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Vandenbergas apie lenkų rinkinius
Senatorius Arthuras H. Vandenbergas, va- jos spaudos skyr. viršininkas generolas Vic

tor Grosž, paaiškinęs, kad Maria Malmovs- 
ką laukia sunkus kaltinimas. Sekančioje noto
je britų pasiuntinybė nurodo suareštavimą, 
sulaikymą ir iškratymą antrojo britų karo 
attachėg Lenkijoje, majoro Dovydo Smiley, 
kada pastarasis sausio 20 d. važinėjo tikslu 
pasiinformuoti apie rinkimų eigą.

Reuteris iš Varšuvos praneša, kad gen. 
Grosz sausio 31 d. pasakęs, kad britų radio 
lenkų kalba transliacijos dėl jų „neapykan
tos pripildyto tono” ir „provokacijų” siundo 
Lenkijos žmones prie žudymų. Autoriai ke
leto šitų transliacijų esą už dalį to kraujo 
praliejimo atsakingi.

(Die Neue Zeitung, 3, Febr. 1947).

kad 
mi- 
vy.

dovaujantis respublikonų partijos užsienio 
politikas, sausio 30 d. Amerikos senate pa
vadino Lenkijos sausio 19 d. parlamento rin
kimus kaip „piktą pasityčiojimą iš laisvės ir ( 
demokratijos” ir reikalavo garbingo nuomo- - 
nių pasikeitimo tarp JAV, D. Britanijos, ir 
Sovietų s-gos. Amerikos sausio 28 d. notoj 
išreikštoji Lenkijos vyriausybės kritika, ro
do respublikonų ir demokratų pilną pritari
mą ir JAV neturėtų pakęsti, kad notoje iš
reikštas perspėjimas Lenkijos būtų nepaiso
mas, Vyriausybei artimi Vašingtono sluoks
niai pilnai prileidžia tą galimybę, kad Lenki
ja, pažeisdama Jaltos ir Potsdamo susitari
mus, prašvilpė ūkinės ir finansinės JAV pa
ramos tiekimą. Kaip Associated Press iš 
Varšuvos praneša, Lenkijos užsienių reikalų 
administracijos atstovas, sausio 31 d. išreiš
kė Lenkijos vyriausybės „siurprizą” dėl ame
rikiečių notos. Lenkija tikisi, tęsė atstovas, 
kad Amerikos užsienio reikalų ministerija 
ateityje apie tikrą padėt) Lenkijoje įsitikins.

Dena / Reuter iš Londono praneša, 
netrukus laukiama britų užsienio reikalų 
nisterio E. Bevino pranešimo apie britų 
rūusybės poziciją dėl Lenkijos rinkimų.

United Press praneša iš Londono, kad 
tą užsienio reikalų ministerija sausio 30 d. 
pakeitimu Varšuvos pasiuntinio, Victoro Ca
vendish-Bentinck, oficialiai patvirtino. Ca- 
vendish-Bentickui būk būsianti patikėta kita 
diplomatinė misija, kuri reiškianti paaukšti
nimą. Pasiuntinio perkėlimas nebuvęs Lenki
jos vyriausybės prašytas ir neturįs ryšio su 
pasiuntinio draugyste grafui Ksaverui Gro- 
cholski, kuris neseniai vieno Varšuvos teis
mo ui išdavystę pasmerktas.

Britų pasiuntinybė Varšuvoje, pasiųstoje 
Lenkijos užsienio ' reikalų viceministeriui 
Zygmont Modzielewski — notoje prašė . (In
formacijų) paaiškinti priežastis, dėl ko pa
siuntinybės tarnautoja lenkė Maria Mali- 
novska buvo areštuota. Tarnautoja buvusi 
sausio 30 d. trijų lenkų saugumiečių jos bute 
areštuota. .Lenkų užsienio reikalų ministeri-

bri-

Naujienos is visu kontinentu
Londonas. Pietų Afrikos kalnų pramonės 

darbininkų streikas Johannisburgo srityje 
apėmė ir 34 aukso kasyklas. Streike daly
vauja 8.000 darbininkų.

Naujorkas. JAV vyriausybė pareiškė, jog ji 
nemato jokio reikalo evakuoti JAV piliečftis 
iš Palestinos, kurių ten esama apie 4 900.

Muenchenas. Elektros srovės paskirstymo 
(staiga Bavarijai praneša apie katastrofišką 
aprūpinimo energija stov(. Ateinančiomis die
nomis visi vartotojai turės dar daugiau su
sispausti. Pranomė turinti atostogas pas
kelbti. Daugelis nebūtimai reikalingų įmonių 
jau yra paleidusios savovpersonalą iki padė
tis pagerės.

Londonas. Vokietijai pranešaujama nauja 
šalčių banga. Temperatūra sieksianti iki 30°. 
Šiuo tarpu vakarų • Vokietijoj nuo 7 iki 12 
žemiau nulio, gi pietų — 5 ir rytų — 15.

Londonas. Britų generalinio štabo šefas 
feldmaršalas Montgomery laivu išvyko į Ca
lais iš kur vyks Šveicarijon vieno mėnesio 
poilsiui.

Kairas (NF) Aleksandrijoje iš gatvės buvo 
(mesta bomba į britų daliniams vadovaujan
čio generolo buto balkoną. Bomba sprogo, 
tačiau nuostolių nepadarė.

Šanchajus. Kiniečių vyriausybės galiniai 
iš Lunghai geležinkelio linijos pasistūmėjo 
šiaurėn, kai tuo tarpu stiprūs komunistų da
liniai iš visų Santungo pusių žygiuoja j pie
tus, kad pasiruoštų naujam mūšiui pietinio 
Santungo ir šiaurinio Kiangsu froto. Vyriau
sybės daliniai paėmė 45 km ( pietus nuo 
Linyj esantį Tancheng miestą, ketvirtosios , 
komunistų armijos vyriausią būstinę.

Londonas. Ruhro plieno ir geležies pramo
nei vasario mėnesiui paskirta 350.000 to 
anglies t. y. 70.000 to daugiau kaip kitais 
mėnesiais. Tuo norima padidinti plieno ir 
geležies gamybą, kuri tebėra gerokai atsili
kus ir nuo Potsdame numatytų normų.

Londonas. JAV įgaliotinis maitinimo pa
dėčiai Vokietijoje tirti buvęs prezidentas 
Hooveris atvyko Berlynan.'' kur turės pasi
kalbėjimus su suvienytų zonų ūkio ir svei
katos reikalų žinovais.
Londonas. Anglų zonoje nuspręsta atnau

jinti pensijų mokėjimą antinaciniams ir

nei JAV

Trumanas 
metu, ką

Memmingen, 1W. II. 8.

ĮTAMPA palestinoje 
i.

Britų administracija, norėdama užkirsti 
kelią terorizmui Palestinoje, nubaudė tero
ristų vadą dr. Orunerj mirties bausme. Tai 
kilo dėl to visam pasauly audra: Wallace ir

Londone Palestinos (vykiai sukėlė didelę 
politinę audrą. Buvęs kolonijų ministeris Oli
ver Stanley apkaltino dėl šių (vykių darbie- 
čius: „Po 28 mėnesių — jis pareiškė — Di- 

Pattersonas, senatorius Gillette, de Gaulle ir džioji Britanija nepravedė jokios aiškios po- 
Bidault yra (traukti ( akciją, kad būtų pasi
gailėta teroristo.

Dėl (temptų (vykių Palestinoje yra (vestas 
karo stovis. Britai, siekdami apsaugoti savo 
žmones, įsakė civiliams britų gyventojams, 
šeimoms su vaikais, skubiai evakuotis. Britų 
šeimos yra talpinamos karinėse stovyklose. 
Britų žurnalistai yra paprašyti apleisti kraštą. 
Visi tie, kurie yra būtinai reikalingi tarny
bose, bus sutelkti ( vieną vietą ir jiems 
parūpinta apsauga. ■ /

bus

Dėl padėties britu zomono;e
1.700.000 mokyklų vaikų kas dieną gauna 
pildomus pietus' susidedančius iš 300

Londonas. D. Britanijos Žemuosiuose Rū
muose konservatorių atstovas Richard Lou 
atidarė debatus dėl britų zonos padėties Vo
kietijoje. Jis pats turėjęs progos (sitikinti vi
sišku maisto neužtenkamumu ir gyvenamųjų 
patalpų skurdumu bei šaltumu. Dar didesnis 
pakrikimas jaučiamas ■-moralinėje srityje. Čia 
viešpataująs visiškas bėviltiškumas. Britų ad
ministracija, užuot atnešusi vilties, savo net
varkingais veiksmais tik didinanti moraline 
tuštuma. Nors kalbos apie korupciją esančios 
perdėtos, vis dėlto ji pasitaiko. Zonos admi- 
nisjravimas, nežiūrint pažadų, vis dar patiems 
vokiečiams neperleidžiamas. Seniai esąs laikas 
apsiriboti vien tik kontrole 1r pagalba nuo 
bado ir skurdo. Gi šiuo tarpu tesirūpinama 
ko nę vien tik ideologiniais reikalais, lyg ne
būtų žinoma, kad badaujančiam ideologija, 
kad ir gražiausia, nerūpi. Tokia padėtis gali 
sukelti III pasaulinį karą.

. Vyriau.-) bės vardu kalbėjęs Hynd didesnę _ _ _
dal( bėdų .suvertė žiemai Jr patiems. ..vokie-,^ _.- Komiteto Skelbimas 
čiarns. Britų administracija daranti, kas ga
lima. Nors 1550 kai. šią šaltą žiemą ir esą 
per maža, bet už tat joms tėra verčiami ten
kintis tik nedirbantieji. Gi dirbantiesiems ir 
vaikams išlaikomos žymiai didesnės normos.

pa- 
iki

490 kol. Nors del nedasimaitinimo kai kurios 
ligos, ypač tuberkoliozė yra didėjanti, bet 
apidemijų išvengta ir išvengiama, o vaikų 
mirtingumas sumažintas. Priekaištus darant 
nebuvo tikslu užmiršti ir puikius atsieku.ius 
demokratizavimo srityje, kurie pagreitins Vo
kietijos ne tik moralinį, bet ir medžiagini at
statymą.

Londonas. Britų militarlnės valdžios ūkio 
skyriaus viršininkas generolas majoras 
Bisof pažadėjo anglies ir elektros eksportą 
iš britų zonos dar sumažinti, užtikrindamas, 
kad šis eksportas niekada nėra ėjęs repa
racijų reikalui (už jj buvo mokama užsienio 
valiuta) ir tesudaręs tik 13’/« visos gamy
bos.

e t
Tarpva’styblnlo Pabėgėliu

,Nduvelles de France” vokiečių laidoje, 
prancūzų zonoje Konstancoje leidžiamame 
laikraštyje 1947 m. vasario 2/3 d. Nr. 414 iš
spausdino šio turinio skelbimą:

Visi pabėgėliai ir išvietiutieji asmenys, ku
rie prieš savo norą turėjo apleisti savo tė
vynę ir ( oavo gyvenamąją vietą nenori ar 
negali grįžti, perimami Tarpvalstybinio Pa
bėgėlių Komiteto globon, kol jie (sigys nau
ją pilietybę. Tačiau šitas patvarkymas ne
liečia pabėgėlių: kriminalinių nusikaltėlių, 
išdavikų arba karo \ nusikaltėlių ir sąjūdžių 
kūrėjų, kurie siekė bet kurią sąjungininkų 
vyriausybę nuversi ,

Tarpvalstybinis Pabėgėlių Komitetas, ku
riame atstovaujamos 36 vyriausybės, nori to
kių pabėgėlių emigraciją organizuoti. Asme
nys, kurie nori dėl šio skelbimo smulkesnių 
informacijų gauti, gali kreiptis i Tarpvals
tybini Pab gėlių Komitetą:

Rastatt (Baden), Schloss (Tel. 2614). Neu- , 
stadt (Pfalz), Sekt. f. verschK Personen (Tel. 
2471). Ravensburg (Wtrbg.), Moettelinstr. 8 
(Tel. 2121).

Naujorkas. Olandija devintuoju nariu (sto
jo ( JT (steigtą tarptautinę pabėgėliams glo
boti organizaciją IRO. Paruošiamieji IRO 
pasitarimai numatyti vasario 11 d. Ženevoje.

nenaciams, tačiau ne bendrai, bet asmeniš
kai po stropaus ištyrimo politinės praeities.

Londonas. Anglų žemuose rūmuose vyksta 
diskusijos dėl vyriausybės projekto su
valstybinti elektros srovės gamyklas, kurių 
dabar esama 579, savininkų rankose. Vy
riausybė mano, kad suvalstybinimas atne
šiąs vienodesn), pagal reikalingumą, srovės 
paskirstymą ir visur vienodą kainą. Tačiau 
konservatoriai nemano, kad tuo patvarkymu 
būtų numušta ~kaina ar (vestas geresnis 
paskirstymas, Kuriuo ir dabar niekas ne- 
siskundžiąs. Diskusijos tebesitęsia.

Naujorkas. Amerikiečių pietų ašigalio 
ekspedicijos vadas admirolas Byrdas pra
neša apie ikišiolinio tyrinėjimo svarbius 
rezultatus, pasitikėdamas, jog laikas leis 
dar svarbesnius atradimus padaryti. Jis 
nustatė, kad Antarkčio vidurinę dal| su
daro neįtikimi (vairių žaliavų šaltiniaL 
Anglis galėsianti būti kasama jau laike 
ateinančių 25 metų. Tačiau praeisią šimt
mečiai, kol būsią visi begaliniai gamtos 
turtai išnaudoti.

Varšuva. Britų pasiuntinys Lenkijoje, 
kurs špionažo proceso metu' buvo paminė
tas, atšauktas Londonan.

Londonas. Lenkų pirmąjį naujai išrinkto 
parlamento posėdį atidarė prezidentas Bei
rutą. Jis savo kalboje priminė, kad vyriausy
bė artimiausioj ateity patieksianti parlamen
tui visuotinos amnestijos (statymo projektą. 
Parlamento atidaryme nedalyvavo 
tei D. Britanijos atstovai.

Londonas. JAV prezidentas 
paklaustas spaudos konferencijos 
mano dėl Stalino pasiūlyto dažnesnio di
džiųjų susitikimo — atsakė, jog mielai 
priimtų Staliną pasikalbėjimui Vašingtone, 
bet pats Vašingtono, kad pasikalbėjus šu 
Stalinu, nei nemanąs apleisti.

Tomis pat žiniomis visi respublikonų se- nesiėmė apsaugos priemonių, bet net tole- 
natoriai reikalauja griežtesnės JAV užsie- ravę sumušimą.
nio politikos. Londonas. Reuterio žiniomis oficialus su-

Notos Vatikanui ir Anglijai
Londonas. Jugoslavijos vyriausybė Vatika

no valstybės sekretoriui (teikė dvi protesto 
notas dėl tarianos Vatikano paramos Titui 
nusikaltusiems.

Pirmoje notoje teigiama, kad pereitų metų 
gruodžio mėn. Popiežiaus pagalbos akcija 
yra padėjusi pabėgti daugeliui Jugoslavijos 
„karo nusikaltėlių” (taip komunistai vadina 
savo priešus) ( Pietų Ameriką.

Antroje notoje reikalaujama, kad pride
damam sąraše nurodyti Jugoslavijos piliečiai 
tariamai Vatikane prisiglaudę būtų areštuoti 
ir išduoti Jugoslavijos Įstaigoms.

Londonas. Jugoslavijos vyriausybė (teikė 
griežtą protesto notą D. Britanijos vyriau
sybei dėl Britų karinių organų kontroliuo- 
jamoj četnikų stovykloj. Italijoje (vyko 
nekviestų ir nelauktų Tito svečių sumuši
mas. Vienas iš sumuštųjų, būtent, konsulas 
mirė, gi antrasis - -konsulato attache - pa
guldytas ligoninėn. Pasak Jugoslavijos vy
riausybės, britų kariniai organai netik

Karo ntdatoa leista ' Redaktorius 
leidėjas J. Valaitis / Laikraštis išeina 
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litikos Palestinoje.” Jis dar pridūrė, kad 
anglų pasitraukimas iš Palestinos reikštų ci
vilini karą.

Anglų spauda šiomis dienomis labai gy
vai svarsto Palestinos klausimus. „News 
Chronicle” pažymi, jog Palestinai gresia (at
viro karo pavojus. Bevinui būsiąs sunkus už
davinys prieiti palankaus visoms pusėms 
kompromiso. Tai reikėsią net Uno pagalbos” 
„Times” griežtai pasisako prieš terorizmą ir 
tikisi, kad kietomis priemonėmis bus atstaty
ta tvarka”. „Manchester Guardian” britų 
šeimų evakuacijoj įžiūri silpnybę. Laikraš
tis nesitiki, kad vieni arabai galėtų sutvarky
ti teroristus. „Yorkshire Post” labai griežtai 
reikalauja, kad žydų teroristai būtų nubausti 
ir sutvarkyti. „New Statesman” kritikuoja 
britų vyriausybės delsią politiką. Kiekviena 
konferencijos diena Londone. Irguno teroris
tams suteikia laimėjimą”. Palestina galinti 
būti ugnimi ir kalaviju nuniokota.

Žodžiu, Palestina dega, kad gaisrininkai 
bėgtų prie jos, palikę kitur beiiepsnojančiai* 
gaisravietes. vp.

Londonas. Duvęs pasaulio sionistų Organi
zacijos pirmininkas dr. Weizmann vienos sio
nistų konferencijos metu D. Britanijoje pa
sisakė už Palestinas padalinimą. Tik žydai 
tuo padalinimu turėtų gauti užtenkami terito
rijos, kurioje jie galėtų patys valdytis ir dar 
priimti naujus emigrantus.

Tuo tarpu vyksta britų šeimų evakuacija. 
Pirmasis transportas evakuojamų iš Palesti
nos britų moterų ir vaikų norvegų lėktuvu 
per Paryžių išskrido Londonan. Tačiau „Je- 

' wish Agency*” "politinio skyriaus ' vedėja 
Gbdd Mayerson šitą evakuaciją laiko berei
kalinga, nes žydų visuomenė su džiaugsmu 
būtų už juos pasiėmusi atsakomybę. Terori
stai žydų visuomenei nebuvę taip kenksmingi' 
kaip britų valdžiai. Ji apeliavo 
džią, prašydama netaikinti karo 
Palestinoje,

Aukštasis teismas Palestinoje 
teroristų organizacijos Irgun Zvai Leumi, 
nuteistą mirtimi, nar( dr. Gruneri paduotą 
jo giminaičio vardu malonės prašymą. Pats 
Gruneris atsisakė 'pasirašyti jo gynėjo sura
šytą malonės prašymą. Gyvenanti JAV Gru- 
nerio sesuo išskrido palestinon, kad pakeistų 
savo brolio nusistatymą. Ji mano, kad nuo 
jos brolio sprendimo, galimas dalykas, pri
klausysianti žydų ateitis Palestinoje.

Charleston žydų rabinas, kuris neseniai • 
aplankė Grunerj, savo telegramoje iš JAV 
ragino pastarąjį pakeisti savo nusistatymą ir 
malonės prašymą pasirašyti. „Kova už mūsų 
gyvenimą yra tiek pat šventa, kaip ir kova , 
už laisvą Palestiną, už kurią jūs norite 
mirti”, rašoma telegramoje.

Londonas. Padėtis Palestinoje, nežiūrint * 
įkaitų paleidimo, vis daugiau įsitempia, nes 
žydai atsisakė talkininkauti policijai teroristų 
medžioklėje.

Į britų vai- 
meto teisę

atmetė,. už

daniečių UMMA partijos įgaliotinis Sagoub 
Osman pasisakė už Sudano nepriklauso
mybę. Anot jo, gali Egiptas kur nori kreip
tis dėl Sudano valdymo - Sudanas reika
laus nepriklausomybės ir iš Egipto ir iš 
Britanijos. Sudaniečių nepriklausomybės 
judėjimo nuomone, Egipto valdžios pažiū
ros prieštarauja egiptiečių tautos . intere
sams. Nepatikėtina, kad Egipto valdžia 
prieš 7*/s mil. sudaniečių nusistatymą norė
tų juos prievarta valdyti. Sudaniečių tauta 
jau apsisprendė už gyvenimą laisvėje. Pa
saulis nesigailės parėmęs sudaniečių teises 
( laisvę.

Nepakanka naftos karui
Vašingtonas. Senato naftos tyrinėjimo ko

misija pareiškė, kad Amerika negalėtų ka
riauti kitame dideliame kare, jei turėtų rem
tis vien savo krašto nafta. Komisija siūlo 
organizuoti sintetinių degalų gamybą. Pra
nešime nurodoma, kad esama pakankamai Iš
teklių degalams gaminti, kurie šimtus metų 
galėtų patenkinti, vidaus rinkos žibalo reik
mę. (Reuteris).

1
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BERLYNO - MASKVOS ASIES PASLAPTIS
Kaip praneša vokiečių spauda, švedų laik

raščiuose jau pasirodė pirmoji autentiška 
medžiaga, paskelbta Vašingtono valstybės de
partamento, paimta savo laiku iš Berlyno 
užsienio reikalų ministerijos archyvų, kuri 
nušviečia Vokietijos ir Sovietų s-gos politi
kų karo metu. Tos medžiagos įdomiausias ir 
šiuo metu gal jautriausias momentas, tai lie
čiantis santykius su Sovietų s-ga. Aiškėja, 
jog ne tik 1940 metais ji buvo pasiruošusi 
prisijungti prie trijų pakto, bet dar 1943 me
tais rodė palankumo separatinei taikai su 
Vokietija sudaryti.

1940 metų spalio 19 dieną, tuoj po trijų 
pakto pasirašymo tarp Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos, Sovietų s-ga buvo pakviesta prie 
to pakto prisijungti; Tuo metu Ribbentropas 
parašė Stalinui 19 puslapių laišką, kuriame 
jie, nušvietęs nacių užsienių politikos tiks
lus, prašo Stalino atsiųsti Molotovą į Ber
lyną tikslu abiejų kraštų užsienių politiką 
aptarti ir suderinti. Jau spalių mėn. 21 die
ną Stalinas patvirtina gavęs laišką, dėkoja 
Ribbentropui už „labai vertingą analizę” ir 
pritarė Molotovo kelionei.

Lapkričio 13 dieną jau įvyko garsusis Hit
lerio, Ribbentropo ir Molotovo pasikalbėji
mas, kurio metu Hitleris įtikinėjo savo aukš
tąjį svečią, jog jau pats laikas susitarti dėl 

•'Britų Imperijos pasidalinimo, nes Didž. Bri
tanija jau tuoj turėsianti sutikti, kad jos die
nos suskaitytos. Hitlerio manymu, kada Vo
kietija ir Rusija Rytų Europos interesų sfe
romis sklandžiai pasidalins, nebus kliūčių ir 
dėl didesnių problemų susitarti.

Hitlerio planai buvo priimti klusnia au
sim ir su pasitenkinimu. Ribbentropui nebe- 

. buvo sunku {tikinti Molotovą dėl Sov. Są
jungos įstojimo trejukėm Be to, buvo ta pro
ga susitarta, kad prie pakto bus prijungti 
dar du slapti protokolai. Pirmajame būtų 
pasidalinta interesų sferomis Didž. Britani
jos žlugimo sąskaita. Pagal jį Vokietijai ati
tenka pietinė ir vidurinė Afrika, Italijai ry
tinė ir šiaurės Afrika, Japonijai rytinė Azi
ja „į pietus nuo dabartinio Reicho” ir So
vietų sąjungai — „sritys į pietus nuo Sovie
tų respublikų Indijos vandenyno kryptim”.

Antrajame protokole Vokietija ir Italija 
pareiškia sutinkančios suteikti Sovietų s-gai 
papildomų teisių, tačiau jokių karinių bazių 
Dardaneluose.

Molotovas su šiais projektais grįžo Mask
von ir lapkričio 25 dieną, pasikvietęs vokie
čių ambasadorių grafą Schulenbergą, pa
reiškia, kad Sovietų s-ga trijų pakto nepasi
rašysianti, jei:

1) pirmasis protokolas nebus papildytas, 
suteikiant Sovietų s-gai daugiau teisių, at
sižvelgiant į. jos ypatingus interesus’ „srityje 
į pietus nuo Baku ir Batumo Persijos golfo 
kryptimi”,

2) jei antrasis protokola3 nebus pakeistas, 
sutinkant suteikti Sovietų s-gai teisę įrengti 
žemyno ir jūros bazes prie Bcsforo ir Dar 
daneluose,

ir 3) jei nebus prijungtas trečias protoko
las, suteikiant Sov. s-gai ypatingų teisių Bul
garijoje.

Schulenbergas nedelsdamas perduoda Mo
lotovo reikalavimus Berlynui. Hitleris ir Rib
bentropas kurį laiką nereaguoja. Ir kai Mo
lotovas 1941 m. sausio mėn. ima nekantrauti, 
nesulaukdamas atsakymo, jam trumpai pra
nešama, jog „Reicho vyriausybė laikosi tų 
pačių siūlymų, kuriuos Tamsta, ponas Molo
tove, patiekėte savo atsilankymo Berlynan 
proga. „Tuo Maskvos ir Berlyno siūlas ir 
nutrūko. Po mėnesio Hitleris galutinai buvo 
nusistatęs įžygiuoti į Sovietų s-gą.

1943 metų rudenį, kada karo laimė jau 
aiškiai atsuko vokiečiams nugarą, gi sąjungi
ninkai dar tik ruošėsi Teherano pasimatymui, 
Berlynas bandė zonduoti separatinės taikos 
galimybes Maskvoje. Pasirodo, kad Maskva 
nebuvo priešinga tokiai kombinacijai, kas 
matyti iš tam tikslui Maskvos statytųjų sąly
gų ir būtent:

1) Baltijos valstybių aneksijos pripaži
nimas,

2) rusų besąlyginis viešpatavimas Darda
neluose,

3) Sovietų s-gos įtakos laisvas plėtojimąsis 
į pietus ir rytus, iki Arabų jūros,

4) vokiečių parama rusų reikalavimams 
prisijungti Daireno uostą Mandžurijoje ir

5) vokiečių kariuomenė pasitraukia iš 
užimtos Sovietų s-gos teritorijos.

Pasitarimai tais klausimais nutrūko tik 
Hitleriui jokiu būdu nenusileidus viduriniuo- 
sius rytus perleisti Rusijos įtakos sferon.

• Švedų spauda, skelbdama šiuos faktus, pa
žymi, jog šie dokumentai, toli gražu, neduo
da to meto politinių įvykių pilno ir tikslaus 
vaizdo, tačiau, be abejo, ir tai, kas yra, me
ta pakankamai šviesos į tą istoriją, kuri ir 
šiandien kelia nemenko pasaulio opinijos su
sidomėjimo. .V-kis

Prancūzijos talkos
Londonas. Prancūzijos pasiūlyta taikos su 

Vokietija paruošimui tvarka susideda iš ke
turių fazių:

1. Užsienio reikalų ministerių konferencija 
Maskvoje paruoštų sutartyje dalyvaujančių 
valstybių sąrašą ir sukurtų sąjunginių vy
riausybių informacijos ir konsultacijos komi
tetą, kuris būtų nuolatinis ryšio organas tarp 
keturių ministerių tarybos ir sutartyje daly
vaujančių valstybių atstovų.
• 1 *

2. Po Maskvos konferencijos dar kartą su
sirinktų ministerių pavaduotojai, kurie būtų 
nuolatiniame kontakte su dalyvaujančių val
stybių atstovais.

3. Ministerių pavaduotojams galutinai iš
dirbus taikos sutarties su Vokietija projektą, 
turėtų būti sušaukta taikos konferencija, kuri 
taikos sutarties projekte nagrinėtų tais pat

Kur dar slypi iašizmas
šiandien, karo sukrėstame pasaulyje, vie

nas iš madingiausių dalykų bene bus naujų 
politinio ir visuomeninio gyvenimo formų 
ieškojimas ir gvildenimas, o kartu ir tebevy- 
raujančų formų teisinimas. Pagrindinė ašis, 
apie kurią sukasi ši „didžioji diskusija” — 
tai demokratija. Nors vargu, ar besurasi 
valstybę ar valstybės vyrą, kuris šiandien 
drįstų prisipažinti, kad tame krašte valdy
mo forma būtų nedemokratiška, — vieni de- 
mokratiškesni už kitus, kol prieini paties de- 
mokratiškiausio „valdytojo”. Tačiau jau 
pasaulio opinija baigia įsitikinti, jog tų de
mokratijos formų kas kart daugėja ir kad 
diskusijose dėl suradimo „pačios tikriau
sios” šio meto demokratijos vėl pasigirsta ar 
gumentai, naudojami kitų demokratiškumui 
suniekinti, kad tai jau nebe demokratai, o 
kažkokie reakcionieriai ir pan., kol įsikarš
čiavus, nevengiama nei „fašistų” surasti. 
Gaunasi vėl užburtas ratas... ,

Nieko nuostabaus, kad pradedant iš rytų 
sklindančioms „liaudies demokratijos idė
joms”, iki nueinama prie senųjų Vakarų Eu
ropos demokratijos formų, kelias „tikros” de
mokratijos ieškotojams tikrai pasidaro vin
giuotas ir kad juo šaltai ir ramiai eiti rei
kia šaltų nervų, pakankamos inteligencijos 
ir tolerantiškumo. Ne visi, deja, gali pasigir
ti tomis savybėmis. Nieko nuostabaus, jei at
siranda pasiryžusių žmonių, kurie imasi klau
simą gvildenti nuo kito galo, nebeįtikinėjant, 
kur yra gera ir kur bloga demokratija, o 
pradeda nuo savotiško fašizmo diagnozo nu
statymo, ypatingai turint galvoje, kad ne fa
šizmas, kaip toks, reiktų analizuoti, bet tas 
jo dvasinis palikimas, kuriuo neatsikrato 
kartais ir tie, kurie tuo epitetu svaidosi, no
rėdami juo kitus suniekintu Bet mestas žo
dis, kartais, kaip bumerangas, grįžta. Grįžta 
kartais visai nelauktai.

sajygos su Vokietija
pagrindais, kaip * ir Paryžiaus taikos konfe
rencija su Vokietijos satelitais.

4. Konferencijai ištaisius taikos sutarties 
pratektą ir jį priėmus, dar kartą susirinktų 
keturi didieji galutinai taikos sutarties teksto 
redakcijai nustatyti. ,

Kaip matome, prancūzų pasiūlyme Vokie
tijos dalyvavimas nenumatytas, (kadangi Vo
kietija neturi centrinės valdžios) ir šis pa
siūlymas nuo sovietiškojo tesiskiria tik noru 
užtikrinti mažosioms valstybėms dalyvavimo 
teisę ir sustiprinti jų dalyvavimo reikšmę.

Londonas. JAV sutiko su prancūzų pa
siūlymu leisti Amerikos pareikalautiems 
paleisti vokiečių belaisviams apsispręsti už 
grįžimą namo ar už pasilikimą civiliais 
prancūzų pramonės darbininkais. Ap
sisprendimo laisvumą prižiūrėti numatytas 
tarptautinis raudonasis kryžius.

Tokią įdomią šio meto „fašizmo” diagno
zę ėmėsi analizuoti naujasis prancūzų socia
listų partijos generalinis sekretorius Ouy 
Mollet. Aišku, kad neigiantis fašizmą ne bū
tinai jau turėtų būti ir socialistas. Tačiau 
tokiu metu, kada jau ne tik kai kuriems so
cialistams, bet ir šiaip demokratams gręsia 
pavojus nebesusivaikyti demokratijos normą 
sūkuriuose ir kai jau tik per žingsnį atsidu
riama totalinių formų bedugnės pakrantėje, 
Guy Mollet analizė darosi juo aktualesnė.

Jo rašinio antraštė skamba kiek provokuo
jamai: „Ar esate tikras, kad nesate fašis
tas ?.„ tačiau paklausykim, ką jis tuo nori 
pasakyti.

.fašistas jau yra nuo to akimirksnio, kai 
siekiama kitam jėga ar apgaule savo pati, 
rinktą mąstymo ir gyvenimo formą primesti. 
Fašistas yra nuo to akimirksnio, kada tiki
ma, jog tikslas pateisina priemones. Fašistas 
yra nuo tos valandos, kai „šefui” perleidžia 
teisę už save galvoti. Juo pasidaro tą valan
dą, kai nepažabotu išdidumu galvoja, teisę 
kaip paveldėjimą, tik sau pasiskyręs— O kas 
gi yra ta paveldėtoji teisė? Jei, pagaliau, ir 
tiki į tą tiesą, kas gi duoda teisę, kaimynus, 
brolius užgaulioti? Bandykite juos (tikinti 
bet neprimeskite jiems nieko!.. kad jūsų 
nusistatymas būtų respektuojamas, respek
tuokite kitų nusistatymą! Elkitės su kitais 
taip, kaip norite, kad su jumis elgtųsi. Žu
dykite fašistą, kuris dar slypi jumyse! Būki
te tolerantiški ir nusigręžkite nuo teroro!-”

Perskaičius š is mintis, nereiktų gal nei 
pažymėti, jog čia galvota apie kiekvieną te
roro formą, taigi, ne būtinai kada aidi šū
viai, mušamų aimanos ar tremiamų dejonės. 
Taip pat gal bergždžia būtų pažymėti, jog 
daugelis mūsų tremtinių bendruomenės elito, 
gerai perkratę savo sąžinę, rastų joje pasi
slėpusį tokio fašizmo daigą, kurį išrauti siū
lo prancūzų socialistas. Kalbame ir rašome 
nemaža demokratijos klausimais, tačiau pa- 
kluskime savęs ranką ant krūtinės pasidėję 
ar esame pasiryžę pirmiau nugalėti tą fa
šizmo bacilą, kuri aptemdo skambius ir pa
trauklius demokratijos vardu šaudomus šū
kius. Jog, rodos, visi esame esmėje vieningi 
dėl demokratijos, kaip politinės formos, ak
tualumo. Bet ar esame visi pasiryžę demo
kratines gyvenimo ir sugyvenimo formas 
įgyvendinti? V-kia

Kodėl išteisino Schachtak
Staigmeningas Dr. Aljalmaro Schachto iš

teisinimas Niurnbergo karo nusikaltėlių by
loje pradeda aiškėti. O tat atsitiko šiaip: du 
teisėjai, amerikietis ir rusas balsavo už mir
ties sprendimą, o kitu du, anglas ir prancū
zas, reikalavo išteisinti. Kadangi pasmerki
mai pagal teismo nuostatus turėjo būti da
romi */i balsų dauguma, tai jos nesant 
Schachtas ir buvo išteisintas. Teisėjas pran
cūzas iš pradžių reikalavo Schachtą nubaus
ti laisvės atėmimu, bet paskum prisijungė 
prie anglo nuomonės.

L. Giros biografijai papildyti
Per Vilniaus radiją buvo pranešta, kad 

liepos 1 d. mirė Liudas Gira, skelbiamas 
„pulkininku” ir „didžiausiu Lietuvos liaudies 
dainium”, net Lietuvos Mokslų Akademijos 
„nariu - korespondentu”. Ne kitaip, be abejo, 
jis atestuojamas ir tarybinėje spaudoje, su
sirinkimuose ir kt. Giros portreto ryškumui 
būtina į jį pažvelgti iš jo veikslūs aspekto.

Liudas Gira gimė 1884 m. rugpiūčio 25 d„ 
tad mirė baigdamas 62-uosius metus. Arkivy
skupo Reinio, profesorių Vladimiro Silkars- 
kio, Igno Jonyno, Blažiejaus Cėsnio, Zigmo 
žemaičio, Vaclovo Biržiškos, kompozitoriaus 
Juozo Gruodžio, beletristo Juozo Gurausko 
ir kt. vienmetis. Žydo Sereiskio sūnus, tatai 
ilgai stengėsi nuslėpti ir kratėsi savo motinos, 
kurios likimu todėl kurį laiką gavo rūpintis 
Vilniaus lietuvių visuomenė su kunigais pry- 
šakyje, o pats jis spaudoje tebuvo prisipa
žinęs šiame pasaulyje atsiradęs „per klaidą” 
ar „per nesusipratimą”. Tik vėliau, jau 
Kaune, pusiau prisipažino prie tėvo, imda
mas rašytis — taip ir jo sūnus poetas Vytau
tas — Sirijos Gira. Šiaip jau nekartą jis 
būdavo palaikomas kunigo sūnum, gal dėlto, 
jog klebonijoje buvo priglaustas ir užaugintas.

Ne tiek pats stojęs, kiek kitų įstatytas Vil
niaus kunigų seminarijon, jis čia labiausiai 
suėjo su Vincu Krėve-Mickevičium, kurio 
pirmuosius — lenkiškus — kūrinius (vėliau) 
girdavosi lietuviškai vertęs ir iš viso šį mū
sų didįjį rašytoją mūsų literatūron įstatęs. 
Kaip Krėvė, taip ir jis į kunigus neįsišventi
no. Tačiau Krėvei išėjus universiteto moks
lus ir virtus gimnazijos mokytoju, Gira su
stojo sistematiškai mokęsis, tenkindamasis 
tuo, ką jam įkvėpdavo laikraščių ir literatū
ros kūrinių, literatūrinių nagrinėjimų ir kri
tikų skaitymas. Tad „lavinosi iš savęs”.

Kaiką parašęs tilžiškiams laikraščiams, 
drauge su spaudos atgavimu ir pirmųjų Vil
niaus lietuvių laikraščių pasirodymu jis tvir» 
čiau susirišo su žurnalistiniu darbu. Neturė
damas tvirtų visuomeninių pažiūrų, tik leng

vą plunksną ir ypačiai lankstų nugarkaulį, 
dirbo tai vienos, tai kitos krypties laikraščių 
redakcijoje, o kartais ir dviejų kits kitam 
priešingų laikraščių redakcijose, leidėjų ne
statomas jų vadovu, laikraščio krypties nu
statytoju, tik jos kitų nustatomos vykdytoju. 
Taip jis dirbo Petro Vileišio „Vilniaus Ži
niose”, taip Lietuvos Demokratų Partijos 
„Lietuvos Ūkininke”, taip Smetonos ir Tumo 
įsteigtoje „Viltyje”. Kurį laiką viena slapy- 
varde prisidengęs rašė viename laikraštyje, 
kita — kitame ir pats su savim ginčijos, po
lemizavo, tatai susekęs ir nustatęs, Mykolas 
Sleževičius susitikęs prie liudininkų išplūdo* 
ir išvarė iš „Lietuvos ūkininko”. Karštas 
„Vilties” smetonininkas, „Viltyje” paėmus 
viršų krikščionims demokratams, vietoje Sme
tonos ėmus ją Pranui Dovydaičiui redaguoti 
ir smetonininkams iš ten pasitraukus, Gira 
joje toliau dirba, tik jau taikydamasis į nau
ją kryptį. Taip jis ir bėgiojo nuo žiniečių 
prie liaudininkų, nuo liaudininkų prie vilti- 
ninku, nuo viltininkų prie krikdemų, kaip 
lengvai pasamdoma, nebranginama ir neger
biama plunksna.

Reikšmingesnė jo vieta mūsų prieškarinia
me — caro laikų — literatūriniame gyvenime. 
Užaugęs Vilniaus krašte — dzūkų tarpe — 
prisiklausęs jų dainų, keliais tų dainų 
perdirbiniais ir sekimais, iš dalies ir savai- 
mingesniais kūriniais, kad ir neryškaus ori? 
ginalumo ir neturiningas, bet kiek padzūkuo- 
jąs, jis nekartą būdavo deklamuojamas lie
tuviškuose vakaruose, visuomenėje žinomas 
savo „Dūl dūl dūdelės” poezijos* rinkiniu. 
Jis redaguodavo įvairias poezijos antologi

jas, net literatūrinį „Vaivorykštės” žurnalą. 
'Jis rašė ir mėgėjų teatrui dramos kūrinius, 
kaip štai „Kerštą”, imdamasis taip pat ir re
žisūros. Tačiau nei dideliu poetu, nei rimtu 
režisierium, nei žymiu dramaturgu, nei ko- 
kiuo literatūriniu vadu nebuvo laikomas.

Vilniaus lietuvių visuomenės darbo jis 
daug kur būdavo pristatomas arba pats įsi- 

statydavo, tik niekur rimčiau nepasireiškė. 
1905 m. Didžiajame Seime jis tedirbo sekre
toriate ir kai drauge su kitais sekretoriato 
darbininkais pradėjo kištis į Seimo darbus, 
Seimo dalyvių griežtu protestu su visu sekre
toriatu buvo nuo scenos nuvytas. 1915 m. vo
kiečiams artinantis prie Vilniaus, drauge su 
kitais lietuviais stojo milicijų^.. Kai Vilnių 
užėmę vokiečiai pajungė sau miliciją, daugu
mas iš jbs pasitraukė, nenorėdami vokiečiams 
tarnauti, o Gira ne tik liko, bet ir virto IX- 
sios (Žvėryno) nuovados komisaru. Bekomi- 
sariaudamas milicininkų klube mielai su len
kais milicininkais bendravo ir net vedė jų 
chorą, kai šie dainuodavo „Bože cos Polskę” 
ir „Jescze Polska nie zginęla”. Antra vertus, 
jis dalyvavo 1917 m. Lietuvių Konferencijoje 
Vilniuje, kuri griežtai atsiribojo nuo Lenki
jos ir iškėlė Lietuvos nepriklausomybės šū
kį, toje konferencijoje jis tesireiškė salės puo
šėju ir tvarkdarių tarpe. 1922 m. rudenį Lie
tuvos Tarybai mus organizuoti lietuvių ka
riuomenę jis staiga virto labai karingas ir 
atvykstantiems iš visur kariškiams mažai ži
nomas, didžiausiam vilniečių nustebimui, pra
šoko j Vilniaus miesto komendantus. Pati 
Vilniaus lietuvių visuomenė rimtai su juo ne
siskaitė, ir jos ironišką jo asmens ir net iš
vaizdos traktavimą žinomas dailininkas Ado
mas Varnas puikiai išreiškė savo meniniuo
se šaržuose.

Gira negavo betgi komendantu pasireikšti, 
nes tuojau susirgo, iš pradžių baime prieš 
besiartinančius bolševikų pulkus, o paskiau 
ir rimtai — šiltine. Todėl jo pareigas eiti te
ko jo padėjėjui karininkui (būsimajam gene
rolui) Škirpai, kuris vokiečiams iš miesto be
sitraukiant, Gedimino kalno bokšte tuojau 
(1919 m. sausio 1 d.) iškabino Lietuvos vė
liavą, o po kelių dienų laimingai išvedė iš 
Vilniaus neskaitlingą komendantūros būrį. 
Sergančiam Girai Vilniuje teko ne tik su
laukti bolševikų, bet ir tik pasveikus šiųjų 
būti įkaitu, suimtam drauge su kun. Reiniu, 
kun. Dogeliu ir kt. vilniečiais, o paskiau — 
taip pat su jais — būti išvežtam Smolensko 
kalėjimam Kalėjime būdamas, tai jis drauge 
su kunigais tikybines giesmes ir patriotines

ia ■ ■■■■■■■■■■■■■■nna 
daipas garsiai traukė, tai vėl mėgino kurti 
„raudonąsias dainas”. Šiaip ar taip, tų pat 
metų vasarą drauge su kitais įkaitais jis bu
vo Lietuvon grąžintas ir tuojau nuvyko jos 
laikinojon sostinėn Kaunan.

Vilniaus lietuviai tuomet leido patriotinius 
lietuviškus laikraščius lenkų kalba, kuriuose 
prieš varšuvinius okupantus gynė Lietuvos 
teises į Vilniaus kraštą. Žinodami, jog Oin 
moka lenkišką! ir tąja kalba prieš karą raši
nėjo, straipsnius lenkiškuose Davainiaus-Sik 
vestraičio leidiniuose ir net atskiras lietuviš
kosios krypties lenkiškas brošiūrėles buvo 
parašęs, vilniečiai mėgino jį patraukti į Vil
nių ir įstatyti į savo redakcijas, bet tuo lai
ku šis jati buvo pasirinkęs efektingesuį ir 
pelningesnį darbą; kaip buvęs miHciįOS ko
misaras ir miesto „komendantas” mielai pa
siimdamas kontržvalgybos viršininko parei
gas.

Tuo metu Lietuvoje buvo likviduojamos 
Varšuvos per Vilnių (Koscialkovskį ir kitus) 
organizuojamos peoviakų sąmokslas prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, siekiąs nuversti 
demokratinę lietuvių vyriausybę ir jos vie
toje pastatyti lenkus, kurie sujungtų Lietuvą 
su Lenkija. Vilniaus lietuvis išėmė iš Koe- 
ciaĮkovskio spintos pėoviakinius raštus, lip
dančius Varšuvos vadovavimą Kauno pėo- 
viakams, pristatė šiuos raštus Kaunan, kur 
jie buvo parodyti Anglijos ir Prancūzijos 
kariniams atstovams ir padėjo suimti pėo- 
viakų vadus ir dalyvius. Ne tik Kaune, bet 
ir plačioje pakaunijoje suėminėjo Gira, ku
ris betgi taip drebėjo, jog darant kratą pas 
Nekrašą šis prašė lydėjusį Girą komendan
tūros karininką paimti iš šio rankų revolve
rį, kad šis neiššautų. Bekratydamas lenkų 
dvarininkus Kaišiadorių apylinkėje, Gira par
siveždavo ne tik suimtuosius pėoviakus, bet 
ir didžiausius maisto produktų ir kitokių gė
rybių vežimus savo įstaigon ir namo. Kad 
ir savinosi jis pėoviakų likvidavimo nuopel
ną, bet pagarsėję jo kaišiadoriniai žygiai k 
išviso pernelyg nerimtas jo būdas kontržval
gybos dąrbui vadovauti privertė vyriausybe 
jį iš ten atsiimti. ‘ . f 1

(Bus daugiau)

2
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Prieplaukoje, laive, Nemuno upėje, rašau 
lltubų laišką:

„Mama, mes jau išvykstame, mes jau nega
lime, kaip susitarėme, atvažiuoti paskui ta
ve pas dėdę. Ak, juk tai buvo linksma, kai 
mes visi kalbėjome apie tą kelionę. Gal būt 
■akėme, mes ateisime pėsčiomis, kaip pili
grimai, su lazdomis ir ryšulėliais, ir basi, 
ir Tu pasitiksi mus su pienu ir puikia kaimo 
duona. Ir mes pralauksime audros tylioje Že
maitijos sodyboje, arba 'iš lėto trauksime 
drauge su Tavimi — tačiau dabar mes esame 
užklupti ir bėgame kaip iš gaisro.

„Ne, bet tai netruks ilgai, mes grįšime 
anksčiau, negu nunoks obuoliai, mes atva
žiuosime tiesiai pas Tave ir visi keliausime 
namo pradėti laisvą gerą gyvenimą. Visiškai 
iš naujo — nes mes paliekame viską ir ne
rasime nieko. Karas turi baigtis — juk tai 
taip aiškiai matyti, mes nesimatysime tik 
trumpą laiką — kaip pemykščios atostogos. 
Iki pasimatymo, mama, galvok, kad mums vis
kas gerai, ir žinok, kad mylime Tave--------”

Kas įteiks šitą laišką;'mano motinai, kas 
nuveš jį — atsilyginsiu dėkingumu ir pini
gais.

Niekas.
Kas paims šitą laišką, kas nuneš jį mano 

motinai, ryt, poryt, už savaitės — atiduosiu 
žiedą ir aukso grandinėlę, atiduosiu papuo
šalą su brangakmeniu.

Niekas. Niekas.
Šitą menką šimtą kilometrų, čia pat, mūsų 

žemėje, jau nėra kelio, nėra kelio, ir čia bė
ga žmonės, gyvuliai, vežimai, laivai ir van
denys.

Ir bėga dienos sename priešų krašte, sena
me ordino mieste, kur vaikšto žmonės ramūs 
ir užtikrinti — šičia nėra sąmyšio nei pa
trankų — šičią vežiojasi gėles ir šuniukus. 
Ir aptvertame kieme, mediniame barake rą
žau laišką:

„Mes truputį užtrunkame, mama, bet juk 
Tu supranti, kad pasaulio reikalai nėra mūsų 
parapija — niekas negalvoja, kaip mums sku
bu. Aš neleidžiu sau galvoti nieko — nes 
tada nežinia kas turėtų pasidaryti. Ne, aš ne
galiu meluoti: baisiai skauda širdį. Praėjo 
vasara. Tavo vardo dieną aš negalėjau atneš
ti Tau net gėlės lapo. Aš tiktai stovėjau prie 
spygliuotos tvoros ir galvojau: šventoji Ona 
yra mūsų šventos bažnyčios altoriuje — Ji 
gali paprašyti savo mažąjį anūką Jėzų, kad 
ji* neleistų jokiai nelaimei ir skausmui palies
ti Tave. Ne, nenusimink, mama, dar yra tik
tai rgpiūčio pabaiga, dar yra daug vilties------

I visus šonus vežioja keleivius ir paštą — 
kodėlgi neperduodate ženklo .šitam trumpam 
laiškui?

Ne.
Jūs negalite nunešti šito mažo laiško, jis 

tesveria tiktai tiek, kad nepajusite jo, jis vi
sai neužima vietos, — tiktai tris šimtus kilo
metrų, kada eina greitieji traukiniai ir lėktu
vai? i i

Ne.
Yra pasakos apie varnus ir balandžius su 

raštais snapuose — yra dainuojama, kaip sa
kalas neša žinias ir ištikimi šunes atbėga iš
amžinosios nakties krašto, atbėga su rašy
tais žodžiais. — Yra tokios pasakos, tiktai 
pasakos.

O pasauliu eina paprastas kalendorius, jis 
svaido mėnesius ir dabar yra spalis. Kaip 
auksinės raidės krinta lapai, ir saulė vos 
beįstengia peršviesti dangų. Balti debesys 
plaukia viršum manęs, jie panašūs į laiškų 
popierių ir juose gali rašyti:

„Motina mano, ką tu galvoji apie mane, 
vienintelį savo vaiką? Palikau Tave be at
sisveikinimo, be žodžio — visą gyvenimą 
nebuvau išsiskyrusi su Tavimi ilgiau kaip 
keletą! savaičių — dabar palikau Tave gal 
būt ant visados. Ką Tu pasakysi, jeigu ma
nęs ieškodami priešai paims Tave vietoj ma
nęs, ką Tu pagalvosi? Man būtų lengviau, 
jeigu Tu rūgotum ir pyktum, būtų gera, 
kad tu išsižadėtum manęs! Bet aš žinau, Tu 
viską atleidi ir myli. Aš graužiu savo pirš
tus, kad negaliu nuvaryti minties: gal būt, 
jie kaltina tavo motiną, gal nužudė ją, ar
ba išvežė į taigas ar kaitras. Tu sėdi sau
giai, o tavo motinai yra atimta teisė net nu
mirti savo namuose. Ach, viskas ten gali 
įvykti, o aš esu kurčia ir akla už šių 700 
kilometrų. Ir aš noriu muštis su tais, kurie 
ramina: ką gi padarysi, juk senas žmogus 
vistiek netrukus turi, baigti savo amžių. 
Ne, — šaukiu, — ne! Tiktai svetimas gali 
būti senas — mylimieji visuomet yra jauni, 
ir nėra dienos, icad jie būtų nebereikalingi. 
Ir mano bejėgiškumas sugniuždo mane, ir 
aš negaliu net melstis. O, motina, tu prašyk 
Dievą, kad išliktum— — —”

Debesys yra ištirpę, ir paskutinieji jų 
kąsniai, tarsi sudraskytas laiškas, nubyra ir 
nulekia.

O mes bėgame, ir atrodo, kad taip bėgsi
me visą amžinybę, ir už mūsų stovės pra
garas čia pat. Kilometrai ir laikas bėga 
lenktynių, ir kaip viesulas dulkes, neša mus 
savo apdaro raukšlėse. Mes bėgame, ir grį
žimui namo mums nėrp kito kelio, kaip tiktai 
Paukščių Takas, ir kito vežimo — tiktai Grį
žulo Ratai.

Ach, jūs gruodžio žvaigždės svetimame 
danguje, ties mano akimis jūs, žiemos žvaigž 
dės! O, gal būt, ne žvaigždės? Žiūrėk, tai 
spinduliuojančios raidės, ir. kaip vaikas galiu 
unti jas J rankas ir statyti žodžius:

Nelė MazalaMėį Latiįįęas Motinai
„Mama, ar Tau nešalta? Viskas liko na

mie, Tu išvažiavai kaip vasaros viešnia, kas 
Tau davė dabar šiltą apdarą? Ar giminės 
dar tebėra gyvi, ar jų širdys dar yra žmo
niškos? Gal būt, Tu kaip elgeta vaikštai po' 
svetimus namus, gal būt — o gal būt Tu 
numirei badu? Kodėl Tu man nieko nepa
sakai per sapną? Kodėl Tu nepasirodai aiš
ki ir linksma? Tie sapnai yra kaip klejoji- 
mai, kaip liga: aš sapnuoju savo pačios min-

gera, motina mano, šiąnakt prisisapnuok. 
Leisk pabučiuoti Tavo ranką. — Žiūrėk, pro
žektoriai nušluostė žvaigždes, kaip stiklo 
skeveldras asloje, ir lėktuvų burzgimas įsi
rausė į naktį. Aš niekuomet negaliu baigti 
rašyti laiško — —”

Niekuomet—ar siųsiu savo žodžius paukš
čių skridimo linija, ar išsvaidysiu į vėją — 
jie grįžta atgal, kaip užkeiktos kulkos. Ta
čiau aš šaukiu nepraverdama lūpų ir rašau

Is seniosis japonu poezijos x
Žalvarinis dūžis vakaro, 
apsigaubęs rūko skraiste, 
gervės riksmu praskamba, 
ir tada mąstau aš apie tėviškę.

Y ak im och L
*

Laikykit vagį, aš šaukiau.
Oo, kai sukaustytą jie atgabeno jį, 
ak, jis buvo mano kūdikis.

S o k a n (1465-1553) m.)
* i '

Žuvėdrų šauksmas baltas 
ataudžia virš bangų, 
snaudžia klūsojimą bokšto sargo, 
į turtingąsias jūros tolumas.

M in a moto Kanemasa
(apie 1100 m.)

*
Skardus šauksmas kieno 
mišku aidą tą atneša? •
Ar skundžiasi mėnulis? Paklausyk: 
namų ilgėjimosi paukštis! z -

Bašo (1643—1694 m.)
' * *

Karališkas mėnulis — 
jo tvinstąs apsiaustas •
vartus paliečia mano.

Valdoviškas mėnulis — 
prieš kajas jo keliauju aš 
išilgai jūrų.

t
Ledinis tas mėnulis — 
akli du seniai, 
jie kiursko ties bedugne 
ir juokiasi. • '

Kyorai (apie 1700 m.)
* '

Kodėl taip skubate, laukinės žąsys jūs? 
Kalneliai tėviškės 
seniai pamiršo jus. _

Princas Munenaga (1312—1385 m.)

tis ir baimę. Mūsų viltis yra sušalusi, kaip 
rožės po ledu, mes pasišildome tiktai nuo 
gaisrų ir bombų, ir mes amžinai norime vai- 

.gyti. Tiktai šita yra gerai, .kad. Tu nežinai, 
kas dedasi su mumis, tiktai tas vienas gerai. 
Ne, juk Tavo širdis yra aiškiaregė — moti
nos širdis yra neapgaunama. Tu žinai, 
koks mūsų gyvenimas čia. Tų neturi tos pa
guodos, jog mes iš viso dar gyvi. — Nebu
vo mano prašymo, kurio Tu neišklausei, būk

AŠ IŠTEKĖSIU UŽ SVETIMTAUČIO...
Gal būt, niekad nereikėjo jaunai merginai 

tiek idealizmo ištekant, kiek šiais laikais. Ne- 
trika ir-neaiški padėtis, pilkas rytojus verčia 
ne vieną susimąstyti, o tuo labiau jaunus 
žmones, kuriant šeimas. Jauna mergane, su
kurdama šiais laikais lietuvišką šeimą, žino, 
kad ji kovos sunkią gyvenimo kovą ir lietu
vybės kovą. Ištekėdama už lietuvio, šiais ne
tikrumo laikais, ji įsipareigoja daugiau (nei 
būdama netekėjusi) priklausyti lituviškai ben
druomenei ir siekti tų pačių tikslų. Ištekė
jimas, jaunosios kartos auklėjimas visam pil
nume leidžia pasireikšti moters asmenybei. 
Todėl, kur ji nebūtų, kur negyventų, savo lie
tuviška šeima sudarys tam tikrą lietuvybės 
vienetą, lietuviškai mąstantį, turintį lietuviš
kas tradicijas ir siekiantį lietuviškų idealų.

Jauna lietuvaitė tremtyje ne tik negali atsi
sakyti tautinio idealizmo, bet tą idealizmą ji 
turi sustiprinti. Jei ji būtų galėjusi jaustis 
menka ir nereikšminga savo tautos galybėje, 
tai dabar privalo jaustis svarbi savo nuvar
gusios tautos atžvilgiu. Tautiniu požiūriu jos 
svarbumas yra ašsilaikyti lietuvybėje ir todėl 
tremties gyvenimas nesumažino mūsų parei
gų, bet daugiau jų uždėjo. Jei mūsų jaunuo
menė,' Lietuvos nepriklausomybės laikais, ga
lėjo nerūpestingai leisti jaunatviškas dienas 
ir pamažu ruoštis ateičiai, tai dabar nebėra 
laiko jiems būti jaunais ir neprityrusiais, pats 
gyvenimas juos verčia praaugti savo metus 
ir, dar jaunystėj, būti aktyviais lietuviškosios 
bendruomenės nariais, susirūpinusiais Lietu- 
vos ateitimi.

Susirūpinimas Lietuvos ateitimi yra tam
priai susijęs su mūsų asmenišku gyvenimu, 
o ypatingai vedybų klausime, nes vedybos 
dažniausiai nustato, gyvenant svetimame 
krašte, ar jaunas lietuvis, lietuvė išliks Lie
tuvai, ar jie savo kraštui žus. Negalima ne
boti, kad lietuviai vyrai, pamiršę savo tarpe 
esančias lietuvaites, Vida svetimtautes. Nega
lima tylėti, jei jauna lie'uvaitė, svetimų žmo
nių ir svetimos aplinkos apsupta, gali nustoti 
savo tautinio tvirtumo. O patyrus dar mate
rialinio vargo, prabyla: „Aš ištekėsiu už sve
timtaučio ...”■*

Tačiau tai yra nusiteikimo klaida, klaidin- . 
gas nusistatymas a priori, išsiždėi'mas lietu
vybės, kaipo tokios, kuriam negali būti patei-

Viršum daiktų lengvoji 
ilsis vasaros naktis trumpa, 
nendrėse sidabras žvilga 
nuo vėžių ir nuo moliūgų.

B u son (1716-1783 m.)
* v

Girtauk ir Juokis, 
ta artuma priklauso tau. 
Dabar pripildyk tu pastoge 
pribrendusios puikybės, 
o ryt tu vis dėlto . >. 
turėsi elgetauti

Ponia Izumi šikibu (988--1074 m.)
.' *

Dabar matau: 
žolių čia nėr visai, 
o šėtra parudavus smėly, 
išbalus šviesai, šąla. 
Juk tai ruduo jau.

I Minamota no Tsunenobu 
(1015—1097 m.)

akimis ant žemės tako ir upėje. Ir kai lyja, 
tai krenta mano žodžiai — ir kai sninga, tai 
jie yra sušalę iš liūdesio. — Ir kai ilsiuos: 
nuolatiniame įfcgjmp npp pragarų, .kai, ilsiup- 
si šičia, svetimoje drėgnoje šiaurėje, matau: 
jūroje guli žolės, ilgos ir lygios, kaip laiško 
eilutės — į jas įdedu savo raides, ir jos nu
plauks tūkstantį ir du šimtus kilometrų, juk 
tai yra ta pati jūra, kuri mūsų pakrantėje 
vadinosi Baltija: 

sinimo. Tad jauna lietuvaitė idealiai, ar ma
terialiai yra nusitiekusi vedybų atžvilgiu? Ar 
ji į savo šeimą žiūri, kaip į tam tikrą mora
linį, tautinį vienetą, kuris savo tautos gyve
nime turės suvaidinti kokį nors vaidmenį, ar' 
ji galvoja grynai egoistiniai, susirūpinus tik 
savo asmenine gerove. Jaunatvės naivumas 
užtenkamai dar palieka gyvenimo gudrumo 
jaunai merginai vedybose orientuotis materia- 
linėn pusėn. Mūsų dabartiniam skurde, gal 
jaunai lietuvaitei ištekėjimas už svetimtaučio 
yra išsivadavimas iš vargo ir nevilties. Bet 
ar ji neklysta? ,

Jei tautiniu požiūriu galvojant, šeima pri
valo būti lietuviška, tai individualiai šeimoje 
žmogus nori būti laimingas. Jei ir įvairiai 
šeimos laimė yra suprantama, tačiau laiminga 
šeima yra toji, kuri geri sugyvena. Geram 
šeimos sugyvenimui principiniai klausimai yra 
nepaprastai reikšmingi. Tautinis momentas 
vedybose yra labai svarbus ir, gal, tik tada 
pajuntamas, kai šeimoje neberandi viso to, 
dėl ko gyvenai, sielojais:, kovojai. Argi ne
trukdo šeimos laimei, jei vyras žiūri į vaka
rus, o moteris į rytus. Kas iš to, jei veltui 
eina visos merginos tautiniai idealistinis pa
ruošimas gyvenimui, visa jaunystės aplinka, 
Įspūdžiai ir visi, plačiausia prasme suprasti, 
gyvenimo papročiai. Kas iš to, jei moteriai

Laikas organizuotis Memmingeno moterims
Kovo mėnesio pradžioje Esslingene įvyks 

Pabaltės moterų suvažiavimas. Į tą suvažia
vimą yra kviečiama ir Memmingeno moterų 
atstovė. Deja, Memmingeno lietuvės moterys 
iki šiol dar nebuvo susiorganizavusios. Tuo 
tarpu, kai ' kitos stovyklos jau senokai turi 
atskiras moterų organizacijas. Apie latves 
ir estes netenka kalbėti, jos ne tik kad orga
nizuotos, bet ir labai gražiai veikia.

Tremtyje tokios moterų organizacijos la
bai reikalingos. Kaip nauja yra mūsų da
bartinė padėtis, taip daug yra naujų ir spe
cifinių klausimų. Jie geriausia bendruomenė
je gali būti išaiškinti. Savo tarpe mes turi
me nemaža inteligentingų moterų, daug (vai
rių specialisčių. Savo žiniomis jos galėtų 
su kitomis, mažiau žinančiomis pasidalinti.

„Ateik, mama, į krantą ir pasiimk savo 
laišką. Yra pavasaris, yra šilta, ir. Tu gali 
pavaikščioti toliau. Ar Tu labai pavargusi? 
Skaitei, jog atėjo taika, šitą gegužį atėjo 
taika — ir ji nepadarė nieko. Niekas nekal
ba tiesos apie jus — jūs esate užgriuvę, vi
sas kraštas kaip griuvėsiais apverstas namas, 
ir niekas neateina jūsų atkasti. Yra taika, ir 
šičia baigiasi mūsų vilčių laikas — mums. 
Tau ir Lietuvai. Matau jus abi — Tave ir 
Tėvynę — jūs abi senos ir apleistos, ir ne
siskundžiate. Kaip aš galėjau, anais laikais 
vaikštinėti po balius ir linksmas vietas — 
kodėl nebuvau su Tavimi kiekvieną valandą 
manu. Ir kaip galėjau svajoti apie Adriją 
ir Alpes, ir palikti savo žemę nors neilgam 
laikui — savo noru. Ir jeigu nematysiu jos 
niekada, o Tave išvysiu titkai po mirties!— 
Dieve maloningas, atleisk mano nuodėmės, 
aš dėkoju, kad Tu sutvėrei dangų, bet leisk 
man mano motiną sutikti gyvą mūsų tėvynė
je, leisk valgyti jos rankų pagamintą valgi, 
paliesti ją šiltą, vaikščiojančią Ir pasilikti su 
ja. Ir kad kalbėtų ji, kad pasakytų, jog at
leidžia —--------”

Banga išmeta žoles ant kranto,. susilanks- 
čiusios iššliaužia jos ant smėlio, ir saulė nu
džiovina jas — taip nerimas sudegins mus, 
ir užmuš paniekinimas ir neteisybė.

Neteisybė išsiplėtė ant žemės kaip uunlas, 
iš kurio negali išsiveržti maži ir silpni. Mes ' 
neturime į nieką atsiremti, tiktai į stebuklą, 
bet ar stebuklas ateis tiems, kurie svyruoja-- 
abejojime. (Ar ne stipriau atsiremti į didelį 
tikėjimą ir nepalaužiamą valią. Red.) Mes 
esame alkani, nors abi rankos pilnos maisto. 
Kaip ašarų kekės sirpsta vynuogės, ir raus
vėja kalnai nuo rudens. Kalnai, jūs užstojate 
mums kelią! Ir visur, kur mes prisilie- 
čiame, mes, ištremties vaikai, paliekame ug
nies pėdsakus, mes tarytumei iš plieno, esa
me nukalti iš skausmo, užtat mano akys (at
gręžia į uolas, mano žiūrėjimas išdegina žo
džius:

„Mano Motina, Mano Motina! Aš esu pra
radusi spėjimus, svarstymus ir kalbą — mes 
esame įkišti į maišą ir nuleisti jūros dug
nan. Gal būt, mus iškels, gal būt — pabaig
sime skęsti. Kas yra su Tavimi, kas yra su 
jumis visais namie — aš nebegaliu galvoti. 
Ir jūs, ir mes pasaulio akyse nebesame žmo
nės!”

Mano laiškas vėl yra išnykęs — aš skai
tau kitus žodžius, aš matau, kaip kalnų vir
šūnėje liepsnoja užrašas: „Vargas tiems, ku
rie skriaudžia, vargas tiems, kurie pavagia 
savo artimui motiną, kūdikį, sielą ir tėviškę, 
vargas tiems, jie žus, ir vienintelis pėdsakas 
po jų liks niaurus atsiminimas, kaip perspė
jimas kitiems amžiams. Vargas, vargas jiems 
— teisybė artinasi!”

Gal būt, gal būt ateis teisybė, bet kas man, 
kas man, jeigu aš nematysiu daugiau Tavęs, 
mano motina — jeigu mūsų žemė liks tuščia 
ir sunaikinta — kas mums iš teisybės!

tokiose vedybose reikia atsisakyti visos savo 
individualybės auklėjant vaikus, kuriant Sei
mo nusiteikimą. Kas iš viso to, kad ir ma
terialinio gerbūvio, jei šeimos motina, savo 
šeimos gausume, yra vieniša ir liks vieniša. 
Ar pagalvoja apie tai lietuvaitė, sakydama: 
„Aš ištekėsiu už svetimtaučio ...”

Jei lietuvaitę už svetimtaučio verčia tekėti 
ne Jie tikrosios meilės motyvai, su kuriais 
turi kovoti lietuviška stipri dvasia, bet mate
rialūs sumetimai, tenesuklysta jaunos mergi
nos, nes materialinio gerbūvio niekas negali 
užtikrinti šiame savo gyvenime. Tai rūmai 
statomi ant smėlio. O lietuvaitė taip kalba, 
elgiasi ir galvoja mūsų didžios moralinės 
priespaudos metu, kai vargsta Lietuva, kai 
vargsta lietuviai tremty, kai visi privalėtų 
gyventi vienu bendru noru išlikti lietuviais ir 
kovoti dėl lietuvybės. Ištekėdama už svetim
taučio, arba taip nusiteikdama, ji atsisako 
kovos dvasios. O ne tokią mes ją norėtume 
matyti šiais laikais.

Jei jaunai mergaitei skirta gyvenime dau
giau pasyvus vaidmuo, tai šiais laikais ir 
tame pasyvume individualiai ji gali būti ak
tyvi Jos asmeniškas gyvenimas yra dabar 
svarbesnis Lietuvai, negu bet kada. Ji mums 
yra perdaug brangi, kad ją galėtume su
duoti kitos tautos bendruomenei. A. N.

Be to, sukūrus tokią moterų organizaciją, 
galima būtų rasti joje daug moralinės para
mos. O moralinės paramos reikia daug kam 
ir tai motinai, likusiai be vyro ir jaunai mer 
gaitei be šeimos ir visoms, atsidūrusioms 
moraliniame ir materialiniame varge. Dėl to 
kiekvienos moters pareiga priklausyti mote
rų organizacijoms. ', ■

Memmingeno stovyklos moterų tarpe kilo 
mintis įkurti tokią draugiją. Ji turėtų apimt: 
visas moteris, be jokių pažiūrų skirtumų ir 
norėtų joms plačiai • leisti veikti kultūrinį 
darbą moterų tarpe.

Į artimiausiu laiku įvykstantį moterų su
sirinkimą kviečiamos visos skaitlingai daly
vauti. N.

A
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(MINTIS) Suteikta parama kitiems grįžta šimteriopai moraliniu atpildu

Visi aukokime Raudonojo Kryžiaus vajui

ATSISVEIKINANT SU UNRRA
1946 metais gruodžio mėn. 31 d. didžiau

sia, kokia tik istorija žino, praktiškai vei
kianti pasaulinė organizacija — UNRRA — 
po trijų metų veikimo, savo darbų sustabdo. 
Nauja organizacija, kuri turėtų perimti Unr
ros paskirt) (kaip tai: sveikatos, ūkio, maši
nų importų kraštams be' devizų, masių aprū
pinimų maistu ir priežiūrų DP stovyklų, pa- 
rūpinimų vaistų, patalynių, baltinių ir tt), 
egzistuoja kol kas tik tai popieriuje. Užbai
gimas Unrra einamųjų reikalų pareikalaus 
dar keletos mėnesių. Tiems reikalams pirmoj 
eilėj priklauso perdavimas Vokietijojt esan
čių DP stovyklų karinėms įstaigoms, kaip 
kad Austrijoje jau yri įvykę. Prieš tų nuta
rimų, labiausiai pasisakė F. La Guardia 5-me 
Unrros suvažiavime, Genevoje, (rugpjūčio 
mėn. 1946 m.), argumentuodamas, kad armi
ja nesanti socialinio aprūpinimo uždaviniams 
pasiruošusi. Kadangi vietoj La Guardia ge
neraliniu sekretoriumi turi būti generolas Lo
well Rooks, ta užkulisinė kova išsisprendė 
armijos naudai; be to, reikalas eina ne apie 
stovyklų likvidavimų, bet apie jų tolimesnę 
organizacijų. Vienas Britų ministeris, kurio 
paskutinę savaitę parlamente buvo paklausta, 
kaip bus su DP, atsakė: „Ir aš norėčiau tai 
žinoti!”

Unrros likvidacija įvyksta dėl to, kad JAV 
pakeitė savo politikos kryptį Unrros atžvil
giu, kurios išlaidas */< ligi šiol ji padengdavo 
ir, kadangi Amerika nebenori savo tautos

Tremtiniu^ spaudos skiltyse

Lietuva ir artėjanti Maskvos konferencija
„Tėviškės Garso” Nr. 57 rašoma": f
Daug buvo spėliota, daug rašyta, kad 

, svarstant Vokietijos sienas iškilsiąs ir Pa
baltijo valstybių klausimas. Ar pasitvirtins 
tie pėliojimai, ar mūsų byla pajudės iš ty
los taško, ar ši kartą ji nebus apeita, kaip 
jau ne kartą? Sunku tikrai atsakyti, bet šį 
kartą, Pabaltijo valstybių bylai iškilti, bent 
pro ją nepraeiti tylomis, galimybių yra daug 
kokių, kitus klailsimus svarstant nebūdavo.

Prieš kalbėdami apie jos bylų prisiminki
me Pabaltijo valstybes supusių tylų. Viso ka
ro metu vakariniai sąjungininkai sovietus tik 
gyrė, didžiavosi jų laimėjimais ir Pabaltijo 
valstybių neminėjo. Pasaulinė spauda apie 
Pabaltijo kraštus nieko nerašė, lyg jų ne
būtų. Pabaltijo valstybių žmonių vargų nie
kas neatjautė. Mūsų bylos reikalą supo mir
tina tyla. O jei kur nors ir pasigirsdavo vie
nas kitas balsas, kuris prisimindavo mažas 
Pabaltijo valstybes, mūsų nepradžiugindavo. 
Amerikiečių spauda buvo parašiusi, kad pre
zidentas Rooseveltas, grįžęs iš Teherano kon
ferencijos, prasitaręs, kad Pabaltijo kraštams 
lemta būti surusintiems. Kitas amerikiečių 
laikraštis parašė, kad Rooseveltas ir Chur- 
chillis Teherane ar Jaltoj žodžiu tikrai Pa
baltijo kraštus pažadėję sovietams.

Pirmą kartą linksmesnę žinią išgirdom 
1945 m. pavasarį, karui baigiantis, kai tuo
metinis Amerikos užsienių ministerio pava
duotojas Dunn viešai pareiškė, kad Pabalti
jo kraštų atžvilgiu niekas nėra pasikeitę. 
Amerika visų trijų Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę tebepripažįsta. Didieji galiūnai 
Lietuvos vardą paminėjo ir Potsdamo susi
tikimo komunikate. Paminėjimas kompro
misinis. Karaliaučius priskiriamas Sovietų 
Sąjungai. Lietuva palikta apeita. Kai kas 
spėjo, kad Karaliaučiaus priskyrimu sovie
tams lyg ir pripažintas kelias į jį per Lie
tuvą. Iš kitos pusės, komunikate paminėtas 
Lietuvos vardas, vengiant pridėti tarybinį 
priedelį. Kompromisu buvo patenkinti ir so
vietai ir vakariniai sąjungininkai.

Pasaulinė spauda Pabaltijo valstybių klau
simu nedrąsiai pradėjo rašyti tik 1945 metų 
gale, 1946 m. pradžioje ji pasidarė drąsesnė, 
praėjusių vasarą Pabaltijo valstybių vardas 
pasaulinėje spaudoje buvo dažnai sutinka
mas, dabar jis jau nuolat minimas. Jos pa- 
tankumas mums vis auga. Ir diplomatiniu 
pėžiūriu sužibo laimėjimų. Praėjusių vasarų 
estų laivų byloje Londone teisme Amerikos 
užsienių reikalų ministeris Byrnes, kaip liu
dininkas, raštu pareiškė, kad Amerika tebe
pripažįsta Estijos nepriklausomybę ir negali 
pripažinti jokio ten įvykusio pasikeitimo. 
Byrnes padarius tokį oficialų pareiškimų, 
estai anglų teisme bylą prieš sovietus lai
mėjo. Panašiai kalbėjo ir prezidentas Tru- 
manas pas jį apsilankusiai Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacijai. Tai šviesesnioji mūsų 
bylos pusė, kuri toliau vis šviesesnė darosi.

Tiesa, Amerika ir Anglija niekur nebandė 
Pabaltijo valstybių bylos iškelti, kad ją pa
judinus. Amerika nevengė padaryti viešų 
pareiškimų, nepabūgo pareikšti savo dabar
tinį nusistatymų, net pabrėždama, kad jis 
nesikeis, tačiau pačios bylos klausimo niekur 

sųskaiton šerti (grossfuettern) nedraugiškus 
režimus. Valstybės sekretorius Dean Acheson 
savo radio kalboje, gruodžio mėn. 8 d. gana 
atvirai pasisakė, kad Amerikos teikiama ki
tiems kraštams parama ir kreditai pareikala
vo visų prieškarinių metų produkcijos ir kad 
Amerika nebegali ilgiau maisto produktus, 
medikamentus, traktorius .ir kt būtinai rei
kalingas gėrybes pristatinėti kraštams, kurie 
turi didžiules, neproduktingas išlaidas (su
prask: armijas).

Sis rezultatas bus labai suprantamas, jeigu 
pagalvosime, kų Unrra yra padariusi tokiam 
kraštui, kaip, pav., Albanijai sėklų pristaty
mas, dėl kurio Albanija pirmų kartų visoje 
savo krašto istorijoje gavo pakankamų der
lių; pristatymas D. D. T. lėktuvų’kovai su 
maliarija ir tt Albanijos dėkingumas išsilie
jo neapykantoje, užminuojant Otranto sųsmau 
kų, kas Anglijos laivynui kaštavo keliag de
šimtis gyvybių, ir, išviso Albanija laikėsi 
taip agresyviai ir akiplėšiškai, kad Anglija 
buvv priversta nutraukti diplomatinius santy
kius. Žinoma, tai nėra tik „plutokratiškas” ir 
teisingas reikalavimas iš internacijonalinio 
kljento, faktiškai Vakarų šelpiamo bent tar
pusavio santykiuose su Vakarų valstybėmis 0 
tam tikro mandagumo.

Pasitraukimas viso Unrros tarptautinio 
personalo, susidedančio iš 224 asmenų, pa
lieka bet gi ir Graikijos ūkyje socijalinę 
spragų, kurios ši valstybė niekados pati ne

nepajudino. Sakoma, kad grynai dėl tos prie
žasties, kad jos nepabloginus. Visi gerai ži
no, kad, kol sovietams nusileidžiama Lenkijoj 
ir daug kur kitur, sovietai geruoju iš Pabal
tijo valstybių nesitrauks. Kų duotų Amerikai 
nesėkmingas Pabaltijo klausimo iškėlimas? 
Negalint nieko pagerinti, nenorima šio klau
simo visai liesti. Sovietai, priešingai, daug 
kartų bandė Pabaltijo valstybių bylą baigti, 
siekdami gauti amerikiečių ir anglų esamos 
padėties pripažinimų. Bet amerikiečiai ir 
anglai nenusileido ir tiebandė nusileisti, o 
sovietai, tai nujausdami, iš neoficialių pasi
kalbėjimų Pabaltijo klausimu, šio reikalo 
oficialiai nekėlė, kad neužangatavus savo 
prestižo.

' Ar Maskvos konferencijoje Pabaltijo vals
tybių klausimas tikrai iškils? Esančios kelios 
galimybės; Pabaltijo valstybių klausimas iš 
anglosaksų pusės vargu ar bus keliamas, nes 
jie netiki, kad ką gero pasiektų, nenorėdami 
Pabaltijo kraštų pripažinti sovietams. Pabal
tijo bylai apeiti esanti palanki ta aplinkybė: 
Maskvos konferencija svarstys Vokietijos, 
taigi buvusio priešo krašto sienas ir likimą, 
Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės gi šiame 
kare buvo neutralios, tai jos ir neįeinančios į 
šios konferencijos rėmus. Anglai ir amerikie
čiai tokio nusistatymo greičiausiai ir laikysis. 
Tokių būdu Pabaltijo valstybių klausimas

• gali ir vėl būti apeitas. Spėjama, kad šios 
konferencijos metu Pabaltijo valstybių klau
simą iškelti ir jas galutinai palaidoti bandy
siąs Pats Stalinas. Sovietų nuomone, Maskvos 
konferencijoje bandyti Pabaltijo valstybes pa
laidoti esanti pati geriausia proga. Į Maskvą 
neprivažiuos pašalinių asmenų, kurie darytų 
įtakos amerikiečių ir ęnglų delegacijoms, ir' 
tuo būdu sovietai mano, kad gal bus lengviau 
susišnekėti. Be to, Maskvos konferencijoje 
nebus tiek daug ir spaudos atstovų. Nors 
Višinskis ir prižadėjo spaudos žmonėms duoti 
visiškų laisvę, bet suabejojo, ar visi korespon
dentai galės dalyvauti dėl patalpų stokos ... trumpesnė pasaulio taika.

ar

SKAUT1NINK1Ų KONFERENCIJA
S. m. vasario mėn. 22—23 d. Memmingene 

(Fliegerhorst, Lit. Lager, BL 1—20) įvyks 
Skautininkių konferencija.

Konferencija prasidės 22 d. rytą.
Prisikaupė labai svarbių Seserijai klausi

mų, todėl Vyr. Skautininkė prašo seses 
Skautininkes būtinai atvykti

Seserijos Spaudos Dalies Vedėja 
paieškojimų įstaiga, Arolsene prie 
Kaselio, ieško šių asmenų: 
Sulamytė, 11 metų, gyv. Kaune, 

Ella, 27 metų, v 

Unrros

Beresina
Budwirt
Bujokienė Kazimiera, 29 metų, gyv. Panevė

žyje,

galės panaikinti. Graikijai galima būtų pri
taikinti tai, kų sovietų delegatas Nicolai 
Feonov, paskutiniame Unrra posėdyje pasa
kė: „Unrra savo uždavinio dar nėra baigu
si. Jūs laidojate gyvų organizmų!”

Kai kurios valstybės, kurioms Amerika 
daugiau nebenori beatodairiškai padėti — o 
tokioms priklauso Lenkija, Jugoslavija, net 
gi Čekoslovakija — Unrros teikiamas gtėry-. 
bes geriausiai ūkiškai sunaudojo, mažiausias 
atiduodamos juodajai rinkai ir turinčios po
zityvių atstatymo programų.

Kų prezidentas Rooseveltas pastatė Unrrai' 
kaip tikslų: „Tautoms padėti, pačiam sau pa
dėti!”, tas yra įvykdyta rusiškojo bloko vals
tybėse, daug labiau, negu kad Vakarų kli- 
jentūroje. Su antrąja „R” (Rehabilitation), 
internacionalinė pagalba visai automatiškai, 
iš kovos fazės prieš badą ir epidemiją, įžen
gė į politinių sprendimų fazę. Tokiems, pav., 
politiniams tikslams buvo* išnaudota Unrros 
pagalba Sovietų Respublikose (Gudijoj ir 
Ukrainoj).

Čia Unrros įstaigos įjisteigė tik 1946 m. 
kovo mėn., kadangi Sovietų Sąjunga ilgą 
laikų nenorėjo sutikti savo garbingas, bet 
baisias žaizdas pasauliui parodyti. „Labiau
siai sunaikintas pasauly kraštas”, taip rašė 
vienas stebėtojas apie plotus tarp Minsko ir 
Maskvos./ „Tai yra' ištisi tyrai, faktiškai kiek
vienas miestas yra ištisai sugriautas. Čia 
gyvena 10 milijonų žmonių, kuriems visko

Nėra abejonės, kad sovietai sau nepatikimų 
žurnalistų kokiu nors pretekstu bandys neįsi
leisti. Maskva ne Paryžius.

Amerikos lietuvių visuomenei vadovaujan
tieji žmonės, kurie nepailstamai budi Lietu
vos nepriklausomybės sargyboje, įsivaizduoja, 
kaip sovietai gali bandyti Pabaltijo valsty
bių klausimą iškelti. Vasario mėn. Lietuvoje 
ruošiami „rinkimai”, kuriais sovietai norės 

.pademonstruoti, kad Lietuvoje yra „demo
kratija” ir kad visa tauta džiaugsmingai eina 
balisuoti. Rinkikų procentas bus didelis. Kon
ferencijos metu visuose Pabaltijo kraštuose 
bus vykdomi masiniai mitingai, kuriuose Pa
baltijo kraštų liaudis reikš Stalinui padėką ir 
sveikinimo telegramomis dėkos už „išlais
vinimą”. I .Maskvą atvažiuos ir Rotomskis, 
tariamasis tarybinės Lietuvos užsienių reika
lų ministeris. lakiam sąjūdžiui vykstant, Sta
linas tų kraštų liaudies vardu prašysiąs ame
rikiečius ir anglus Pabaltijo valstybes pripa
žinti Sovietų Sąjungai. ,

Amerikos lietuviai mano, kad Amerika ir 
Anglija Pabaltijo valstybių pripažinti Stali
nui nesutiks. Dabar esą lyg ir pavėluota Pa
baltijo valstybių byla jau pajudėjo iš mir
tinos tylos taško. Apie Pabaltijo kraštus jiems 
palankia prasme daug rašo pasaulinė spauda. 
Amerika daug kartų paskutiniuoju metu yra 
padariusi viešų pareiškimų, kad ji Pabaltijo' 
valstybių prijungimo nepripažįsta ir nepri
pažins, be to, prieš sovietus vis labiau nusi
teikia ir anglosaksų visuomenė. Sovietams 
neigiamos įtakos turės ir Lenkijos rinkimai, 
kurių nedemokratiškumu niekas vakaruose 
neabejoja, nors sovietai juos ir giria.

'• Amerikoje yra žinių, kad Maskvos konfe-. 
rencijoje Pabaltijo valstybių reikalas būsiąs 
aptartas. Tai būsią daroma neoficialiai, nė stovykloje šaukiamas Lietuvių Tremtinių Mo- 
vienai valstybei neangažuojant savo prestižo.

Su Maskvos konferencija prasideda poka
rinės Europos kūrimo lemiamoji fazė. Nuo 
teisingo sprendimo priklausys ilgesnė

Burstein Aviva, gyv. Kaune, 
Cuves Cila, 35 metų, iš St. Gilles, 
Dobkivaitė Sarah, 26 metų, iš Oemel, 
Fridland Julinka, 17 metų, iš Stanistavovo, 
Ivanausko Antano, 19 metų, gyv. Branden

burge,
Jotkaus Jono, 35 metų, iš CC Gross Rosen, 
Jasevičienės Julės, 39 metų, iš Danijos, 
Jusevičiūtės Kristinos, 10 metų, iš Danijos, 
JusevičiOtės Vandos, 14 metų, iš Danijos, 
Kaganas Helene, 36 metų,
Kaganas Kazimieras, 38 metų,- 
Kleins Walter, 20 metų,
Kronkaitis Kostas, 68 metų, gyv. Vilkaviškyj 

trūksta: drabužių, apavo, pastogės, medika
mentų, galvijų, arklių, sėklų, traktorių, aly
vos ir riebalų.” Tuoj po Unrros įstaigų įstei
gimo, Gudijoj 90%. maisto produktų (išsky
rus javus) buvo Unrros pristatoma ir jais 
aprūpinami gyventojai.

Jeigu SSSR negalėtų atsisakyti tos pagal
bos, turės kreiptis tiesiai į Amerika su pra
šymu ir laukti, kokius sprendimug tuo reika
lu išneš respublikoniškasis Kongresas. „Do
lerio diplomatija” pakeičia internacionalinį 
solidarumą. Kas ta „dolerio diplomatija” yra, 
mums nusako, pasiremdamas autoritetingais 
šaltiniais „Journal of Comerce”. Po gruodžio 
31 d. Amerika pradės finansiniai gelbėti Ita
liją, Austriją ir Graikiją, bet saugosis tą pi
niginę pagalbą išplėsti iki Lenkijos, Jugos
lavijos, Gudijos, Ukrainos ir Čekoslovakijos. 
Vengrijos ir Rumunijos paskolų prašymai 
yra atmesti, Jugoslavijos prašymas Importo 
Exporto Bankui pasiliko be atsako. Turkija 
gi gaus oficialiai nepaskelbtą paskolą, Pran
cūzija ir Danija tikisi irgi naujos paskolos”. 
Tai patvirtina ir Byrhes savo sarkastišku 
paaiškinimu, išsireikšdamas, kad Amerika ne
norėtų savo dolerių skolyti toms valstybėms, 
kurios dėl to jaučiasi pavergtos ir mano 
esančios aukomis amerikoniško finansinio 
kapitalizmo.

Tai, kas dabar vyksta, atrodo taip: Ameri
ka savo išgales nuo dabar skiria atstatymui 
vakarykščių priešų — šios dienos Amerikos 
satelitams: Japonijai, Italijai ir Vakarų Vo
kietijai, ir daugiau nebenori šelpti tų, ku
riuose šiandien mato ateities priešą.

I pagriežtėjusį pasaulio politikos frontą su
dužta pirmoji tarptautinė organizacija; skau- 
dūžta pirmoji tarptautinė organizacija; skau-
nepolitinių žmonių, o valstybės ir sistemos 
priešingai, jos turi dar vieną argumentą 
izoliacionizmui, šovinizmui ir autarkijai, pa
gal „Economist” — paskutinio silpno tilto 
išsprogdinimui tarp Rytų ir Vakarų. Tikru
moje, „dolerio diplomatija” yra suprantama 
tik „Atominės diplomatijos” rėmuose, kaip 
kad siūlo William Bullitt, tai reiškia: su
gniuždymą totalinių režimų, kol dar yra lai
ko. Bet nuo tos politikos Amerika yra labai 
toli. Nenorima Rytų gerai maitinti, bet bus 
stengiamasi neprileisti antru kart prie bada
vimo. Tas antrasis — reiškia laiko laimėji
mų, bet psichologiniai pjamatant daug toliau, 
reiškia taip pat didžiulį pavojų.

Jeigu pavyktų Amerikai už tuos kreditus, 
kuriuos per Unrrą išleido Rytuose, ten gauti 
koncesijas lėktuvų erdvei, Unesco radio bei 
mokyklų vadovėlių ir šiaip knygų kontrolę, 
abipusį vizų panaikinimų, ir šiuo žygiu Įvyk
tų politinis ir psichologinis Rytų pasikeiti
mas — trumpai, duotųsi totalitarinė sistenr 
sušvelninti ir sulaikyti, — gal būt tada apsi
mokėtų „griežtumo” politika.

„Die Weltwoche"

Austrija kaltina išvietintuosius
Londonas. Austrijos užsienio reikalų mini- 

teris Gruber, reikšdamas savo krašto nuomonę 
sutarties su Austrija reikalu kalbėjo prieš 
Austrijoj esančius DP, pavadindamas juos 
kenkėjais, kurie negali būti įpilietintais arba 

\ dėl savo antidemokratinio nusistatymo arba 
dėl savo svajonių apie Didžiąją Vokietiją 
(matyt Volksdeutsche), arba dėl to, kad ken
kia geriems santykiams su kaimynais (be abe
jo, čia turima galvoje Sovietų s-ga ir Jugo
slavija).

Mokytoju suvažiavimo reikalu
1947 m. vasario 22 d. Scheinfeldo lietuvių 

kytojų Sąjungos atstovų suvažiavimas. Darbų 
tvarkoj: paskaita apie aktualiuosius moky
tojo uždavinius tremtyje. Sąjungos įstatų 
projekto svarstymas, mokymo ir visuomeni
nio brandinimo bei auklėjimo reikalai moky
kloje, Sąjungos valdybos, kontrolės komisijos 
ir kitų organų rinkimai ir kt

Kiekviena vietovė, kur dirba ne mažiau 
kaip 10 mokytojų, į suvažiavimų renka vieną 
atstovų, o vietovė, turinti daugiau kaip 40 
mokytojų, — du atstovus. Mokytojų susirin
kimus atstovams išrinkti prašomi sušaukti 
vietos gimnazijų direktoriai arba, kur gim
nazijos nėra, vie os pradžios mokyklų vedė
jai. Atstovai atsiveža jų išduotus pažymėjimus.

Suvažiuoti reikia iš vakaro, vasario 21 d. 
Nakvynė bus parūpinta, maisto reikia pasi
imti savo. Vykstama iš Wuerzburgo arba 
Nuerinbergo (paprastais traukiniais) ir išli
pama Markt Bibart stoty. Atvykus informaci
jų kreiptis į komiteto būstinę.

Pirmane mūsų pranešime yra patekusi ko
rektūros klaida. Pasakyta: „vietovė turinti 
daugiau 10 mokytojų renka 2 atstovus”. Turi 
būti: „vietovė, turinti daugiau 40 mokytojų, 
renka

Dėl 
ribotą

2 atstovus”.
vietos stokos stovykla gali priimti tik 
atstovų skaičių. '

Lietuvių Tremtinių Mokytojų 
Sąjungos Laikinoji Valdyba.
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