
Pasmerktos nac
Londonas. Pirmadienį Niurnbergo tarp

tautiniam karo tribunole buvo skaitomi 
bendrieji sprendimo motyvai ir kai kurios 
iš apkaltintojų organizacijų paskelbtos nu
sikaltėlių organizacijomis, būtent: NSDAP 
vadų korpas, SS, SD ir Gestapas. Tačiau 
priverstinis priklausymas, nesąmoningas pri
klausymas ar priklausymas tik prieš 1939 
metų rugsėjo mėn. 1 d. nelaikomas nusikal
timu. SA, Reicho kabinetas, OKW ir gene
ralinis štabas nepriskirtas prie karo nusi
kaltėlių organizacijų, nes SA neturėjusi di
delės įtakos, o kiti sambūriai buvę permaži, 
kad juos galima būtų laikyti organizacijo
mis. Jų nusikaltusieji nariai yra žinomi pa
vardėmis ir galės būti traukiami atsako
mybėn asmeniškai.

Miunchenas. Teismo sprendimas Niurn
bergo byloje apima šiuos klausimus: 1) 
Teisinio požiūrio ir procedūros pobūdžio 
klausimas; 2) išnagrinėtos medžiagos sąra
šas; 3) vidaus politikos pasiruošimai; 
ruošimas puolamojo karo ūkio ir militari- 
nėje srityje; 5) užsienio politikos pasiruo-' 
Šimas karui; 6) puolamasis karas prieš So
vietų s-gą; 7) pasiruošimas karui prieš 
Amerikos Jungtines Valstybes ir pozicija 
Japonijos atžvilgiu.

Keturios nacių organizacijos pripažintos

Turkija atmetė Sovii
Ankara. Vienas oficialus Turkų valdžios 

kalbėtojas pareiškė Turkijos nusistatymą 
dėl Rusijos pasiūlymo sąsiaurių klausimu. 
Komentatorius pakartojo Rusijos siūlymus 
žodis žodin ir pareiškė, kad Turkija šiuos 
siūlymus atmeta. Tačiau pabrėžė Turkijos 
gerą valią Rusijos atžvilgiu. Komentato
riaus manymu sąsiaurių klausimams spręsti 
turėtų būti pritrauktos 4 didžiosios vaistys 
bės.

TAIKOS KONFERENCIJA SAVO DAR
BUS TĘSIA

Paryžius. Taikos konferencija vakar savo 
darbus tęsė. Svarbiausiu dienotvarkės punk
tu buvo atmetimas italų siūlymo sudaryti 
Triesto laisvąją valstybę. Bendroji konfe
rencijos nuotaika yra ta, kad į šį reikalą 
turi įsikišti 4 didieji. Jie turi mažosioms 
valstybėms įsakmiai pareikšti, kad abipusiu 
nuoladumu greičiau pasiekiama susitarimo.

D. BRITANIJA NETURINTI IMPERIA
LISTINIŲ TIKSLŲ

Paryžius. Generolas Smuts vienoje savo 
per radiją pasakytoje kalboje pareiškė, kad 
jis netikįs} kad šiai ir ateinančiai kartoms 
tektų išgyventi karinį susidūrimą. Jis griež- 

kaip nusikaltėliai: nacių partijos vadų kor
pas, SS, SD ir Gestapo. Šių organizacijų na
riai gali būti traukiami atsakomybėn pagal 
šio teismo sukurtą teisės požiūrį. Šio teis
mo sukurtas kodeksas neįtraukia į nusikal
tėlių organizacijos sąrašą SA, Reicho ka
bineto ir vokiečių vyriausio kariuomenės 
štabo. Šios organizacijos esančios nusikal
tę, tačiau ne teismo nustatyto statuto pras
me, ir šių organizacijų nariai gali būti in
dividualiai traukiami teismo atsakomybėn 
jeigu yra aiškūs jų nusikaltimų įrodymai. 
Teismo pirmininkas šiandien rytą pradėjo 
skaityti teismo sprendimą. Sprendimai at
skiriems kaltinamiesiems nacių vadams bus 
paskelbti šiandien po pietų.

GEN. EISENHOWERIS BERLYNE
Beromiunsteris. Generolas Eisenhoweris 

iš Frankfurto a/Maino atvyko į Berlyną.

TEISIAMAS JUGOSLAVIJOS KATALIKŲ 
VYSKUPAS

Katalikų bažnyčios Primatas Jugoslavijo
je vakar buvo pradėtas teisti vyriausiame 
Kroatijos tribunole. Jis yra kaltinamas 
bendradarbiavęs su Kvislingų partija. Be 
to, jam yra primetama dar 5 kiti kaltinimai, 

jtų s-gos pasiūlymus 
tai pasisakė prieš tariamą politiką, o ypač 
prieš tokį politikos supratimą kurį savo 
kalboje išreiškė Wallaceas, būtent, kacj 
Anglija siekianti imperialistinių tikslų. Nau
joji anglų imperijos santvarka daug kam 
iki šios dienos dar nėra aiški. Dėl šios 
priežasties kyla ir Anglijos įtarinėjimas.

PRIIMTAS PRANCŪZIJOS SIŪLYMAS 
TAIKOS KONFERENCIJOJE

Londonas. Paryžiaus taikos konferencijoje 
Balkanų ūkio komisija »8 balsais prieš 5 
priėmė Prancūzijos siūlymą dėl įrašymo 
į taikos sutartį.su Rumunija Dunojaus lai
vininkystės kliauzulės šiomis sąlygomis: a) 
Rumunija turi leisti Dunojumi naudotis vi
sų valstybių prekybos laivams nevaržomai, 
b) Rumunija sutinka dalyvauti drauge su 
keturiais didžiaisiais ir likusiomis Duno
jaus valstybėmis laike šešių mėn. nuo su
tarties įsigaliojimo Dunojaus laivininkystės 
konferencijoje.

GEN. DE GAUL PASMERKĖ NAUJĄJĄ 
KONSTITUCIJĄ

Paryžius. Generolas De Gaulle visu 
griežtumu atmetė naujosios Prancūzijos 
konstitucijos projektą.

Kovokime uz laisvę!'
Kiekvienos tautos pasididžiavimas yra joa 

kova už savo laisvę ir nepriklausomybę. 
Šiai idėjai visais laikais ir visur buvo au
kojama ne tik žmonių turtas ir gerovė, bet 
ir gyvybė. Stoti į kovą už laisvę yra ne tik 
garbė, bet ir aukščiausias žmoniškumo pa
sireiškimas. Ir atvirkščiai, atsisakymas nuo 
šios kovos stato žmogų Į vergo padėtį ir 
priartina prie gyvulio.

Mūsų egzistencija emigracijoje yra tik 
tiek pateisinama, kiek ji remiasi kova už 
Lietuvos nepriklausomybę. Tik šia kovos 
idėja persiėmę mes galime atsipalaiduoti 
nuo fcet kokių kasdieninio gyvenimo rūpes
čių. Visos mūsų jėgos šiandien turi būti 
sutelktos šiai kovai. Mums nieko daugiau 
nebeliko kaip tik kovoti iki paskutinio ato
dūsio ne tik už laisvę, bet ir už nepriklau
somybę, nes nėra pilnos laisvės be nepri
klausomybės.

Tamsiausios mintys užgriūva mūsų są
monę, kai pagalvojame apie amžiną emi
graciją ir apie sunykimą joje.

Todėl kovoti turime, nes kitos jokios 
išeities mums nebėra.

Turime neatidėliojant sukelti kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę sąjūdį. Turime 
nukreipti savo mases šios kovos kryptimi. 
Tik šitoks vienas kelias grąžins mums stip- 
rybę ir suburs mus į galingą vienetą. Nė
ra kitos diagnozės mūsų gyvenimo emigra
cijoje negalavimams paaiškinti, kaip tik 
toji, kad kovos ugnis pradeda blėsti.

Sužadinus jausmą, kad dar ne viskas mū
sų yra prarasta, kad dar yra vienas geriau- 
sis mūsų sąjungininkas— mes patys sau — 
gaivališkai, savaime atsiras galinga organi
zacija šiai kovai.

Nepriklusomos Lietuvos klausimas paga
liau gi turi būti pakeltas! Tuojau turi už
plūsti bangos svetimomis, o ypač anglų 
kalba rašytos literatūros, kurioje būtų tin- 
karnai išaiškintas mūsų reikalas.

Čia negali kilti klausimas: galima, ar ne
galima. Tik vienas gali būti šūkis — tai 
turi būti padaryta!

Neturi būti mūsų tarpe jokių ginčų ir 
kalbų, kurie vedS mus nuo šio didžiojo ke
lio į šunkelius. Visiškai turi afpulti ginčai 
dėl vardų ir pavardžių asmenų, kurie šiam 
darbui vadovaus.

Kiekvienas, kuris ryžtasi dėtis prie šio 
sąjūdžio yra lygiai geras ir brangus.

Tik pozityvūs ir konkretūs žygiai šia 
kryptimi gali būti užgiriami ir skatinami. 
Knisinėjimasis -praeityje ir ieškojimas prie
kabių yra negatyvus darbas. Jis skaldo mū
sų jėgas, naikina pasitikėjimą vieni kitais 
ir todėl pačios masės turi būti slopinamas.

(nukelta į 4 p.)
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Lietuva ir tatptautinė situacija
Kol Vokietija dar nebuvo nugalėta, tri

jų didžiųjų tarpusavė politika buvo aiški: 
anglosaksams rūpėjo kiek galint stipriau 
įkinkyti sovietus į karą prieš vokiečius, o 
sovietai prisidengdami savo „strateginio 
saugumo“ sumetimais, pasirūpino ap
drausti savo pretenzijas į kaimyninių val
stybių žemes. Nors dar Paryžiaus konfe
rencija nepasibaigė, bet ' atrodo, kad 
sienų klausimu niekas to jau nepakeis, ką 
didieji prieš konferenciją tarpusavyje yra 
Sudarę. Todėl dabar sovietams tenka: 
Besarabija, Šiaurinė Bukovina, Karelijos 
sąsmauka ir Petsamo sritis. Be to, sovie
tai prijungė sau visą rytinę Lenkijos dalį 
iki vadinamosios Curzono linijos, o Len
kiją pastūmė į Vakarus, t. y. paskyrė jai 
visą Vokietijos dalį, esančią į rytus, palei 
Oderio ir Neisses upių vagas. Ne gana to, 
praėjusiais metais Potsdamo konferenci
joje vakarų sąjungininkai pridėjo dar so
vietams Karaliaučiaus sritį, nes jiems 
rūpėjo įtraukti sovietus į karą prieš 
japonus.

Pirmiau buvo galima manyti, kad šioji 
taika nebedarys Versalio taikos klaidų, 
t. y. atsisakys nuo svetimų žemių preky
bos. Bet ne. Šį kartą mažosios valstybės, 
galima sakyti, neturi balso — viską daro 
didieji. Ką didieji susitaria, pakeisti ne
beįmanoma. Pasirodo, kad jau Jaltos kon
ferencijoje, 1945 m. vasario mėnesyje, 
Rooseveltas, Churchillis ir Stalinas susi
tarė dėl rytinė\,Lenkijos prijungimo prie 
Tarybų s-gos. Dabar tiktai didieji pradeda 
ginčytis dėl Lenkijos vakarų sienų, nes 
Oderio — Neises liniją amerikiečiai' ir 
anglai nenori pripažinti, nors toje pat 
Jaltos konferencijoje yra principiniai su
tikę, kad už savo rytinę dalį! kuri tenka 
sovietams, Lenkija gaus vakaruose atitin
kamą plotą vokiečių žemių.

Kokie yra padaryti kiti susitarimai Jal
tos konferencijoje, svetimų žemių sąskai- 
ton, yra nežinoma, bes susitarimo tekstas 
nėra paskelbtas. Bet prisimenant Chur- 
chillio kalbą, pasakytą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse š. m. kovo mėnesyje, kur 
jis pareiškė: „Pabaltijos valstybes ir dalis 
Suomijos prijungta prie Tarybų sąjungos“, 
— reikia daryti išvadą, jog šis pareiški
mas nėra iš piršto išlaužtas. Matyti yra 
koks nors susitarimas, kurio nedrįstama 
nė skelbti.

Mes labai gerai žinome, kad vakarų są
jungininkai daug Sielojasi dėl kitų kraštų, 
kuriuos sovietai yra pavergę: rašo notas 
ir reikalauja laisvų bei demokratinių rin
kimų Lenkijoje, rųpinasi, kad į Bulga
rijos vyriausybę būtų priimti du opozici
jos nariai ir 1.1. Tuo tarpu kai Lietuvoje 
ir Estijoje sovietai š. m. vasario 10 d. 
įvykdė rinkimus į aukščiausiąją tarybą,— 
anglai su amerikiečiais to visai nė nepa
stebėjo, nors įvairios žinių agentūros ir 
spauda savo laiku buvo iškėlę klausimą, 
kad anglosaksai dėl vykdymo rinkimų Pa
baltijo valstybėse protestuos.

Bet užvis skaudžiau mus paliečia pas
kutinioji Bymeso kalba, pasakytoji Stutt- 
garte, kur jis pareiškė, kad jei sovietai 
nėra pakeitę savo nusistatymo, tai ameri
kiečiai yra linkę laikytis jau padaryto 
Potsdame susitarimo ir Karaliaučiaus sritį 

pripažinti sovietatns. Kaip žinome, Pots
damo susitarimu Karaliaučiaus sritis yra 
atskirta nuo Vokietijos linija, kuri prasi
deda prie Vištyčio ežero ir siekia’ Balti
jos jūros krantus. Kada po Potsdamo pa
sitarimų buvo paskelbta, jog vakarų są
jungininkai taikos konferencijoje rems 
Tarybų s-gos pretenzijas į Karaliaučiaus 
sritį, — buvo galima manyti, kad gal tai
kos konferencija bus kitokios nuomonės, 
negu trys didieji. Bet kadangi dabar jau 
aiškėja, jog didžiųjų susitarimai turi le
miančios reikšmės, tai galima daleisti, kad 
Karaliaučiaus srities klausimas jau yra 
nupręstas.

Šis Bymeso nusistatymas Karaliaučiaus 
sritį prijungti sovietams mus skaudžiai 
paliečia todėl, kad tuo atėju Lietuva lieka 
už Tarybų s-gos ribų. Jei vakarų sąjungi
ninkai, paišydami naują Europos žemė
lapį, galvotų apie Lietuvos nepriklauso
mybę nors ir ateityje, tai jie neprojek
tuotų čia išvesti sovietų sieną pradedant 
nuo Vištyčio ežero, nes tuo atveju, jei da
leisti, kad Lietuva taptų kada visiškai ne-
N. G i n t a 1 a s

Galėsim emigruoti Pietų A iri k on
Kaip praneša „Dz. Zol.”, generolas 

Smuts, kalbėdamas Pretorijoje pareiškė, 
Pietų .Afrikos Unijos valdžia nusis.ačiusi 
pravesti labai aktyvią imigracijos- politiką 
„Dar kartą plačiai atversime 'mūsų duris — 
pasakė pabrėždamas generolas. — Trokš
tame tokio europiečių antplūdžio, kuris 
atgaivintų mūsų kraštą. Neabejokim: suge- 
bėsim juos „suvirškinti”. Teateinie jie į mū
sų pramonę, kuri ypatingai jų laukia. Žiū
riu į tai,- kaip į Dievo duotą progą: atver
kime ją abiem rankom.”

Darydamas aliuzają į Kanados ir Austra
lijos politiką, generolas Smuts pridūrė: 
Jeigu neišnaudosime progos, tai mums liks 
tiktai „pabiros” arba — niekas. Padaryki
me iš Pietų Afrikos didesnį kraštą.”
- Taigi, Pietų Afrika, kaip galima spręsti 
iš jos ministro pirmininko pareiškimo, pa
grindinai reviduos savo imigracijos politiką, 
iki šiol buvusią labai veržlią. Tokiai revi
zijai, be grynai humanitarinių sentimentų, 
kurie niekada nebuvo svetimi garbingam ge
nerolui, yra daugiau priežasčių. Pietų Af
rika gyvena ekonominio pakilimo laikotar

Iš La Guardia keliones po Europą
„Byle predzej” nr. 93/207 rašo, kad per 

paskutinį lankymąsi Lenkijoje La Guardia 
Hutoje „Pokoj” pareiškė: „Kiekvienas lan
kąs jūsų kraštą prieina išvados, kad Lenki
ja dabar tampa geresniu ir laimingesnių 
kraštu, negu kada buvo savo praeityje. 
Nauji ūkiški metodai pasiseks Lenkijoje* to
dėl, kad valdžioje yra padorūs žmonės, 
tautos remiami.” Paklaustas apie įspūdžius 
iš Jugoslavijos, atsakė: „Esu ne tik paten
kintas, bet net sužavėtas. Man trūksta žo
džių apibrėžti tvarkai, kurią ten užtikau. 
Giliu tik sveikinti maršalo Tito valdžią...”

ir suprask žmogau, JAV vyriausybė

priklausoma, tai sovietai netektų įėjimo į 
Karaliaučiaus sritį.

Jei ši nauja Rytprūsių padalinimo siena 
taikos konferencijoje bus patvirtinta, tai 
sovietai užsidarys ir užtrenks duris į Pa
baltijo valstybes. Jau dabar jie pradeda 
Pabaltijo kraštų neva tai užsienių reikalų 
ministerius tampyti po tarptautines konfe
rencijas, tuo parodydami, kad toms val
stybėms yra projektuojama suteikti „ne
priklausomybę“, bet tiktai tokią, kaip 
Ukrainai ir Baltgudijai.

Pabaltijo klausimu vakarų sąjunginin
kai tyli. Neteko girdėti dar jokio ofi
cialaus atsakomingų asmenų pareiškimo. 
Neoficialiai gi, girdėti pažadų, kad laikui 
atėjus bus ir tas klausimas iškeltas. Gal 
tas bus padaryta svarstant klausimą dėl 
Karaliaučiaus srities? O gal kada nors to 
klausimo svarstymas pasidarys specialia 
tema? Bet šiaip ar taip, jau dabar galima 
numatyti to žygio pasekmes: sovietai nu
rodys įvykusį Pabaltijo prijungimo faktą, 
taip kaip dabar padarė su Lenkijos sieno
mis. Šiuo metu nėra pasaulyje jėgos, kuri 
galėtų paveikti:

Tą padarys tiktai karas ir tiktai karas.
VI. Bs.

pį. Karo sudarytos sąlygos iššaukė stiprią 
krašto industrializaciją ,kas konsekvent kai 
padaro darbo rankų trukumą. Priešingai 
Europai ir Siaurės Afrikai, Pietų Afrika 
ne tik išvengė karo-sunaikinimų, bet Suge
bėjo sukaupti ir naujų kapitalų. Naujų že
mės turtų atradimas sudaro pilną tos ša
lies kylančio gerbūvio vaizdą.

Ne be įtakos šiai vyriausybės decizijai 
yra ir populiacijos klausimas. Skystai an- 
gyvendintos to krašto dominijos pajuto dėl 
gyventojų stokos pavojų. Iš kito atžvilgio, 
karo sąlygose sustiprėjo emancipacijos jaus 
mas spalvotų gyventojų sluogsnių, kas iš
šaukia reikalą imigracijos pagalba išlaikyti 
rasių lygsvarą.

Kiekvienu atveju mes tikime, kad gen. 
Smutso, šio valstybės vyro, žodžiai taps 
realybe ir daugeliui tūkstančių padės at
rasti tikrąją prieglaudą.

Pietų Afrikos Unija yra turtingas, poli
tiškai gerai tvarkomas kraštas. Klimatinės 
ir kultūrinės sąlygos europiečiui taip pat 
visai priimtinos.

siunčia tų kraštų vyriausybėms notas, net 
ultimatumus pateikia, o ten tokia puiki 
tvarka...

BRITŲ ZONOJE PANAIKINTAS DRAU
DIMAS VAIKŠČIOTI PO NUSTATYTO 

LAIKO
Londonas. Britų kšrinės valdžios prane

šimu nuo spalio mėn. 6 d. yra panaikini
mas draudžiamasis vaikščioti laikas ir bri
tų zonoje. Atskirų sričių kariniai virš"'t- 
kai, žiūrint reikalo, galės šitą panaikinimą 
užvilkinti ar jį vėl įvesti.
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,P r a n y s Alšėnas

Sugyvenimo klausimu
Tėvynės netekimas, įvairūs. nepritekliai, 

skrudo ir vargo formose, gal yra pagrin
dinės mūsų tautiečių nervingumo prie
žastys. O to pasėkoje vis dažniau kyla 
žmonių tarpe nesantaika, intrigos ir’ kerš
tavimai. 4

Čia suminėtų blogybių, žinoma, netrūk
davo ir laisvoje Lietuvoje, tačiau ten 
šiuos bloguosius *reiškinius ne taip greitai 
pajusdavome.

Deja, šiuo metu, katastrofiškai pasikei
tus mūsų gyvenimo sąlygoms, pasireiš- 
kiantieji nesantaikos simptomai kelia 
rimto susirūpinimo. Jie šaukiais ir visa
pusiško padėties apsvarstymo.

Vienybė — galybė — taip skamba am
žiais išsilaikęs priežodis. Jeigu kur nėra 
vienybės ir sugyvenimo — ten nebus pa
siekti aukštieji siekimai, ten nebus vietos 
kilniesiems idealams ir nėbus surastas tas 
kelias, kuris visus vestų trokštama 
kryptimi. • .

Stebint mūsų tremtinių gyvenimą, gau
nasi liūdnesnis vaizdas. Čia ne reti reiš
kiniai, kad lietuvis su lietuviu pykstasi 
dėl mažiausių menkniekių, apkalbinėja 
vienas kitą, kerštauja ir, kiekvienu atve
ju, ieško adatos, iš kurios galėtų vežimą 
priskaldyti.

Gyvenant kolektyvinį gyvenimą, mūsų 
tarpe girdimos tarpusavio apkalbos, vi
soks skaidymasis į grupes ir pan.

Barniai atskiruose kambariuose," nesu- 
gyvenimas su kaimynystėje gyvenančiais 
tautiečiais, knisinėjimasis po kitų sąžinės 
užkulisius ir, aplamai, trinimasis tarp sa
vęs, yra pasitaiką svečiai tremtinių tarpe.

Ištryškusi iš kurio nors tautiečio širdies 
asmeninė neapykanta, randa pritarimą 
kaimynų tarpe ir greitai -išsilieja į plates
nės apimties nesugyvenimo formą.

Tuo atveju imama šaukti, kad tas žmo
gus šioks ir kitoks, o tik mes geri. Tuomet 
betrūksta tik tos scenos, kuri buvo tuo
met, kai į nekaltai tampomą Kristų žmo-.
nių minios šaukė: „Nukryžiuot jį! Nukry
žiuoti“ . . .

Čia yra mūsų psichikos reiškinys. Ir 
galima' drąsiai teigti, jog tos minios pas
kiri dalyviai, jeigu jie reikalą apgalvotų 
šaltai, visuomet prieitų išvadą, kad berei
kalinga jų pagieža ir pyktis neužsitarna
vusio žmogaus adresu.

Šiuo metu gyvenamose sąlygose, tarpu
savio sugyvenimas yra daugiau reikalin
gas, negu kitados. Kai gyvenome savo 
Tėvynėje, tos intrigos ir pykčiai išsibalan- 
suodavo bendroje gerbūvio plotmėje, o 
mes jų lyg ir nepajusdavome. Gi dabar, 
kuomet mes esame taip reikalingi savųjų 
širdies, paguodos žodžio, tai tą nesantaiką 
labai greitai pastebime.

Šiuo metu mūsų visų siekiai ir troški
mai yra visų vienodi. Mes norime tik 
grįžti į savo brangią Tėvynę, tad turime 
būti vieningi, tarytum viena gerai sugy
venanti šeinja.

Ir kaip mes nesvarstysime šį reikalą — 
visuomet prieisime išvadą: kur atskiroje 
tautoje ar pavienėj šeimoj klesti sugyve
nimas, ten ir pats Dievas gyvena.

- Ta pačia proga mano mintims peršasi 
toks gilus ir net jaudinantis sugyvenimo 
reikalu palyginimas.

l<ai kartą jaunas kunigas, mokyklos ka
pelionas, katekizacijos tikslu lankėsi mo
kykloje ir vieną iš mažųjų mokinių pa
klausė kur Dievas gyvena, tuomet maža
sis pipiras, piršteliu parodė pro langą toli 
pamiškėje prigludusią mažą trobelę ir 
pasakė:

— Ten Dievas gyvena . . .
Tokiu mažyčio atsakymu kapelionas la

bai nustebintas. Todėl jis mokinį ir toliau 
klausė, kodėl jis taip manąs, jog mažo
joj trobelėj Dievas gyvena. Mokinys 
atsakė:

— Mat, kunigėli, ten gyvena du broliai, 
jie abu suaugę, ir abu vedę. Abu turi 
šeimas, tačiau gražiai sugyvena ir niekad 
nesipyksta, todėl žmones šneka, kad ten 
Dievas gyvena ...

Ir ką besakyti? — Ach, kaip gražiai 
formulavosi mažyčio galvoj sugyvenimo 
reikšmė! Ir mes taip gyvenkime, šiais 
sunkaus bandymo laikais, tuomet ir tarp 
mūsų Dievas gyvens. O su Dievu ir jo 
pagalba tikrai grįšime į mums brangųjį 
kraštą, šentąją kryžių ir smūtkelių žemę 
— Lietuvą.

Kai pyktis aptemdo žmogaus akis, pro 
pykčio miglas jis nebepajėgia įžvelgti kil
niųjų tikslų ir nukrypsta nuo to kelio, 
kuris veda išganingų idealų linkme.

Čia nenoriu konkretizuoti ir nurodyti 
mūsų gyvenime pasitaikančių atskirų ne
sugyvenimo atsitikimų, tačiau daugeliui iš 
mūsų ir taip tas yra žinoma.

Niekas nenuginčys to fakto, kad nesan
taikos reiškinių pasitaiko ne tik atskirose 
šeimose, bet ir visos mūsų išeivijos tarpe.

Jeigu nebūsime vieningi, tai mūsų kil
niausias tikslas — grįžimas į Tėvynę ne 
tik neartės, bet tols nuo mūsų. Gink 
Dieve, nenorėčiau būti pranašu tokių bai
sių dalykų, tačiau tai yra gyvenimiška 
tiesa. Juk didžiosios problemos teišsprend- 
žiamos tik vieningų ir gerai sugyvenan-
čių žmonių.

Žinokime, kad sugyvenimo reikalaus 
mums yra ne tik dabar aktualus, bet jis 
bus svarbus ir grįžus į Tėvynę. Tik vie
ningai ir darniai dirbdami atkursime sa
vo valstybę, kuri atsistos ant tvirtų pa
grindų. —

Tad ir stenkimės tarpusavio santykius 
pataisyti. Kai būsime vieningi ir susi
klausą, tai ir Dievas laimins mūsų laisvės 
kovą. Mūsų ateities horizontai nėra be
viltiški, tik mes turime būti pasiruošę, 
kad kai ateis laikas, bešvintantį rytojų 
tinkamai sutiktume.

Straipsnio išvadas norėtųsi baigti šven
tais mūsų Kudirkos Tautos Himno žo
džiais: „Vardan tos Lietuvos, vienybė 
težydi" , .

INDIJOJE PASKELBTI SPAUDOS 
SUVARŽYMAI

Londonas. Sąryšyje su vyriausybės pa
skelbtu nauju žinių kontrolės potvarkiu, In
dijoje kilo neramumų, kurie ypač pasireiš
kė Kalkutoje. Apie 20 laikrcl’p re:'-'au- 
ja juos uždaryti protestuodami prieš var 

į žančius įstatymus.

Nesislėpkite, „d ra iv tu > mes 
jus piižĮstame

Į mūsų rankas pripuolamai pateko dar 
vienas naujas rotatoriumi spausdintas lie
tuviškas laikraštis. Gal nebūtų kai kuo ypa
tingesnis ' už kitus. Jo vardas gražus — 
„Tikrovė”. Išleidimo data 1946. VIII. 1.

„Tėvynė”, rodos, anglų zona — tolimoji 
šiaurė. \

Skambiame vedamajame „Mes išeiname” 
leidinio „redaktoriai” pažymi, kad „tie, ku
rie teisybės bijo, išgirdę mūsų le:dinio var
dą, išsigąs... mus apšauks įvairiais ma
dingais vardais”. Nes štai, girdi, mes išei
name su nauja programa:

— „Ateities Nepr. Lietuvoje neturės bū
ti nė vieno dvarininko, nė vieno pramonin
ko! Išskiriant valstybei suteiktą teisę laiky
ti nustatytą skaičių stambesnių pavyzdingų 
ūkių, turės būti pravesta nauja ir pagrindi
nė žemės reforma”. Toliau autoriai pažymi, 
girdi, turės būti atimta visa, kas yra per 
30 ha, suvalstybinti fabrikai, bankai, pre* 
kybos ir pramonės įstaigos ir t. t.

— „Mes, esantis ištrėmime neturtingiaih 
sias Lietuvos darbininkų luomas, reikalau
jame: kad ateities N. Lietuvoje būtų įgy
vendinta tokia demokratinė valstybės sant
varka, kuri laiduotų ir Lietuvos darbinin
kui ekonominį gerbūvį ir apsaugotų jį nuo 
pavergimo ir išnaudojimo ” X

Dar toliau autoriai, visiškai paniekinę N. 
Lietuvos gyvenimo laikus, nutylėję bolše
vikų okupaciją ir jos žiaurumus, nė žodžio 
neužsiminę apie dešimtis tūkstančių depor
tuotų lietuvių, pabrėžia, kad nacių okupa
cijos metu lietuviai daugiausia nukentAjo 
nuo lietuvių: „lietuviai darbininkai pačių 
lietuvių buvo gaudomi, grūdžiami į kalėji
mus, koncentracijos stovyklas ir t. t.”

Nusakę savo „tikslus”, „poeto” B. Var» 
gūno žodžiais kreipiasi j tremtinius:

„Eime, mielas drauge, kur sau'ė šviečia,
Ir niekam nepavydi savo spindulių..

nes:
„Čia greitai tave gali pakarti po šaka, 
Arba užmūryti už sienų kalėjime." 
Kituose straipsniuose „redaktoriai” negai

lestingai puola visus, be išimties, mūsų 
tremtinių laikraščius. •—

Str. „Politrukų piūtis” „Tikrovės” žurna
listai lyg ir pasmerkia tuos lietuvius, kuri* 
ruošiasi esamomis sąlygomis grįžti namo, 
bet ir čia, lyg nejučiomis, išsprunka šie žo
džiai:

— „Mes tavęs nenorime atkalbėti nuo ta
vo užsimoto žingsnio eiti pas polifruką ir, 
atsižadėjus savo nusistatymo ir Tėvynėš 
laisvės, važiuoti J pavergtą kraštą, kuria
me nežinai kas tavęs laukia. Mes nepasa
kysime ir taip, kad tu jau būsi tėvynės iš
davikas, jei taip padarysi...”

Pabaidoje laikraščio atsnausdinta dar ke
letas korespondencijų, kuriose puolami klai
pėdiečiai lietuviai, „kapitalistai” ir net 
amerik. Įstaigos.

p.nąV-irius „Tikrovės” puslanius. ir ne- 
'aug akyliam skaitvtojui pasekėja, kas yra

I inukelta į 4 p.)
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SPD nori nepriklausomybės
Miunchenas. Vokiečių socialdemokratų 

partijos pirmininkas Schumacheris vienoje 
savo pasakytoje kalboje pareiškė, kad 4 Vo
kietijos okupacinėse zonose dar vis nebus 
demokratinės tvarkos tol, kol aukščiausios 
valdžios galia pasiliks karinės valdžios ran
kose. Vokiečių tauta negalinti visą laiką 
tokiomis sąlygomis gyventi. Jau esąs atėjęs 
laikas, kad duoti vokiečių, tautai pažadai 
būtų išpildyti. Vokietija neturinti orietuotis. 
nei į Rytus, nei į Vakarus, o turi nusistatyti 

Skirtingai suprantama pagalba
Vašingtonas. JAV užsienio reikalų mi

nisterija paskelbė notos Tarybų s-gai tu
rinį, p_3ak kurio Tarybų s-ga nevykdo 
Jaltos konferencijoje duotų įsipareigojimų 
padėti ašies valstybių vasalams.

Prie notos pridėtame pranešime nuro
domi Amerikos žygiai Vengrijos atstaty
mui paremti, o taip pat primenama, kad 
buvo suteiktas 15 mil. kreditas Amerikos
kariuomenės tiekmenims pirkti ir kad 
grąžinti 32 mil. dolerių vertės Vengrijos 
aukso. Gi Tarybų s-gos liepos 27 d. notoje 
paminėtoji Tarybų s-gos pagalba sudaro 
daugiausia tai, kad iš dalies atideda ga
minių ėmimą iš Vengrijos ūkio reparacijų 
Sąskaiton. Tuo tarpu patiriama, kad tary
binė armija gaminius ir toliau konfiskuo
ja ir gabena iš krašto.

Nota baigiama konstatavimu, kad toles
ni patikinimai arba dementavimai tarp 
Maskvos ir Vašingtono teturėtų mažai 
praktinės naudos ir kad negalima pasiekti 
vienybės dėl Vengrijos ūkinio būvio prie
žasčių.

GERINA SUSISIEKIMĄ SU AMERIKA
Vašingtonas. Amerikiečių transatlantinis 

laivas „Amerika“ nuo š. m. spąlio mėn. 
17 d. vėl pradės, karo metu nutrauktą, 
keleivių pervežimą. Kelionei per Atlantą 
pirmos klasės bilietas kainuos 325 dol., 
antros 210 dol. ir trečios 160 dol.

D. BRITANIJA ŽADA PAGREITINTI TAI
KOS SUTARTIES SUDARYMĄ SU .

AUSTRIJA
Londonas. D. Britanijos įgaliotinis Aus

trijai ir Vokietijai, po keturių dįenų viešna
gės Austrijoje, Vienoje pasakė’ kalbą, ku
rioje pasižadėjo padaryji visas pastangas, 
kad galima greičiau būtų sudaryta taikos 
sutartis su Austrija ir Austrijai būtų su
teikta galimybė užmegsti prekybinius ry
šius su sąjungininkais, nes tik tarptauti-

NAUJAS LATVIŲ LAIKRAŠTIS BRITŲ 
ZONOJE

Rugsėjo 21 d. Detmolije išėjo su Britų 
karinės valdžios žinia „Nedėlas Apskats” — 
naujas savaitinis latvių tremtinių laikraštis. 
Laikraštį leidžia Centrinė Baltų Taryba 
Detmolde. Atsakomuoju redaktoriumi pa
sirašo Voldemars Dulmanis.

Sis keturių puslapių laikraštis sudaro 
malonų įspūdi ir yra gražiai išleistas (su 
visais rašvbos ženklais)

Netrukus pasirodys panašūs -lietuvių ir 
•etų laikraščiai J. Ger.

taip, kad jos politika orietuotųsi Europos 
visuma. •

SOVIETAI KONSTATUOJA AUSTRŲ PA
SITENKINIMĄ STALINO PAREIŠKIMU

Londonas. Sovietų karinės valdžios virši
ninkas Austrijoje su pasitenkinimu viešai 
konstatavo, kad Stalino interwiev „Sunday 
Times” korespondentui austrams padaręs 
labai gerą Įspūdį. , 

niai prekybiniai santykiai įgalins Austrijos 
ūkį atkurti.

ANDERSĄ ISPILIETINO
Varšuva. Lenkijos vyriausybė paskelbė, 

kad iš gen. Anderso ir daugelio kitų 
aukštų 'karininkų, dabar esančių užsie
niuose, atimama pilietybė.

Nesislepkite ...
(atkelta *iš 3 p.) 

jo redaktoriai ir leidėjai. Tai ne lietuviai 
socialistai, kuriuos, kaip artimesnės idėjos 
žmones, jie kviečia bendradarbiauti. Teko 
patirti, kad mūsų socialdemokratų vadai su 
naujo „socialistinio” organo leidimu nieko 
bendra neturi. Nors leidimo vieta ir redak
toriaus pavardė nėra pažymėta .lietuviui 
tremtiniui, kad ir socialistui, ji ir be to 
aiški: anapus geležinės uždangos.

„Draugai”, perdaug jūs negudrus esate, 
kad mus galėtumėte suklaidinti. Perdaug 
jau mes turime gyvenimo patyrimo ir per
daug gerai suprantame jūsų menkystę, kad 
galėtumėm patikėti senu jūsų melu. Lietu
vis darbininkas ne toks jau mulkis, kokiu 
jus įsivaizduojate jį esant. Meluokite tiems, 
kurie jūsų dar nematė, kur jūsų idėjos ne
buvo smurtu ir ginklu atneštos: gal vienas 
kitas neišmanėlis ir patikės.. Be reikalo po- 
pierį gadinate dėl mūsų.

Jūs kalbate apie „Nepr.” Lietuvą ir įsi
vaizduojate ją tokią, kokia ji šiandien yra. 
Jeigu taip, tai ko čia sėdite: važiuokite na
me, nes jums nėra čia kas veikti. Nebūki
te naivūs manydami galėsią mus apgauti. 
Jums dar reikia daug pasimokyti,- daug 
naujų politinių kursų Maskvoje, Kalugoje 
ar Rygoje išeiti, nes perdaug smulkūs agi- 
tatorėliai esate. Netgi patsai „tėvas ir mo
kytojas jūsų už tokį žiopliškumą nepagirs...

Neaiškinkite mums socializmo ir demo
kratijos. Juk daugelis mūsų, net gi šių ei
lučių autorius, esame socialistai ir gal dar 
senesni už Jūsų bendradarbius. „Riaukas”, 
„Vargonus”, „Bebirvas”. Pažįstame socia
lizmą ne nuo šiandien. Taigi, „draugai”, 
nemokykite mūsų: .bereikalingas vargas ir 
išlaidos... Likimas mus visus tremtinius su
proletarino: mūsų bendruomenėje nėra nei 
kapitalistų, nei dvarininkų, nei bankininkų, 
nei, pagaliau, proletarų. Mes visi esame ne
laimingo likimo broliai. Iš mūsų jūsų „vieš
pačiai” atėmė daug ką, bet jie nepajėgė iš

Kovokime ...
(atkelta iš 1 p.)

Neturime užmiršti, kad didelės jėgos glū
di mumyse, tik jos turi būti atpalaiduotos 
ir išvystytos. Tai nėra paradoksas. Kiek jau 
kartų, kad ir artimoje praeityje turėjome 
progos įsitikinti kokios jėgos pasireiškia 
mumyse, kai tik pagauna mus kovos už Ne
priklausomą Lietuvą dvasia! Ir kokios tada 
medžiaginės ir dvasinės aukos yra sudeda
mos ir koks tęsėjimas tada yra parodomas.

Juk mes ir dabar esame tie patys. DU 
švarkai mus neperdirbo ir nepakeitė. Tik iš 
naujo mes turime pakelti tą dvasią. Nebe
reikalingos bus tada kalbos apie mūsų nuo
vargį ir sunkią dalią. Tada laimė vėl šyp
sosis mūsų veiduose. Be oratorių ir be 
pompos būsime vieningi ir galingi. Būsime 
paprasti ir nuoširdūs.

„Pabėgėlio”, „išvietintojo”, „tremtinio” 
nuotaikoms darykime galą. Gana bėgti, su
simeskime pirmyn! J. Vasaitis 

plėšti ir negalės atimti šviesaus tikėjimo 
mūsų, nelaimingos tėvynės gražia ateitimi.

Ir jūs dėlto, norėdami suskaldyti mūsų 
bendruomenę į „luomus”, „klases”, politines 
partijas, perdaug nevarkite. Juk mes jus 
gerai pažįstame, nežiūrint to, kokiu kailiu 
jūs apsidengsite save. Štai, kas jūs esate: 
tie patys, kurie išvežėte mūsų tėvus, bro
lius, seseris, žmonas, vyrus, vaikus iš mū
sų tėvynės toli į Rytus. Jūs esate tie pa
tys, kurie šiandien kankinate mūsų brolius 
mūsų tėvynėje.

Taip, mes grįšime į Lietuvą, bet ne tada, 
kada jūs norėsite. Mes ją sutvarkysime de
mokratiškai ir, gal būt, socialistiškai, bet 
taip kaip didžioji laisvos tautos dalis pa
geidaus, žinoma, ,be tamstų receptų ir be 
mums siūlomo šlamšto — „Tikrovių”...

Socialistas

’ LOTYNŲ KALBOS SKAITYMAI
Baigiama spausdinti antras kųn, Br. Zda

navičiaus paruoštas vadovėlis, pritaikytas 
lietuvių gimnazijės kursui: Lotynų Kalbos 
Skaitymai. Juose rasis nemaža dalykų imtų 
iš K. Jokanto vadovėlių ištraukos iš Ceza
rio, Cicerono, Vergilijaus, Horacijaus ir 
Ovidijaus veikalų su autorių biografijomis 
ir trumpais paaiškinimais. Vadovėlius ga
lima užsisakyti iš anksto pas autorių: (2) 
Lahde — Weser, Kreis Minden D. P. 
Camp 3.
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