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Kongrese tebeina ruoša kongresui
NESĖKMINGI DEBATAI DEL PROCEDŪROS

Paryžius. Ketvirtame darbų rikiavimo 
komisijos posėdyje (rugpjūčio 2 d.) Lenki
jos delegatas pareiškė, kad Lenkija nebu
vusi paskelbusi karo Vengrijai, bet vis 
dėlto buvusi karo būvyje su ja. Vengrijos 
kariuomenė buvusi užėmusi dideles Len
ki'os sritis.

Dėl procedūros nutarta, kad taikos su
tarčių komisijoje esančios valstybės galin
čios visos pareikšti savo nuomones, bet 
teisę balsuoti teturinčios tik tos, kurias 
buvo atitinkamai valstybei paskelbusios 
karą. Darbų rikiavimo komisijos pirminin
kas, užsienio reikalų ministeris Spaakas, 
pabrėžė šių debatų reikšmingumą. Gera 
darbotvarkė esanti lemiama kongreso pa
sisekimui. Jis tikįs, kad darbų rikiavimo 
komisija jai skirtus uždavinius spręsianti
per 3 ar 4 dienas.

Dėl balsavimo procedūros Naujosios Ze- 
la.idijos atstovas pateikė papildomą siūly
mą balsuoti paprasta balsų dauguma. Kva
lifikuotos daugumos (’/>) priešininkai pa
reiškė, kad anuo planu didžiosios valsty
bės ketinančios užmesti kongresui savo 
sprendimus.

Pilnaties posėdyje (rugpiūčio 2" d.) pir
mas kalbėjo Čekoslovakijos užsinių reika
lų ministeris Janas Massarykas. Vertinda
mas užsienių reikalų ministerių konferen
cijos projektus, jis paminėjo, jog jų rezul
tatai esą ilgų ir sunkių pasitarimų vaisius. 
Jis atkreipė kongreso dėmesį į tai, jog ma
žumų'klausimo reguliavimas čekų tautos 
būtų nepalankiai sutiktas. Ji pakankamai

Pofsdamo sutarties metinės
Londonas. Potsdamo sutarties metinių rūg

pienio 2 d. proga Amerikos generalinio gu
bernatoriaus pavaduotojas Ciayis pareiškė: 
aš tikiu, kad Potsdamo planas, prieš metus 
sudarytas .tarp D. Britanijos, Amerikos ir 
Tarybų s-gos, sukurti ūkiškai vieningą Vokie- 
tiją po kiek laiko bus įkūnytas. Jis pasakė: 
ners ir yra priešybių, bet galima tikėtis, kad 
su kantrybe ir savitarpio susipratimu bus 
galima sukurti 4 valstybių vyriausybę. Pa
našaus sunkumo klausimų išspręsta jau pir
miau. Iš vieno Amerikos karinės valdžios 
paskelbto pranešimo matyti, kad britų ir 
amerikiečiu zonos numato ūkinę vienybę. 
Neįmonoma standartiškai skirstyti maisto 
dalykų, jeigu karinės valdžios pačios turėtų 
apmokėti dide’ « jų įvežimo pozicijas. Fa
brikų negalima paleisti į darbą, nes jie yra 
atskirti nuo žaliavų šaltinių, šį' klausimą 
sprendžiant turėtų būti įsteigtos bent 6 vo
kiečių centrinės vadybos: užsienio prekybos, 
pramones, maitinimo, žemės ūkio žinių tar
nybos ir susisiekimo. O šiaip nebus galima 
gauti reparacijų. Be to nebus ima'—ta ir vo
kiečių ūkio lygmens pakeiti ateičiai. 

prisikentėjusi nuo nesusipratimų kiršinto
jų ir dabar nenorinti, kad istorija pradėtų 
kartotis iš naujo. Savo krašte ji pasiryžusi 
mažumų klasimą išspręsti rdfiikaliai, kad 
ir klausimo nebūtų apie tą klausimą.

Kanados delegatas min. pirmininkas 
Meckezies Kingas pasiūlė 4 užsienių rei
kalų ministeriams sustikti pasitarti paties 
kongreso metu. Susitikime turėtų būti na
grinėjami taikos sutarčių projektų pakei
timai, kol jie dar nepateikti balsuoti, tokiu 
būdu tereikėtų mažiau balsavimų. Būtų 
pražūtinga, jei tikruosius taikos kongreso 
klausimus į užnugarį nustumtų tikrovės 
neatitinkama didžiųjų ir mažųjų valstybių 
ministerių priešybė. Taikos sutartis spren
džiant reikią atsižvelgti ne į atskiros tautos

D. Britanija atsisakys nuo Palestinos mandato
Londonas. Žemųjų rūmų debatuose (rug

piūčio 1 d.) valstybės ministeris Crippsas 
pareiškė, kad JAV lig šio 1 nesiryžusios vi
siškai bendradarbiauti su D. Britanija. Jei 
JAV nenori su mumis bendrai nešti atsakin
gumo, tai Britanijos vyriausybė turėtų pas
kelbti savo apsisprendimą, jog Palestinos 
mandatą perleidžia JAV Valstybėms. Britų 
kariuomenė tada turėtų per tam tikrą nusta
tytą laiką pasitraukti iš Palestinos. Per ket
virtį amžiaus D. Britanija, stengusis vyk
dyti nemalonų, vargingą ir įkyrų uždavinį. 
Jai nebesą renkalo nešti visą sionistinių 
problemų naštą, kai kiti kraštai, patys ne

BRITANIJOS POLITIKA AUSTRIJOJE
Londonas. Valst. ministeris Noelis Bakeris 

padarė Žemuosiuose rūmuose pareiškimą 
apie Britanijos politiką Austrijos atžvilgiu. 
Jis paminėjo 1943 m. Ma-..vos susitarimą, 
kuriuo D. Britanija, JAV ir Tarybų s-ga pa
reiškė norą matyti Austriją nepriklausomą. 
Remdamasi šio susitarimo dvasiai Britanijos 
vyriausybė jau seniai stengusis sudaryti su
tartį su Austrija, kad būtų baigta krašto 
okupacija, vyriausybė taip pat stengiantis! 
sušvelninti žalinga į zonas padalinimo pa
sekmes. Britanijos vyriausybė atmetanti kiek
vieną veiksmą, kuris galėtų padidinti j zonas 
padalinimo pasekmes, o dar labiau, jei tokie 
veiksmai gali neigiamai paveikti Austrijos 
vidaus ar užsienio reikalus,

MAISTO PERSPEKTYVOS NE ROŽINES
Londonas. Tarptautinės maisto įstaigos va

dovas Vašingtone pareiškė: m isto produktų 
stiglius truks dar gerokai už 1946 metų. Pas
kutinėj! pran'-'mai anie krizės trukmę buvo 

| nepateisinami, pareiškė jis.

įnašą nugalėjimui, bet į klausimą, kas tei
singa ir pakeliama.

Darbų tvarkos rikiavimo komisijos posė
dyje dar buvo svarstomas užsienių reikalų 
ministerių konferencijoje priimtas nuosta
tas, kad taikos kongresui pirminninkauja 
didžiųjų valstybių atstovai paeiliui. Is ma
žųjų valstybių pusės pareikšta baimės, kad 
didžiosios valstybės galinčios tuo būdu da
ryti per didelės įtakos. Naujosios Zelandi
jos delegatas pasiūlė pirmininkauti pavesti 
Prancūzijos min. pirmininkui ir užsienių 
reikalų ministeriui Bidault, kaip šeiminin
kui. Britanijos delegatas pasiūlė Bidault 
pirmininku rinkti ne dėl to, kad jis esąs 
šeimininkas, bet vien dėl jo ašmenių 
ypatumų — kad jis esąs pulkus pirminin
kas. Molotovas labai griežtai pasisakė prieš 
šį projektą. Jis primygtinai reikalavo, kad 
būtų laikomasi tvarkos, kuri sutarta užsie
nių reikalų konferencijoje, ir kad būtų 
balsuojama 2/s daugumą.

būdami užkabinami, kritikuoja britų politi
kos trūkumus.

Crippsas pareiškė, jog tikrai tikimasi, kad 
Amerika bendradarbiaus, nes be jos pagal
bos Britanija negali pakelti visos finan
sinės naštos. Palestinos sklausimo sureguli
avimas negali būti nuvilkintas dėl JT spren
dimo. Jį reikia spręsti nepaprastai skubotai. 
Britanijos vyriausybė esą i tvirtai pasiry
žusi, kad Palestinos klausimas nebūtų iš- 
pręstas teroro ir smurto veiksmais.

ATLEIDŽIA 20.000 BELAISVIŲ
Londonas. Britų karinė valdžia praneša, 

kad atleidžiama 20.000 antifašistinio nusis-
tatymo belaisvių grįžti namo. Tuo norima 
padėti pašalinti darbo jėgos trūkumą Vo
kietijos pramonėje ir administracijoje. Praė
jus savaitei po grįžimo, vietinės darbo įstai
gos paskirs jiems darbą. Di Britanijos užs. 
reikalų ministerijos pažymėjimą turintiems 
nebereikės politinio patikrinimo prieš gau
nant atnybą.

SOVIETAI NORI PANAIKINTI AUSTRI
JOS SUVALSTYBINIMUS

Viena. Vienoje rugpiūčio 2 d. buvo susi
rinkusi sąjungininkų kontrolės taryba Au
strijai gvildenti sovietų vyriausybės reika
lavimo panaikinti neseniai Austrijos vyriau
sybės įvykdytus pramonės suvalstybinimus. 
Naujojo įstatymo paliestosios, įmonės yra iš 
dalies sovietų pretenzijų objektas. Kontro
lės taryboje šį kartą dar nesusitarta.

VLASOVUI MIRTIES BAUSME 
ĮVYKDYTA

Maskva. Generolui Vlasovui, kuris 1943 
buvo suorganizavęs rusų legioną, kuris ko
vojo vokiečių pusėje, įvykdyta mirties baus
mė dėl krašto išdavimo. Taip pat mirtimi nu
bausta ir 11 jo bendradarbių.
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Prancūzijos padangėje
(Laiškas iš

PAKLYDUS TARP MORALĘ

Jau baigiasi antri metai, kai visa Prancū
zijos spauda ir . visi „viešosos nuomonės", 
atstovai be pertrūkio kalba apie pokarinius 
prancūzų sunkumus-materialinius ir dvasi
nius. Ir tikrai tų sunkumų yra daug, ir jie 
dar ne visi rodo tendencijos mažėti... Kar
tais gali užtikti net alarmuojančių straipsnių, 
ir kai giliau įžvelgi į pačių prancūzų rūpes
nius, į jų įvairių diskusijų objektus ir pla
nus, tai didelį nuošimtį ten randi to, kas va
dinasi „moraliniu klausimu". Nenoroms su
sidarai įspūdį, kad Prancūzija yra pasida
riusi mokykla, kurioje „klasės auklėjimas" 
Užima visą programą....... Nevok, būk man-
dangus, paklusnus, darštus, drausmingas ir 
solidarus — štai kasdieniniai obalsiai, skirti 
visoms profesijoms, visiems luomams ir vi
sokio amžiaus žmonėms. Ir nebežinai, ar tais 
moraliniais vaistais norima gydyti įsisenė
jusią ligą, kurHuri baigtis mirtimi, ar tik 
mažutę epizodinę slogą.... į kurią nevertą 
net dėmesio kreipti. Kai mes nesenai viena 
proga paklausėme tūlą prancūzą, kam tiek 
daug pamokslaujama šiuo metu Prancūzijoje, 
jis atvirai pareiškė: „Mat, visa Prancūzija 
per ketverius okupacinius metus nuolatos 
jautėsi važiuojanti traukinyje, kurs gali būti 
kiekvieną valandą išsprogdintas. To jausmo 
didelė dalis dar ir šiandien nėra išnykusi, jr 
tai mus visus daro nervingus, išsiblaškiusius 
ir verčia gyventi provizoriumais.“

Pąryžiauš)

Ir tikrai — visoje Prancūzijoje jauti nervin
gumą ir nenusistovėjimą. Nuo pat pimos išsi- 
laisvinimo/tiksliau: išlaisvinimo/dienos pra
sidėjęs savitarpinis kaltinimas dar ir šian
dien nėra išnykęs. Prancūzija vis negalį su
virškinti 1940 metų tragedijos ir niekaip ne
gali suprasti, kodėl ją" turėjo tokia tragedija 
ištikti. Partijos kaltina viena kitą; tauta kal
tins' vadus; vadai kaltina režimą — ir taip 
susidaro neužbaigiamas ratas skundų, prie
kaištų, pasmerkimų ir diskusijų. Jau antri 
metai, kai^visi teismai užimti procesais vy- 
šistų, vokiečių bendradarbių, tarnų ir tar
naičių ... Kairioji spauda ir kairiosios par
tijos vis šaukia, kad tie procesai yra per 
lėti, per dąug form v s ir per daug kompli
kuoti .. „kad bausmės yra per švelnios ir 
kad per daug žiūrima įstatymų raidės. Deši
nieji aiškinasi, kad teisingumas, o ne parti
nės ambicijos ir ne politiniai tikslai turi aps
pręsti teismų darbą. Ir dauguma prancūzų 
tautos palaiko dešiniųjų nuomonę ir ,net eina 
dar toliau, manydama, kad 8O°/o tų visų 
krašto „išvalymo procesų" senai jau , turėjo 
būti padėti archyvam Surasi labai daug pran
cūzų, kurie tau atvirai pasakys, kad jiems 
gėda tais klausimais kalbėtis su užsienie
čiu... Girdi, tie visi kaltinimai ir visos tos 
bausmės už bendrabarbiavimus su priešu yra 
kažkokios piktos rankos valia. Tai esanti su
moderninta giljotina, užsilikusi iš revoliucijos 
laikų-iš 1789 metų. Tai politinių atsiskaity
mų ir labai žemų asmeninių revanšų žaidi-

mas... Pašalaičiui stebint ir analizuojant tą 
reikalą, negalima tureit įspūdžio, kad tas - 
žaidimas tikrai būtų reikalingas Prancūzijos

Tautu Teisiu
c
Apsaugos Lyga

Paryžiuje suorganizuota „Tautų Teisių 
Apsaugos Lyga“. Si organizacija, kuri 
siekia, kad tautos naudotųsi tomis pačiomis 
laisvės teisėmis, kaip asmuo, į savo vyriau
siąją vadovybę pakvietė daug žinomų kul- 
tūrinišme ir politiniame pasaulyje asmeny
bių. Garbės pirmininku išrinktas prof. 
Bracke Desiousseaux — vienas žymiausių 
prancūzų socializmo dvasios vadų, o pir
mininku .— žinomas žurnalistas — redakto
rius Jean Texcier, vienas prancūzų laisvės 
judėjimo vadų.

Pirmaisiais organizacijos nariais įsirašė 
daug žinomų prancūzų politikos, mokslo, li
teratūros, meno ir darbo gyvenime asmenų.

Naujoji organizacija paskelbė savo pro
graminę deklaraciją, kurioje sakoma: „1919 
m. taikos sutartys buvo paremtos kilniu dės
niu, pagal kurį visoms tautoms pripažinta 
apsisprendimo teisė. Tautų S-gos paktas su
formavo dar vieną dėsnį, nustatydamas, kad 
tautos, kurios nori prie to pakto prisidėti, 
privalo valdytis pagal išreikštą laisvai tau
tos valią. ’

Taip vienęrių metų bėgyje didžiosios 1848 
metų idėjos,, kurioms tiek žmonių pasiš- 

' Ventė, pasiekė triumfo tarptautiniame gy
venime ir . užėmė vietą Senų dėsnių, pagal 
kukiuos didgvalstybės rėmė savo bendra
darbiavimą lygsvara ir neapykanta kitoms 
tautoms, o kurie dominavo Vienos kongrese-

Atrodė, kad tas 1919 m. demokratijos pa
siektas laimėjimas įleis giliai šaknis At
lanto charta, pasirašyta Roozvelto ir Chūr- 
chillio, yra pilnai tų idėjų įkvėpta.

Tačiau tarptautinė demokratija tapo viena 
„karo aukų“. Šiandien jau nėra tų ap-

sisprendimo teisės dėsnių. Ištisos valstybės 
išnyko iš pasaulio žemėlapio. O kito valsty
bės, net iš sąjungininkų tarpo, pergyveno 
teritortjalinę amputaciją be išklausymo 
suinteresuotas valstybės nuomonės.

Tam tikruose kraštuose nepripažįstama 
tautoms teisės valdytis pagal savo valią.

Praėjo 50 metų, kai po aiškaus žmogaus 
asmens teisės į teisingumą sulaužymo iškilo 
„žmogaus teisių apsaugos lyga“. Jos tikštas 
— apsauga neginčijamų asmens teisių ten, 
kur jos laužomos. Si lyga nedisponavo jo
kia efektyvia jėga. Tačiau ji galėjo daug 
padaryti, kadangi sudarė viešpsios opinijos 
balsą, kadangi smerkė, neteisingumą, užuot 
ieškojus jam politinio pateisinimo.

„Tautų Teisių Apsaugos Lyga“ turi tokį 
patį tikslą: Ji ves kovą už tautų laisvę giliu 
įsitikinimu, kad tuo pačiu ji kovoja už žmo
gaus asmens' laisvę“.

Deklaracijos pabaigoje pažymima, kad 
žmogus negali būti laisvas, jei nėra laisva 
jo tėvynė.

Naujai įsteigta organizacija jau buvo su
šaukusi Paryžiuje didelį anglų ir prancūzų 
susirinkimą, kuriame apsvarstyta eilė klaup
simų. Susirinkimui vadovavo Lygos garbės 
pirmininkas Bracke-Desiorousseaux. Susi
rinkime kalbas pasakė kunigaikštienė d’At- 
hol — pirmininkė anglų suorganizuotas 
„Laisvos Europos Lygos“, Elma Dangerfield 
— direktorė „White House News", Richard 
Stockes — darbo partijos narys ir parla
mento atstovas, Piere Bourdan — Prancū
zijos konstituantos narys.

J. Petrulis

idealui. Bet kai pamąstai, jog Prancūzijos pa
dėtis perėjo eilę nenormalių etapų, jog ji 
pergyveno „karą be kraujo", tai tada leng
viau supranti, kad jai rekėjo apmokėti nema
žomis aukomis paliaubinius metus ir kad rei
kia „atpirkimo ožių“ visuotinai ir, galima sa
kyti, visų papildytai nuodėmei. Tai yra aukos 
už visos Prancūzijos nuodėmės. Jos absor
buoja visus tuos nusikaltimus, kurie iššaukė 
‘40 metų nelaimes. Jos, lyg tas biblinis ožys, 
nešasi į dykumas visas klaidas ir tuo būdų 
apvalo Prancūziją prieš pasaulį.

Bet ir patys prancūzai su savo lakiu protu 
neslepia, kad tas „ožių siuntimas į dykumas" 
dažnai prilygsta dar vienai naujai klaidai. 
Tad ir lengva suprasti, kad prieš kelias die
nas Steigiamame Seime socialistai pasiūlė su
daryti plačią ir rimtą komisiją, kuri per me
tus išaiškintų priežastis, kodėl Prancūzija 
kapituliavo pries Vokietiją t. y. kodėl ji karą 
pralaitnėjo, kas yra kaltas ir kokias išvadas 
iš to reikia padaryti. Komisiją sudarys istori
kai, politikai, diplomatai ir juristai. Manoma, 
kad tuo būdu pavyks galutinai išeiti iš miš
ko, kuriame vis tebeklaidžiojamą, ieieškant 
kaltininko... ' . .. u .

UŽ NAPOLEONO KLAIDAS
Paskutinę „keturių užsienių reikalų mi

nistrų" konferencijos dieną prancūzai suži
nojo, kad ponas Molotovas pasakė „net" į 
Bidault prašymą sutikti prijungti Saro 
kraštą prie Prancūzijos. Ir tik vienas Molo
tovas: Byrnes ir>Bevin sutikę... Tuoj spauda 
prisipildė komentarais, kokiais išrokavimais 
Molotovas pasipriešino ir ko jis tokiu Maskvos 
nusastatymu nori pasiekti Pati komunistų 
partija^su savo 1‘Jiumanitė pasijuto nes
magiai ir nežinojo, kaip beaiškinti Sovietų . 
Sąjungos tokią nemalonią „dovaną". Anti- 
marksistiniai sluoksniai tuoj pat užšachavo 
komunistus ir visą Prancūzijos politiką, kuri, 
atrodė, iki šiol gana sąžiningai laikėsi sovie
tinio draugiškumo dvasios, darydama soviet 
tams didelius patarnavimus Juigtinių Tautų 
Organizacijoje ir atlikdama Maskvos parei
gas Ispanijos atžvilgiu. Tarp daugelių ir la
bai įvvairių Molotovo nedraugiškos laikyse
nos komentarų surandami keli ryškesni va
riantai. Pirmas: Molotovas daugiau pasitikįs 
Vokietijos komunistais, negu Prancūzijos; 
antras: Molotovas savo „net" norįs ponui 
Thorez'ui duoti kozyrį, kuriuo šis galėtų 
provokuoti prancūzus sekančiuose rinkimu
ose, pažadėdamas išreikalauti iš Maskyos tei
giama atsakymą, j ę i bus aiškus krašto pasiti
kėjimas; trečias: Molotovas norįs turėti prieš 
Prancūziją monetą, kuria jis galėtų lengvai 
nupirkti jos balsą taikos konferencijoje ir 
kituose diplomatiniuose ėjimuose. Jumoristi
nio pobūdžio aiškinimai surado ir daugiau 
variantų. Girdi, Molotovas norįs atkeršyti 
Prancūzijai už Napoleono žygį į Maskvą.- 
Arba: pagal Kremliaus instrukcijas Molėto-' 
vas privalėjęs į visus anglų-saksų „yes'* 
atsakyti „net". Kokiais motyvais beparem- 
tum Molotovo nusistatymą neduoti Prancū
zijai Saro, vis tiek prancūzų pasipiktinimo 
nesumažintum, pasipiktinimo, kurs eina iki 
balsų, kad De Gaule pasirašyta Maskvoje 
draugiškumo sutartis yra nustojusi savo 
reikšmė ir kad net yra- sulaužyta jos dvasia 
nedraugiška. Sovietų Sąjungos laisysena ir 
prieštaravimais Prancūzijos gyvybingiems in
teresams. (nukelta į 4 p.)
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Mažosios Lietuvos, Klaipėdos Krašto 
ir jų gyventoju klausimu

Klausimas, ar Klaipėdos Krašto gyventojai 
po 1924 m. nėra kuriuo nors būdu praradę 
Lietuvos pilietybę? Lietuvą 1940 m. oku
pavo Sovietų Sąjunga. Taigi Respublikos 
suvereninių organų efektyvus reiškimasis, 
s , erenumo vykdymas buvo de facto oku- 
p. :nės jėgos paraližuotas. Tačiau pats Lie
tuvos valstybės suverenumas, taigi ir Lie
tuvos juridinis status tarptautinės teisės 
prasme tebėra, nes Lietuvos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą nepripažino jokia tarptau
tinės valtybių bendruomenės institucija 
(Tautų Sąjunga, Jungtinių Tautų Organi
zacija), nei pagaliau net paskiros valstybės, 
jų skaičiuje ~ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės su Didž. Britanija. Jei Lietuvos Respu
blika de jure tebeturi savąjį suverenumą ir 
tebėra tarptautinės valstybių bendruomenės 
subjektas — tai,' savaime suprantama, Lie
tuvos piliečių pilietybės įstatas formaliai 
tebėra tas pats, koks jis buvo prieš Lietuvos 
okupaciją. *

Tačiau Klaipėdos' Kraštas dar prieš visos 
Lietuvos respublikos okupaciją buvo fakto 
keliu prijungtas prie Vokietijos. Todėl ir 
galėtų kilti klausimas, ar Klaipėdos Krašto 
gyventojai, kurie turėjo Lietuvos pilietybę, 
yra ją praradę pagal 1939 m. kovo 22 d. 
Lietuvos ir Vokietijos pasirašytąją „su
tartį”. Minimoji 1939 m. kovo 22 d, „sutar
tis” yra ginčytina ir materialiniu ir forma- 
linin požiūrių

1) Lietuva ją pasirašė Vokietijos* pri
versta tai padaryti,

2) Klaipėdos Krašto prijungimas prie Vo
kietijos yra priešingas Klaipėdos konven
cijai.

Sutartys yra ginčytinos, jei jos sudaro
mos ne laisva valia, bet vienai šaliai pa
naudojant prievartą antrai šaliai. Sis dėsnis 
yra vienas pagrindinių teisės principų, jis 
taikintinas ir tarpvalstybinėms sutartims. Ir 

tarpvalstybinės sutartys yra grinčytinos, jei 
vieno kurio kontragento būna panaudojama 
prievarta arba apgaulė. 1939 m. kovo 22 d. 
Vokietijos-Lietuvos „sutartis” yra aiškus 
Vokietijos prievartos aktas Lietuvai, todėl 
ji yra ginčytina ir negali sukurti jokių juri
dinių pasekmių.

Klaipėdos Konvencijos 15 £tr. mustato, 
kad suvereninės teisės į Klaipėdos teri
toriją arba to teisių vykdymas negali būti 
perleistas be signatarinių valsybių sutikimo. 
Tuo tarpu 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos- 
Vokietijos „sutartis” dėl Klaipėdos Krašto 
perleidimo buvo sudaryta be jokio signa
tarinių valstybių sutikimo. Be to, Jungtinių 
Valstybių Valstybės Departamento atsakingi 
pareigūnai yra viešai pareiškę, kad JAV 
nepripažįsta III-jo Reicho po 1937 m. suda
rytų tarptautinių sutarčių, liečiančių terito
riniu spakeitimus. Taigi, minimoji 1939 m. 
„sutartis” įeina taip pat į tokių sutarčių 
kategoriją kurių nepripažišta ir JAV. Iš to 
matyti, kad 1939 m. kovo 22 d. „sutartis” 
negalėjcf sukurti jokių juridinių pasekmių. 
Jąja grindžiamas Klaipėdos Krašto pri
jungimas prie Vokietijos yra neteisėtas, 
todėl ji negalėjo pakeisti ' ir Klaipėdos 
Krašto gyventojų turėjusių Lietuvos pilie
tybę, tos pilietybės statuto.

Remiantis aukščiau išdėsstytomis aplinky
bėmis ypač atkreiptinas dėmesys į šias 
išvadas:

1. Mažojoj arba Prūsų Lietuvoj prof. 
Alberto Bezzenbergerio nustatytose ribose 
gyvena lietuviai yra neatskiriama lietuvių 
tautos kamieno dalis, praeityje patyrusi 
daug skriaudų iš vokiečiu ordino pusės 
bendrose kovose dėl visos Lietuvių tautos 
likimo. Prūsų lietuviai, nežiūrint, kad jie 
formaliai būtu ir Vokietijos piliečiai, jokiu 
būdu negali būti traktuojami lygiomis su to 
krašto ateiviais vokiečiais.

Tremtiniams Ginti
' Komitetas

„Manchester Guardian“ praneša, kad 
Londone susiorganizavo Tremtiniams Ginti 
Kpmitetas (Refugees Defence Comitttee), 
kurio pryšaky yra Lordas Beveridge, o jo 
pavaduotoju Sir Clifford Heathcote — 
Smith. Komiteto narių tarpe matome po
litikos, žurnalistų ir literatūros įžymybes be 
partinių skirtumų, jų tarpe: Sir Arthur 
Salter, M. Foot, Vernon Bartlett ir kt. 
Tremtiniams ■ Ginti Komitetas užsibrėžė 
tikslą, ginti tremtinius nuo presijos, kuri 
turi uždavinį ko daugiau tremtinių priver
sti grįžti į tėvynę. Komitetas pagelbės su 
ko mažesniais nuostoliais prabūti didžiojo 
laukimo valandas, o jei tremtiniams tektų 
kuriam metui išvykti iš Europos — pa
gelbės persikelti ir įsikurti ko patogesnėse 
sąlygose. Komitetas,-į .kurio sudėtį įeina 
daug asmenų, pasižymėjusių savo huma
niška veikla ir podraug užimančių atsakin
gas vietas parlamente ir lordų rūmuose, 
taip p,at disponuojančių visų pakraipų 
spauda, — tūri plačią veikimo dirvą.
FALKENHORSTĄ NUTEISĖ SUŠAUDYTI

Londonas. Britų teismas karo nusikaltėli
ams teisti Braunšveige pasmerkė mirti su- 
šaudytinai buv. kariuomenės vadą Norvegi
joje gen. pulkininką von Falkenhorstą. Vie
nas iš kaltinimų buvo, kad jis atiduodaęs 
britų karius gestapui. »

2. Klaipėdos Konvencijos nustatytas Klai
pėdos Krašto gyventojų pilietybės status 
tebėra de jure nepasikeitęs, todėl Klaipėdos 
Krašto gyventojai, turėję Lietuvos pilietybę, 
tebėra, kaip ir buvę, Lietuvos piliečiai, 
visiškai neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę”.

t i Pearl S Buck I

As atrandu Amerika
As esu amerikietė, bet visą savo gyve

nimą praleidau toli nuo Amrikos. Tai at
vykau aš — ateivė tarp ateivių; tik tiek, 
kad atvykau į savo tėvynę.' Man viskas 
buvo taip nauj lyg aš būčiau atvykus iš 
Švedijos ar iš Italijos, ar Graikijos. Prieš 
atvykstant, aš nežinojau, kas manęs laukia:

Mes ateiviai visi turime šios Amerikos 
vidinį vaizdą. Tai gražus vaizdas; jis turi 
būti gražus, kitaip mes nebūtume atvykę. 
Juk žinomasis pasaulis ne taip lengva pa
likit! jei nesitiki gražesnio rasti. Žinoma, 
daugelis trokšta geresnio gyvenimo, pini
gų, aukštesnės kultūros. Arba jiems truk-į 
sta ervės. Daugelis iš mūšų atvyko dėl 
laisvės, kad galėtų laisvai galvoti, kad ga
lėtų išsilaisvinti iš visų šeimos, tradicijos 
varžtų Daugelis atvyko taip, kaip aš — 
namo. Tokie niekada nežinojo, kas yra tė
vynė. Jie savo gyvenimą leido tarp sveti
mų žmonių, kalbėjo svetima kalba ir ėjo 
svetimais keliais. Mes visi atvykom į iš
svajotąją Ameriką. *

Aš stengiausi surasti tai, ką kiti žmonės 
Amerikoj buvo radę. Tik atvykus aš sten
giaus pažinti savo tėvynę. Aš ieškojau 
amerikiečių. Bet aš negalėjau nei vieno 
rasti! Man atrodė, kad čia gyvena tik sve
timieji. Aš sutikau malonius žmones, nes 
aš grįžau namo puikiausiom aplinkybėm, 

aš savo darbais buvau įsigijusi draugų. 
Žmonės man buvo be galo geri, bet jie 
man atrodė panašūs į anglus, į europie
čius. Aš vis galvojau: kur gi yra ameri- 
kiečiai? “Keista, kad aš vis turėjau klausti: 
kur man rasti bent vieną tikrą amerikietį? 
Ir didžiausiam mano nustebimui kiekvie
nas man vis atsakydavo, kad jis, kaip tik 
jiS> ir esąs amerikietis, kad jo protėviai 
atvykę prieš revoliuciją arba prieš pilietinį 
karą, arba dar kada kitada, ir kad jis esąs 
tipingas amerikietis — jei iš viso tokių 
esama. Ir kadangi tai vis kartojasi, aš 
ėmiau skaityti knygas ir skaičiau visas to
kias, apie kurias kritikai kalbėjo', kad jos 
esančios amerikoniškos. Bet knygos dar 
labiau skyrėsi viena nuo kitos, negu žmo
nės. Jos buvo tokios, lyg būtų buvusios 
parašytos visai kituose kraštuose ir visai 
tarp kitų tautų žmonių. Štai Naujosios 
Anglijos gyventojai, ir štai tas miestas 
New York, kuris taip knibžda žmonėmis, 
kur nors girųusiais, ir kurie, vis dėlto yra 
tikriausi New York’iečiai. Ir aš gyvenu da
bar vienam Pensilvanijos kampely, kurs 
taip pat galėtų Būti Europos kampelis — 
toks jis panašus į Europą. Ir vienas iš 
mano gerų kaimynų Pensilvanijoj, buvęs 
vokietis, išsireiškė kartą apie atėjusį ma
nęs aplankyti mano draugą kinietį Lin In- 
tang, kad jis esąs puikus vyrukas, nes taip 
puikiai kalbąs . . . vokiškai. Ir kai aš 
Amerikoj keliauju į pietus, aš negaliu 
pasinaudoti niekuo, ką aš esu išmokusi 

šiaurėj. Ir dar ten tęsiasi vakarai, kur vėl 
gyvena kiti žmonės, kurie nėra jokie ame
rikiečiai — ir vis dėlto visi yra amerikie
čiai.

Aš pradėjau savo ieškojimą iš pat pa
grindų. Aš atradau, kad mes amerikiečiai ■ 
visi esame ateiviai. Nė vieno iš mūsų nė
ra čiabuvio. Visi Jungtinėse Valstybėse, 
išskyrus indėnus, yra svetimi arba buvę 
svetimi. Man atrodo juokinga, kai aš ma
tau ką nors-žiūrint iš aukšto į kitą, nau’ai 
atvykusį. v:: - ką tautos gyvenime reiškia 
šimtas ar u,, šimtai metų? Ir kai aš žiūriu 
į savo tautą, matau joje visus rasės, kultū
ros ir tikėjimo skirtingumus.. Bet viena 
jie turi bendra ir tik per tą Vieną jie yra 
pasidarę amerikiečiais — jie yra veiklūs. S

Mes amerikiečiai esam veiklūs,_ esam 
veikli tauta. Nė vienas nėra atvykęs į 
Ameriką, kuris nebūtų veiklus. Ramiosios 
sielos, patenkintieji, taikingieji — tie visi 
tebesėdi ant savo senojo slenksčio ir vaikš
čioja pramintais savo reikalų takais. Ju 
nėra čia. Nė vienas iš jų nepriklaso prie 
mūsų. Ta pati dvasia išvijo nėus iš jų tar
po ir visus suvedė čia. Svetimieji dažnai 
nustebę kalbas apie judėjimą, apie nenu
trūkstamą veiklumą, kuris yra dalis ame
rikietiško gyvenimo. Manęs tan nestebina, 
Jei mes iš prigimties nebūtume veiklūs, 
mes nebūtume amerikiečiai. Tada nebūtų 
Amerikos, ir mūsų kalvose bei slėniuose 
dar tebesibastytų indėnai. Veiklumas yra 
mūsų gyvenimo širdis.
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Po lietuvišką spaudą pasidairius
L. ŽEMAITIS

Gyvendami tremtinių dalią, vos karo 
, audrai praūžus, mes stengėmės pirmon gal

von, organizuojant mūsų bendromeninį gy
venimą išeivijoje, sukurti savąją — lietu
viškąją spaudą. Visur, kur tik buvo susi
būręs didesnis mūsų tautiečių skaičius, gy
venančių tiek stovyklose, tiek paskirai, tuo
jau pasirodo informaciniai vietinio pobūdžio 
biuleteniai, įvairūs sieniniai laikraštėliai. 
Pradžioje spausdinama nedidelis egzem
pliorių skaičius mašinėle ar rotatoriumi 
vien savo stovyklos ar artimos apylinkės 
reikalams. Vėliau rotatorinė _spauda pra
deda pasiekti ir kitas vietoves.

Tačiau šioji spauda tiek savo turiniu, 
tiek forma lietuviškojo skaitytojo nepaten
kina. Iri čia kyla reikalas kurti normalią, 
didesnio tiražo spaudą. Įvairiose vietovėse 
atsiranda būreliai idėjinių entuziastų, kurių 
pastangomis, pasirįžimu ir pasiaukojimu, 
nugalėjus visus sunkumus (popieriaus, spaus
tuvės, šrifto, leidimų, pagaliau redakcinių 
kolektyvų sutelkimo klausimai), išleidžiami 
jau spaustuvėse spausdinami, laikraščiai.

1945 m. rugpiūčio mėn. 16 dieną anglų zo
noje pasirodo „Lietuvis“ — pirmas spaus
tuvėje spausdinamas laikraštis. Rugsėjo 
jnėn. 1 d. Dilingene išleidžiamas „Mūsų Ke
liąs“ ir Miunchene „Aldai“. Spalių mėn. 
B d. Augsburge pasirodo „Žiburiai“. Schwein- 
turte išeina „Tėviškės Garsas“. Gruodžio 
mėn. 1 d. Miunchene išeina religinės kul
tūros laikraštis „Naujasis Gyvenimas“, 
gruodžio m. 24 d. Puidoje „Mūsų Viltis“. 
1946 m. vasario mėn. 19 d. Memmingene pa
sirodo dienos informacija „Mintis“, netru
kus virtusi pirmuoju lietuvišku dienraščiu. 
Tą patį mėnesį Austrijoje — Zalcburge iš
leidžiamas kultūros, meno ir literatūros

žurnalas „Tėvynėn“. Vėliau pasirodo ir kiti 
laikraščiai.

Savo ruožtu leidžiami ir rotatoriniai 
laikraščiai.

Dalis vienu ar kitu būdu spausdintųjų 
lietuviškųjų laikraščių dėl įvairių, dažniau
siai ne nuo redakcijų priklausančių priežas
čių (techninės kliūtys, popieriaus stoka ar 
pan.) turėjo sustoti kiti, matyti, geresnes 
darbo sąlygas turėdami, tebeina iki šiolei. 
Nors ir čia, pastebima, kad ir jiems dažnai 
tenka sunkią popieriaus trūkumo problemą 
spręsti („Žiburiai“, „Aidai“).

Šiuo atveju aš neturiu tikslo kalbėti apie 
mūsų laikraščių išvaizdą, formatą — šie 
klausimai dažniausiai ne nuo mūsų pareina, 
— bet noriu kiek sustoti ties mūsų lietu
viškųjų laikraščių turiniu, kuris jau išim
tinai pareina nuo redakcinių kolektyvų ir 
tų laikraščių bendradarbių.

beturėdamas čia galimumo plačiau. šį 
klausimą apimti, aš sustosiu tik ties ketu
riais labiau permanentiškai einančias ir 
plačiausiai skaitomais mūsų laikraščiais: 
„Mūsų Kelias“ „Aidai“, „Žiburiai“ ir 
„Mintis“ ir pasistengsiu taip, kaip eiliniam 
skaitytojui atrodo, panagrinėti du pagrindi
nius klausimus: kokią medžiagą mums šitie 
laikraščiai per tam tikrą jų egzistencijos 
laikotarpį patiekė ir' — kas ir kaip bend
radarbiauja šioje spaudoje.

1. „Mūsų Kelias" — pradžioje neperiodi
nis informacinis leidinys, vėliau dvisavaiti
nis laikraštis, nuo š. m. pradžios savaitinis, 
1945 m. rugsėjo mėn. 1 d. Nr. 1 — 1946 m. 
liepos mėn. 18 d. Nr. 28 (37); viso 37 nu
meriai, bendroje sumoje — 246 puslapiai.

2. „Aidai“ — pradžioje informacinis lei
dinys (savaitinis), vėliau kultūrinis informa
cinis leidinys (dvisavaitinis), nuo š. m. —

iliustracijoms 
„Žiburiai“ iki 
priedą „Skai- 
senųjų mūsų

Prancūzijos padangėje
(atkelta iš 2 p.)

ALKANŲ PILVŲ AUSYS...
Senieji išminčiai sakydavo, kad alkanas 

pilvas ausų neturi. Vadinasi, kalbėk jam, ką 
nori, vis tiek jis nieko negirdi, kol nebus 
pasotintas. Jei toji „išmintis" būtų teisinga, 
tai 8O°/o Prancūzijos gyventojų būtų kurti, 
nes toks procentas nešiojasi alkanus pilvus. 
Ir niekam iki šiol dar nepavyko išaiškinti, 
kodėl jau kelintas mėnuo Paryžius ir kiti 
didieji Prancūzijos miestai negauna šviežios 
mėsos, o maitinami po 150 gramų savaitei 
amerikoniškų ar argentiniškų konservų, tuo 
tarpu kai galvijų esą tiek, kiek 1938 metais. 
Niekas negali suprasti, kodėl nėra bulvių, 
kodėl duonos kokybė taip nupuolusi, kodėl 
vaisiai taip nenormaliai brangūs, kodėl vis 
dar reikia mėnesius išlaukti, kol gauni lei
dimo batams pirkti ir kodėl, kodėl ir dar 
kartą keliasdešimt „kodėl". Kiek jau išgy
venta maitinimosi ministerijų, kiek girdėta 
visokiausių pažadų ir projektų, o vis maiti
nimosi vežimas nejuda iš vietos ... Kas turi 
ryšių, pinigų ir priemonių, tas dar gali gy
venti, nejausdamas, jog jis nori valgyti. Kas 
|u neturi tas pasmerktas nuolatiniam alkiui. 
Nueik į kaimą, rasi visko pilna. Grįžti į 
miestą, nieko nebgauni. Specialistai aiškina, 
kad viskas nueina i, „juodąją rinką“ Iš ku
rtos gyvena labai sočiai didelė dalis tų, ku
rt* skirsto ir normuoja kalorijas. Kai taip

gyvenimas klostosi, tai alkanieji reikalauja 
daugiau pingų, kad galėtų ir jie retkarčiais 
apsilankyti „juodoje rinkoje". Darbininkai ir 
valdininkai formaliai reikalauja pakelti atly
ginimus 25°/o. Vyriausybė šiol tesutinka pa
kelti tik 15°/o. Sindikatai kviečia streikuoti, 
demonstruoti ir reikalauti... Ir jau ketintą 
dieną Paryžiau gatvėmis vaikšto plakatai su 
šūkiais, ir visas prastas lyg ruošias, ban- 
guoti... Ekonomistai įrodinėja, kad atlvgi- 
nimų pakėlimas neišvengiamai iššauks kainų 
pakilimą ir kad tuo būdu realioji pirkimo 
galia niekuo nepasikeis, o tik padaugės inliia- 
cijos pavojų. Tų balsų streikininkai negirdi. 
Bet jie gerai girdi, ką kalba jų organizacijos. 
Ir pasakyk dabar, kad alkanas pilvas ausų 
neturi... Dr. D.

kultūrinis. žurnalas (dvisavaitinis, nuo ba
landžio mėn. 1 d. ėjo nereguliariai). 1949 
m. rugsėjo mėn. 1 d. Nr. 1 (turbūt - 3) — 
1946 m. birželio mėn. 28 d. Nr. 8 (20); visa 
18 numerių, bendroje sumoje — 232 pusla
piai-. *

3. „Žiburiai“ — užsibrėžę būti savaitraš
čių, tokiu ir išlikę visą laiką. 1945 m. spa
lių mėn. 5 d. Nr. 1 — 1946 m. liepos mėn. 
13 d. Nr. 28 (40); viso 40 numerių, bendroje 
sumoje — 416 puslapių.
- 4. „Mintis“ — pradžioje Memmingeno lie
tuvių stovyklos dienos naujienos, vėliau 
lietuvių visuomenės dienraštis. 1946 m. va
sario mėn. 19 d. Nr. 1 — 1946 m. liepos 
mėn. 19 d. Nr. 120; viso — 120 numerių, 
bendroje sumoje — 373 puslapiai.
Visi šie laikraščiai, ypač pirmieji trys, pa

lyginti nemažai vietos savo skiltyse yra su
naudoję paieškojimams ir 
(ypatingai „Žiburiai“). Be to, 
š. m. birželio mėn. 22 d. davė 
tymai“, kurių turinį sudaro 
rašytojų kūryba.

Kalbant viėn apie grynąją, vietoje pa
bengtą ir šių laikraščių pateiktą, medžiagą, 
iš aukščiau pažymėtų laikraščių puslapių 
skaičiaus tenka atimti skaičių puslapių, su
naudotų paieškojimams, iliustracijoms ir 
„Žiburiuose“, be to, 
Apytikriai atimtinas

„Mūsų Keliui“
„Aidams“
„Žiburiams“
„Minčiai“

Vadinasi, faktiškai 
stinio ir dailiosios 
laikraščiai davė:

„Mūsų Kelias“
„Aidai“
„Žiburiai“
„Mintis“

Kadangi visų šių laikraščių formatas yra 
nevienodas, tai aukščiau patiektas puslapių 
skaičius neduoda tikrojo vaizdo, imant pa- 
grindan „Mūsų Kelio“ laikraščio puslapio 
formatą ir pagal jį palyginus kitus laikraš
čius, mes jau gauname galutinį konkretų 
patiektos medžiagos vaizdą:

„Mūsų Kelias'
„Aidai“
„Žiburiai“
„Mintis“

Visa šioji medžiaga pateko 
skiltis iš dviejų šaltinių: dalis 
ko labai didelė) — įvairios žinios, politinės 
ir spaudos apžvalgos, kronikos ir kt. vienu 
ar kitu būdu parengta pačių laikraščių re
dakcinių kolektyvų narių, kita dalis patiek
ta nuolatinių ir atsitiktinių bendradarbių. 
Po visų šitų straipsnių, kūrinių, reportažų, 
korespondencijų dažniausia yra jų autorių 
parašai, inicialai ar slapyvardės. (b. d.)

iliustracijoms 
priedui „Skaitymai“, 

puslapių skaičius yra: 
puslapių— 19

— 36
— 157
— 3

tikrojo rašyto publici-
literatūros teksto šie

— 227 puslapius
— 196
— 258
— 370

— 227
— 90
— 215
— 185

puslapiai

t laikraščių 
(ir tarp kita

HYNDAS VYKSTA Į VOKIETIJĄ
Londonas. Britų vals^bės ministeris Vo

kietijos ir Austrijos reikalams vyksta į Vo
kietiją dalyvauti distriktų komitetų posėdy
je Kielyje. Lordas Beveridge, kuris šiuo 
metu lanko įvairius Vokietijos, miestus, rug- 
piūčio 3 d. išvyko į Berlyną. Ten jis kalbės 
su socialinio draudimo žinovais, o sekma
dienį laikė paskaitą Koelne apie darbą ir 
socialinį saugumą.
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