalinga finansinė 
parama. Specialistai turi vilties, jog žy
mesnę sumą galėsianti duoti Amerika.

Opozicijos atstovai tą planą pavadino 
kompromisu. Betgi jie sutiko, kad jis esąs 
Palestinoje taikos atstatymo kelrodis.

SIŪLOMA PALESTINĄ PADALINTI 
Į 4 SRITIS

Anglų Žemuose Rūmuose prasidėjo deba
tai Palestinos klausimu. Kalbėtojai pasisakė 
prieš bet kurios grupės protegavimą ir siūlė 
Palestiną padalinti į^keturias sritis, atatin
kamai arabų, žydų, krikščionių ir mohome-
tonų interesams.

APGAILESTAUJA, KAD PER SIAURAI 
TESVARSTE

Londonas. Kontrolės tarybos narius Ber
lyne painformavus apie anglų amerikiečių 
zonų ūkinį suvienijimą, maršalas Sokolovs
kis pareiškė apgailestavimą, kad amerikie
čiai neužsiminė nieko apie Vokietijos poli
tinę vienybę. Maršalas pasakė: Tarybų 
s-ga yra nuomonės, kad Vokietijai reika
linga ūkinė ir politinė vienybė.

Prancūzijos nusistatymas nežinomas. Ge
nerolas Koenigas pranešė, kad negavęs nu
rodymų iš savo vyriausybės.

Amerikiečių atstovas gen. Mc Narneys 
pareiškė savo pasitenkinimą ūkinės vieny
bės sudarymu tarp anglų ir amerikiečių 
zonų. Dėl sovietų priekaištų jis paaiškino, 
kazokinė vienybė ne pašalinanti galimybės 
politinei vienybei sudaryti. Ūkinė vienybė 
esanti tik pradžia ' Vokietijos problemoms 
spręsti, todėl niekas netrukdąs * toliau su- 

' daryti politinę vienybę.
NEBETEIKS RIEBALŲ IR ALYVŲ

Londonas. JAV žemės ūkio ministerija 
praneša, kad nuo rugsėjo 31 d.: sustabdyt 
riebalais ir alyvomis teiktąsias paramaą 
Reguliarus eksportas nebus palleatas.
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Klaipėdos Krašto 
įju klausimu .
ju negali būti lygiai traktuojami su šio 
krašto ateiviais vokiečiais, nors tie pirmieji, 
tiek antrieji formaliai būtų Reicho piliečiai.

Visai kitą kategoriją sudaro dešiniojo 
Nemuno kranto lietuviai — lietuviai klaipė- 
diečia. 1924 ~m. signatarrinių valstybių su
tartimi su Lietuva pati šiauriausioji Ryt
prūsių dalis — Klaipėdos Kraštas buvo 
perduotas Lietuvos suverenumui. Klaipėdos 
Kraštui įsijungus į Lietuvos valstybę, iš 
anapus Nemuno pradėjo eiti įkyri nacional- 
socializmo propaganda. Rytprūsiuose ir 
Klaipėdos Krašte dar prieš antrąjį pasau
linį karą ir šio karo metu naciai labai 
žiauriai persekiojo lietuvius: žinomus vei
kėjus išgabeno į KZ, uždarinėjo lietuvių 
organizacijas, jų turtą konfiskavo ir visa, 
kas tik buvo lietuviška, naikinte naikino. 
Tūkstančius metų buvusius vietovardžius 
naciai pakeitė vokiškais. Be to, Lietuva tu
rėjo perkentėti didžiausią Reicho ūkinį 
spaudimą — visišką Lietuvos gaminių boi
kotą Vokietijoj. Šiuo keliu nacinis Reichas 
stengėsi visiškai perklupdyti Lietuvą, kuri 
ryžtingai gynė savo interesus. Reichas nesi
varžė sprogdinti ir Lietuvos suverenumą 
Klaipėdos Krašte iš vidaus. Ten buvo suor
ganizuotos dvi garsios Sovog.ir CSA orga
nizacijos, kurių žymieji veikėjai už antival
stybinę veiklą ir net žudymus buvo sun
kiomis bausėmis teismo dar 1935 m. 
nubausti. Hitlerio ekspansijai visoje Euro-

Lenkijos egzilinė
Paskutiniame atsišaukime Lenkijos egzi

linė vyriausybė Londone įspėja Lenkijos 
gyventojus dėl eventualios suinteresuotų 
veiksnių provokacijos ir konstatuoja, kad 
Lenkijos Konstitucinė vyriausybę Londone, 
stovinti Lenkijos nepriklausomybės sargy
boje, I nepripažino Yaltos nutarimų, kuriais 
atimta Lenkijai beveik pusė jos teritorijos, 
o apkarpyta valstybė atiduota sovietų įta
kai. Taip pat konstatuojama, kad birželio 
mėn. įvykęs Lenkijoje referendumas yra po
litinis triukas, siekiantis sutvirtinti ir išlai
kyti uzurpuotą valdžią. Toliau atsišaukime 
sakoma: „tokiomis sąlygomis rinkimai, jei
gu jie net įvyktų, nepakeis faktiškosios pa
dėties esmės, kadangi jie bus priklausomi 
nuo politinių tikslų ir pozicijų, kokias 
užims' sovietai rytų Europoje. Kova už lais
vė ir nepriklausomybę nėra užbaigta.

Lenkų tauta nesutiks su vergija, 
bet toliau .kovos už laisvę, nors ta ko
va turėtų ilgiau užtrukti. Tačiau pasikei
tusios sąlygos reikalauja naujų veikimo 
formų. Jos turi būti skirtingos nuo tų būdų, 
kurie buvo vartojami vokiečių okupacijos 
metu. Lenkijos prezidento 1945 m. sausio 
19 d. patvarkymu, o taip vėlesniais vyriau
sybės sprendimais likviduotos karinės or- 
gan’zacijos, kovojusios krašte per visą vo
kiečių okupacijos laikotarpį. Tuo būdu nu
traukta ginkluota kova, kaip neatitinkanti 
pasikeitusiose sąlygose lenkų tautos reikalų.

Vyriausybė kviečia visuomenę nepasiduoti 
provokatorių ir svetimų agentų varomai 
akcijai. Lenktos priešams gali būti reikalo 
iššaukti naminį ir kąrą ir neramumus. Ta-' 
tai leistų jiems kruvinai užslopinti kovą, 
išnaikinti labiausiai pasiaukojusius ir drą
siausius visuomenės elementus, o taip pat 
visiškai pavergti kraštą. Reikia atmesti ska
tinimus j ginkluotą kovą, diversiją, sabotažą 
ir į visus kitus karinius veiksmus, neat-

Mažosios Lietuvos, 
ir ju gyventi

Su Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos Krašto 
gyventojų klausimu dažnai' tenka susidurti 
Karinei Sąjungininkų valdžiai, UNRRA’i, 
taip pat ir mūsų tremtinių organizacijoms 
ir institucijoms. Ligi šiosei pasitaikydavo 
neaiškumų ir nevienodumų tą klausimą 
sprendžiant: vieni vienaip, kiti kitaip ji trak
tuoja. Čia patiekiame straipsnį, kuri reikia 
laikyti visos lietuvių tautos nusistatymu 
šiuo svarbiu klausimu. Visi lietuviai ir 
visos mūsų institucijos turėtų šio nusistaty
mo laikytis ir pagal jų derinti savo veiksmą.

„Iš senų laikų abiejouse Nemuno žemu
pio pusėse gyveno lietuviai ir lietuvių 
giminės šaka — prūsai. Atsikėlus vokiečių 
ordino riterianfs į senųjų prūsų žemę, lie
tuvių tauta per 700 metų patyrė iš jų daug 
nuoskaudų ir vargo. Kelis šimtus metų 
Lietuva buvo nuolątinio karo stovykla. Lie
tuva vokiečių riterių siūlomo krikšto viso
mis jėgomis purtėsi todėl, kad to krikšto 
vardu vyko visiškas gyventojų pavergimas. 
Visas savo prie Vislos pasistatytas pilis 
(Marienburgas, Marienverderis, Gottesver- 
deris, Rittersverderis ir kt.) ordinas sten
gėsi perkelti prie Nemuno, kuris tikrai 
buvo pasidaręs kovų ir kraujo upe, nes jo 
strateginę vertę gerai abi pusės z suprato. 
Vokiečių ordinas jau buvo prasiskverbęs 
iki pat Kauno, bet vis dėl to lietuvių tauta 
didelėmis aukomis energingai atlaikė tą 
agresiją, neleisdama abiems vokiškiems or
dinams (Prūsų ir Livonijos) susijungti į 
■•ieną. Pagaliau Vytautas Didysis, 1410 m. 
sumušęs Prūsų ordiną prie Tannenbergo, 
kuriam laikui sustabdė vokiečių ekspansiją 
į Rytus ir nustatė, kad natūrali vakarinė 
Lietuvos siena yra Baltijos jūra. Tačiau 
vokiečių pasiryžimas veržtis į Rytus visą 
laiką tebebuvo gyvas ir lietuvių — vo
kiečių kova tebesitęsė iki šių laikų. Visą 
laiką lietuvių tauta išlaikė savo aspiracijas 
į vadinamąją Mažąją arba Prūsų Lietuvą, 
kurios dalį sudaro Klaipėdos Kraštas. Ši 
sritis lietuvių buvo apgyventa ir dabar 
gyvenama. Tik XVIII amž., po didžiojo 
maro, į šią sritį dirbtiniu būdu buvo 
atkelta nemaža vokiečių iš Vakarų Vokieti
jos ir prasidėjo platesnė germanizacija.

Prūsų Lietuvą sudaro 13 apskričių: Tilžės- 
Ragainės, Pakalnės, Labguvos, Pilkalnio, 
Vėluvos, Įsručio, Gumbinės, Stalupėnų, Dar
kiemio, Ooldapės 4r kt. Šios sritys aiškiai 
išliko lietuviškos, nežiūrint visų vokiečių 
pastangų ir represijų. Šio krašto etnogra
fija yra grynai lietuviška. ,

Prūsų Lietuva abejose Nemuno žemupio 
purėse sudaro vieną, nedalomą sritį su ca. 
10 000 km2 ir 1070 000 gyventojų. Lietuvių 
gyvenamo ploto ribas čia dar 1882 m. 
nustatė žymusis Karaliaučiaus Universiteto 
baltistas prot. Albertas Bezenbergeris. Ir 
visą laiką tiek Didžiosios Lietuvos lietu
viai, 'tiek Mažos'os Lietuvos lietuviai veikė- 
t'ai bei visi lietuviu, išeiviai Amerikoje ir 
:itose šalyse kėlė Mažosios ir Didžiosios 

Lietuvos sujungimo reikalą. Prisimink'me 
tik Vilniaus Didžiojo Lietuviu Seimo 1905 
m. nutarimus, 1917 m. rugsėjo mėn. 20 d. 
Lietuvių Konferencija, Vilniuje, 1014 m. 
rugsėjo 21—22 d. lietuvių se'mą Čikagoje, 
1914 m. spalio men. lietuvių seimą New 
Yorke,' 1917 m. lapkričio 16—19 d. Vatnvių 
tremtinių manifestą Voroneže, 1917 m. lap
kričio 2—10 d. Lietuvių konferencija Švei
carijoje, Berne, ir tt. Visur buvo re’kalauta 
Lietuvos etnografinių žemių sujungimo. Pa
galiau šie klausimai valstybiniu mastu 
buvo keliami 1919 m. vasario 28 d. Versa
lio taikos konferencijoje.

Visos Prūsų Lietuvos gyventojai lietuviai 
. sudaro tarptautinių požiūriu visai atskirą 

tieturių tautos kategoriją, ir jie jokiu atve- 

poje įsigalėjus, 1939 m. kovo 22 d. Klaipė
dos Kraštas buvo brutaliai jėga atplėštas 
nuo Lietuvos. Šis aktas Lietuvos teisių į 
Klaipėdos krašta nepanaikino, kaip nepa
naikino įvairių tautų ir valstybių teisių į 
savo plotus kitose Europos vietose, kurias 
nacistinė Vokietija buvo užgrobusi. . Taip 
pat šis veiksmas nepanaikino klaipėdiečių 
Lietuvos pilietybės. v

Teisės požiūriu Klaipėdos Krašto gyven
tojų pilietybės reikalai atrodo taip: Versa- - 
lio sutarties 99-ju straipsniu Klaipėdos 
Kraštas su visais gyventojais buvo atskir
tas nuo Vokietijos ir perduotas keturių 
signatarinių valstybių (Anglijos, Italijos, 
Prancūzijos ir laponijos) žiniai. Signata
rinės valstybės 1925 m. gegužės 8 d. su
darė su Lietuvos Respublika sutartį vadi
nama Klaipėdos Konvenciją, kuria Klaipė
dos Kraštas su gyventojais atitinkamomis 
sąlygomis, nustatytomis pirmame Klaipė
dos Konvencijos priede, kuris sudaro inte
gralinę Konvencijos dalį, buvo perleistas 
Lietuvos Respublikai, aiškiai nusakant ir 
Klaipėdos Krašto gyventojų pilietybės sta
tutą. Klaipėdos Krašto nuo 1920 m. sausio 
10 d. gyveną gyventojai, nežiūrint jų tauti
nės kilmės, Lietuvos Respublikai ratifikavus 
Konvenciją, pasidarė Lietuvos Respublikos 
piliečiai, išskyrus tuos, kurie pasinaudojo 
optavimu.

Tuo būdu Klaipėdos Krašto gyventojai, 
išskyrus labai nedidelį skaičių optantų ir 
asmenų, negyvenančių Klaijrėdos Krašte 
Konvencijos nustatytais terminais, jau 1924 
m. yra tapę Lietuvos piliečiais.

(E I)

vyriausybė įspėja
sižvelgiant į tai, iš kur jie ateina ir kokiais 
tikslais pagrįsti. Kova už savarankišką tau
tos būvį už jos kultūrinį veidą, už mora
linį sveikatingumą ir ūkinį pajėgumą šian
dien privalo krašte vykti kitomis, ne ka
riškomis formomis.

Lygiagrečiai su mūsų vedama kova 
vyksta kova tarp totallzmo ir laisvų pasau
lio tautų. Tik laisvės ir teisingumo dėsnių 
laimėjimas gali pasaulį išvesti iš krizės. Tų 
dėsnių laimėjimas bus Lenkijos ir kitų šian
dien pavergtų, tautų laimėjimas. Tėvynė 
ir lenkaį išeivijoje sudaro vieną organinį 
vienetą. Tačiau vienus uždavinius turi išei
vija, o kitus visuomenė tėvynėje, kuri yra 
sovietų valdžios veikimo orbitoje.

Tėvynės uždavinys-ištverti ir nepalaužia
mai ginti tautinio būvio pagrindus, o vyri
ausybės ir visos išeivijos pareiga - vesti 
tarptautinėje plotmėje kovą už Lenkijos 
laisvės ir nepriklausomybės atstatymą"

„Sztandar Rolski“, komentuodamas egzi- 
linės vyriausybės atsišaukima, rašo: „Tai 
svarbūs ir glaudžiai susiję su tikrove • ?- 
džiai. Kas dedasi tėvynėje? Miškai knibžde e 
knibžda Įvairių bandų ir partizanų dalin u, 
kurie iš dalies gyvena grobimu, o iš da
lies . . . aprūpinimu, gaunamu iš užsienio.

Bierutos režimo spaudoje daug kartų ra
šyta, kad miškų bandos yra remiomas gen. 
Anders oro keliu. Tai buvo sąmohinga ir ci
niška melagystė, nes tos niekšingos klastos 
autoriams buvo žinoma, kad antras korpas 
neturi aviacijos ir jokios kitos galimybės 
prisiųsti ginklų tiems ar kitiems, daliniams, 
kovojantiems krašte. Nesiverčia ir niekuo
met nesivertė tuo taip pat jokia kita lenkų 
formacija vakaruose, o vyriausybės primi
nimas, kad 1945 m. pradžioje buvo likviduo
tos visos karinės organizacijos, kurios

(nukelta į 3 p.) -
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Al. F erfiljev * <3) |
Kryalaus pergalė(pabaiga) 'Kartą melsvos mėnesienos naktį pabudo mažasis Jonelis: jo mažą širdelę keistas nerimas draskė. Atidengė akis ir pamatė, kad jo vienintėlls globėjas, senelis, atsikėlė ir tyliais žingsniais vaikšto po trobą. Išsiėmė iš senos dėžės baltus švarius baltinius, apsivilko, apsiavė taisytus bet ypatingais atvejais avimus veltinius batus, apsivilko kailinukus. Šiandie- keistas buvo diedukas .. Jautėsi, jog jis pasiruošęs kažkam ypatingai svarbiam.• opelis norėjo senelį užkalbinti, bet die- d kas jį pats užkalbino:— Atėjo . . ,! Atėjo . . .1O pats tuo tarpu nežemišku žvilgsniu keistai žiūri į viršų, tartum matytų kaž-ką, ko matyti kitiems neleista.'— Kas atėjo, dieduk? Kas?Atėjo Dangaus Galybių Viešpats visoje savo garbės ir galybės šviesybėje ... O tu, bemėliuk, kelk . . . Vos prašvitus apsirenk ir eik. į miestą pas Mitričą . . . Duonos pasiimk, viską ką rasi. Čia jokiu būdu nepasilik. Jau seniau esu kalbėjęs su Mitričų, primindamas, jog kartą ir mano eilė ateis — priglausk mano berniuką. ■— Ir jis prižadėjo. Kristau padėk ir išgelbėk tave. O aš einu. ■Berniukui baisu. Ijet diedukas kalbėjo rain.ai ir aiškiai, paprastais ^žodžiais nusakė gyvybės ir mirties klausimą r Jonelis nerado žodžių ką įr atsakyti. Senelis palaimino ■vaikaitį, pabučiavo jį kakton ir ramus, tyliais žingsniais,' išėjo. Ėjo gi jis pažįstamu taku, kurio dabar iš viso nebuvo matyti, nes storas sniego sluoksnis paslėpė jį nuo paprasto keleivio akių; - tačiau senelis Petras, senais kailinukais apsivilkęs, tą taką puikiai nujautė , ir neklysdamas ėjo: be kirvio, vis galva linguodamas, susimąstęs, Šypsodamasi . .Anksčiau jis eidavo atsargiai, tyliai, bet ne dėl savęs, nes baimės jis nepažinojo, bet dėl savo šventos pareigos. O dabar net džiaugėsi, jeigu kiek garsiau sniegas sučiarškėdavo, šakelė nukrisdavo arba jeigu nuo žemai palinkusios šakos nukris-. (atkelta iš 2 p.) anksčiau kovojo, prieš vokiečius, kompetentingai pažymi, jog tie ar kiti tėvynės miškuose veikiantieji daliniai, jei jie net gauna pagalbą, tai ne iš Lenkijos Konstitucinės vyriausybės, veikiančios egzilinėmis teisėmis. Reikia manyti, kad tos pagalbos tiekėjai yra svetimi agentai ir provokatoriai, prieš kuriuos vyriausybė griežtai įspėja.ai kuo remiasi didžioji reikšmė minėto a-tšaukimo vyriausybės, kuri yra nuomonės, jog „kova už savarankišką tautos būvį, šiandien privalo krašte vykti kitomis, ne kariškomis formomis“.rišku, puikiai suprantame, kad atsakomybė už buvimą ir veikimą miškų bandų krenta ne tik tiems užsienio veiksniams, kurie nori, panaudoti lenkus prieš anglo-saksų ri- valį, kuriuo yra Rusija. Pagrindinė atsakomybė krenta primestam Lenkijai svetimam režimui, prieš kurio terorą žmonės, dažnai iš prievartos, slepiasi miškuose. Taip pat puikiai žinome; kad žymią dalį „miškų armijos“, išmėtytos po Visą kraštą, sudaro rusai dezertyrai, kurie plėšia ir prievartauja, o taip pat, prieš kuriuos Lenkijos ūkininkas turi šventą teisę gintis visomis priemonėmis. Pagaliau dar žinome, kad raudono- 

davo gumulai sniego... Atėjo į savo pamiltąją vietą: jis mėnulio melsvos šviesos nušviestoj miško tuštumoj pastebėjo kapą, bet vėl gi be kryžiaus . . . Nusjšypsojo atlaidžiai kažko lyg ieškodamas: jo veidas nušvitę lyg netikėtu džaugsmu. Tą pačią akimirką iš krūmų, . staiga, išniro ginkluotų žmonių būrys ... ir grubiai nutvėrė nesipriešinantį senelį.— Ak — šitaip! — Ir vis dėlto stebukladaris kartą pakliuvo!Senelis nenustebo, lengvu judėsiu išsilaisvino, palaimino juos, kapą, kryžiaus liekanas, ir atsiklaupė . . .. . . Senelį išvežė apskrities miestan, sušaudė ...Bet keliomis“ dienoms praėjus, kada pro šalį kapo jojo raitelių sargyba, jie jau iš 
Venkime insinuacijų!Mūsų tautiečiai jau buvo pakartotinai įspėti ir prašomi vengti visą, kas mūsų bendruomenei ar jos nariams galėtų pakenkti, sukelti nereikalingų sunkumų ir nemalonumų, bet vis pasigirsta, kad mūsų bendruomenės nariai, mūsų broliai nukenčia dėl įtarinėjimų, dažniausia! nepagrįstų skundų.Toks reiškinys yra smerktinas visais atžvilgiais. Visi geros valios tremtiniai kviečiami į kovą prieš tuos, kurie teikdami skundus ne tik atskiriems asmenims, bet visai bendruomenei ir stovyklų vadovybėmspadaro daug sunkumų, nes toms tenka reikalą aiškinti, įrodinėti, kad skundai yra be pagrindo ar nors iškreipti faktai, kad skundo kėlėjo buvo bloga valia, noras pakenkti kitam tautiečiui.Tokių skundų bendruomenės tarpe neturi būti. Jei kas mano, kad kitas tautietis nėra vertas būti tremtiniu, kad jis yra nusikaltęs ir jo nusikaltimas yra keltinas viešumon, nė vienas tenepamiršta, kad kiekvienoje stovykloje tuihme savo rinktą komitetą ir stovyklos vadovą, dėl kurių sprendimo galima apeliuoti į visuotinį susirinkimą. Jei skundo kėlėjo manymu t1" organai skundo neišprendė teisingai, dar yra tels- sios armijos „išlaisvinimas“ Baltijos kraštų ir rytinių sričių užvarė Į Lenkijos sritį iš įvairių kraštų daug tautybių, kurios, norėdamos apsisaugoti nuo persekiojimo, stumdosi po miškus ir dažnai gyvena iš plėšimų. Ir dar žinome, kad rusai, kurie favorizuoja vakarinėse srityse vokiečius, padrąsino hitleriškas bandas, besiverčiančias plėsimu ir žmogžudystėmis. -*Tačiau reikalas glūdi tame, kad tas chaosas lenkų tautai yra nepageidaujamas ir pavojingas. Kaip ttk Į tai atkreipia dėmėsi atsisaukimas vyriausybes, kuri visuomenei tėvynėje nurodo uždavinį — „ištverti ir nepalaužiamai ginti tautinio būvio pagrindus“. Lenkams išeiviams ji Įsako „vesti kovą už Lenkijos laisvės ir nepriklausomybės atstatymą“ Sis istorinių uždavinių.Ir atsakomybės suskirstymas išreiškia esminius reikalus Ir realias galimybes tautos, kuri, paskutinio karo metu nustojuat kraujo daugiau, negu kiti, turi šiame savo istorijos etape išlyginti nuostolius, Išgydyti žaizdas ir sustiprinti jėgas. J) padarys tatai, nepaisydama svetimų provokatorių ir agentų pašnabzdėsių“>

J. Petrulis.

tolo pastebėjo naują, apgraibom sukaltą, kryžių, ir dar eglėšakiais padabintą.' Ir vėl visi nusipėstino, visai arti priėjo prie kapo, savo akim netikėjo, stebėjosi. Vienas jų ištraukė kardą, užsimojo, . bet ranka suvirpėjo ... ir nusileido. Likę stovėjo tylėdami, kažkur kitur žiūrėdami, lyg gėdydamiesi savo niekšiško darbo. Bet, pagaliau, visi kartu tartum susikalbėję, šoko į balnus — nepalietė kryžiaus.Ir nuo to laiko jis stovi kaip simbolis Gėrio ir Tiesos — ateityje tikrai įvykstapčio atgimimo, — prisikėlimo didelės, bet nelaimingos tautos: daug, daug tautų.Is rusų kalbos žurnalo „Ogni“ Unrra Team 107 Nr. 2.Išvertė: V. M.
mas, kuris tam įsteigtas, kad spręstų mūsų ginčus, baustų nusikaltėlius.Būtina, kad tremtiniai kreipusi į tas įstaigas ir pavestų joms spręsti. Tų įstaigų sprendimas bus tikslus, nes joms yra prieinama reikiama medžiaga, įrodymai. Jei komitetas, susirinkimas ar teismas ras kaltinamąjį kaltą, jis bus nubaustas. Jei jie ras, kad nusikaltimas yra sunkus, jie perduos kaltininką kam reikia ir ten jis ras savo teisėją.Jokiu atveju nepasidarykime savo brolių teisėjais be pavedimo. Nekaltinkime mūsų 

i

rinktų organų šališkumu, jej jie klausimą išsprendė kitaip, negu skundo kėlėjas laukė ii tikėjosi. Mūsų rinkti organai Įsipareigojo mūsų reikalus tinkamai atstovauti. Mes juos rinkome, ir turime jais pasitikėti. Jeijie veiks prieš daugumos valią, jie gali kiekvienu metu būti pakeisti. Tačiau pavieni tremtiniai neturi teisės griauti mus atstovaujančių organų veiklos, veikti priešingai Tremtinių Bendruomenės, statuto dėsniams ir globėjų instrukcijoms. Kas šių dėsnių nesilaikys, veiks prieš daugumos valią Ir bus traukiamas atsakomybėn.Laikykimės šių dėsnių: — Nė vienas tremtinys neskundžia savo ^tautiečio, apeidamasmūsų įstaigas (komitetą ir teismą). — Be atitinkamo įsigaliojusio teismo sprendimo nė vienas tremtinys nesiūlomas šalinti iš stovyklos. -- Neįtarinėkime savo tautiečių lengvabūdiškai, nes už nepagrįstus kaltinimus reikės atsakyti. L.T.B.
„OBJEKTAS VERTAS VARGO“„Le Monde“ pranšė, kad „Manchester Guardian“ reiškia panašią nuomonę Rusijos ir Vokietijos santykių reikalu, kaip Lippman’nas. Pagal ją sovietų srities Berlyne laikraščių ir sovietų kontroliuojamo radijo nagrinėjimas neleidžia abejoti dėl akcijos, turinčios tikslą pritraukti Vokietiją į sovetų įtakos sferą. Jis rašo toliau: „Sovietai dabar skelbiasi visoje Vokietijoje ekonomistais ir politiniais Reicho gelbėtojais nuo reakcionieriškų skaldytojų — vakartį sąjungininkų. Iškėlus švieson reparacijų istoriją, sovietų daromus negailestingus grobimus, vokiečių pramonės sovietų naudai apipl• imus, gal pasirodytų juokingi angim. ir amerikiečiams daromi priekaištai, l. . j jie suriko „Stok“ Vokietijos gamybinės produktijos paraližavimul. Bet ką reiškia maži nesusipratimai, kai objektas vertas vargo.“
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Skaitytoju pasisakymail
Demokratija Į

Gal nieką- taip ilgai ant savo pečių 
nešė įvairių diktatūrų naštų, kaip mes, lie
tuviai. Lietuviui demokratija visų laikų bu
vo lyg koks laimės žiburys kalne, į kurį 
atsimušdavo visi drųsuolių žygiai. Todėl 
šiandienų, kada taip ilgai visų lauktoji de
mokratijos prošvaistė atėjo nors ir su vė- 
sulu, kruvinais ir žmonių lavonais nuklotais 
keliais, nors mus užtiko svetimame krašte, 
toli* nuo savo gimtų namų, bet mes jų suti
kome su išskėstomis rankomis, džiaugsmo 
pilnomis krūtinėmis. Ir visai, nenuostabu, 
nes mums demokratija — tai pirmoji 
kregždė po amžinos žiemos. Miela, artima ir 
labai daug žadanti. Todėl visai normalu, kad 
visose šiandieninėse mūsų stovyklose „de
mokratija“ liko populiariausias žodis. Tik 
labai gaila, kad mes tą brangintiną žodi, vi
sur ir visuomet po daugelį kartų kartodami, 
taip nuvalkiojome, kad jis liko lyg ir ko
kiu pašaipai skirtu objektu, lyg ir kokiu 
linksmam pasijodinėjimui skirtu arkliuku, 
ant kurio jojame visi ir visur, net į susirin
kimų salę, už pirmininkaujančio stalo. Pa
galiau pradėjo ant to demokratijos arkliuko 
jodinėti net ir tie, kurie neturėtų nei ma
žiausios teisės tai daryti. Kai tuo tarpu vi
sose mūsų stovyklose vyksta daug ir įvai
rių „nesklandumų bei nenormalumų“, už 
kurių slepiasi ir visai šlykštūs dalykai, ku
rie toli gražu nei su demokratijos princi
pais, nei su žmogaus sąžine nesuderinami, 
Juk visiems, rodos, galėtų būti aišku, kad 
anksčiau ar vėliau, bet demokratijos princi
pams turėsime nusilenkti. Taigi, ar never
tėtų pradėti jau šiandien. Juk šiandieną, la
biau negu bet kada esame reikalingi vieni 
kitų širdies ir užuovėjos.

J. Mikalauskas.

KLIŪTYS AUSTRIJOS KLAUSIMĄ 
SPRENDŽIANT

Londonas. Britų aukštoji komisija Austri
jos būvio apžvalgoje liepos 31 d. pareiškė: 
2 sunkiausi klausimai, kurie kliudo Austri
jos visiškam suverenumui, esą tremtinių ir 
denacifikacijos klausimai. Britų zonoje klau
simą kelia svarbiausia jugoslavų ir lenkų 
laikymas, kurie nenori grįžti į savo tėvynes.

Bet šiuos asmenis grąžinti prievarta prieš
tarauja britų teisingumo jausmui.

Dėl vokiečių turto Austrijoje reikią, kad 
■ 4 didžiosios okupacinės valstybės tuo klau

simu susitartų. Kol nesą tokio susitarimo, 
nederą, kad viena valstybė veiktų savo 
išmanymu.

JT TREMTINIŲ KOMISUOS SĄMATA
Londonas., JT ūkio tarybos tremtinių ko

misija sudarė sąmatą, kuri siekia 65 mil. 
svarų sterlingų, Atskiri nariai mokėti tu
rės: JAV — 43»/», D. Britanija — 15“/, ir 
Tarybų s-ga 6%. Visumos susirinkimas šią 
sąmatą priimti, galės ne anksčiau kaip spa

li- lio gale. 
> »

SĖD PIRMININKAMS UŽDRAUDĖ 
MITINGUOTI

Londonas. SĖD.. pirmininkams Pieckui ir 
Gmthe vmhl iui uždrausta toliau belankyti 

: britų, zoną ir sakyti kalbas susirinkimuose. 
Britų informatorius pranešė: leidimas at- 

- t šauktas dėl to, kad Tarybų s-gos vyriausy- 
< bė nesilaikiusi susitarimų, padarytų tarp so

vietų ir britų okupacinių įstaigų.

Šeštadienis 1946 m. rugplūčlo 3 ± 
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Spaudos apžvalga
Anglų spaudoje rug, jčio 1 d. daugiau- s._ buvo gvildenamas Palestinos klausi

mas.
Paryžiaus kongresas žinių tarpe užėmė 

žymią vietą, bet vedamųjų nebuvo jam 
skirta.

Siek tiek dėmesio susilaukė ir baltoji 
knyga mitybbs klausimais.

Itin akcentuojamas Morrisono žemuo
siuose rūmuose padarytas konstatavimas, 
kad plano vykdymas Palestinos klausime 
priklauso nuo JAV bendradarbiavimo. 
Laikraščiai rimtą dėmesį kreipia į faktą, 
kad prezidentas Trumanas atšaukė į Va
šingtoną Aųiėrikos specialistus, kurie lig 
šiol buvo Londone. Tatai laikoma netikėta 
staigmena. Buvę tikėtasi, kad planą pas
kelbiant teritanijos vyriausybei Trumanas 
duosiąs ir savo sutikimą. Kaip pranešama, 
Trumanas norįs pirma išgirsti žinovų ko-

LAISVtS LYGOS MEMORANDUMAS
Tokio pavadinimo memorandumą UNO 

delegatams New Yorke įteikė Britų Euro
pos Laisvės Lyga (British League for Eu
ropean Freedom). Memorandume yra sa
koma: .Apgailestaudami, kad prie senųjų 
problemų kurias jus turite išspręsti, jun
giame naują. Mums atrodo, kad mes iš
duodame tuos principus, dėl kurių pradė
jome karą, mes esame nelojalūs tiems, ku
rie šiame kare kovojo ir dėl jo skaudžiai 
nukentėjo, Todėl mes kreipiame jūsų dė
mesį į Rytų Europos būklę. Rytų Europą 
sudaro: Suomija, Baltijos Valstybės, Len
kija, Čekoslovakija, Austrija, Vengrija, Ru
munija, Jugoslavija, Bulgarija ir Albanija. 
Baltijos valstybes Sovietų sąjunga aneksa
vo; keturios valstybės — Suomija, Lenki
ja, Čekoslovakija ir Rumunija buvo pri
verstos atsisakyti nuo savo teritorijų. Vi
siems minėtiems kraštams yra primesta 
komunistų bei pseudokomunistinės val
džios bei sovietų kontrolė, todėl šios val
stybės yra visai arba dalinai netekusios 
savo nepriklausomybės. Šios valstybės tu
rėjo pereiti prie naujos katastrofiškos ūki
nes santvarkos, jose viešpatauja teroras, 
raudonosios armijos remiamas“.

Toliau memorandume pažymima, kad 
minėtosios Valstybės sudaro «7s .Europos 
teritorijos, (neįskaitant Sovietijos), kad tų 
kraštų gyventojų skaičius siekia 120 mili
jonų, kad šis klausimas esąs svarbesnis už 
Vokietijos problemą. Apibūdindami Len
kijos ir Jugoslavijos būklę, memorandu
mo autoriai sustoja prie Baltijos valsty
bių problemos ir sako: „Didžiausio dėme
sio vertos Baltijos valstybės. Dabar aiškiai 
nustatyta, kad iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos daug gyventojų išvežta į Sibirą bei 
Azijos Rusiją priverstiniems darbams.“

Memorandumas baigiamas keturiomis 
Roosevelto pažadėtomis laisvėmis, kartu 
nurodant, kad šiuose Rytų Europos kraš
tuose tos laisvės neegzistuoja. Toliau šiuo 
reikalu sakoma: „Turint galvoje esamą 
Rytų Europoje būklę, mes kreipiamės į 
Jungtinių Tautų atstovus, susirinkusius 
pirmajam posėdžiui, ir prašome dėti visas 
pastangas,; kad Atlanto Chartos principai 
būtų taikomi visoms mūsų ■ memorandume 
suminėtoms tautoms."

misijos nuomonę. Spaudoje planas sutin
kamas nei entuziastingai, nei atmetama..

„Times“ rašo: Žemuosiuose rūmuose pla
nas buvo sutiktas pasiskirsčiusiomis nuo
monėmis, bet ne nepalankiai. Jis teikia 
žydams ir arabams žymių patogumų ir tu
rėtų būti rimčiausiai svarstomas. Jis abiem 
bendruomenėms suteikia veiksmingą auto
nomiją ir tikrą pažangą, nebijant, kad vie
na bendruomenė dominuotų antraįf Jei 
separatizmas būtų per didelis, planas įga
lina atsidalyti į visiškai nepriklausorr.« 
valstybes. Planas sudaro, išėjimą iš akli- 
gatvės, į kurią Palestinos klausimas buvo 
patekęs.

„Daily Telegraph" pareiškia: Pagaliau 
turime aiškią britanijos politiką Palestinos 
klausimu. Plano formulavimo delsimas 
buvo kaina, kuria reikėjo sumokėti už 
tarptautinio bendradarbiavimo pasiekimą. 
Jei šis bendradarbiavimas yra tikrai lai
duotas, tai delsimas bus vis dėlto,apsi
mokėjęs.

„Yorkshir Post“: Būtų nesąmonė kalbėti 
apie kokį Palestinos planą, neatsižvelgiant 
į žydų imigraciją. Visas planas žlugtų, jei 
nebūtų susitarimų nustatyta nuo Palesti
noje prieglobsčio ieškančių žydų nuimti 
nacių smurto viešpatavimo spaudimą, ku
ris slegia persekiotus žydus. Reikėtų 
zaciją, kurioje dalyvautų JT nariai, kad 
steigti ištremtų asmenų reikalams organi- 
priimtų tam tikrą šių asmępų skaičių. M.s 
tikime šį siūlymą veikia įkūnyti. Šitą da
lyką pasaulis yra skolingas nelaimingoms 
nacių persekiojimo aukoms. Praverstų tam 
tikrą reparacijų sumos dalį skirti šiam 
tikslui, tai būtų lyg tam tikra atiteisiamoji 
teisybė, 
lūs.

IŠGAUDĖ „FILATELISTUS“
Muenchenas. Amerikiečių karinė policija 

šiomis dienomis pravedė „valymo“ akciją 
prieš pašto ženklų spekuliantus. Pas kaiku- 
riuos jų buvo rasta dėžės su neštampuotais 
svetimų kraštų ženklais. Konfiskuoti ženk
lai turi ne mažesnę kaip 50 mil. markių 
vertę. Kadangi šie ženklai buvo pardavinė
jami maždaug 20 kartų krangesne kaina, 
negu jie iš tiesų yra verti, tai iš juodosios 
rinkos apyvartos išnyko „prekių" už maž
daug 1.000.000.000 markių. Spekuliacija pašto 
ženklais palaikė susiorganizavę „specai“ if 
vyko, daugiausia, austrų, čekų, prancūzų ir 
šveicarų pašto ženklais. Jeigu kurių nors, 
pavyzdžiui austrų pašto ženklų rinkoje at
sirasdavo perdaug, tai spekuliantai paleis
davo pamainai šveicarų ar čekų pašto ženk-
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