
Mįslinga Trygves Lie ir Evatto iniciatyva Prisikels
Italija nebebus neutrali

Rymas (Dena/Reuteris) Italijos užsienio, 
reikalų ministeris grafas Sforza savo kalbo
je Carraroje pasisakė prieš „italų izoliaci- 
ninkus”, tardamas, kad Italijos užsienio po
litikoje neutralumo laikas yra praėjęs.

Būklė yra labai pasikeitusi. Agresyvūs 
kraštai neutralumo nerespektuoja, bet ger
bia tik tautų ryžtingumą agresijai pasiprie
šinti. Iš kito atžvilgio, neutralumas reika
lauja didelio apsiginklavimo.

IŠ Vokietijos eina telegramos
Frankfurtas (Dena).’ Paštų admi.iistracija 

paskelbė, kad nuo lapkričio 15 d. prekybos 
ir privaliais reikalais be jokių leidimų iš 
Vokietijos galima siųsti telegramas Į užsie
ni.

Aplamai leidžiama siųsti tiktai paprastos 
telegramos, kurios surašomos ir siunčiamos 
vokiečių arba DP bei apmokamos DM. Ap
mokėti atsakymo telegramos nepriimamos.

I Vokietija atvyks Taftas
Frankfurtas (Dena). JAV respublikihinkų 

senatorius Robertas Taftas apie lapkričio 
29. d. pasiinformavimo tikslais atvyks Į Vo
kietiją.

□erai informuotuose bizonos kontrolės 
Įstaigų slugosniuose tam apsilankymui ski
riama daug reikšmės, kadangi Taftas yra 
vienas iš Įtakingiausių Amerikos politikų.

Sovietų 
„komercinės kainos“ Berlyne
Berlynas (NZ). PirmadienJ Berlyne sovie

tų sektoriuje atidaryta pirmoji „laisva val
stybinė krautuvė”. Iš pat ryto ji buvo ap
gulta didžiulės minios žmonių. Bet tie 
žnrinės labai nusiminė, kai susipažino su 
toje krautuvėje parduodamų prekių kaino
mis. Metras medžiagos kaštuoja nuo 78— 
125 ostmarkių, moteriškos kojinės 30 —40, 
vyr. virš, marškiniai 40—60, išeiginiai 
teliai 180—240 ostmarkių.

Danija kalba nuolaidžiau
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Danijos 

nisteris pirmininkas Hedtoftas pareiškė 
name interview, kad Danija nori susipa
žinti su visomis pasiūlytojo Atlanto pakto 
smulkmenomis, o tik po to ji galės dėl to 
pakto pareikšti savo nusistatymą, 
netiki, kad naujas karas būtų 
mas. Visos galimybės išlaikyti 
tų būti panaudotos.
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Ottawa (Dena). Kanados ministeris pir

mininkas Mackenzie Kingas visai pasitrau
kė iš savo pareigų. Jo pareigas perėmė fruv. 
užsienio reikalų ministeris Louisas Saint 
Laurentas, kuris yra prancūzų kilmės.

Kingo pasitraukimas Įvyko ne dėl politi
nių priežasčių. Jis ryžosi tam žygiui, norė
damas savo gyvenimo likučius paskirti‘me
muarams surašyti — atvaizduoti juose Ka
nados vystymąsi per 21 jo valdymo metus.

Su jo pasitraukimu automatiškai apsi
traukė ir visa Kanados vyriausybė. Lauren- 

. tas dabar sudarys visai naują vyriausybę. 
Nemanoma, kad bus Įvykę reikšmingų pasi
keitimų.

Sveikinimai iš viso pasaulio
'Londonas (Dena/Reuteris). Iš viso pasau

lio į Buckinghamo rūmus plaukia sveikini
mai. Britų ir commonwealtho karo laivynai 
sosto ĮpėdinĮ sveikino 41 artilerijos salve.

Britų laikraščiai tą žinią paskelbė didžiu
lėmis antraštėmis.

Visuose imperijos kraštuose tas Įvykis 
buvo tinkamai paminėtas. Sindneyje pritrū
ko alaus.

Eina gandai, kad krikšto tėvas bus Da
nijos ^karalius Frederickas.

Paskelbė kova .►"ožėms
Frankfurtas (Dena). Jugoslavijos užsienio 

reikalų ministeris ir ministerio pirmininko 
pavaduotojas Kardelis vienoje komunistų 
partijos konferencijoje paskelbė lemiamą 
ofenzyvą prieš buožes. Tą patĮ prieš porą 
dienų savo kalbose yra paminėjęs Titas ir 
kiti Jugoslavijos politikai.

Bažnyčios klausimu Kardelis pasisakė, kad 
komunistų partija nesitveria jėgos kovoje sd 
tikėjimu. Tačiau negalima būtų pakęsti, kad 
reakcinės jėgos religijos laisvę išnaudotų 
prieš vyriausybę nukreiptiems tikslams.

Londonas (Dena/Reuteris). Dėl Trygvė 
Lie ir JT pilnaties pirmininko Dr. Evatto 
atsišaukimo Į 4 didžiąsias valstybes Berlyno 
klausimu londoniškis „Times” rašo, kad 
Berlyno valiutos klausinio „nešališkas išty
rimas” galėtų vėl išjudinti įšalusias dery
bas.

Laikraštis pažymi, kad abi šalys atkarto- 
tinai yra pabrėžusios savo sutikimą svar
styti ir kitus su Berlynu susijusius klausi
mus, kai tiktai bus susitarta dėl Berlyno 
valiutos. Valiutos klausimo perdavimas „ne
šališkam ištyrimui” pastatys bandymui so
vietų gerą valią ir dar kartą dokumentuos 
Vakarų valstybių norą amžinai besitęsian- 
tiems disputams padaryti galą.

Propagandinė to atsišaukimo reikšmė ga
li būti gana didelė. Niekas Paryžiuje nenu- 
stebtų, jeigu Stalinas tą siūlymą tuojau pri
imtų ir patikintų, kad sovietai sutinka Ber
lyno klausimu pradėti „pasitarimus”. Jeigu 
Vakarai tą siūlymą atmestų, tai sovietai tat 
išnaudotų JAV, D. Britanijai ir Prancūzi
jai kaltinti, kad, esą, jos sabotuojančios JT 
taikos pastangas.

Mažesniųjų tautų atstovai tą atsišaukimą 
sutiko su skepticizmu. Didžiausio rezervo- 
tumo parodė. britų delegacija. '

Primenamas ir trijų Vakarų užsienio 
reikalų ministeriu pareiškimas, kad su

Ciangkaiseko būklė kasdien blogėja
Tiencinas (Dena/Reuteris). Kiniečių dali

niai paskubomis evakuoja Hopei provincijos 
sostinę Paotingą, prie kurio komunistų ka
riuomenė yra prisiartinusi per 60 km.

Kiniečių sluogsniai Šanchajuje tikisi, kad 
atvykus Amerikos ypatingam įgaliotiniui 
Bullitui JAV teiks daugiau Įvairių reikme
nių kaip iki šiol, ir tas teikimas bus pasku
bintas, kad generalisimui Ciangkaišekui pa
dėtų išsikapstyti iš desperatiškos būklės.

Jautinė Kinijos vyriausybė, atsižvelgda
ma karinės būklės, Hopei, Caharo ir Su- 
juano provincijų karinę ir administracinę 
valdžią perdavė daugiausia laimės . turin
čiam gener. Fu Co Ji.

šansio provincijoje vyriausybės kariuo
menės būklė pablogėjo. Komunistų ar
tilerija šaudo Į tos provincijos sostinę 

Tajuaną.
Žiniomis iš Nankingo vidurinėje Kini
joje esančios visiškai sunaikintos 3 vy

riausybės kariuomenės divizijos.
Komunistų radijas Charbine paskelbė, 

kad komunistai užėmė Jeholo provincijos 
sostinę Cengtehą. Amerikiečių Įstaigos 
Tiencine paskubino visų amerikiečių eva- 
kuavimą iš šiaurinės Kinijos.

Vadovaują kuomintango asmenys, jų tar
pe Ciangkaišekas užsienio reikalų ministe
ris Cih Cieh, ministeris pirmininkas Hao 
ir kiti susirinks konferencijos, kurioje svar-

De Gaullės pozicijos stiprėja
Frankfurtas (Dena). Užjūrio srityse rinki

muose j Prancūzijos respublikos tarybą 
socialistai laimėjo 9 vietas, gaullistai 4, 
gaullistams artimas kairiųjų susivienijimas 
4, nepriklausomieji kandidatai 6, čiabuvių 
kandidatai 4 ir komunistai 1 vietą.

Prancūzijoje būklė baigia atlyžti

Paryžius (Dena). Marseilles ir Nantės 
uostų darbininkai atmetė COT reikalavimą 
skelbti neriboto laiko streiką. Marseillyje 
darbininkai pareiškė, kad tokiai akcijai nė
ra palankus laikas. Priešingai — St. Na- 
zaire, Lorient ir DUnkirchene tas siūlymas 
buvo priimtas. Prekybos laivyno jūrininkų 
tarpe Marseillyje pastebimas tam tikras 
nuovargis. Kasdien laivams galima sutelk
ti vis daugiau jūrininkų. Kai kurie laivai 
jau išplaukė, o kiti jau rengiasi išplaukti Į 
jūrą.

Angliakasių streikas yra laikomas be
veik baigtu. Siaurės ir Pas de Calais 
departamentuose jau dirba beveik 90% 
angliakasių. Loire dirba visu 100%. 
Kasdien jau iškasama 100.000 to anglies.

Daugiausia pasinaudojo Prancūzija
Washingtonas (Dena). ERP administraci

ja lapkričio 10 d. paskyrė Marshallio pla
no vykdymui 263,3 mil. dolerių. Tuo būdu 
iš viso tam tikslui jau bus sunaudota 2.961 
mil. dolerių.

Daugiausia ?ra gavusi Prancūzija — 797 
mil. dolerių, po to D. Britanija — 632 mil. 
doleriu. Italija — 314 Ir tt.

Lietuvos’ 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
, biblioteka.

sovietais nebus vedama jokių derybų, 
kol nebus panaikinta Berlyno blokada. 
Toliau nurodoma, kad nuomonių skirtu
mams išlyginti yra kompetentinga tik 

Saugumo Taryba.
Tam tikruose politiniuose shiogsniuose 

stebimasi, kad JT generalinis sekretorius1 
ėmėsi politinės akcijos. Bijomasi, jog Ber
lyno Įvykis bus panaudotas žinomų asme
nų tam, kad sudarytų sau patiems gerą 

■vardą. •
Lapkričio 16 d. Marshallis tuo reikalu 

turėjo pasitarimą su Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeriu Schumanu ir Beviną pa
vaduojančiu britų valstybės ministeriu Mc 
Neilu.

Prezidentas Trumanas, kuris dabar ilsisi 
Floridoje, šiuo metu su Lie ir Evatto pa
siūlymu susipažįsta. v

Demokratų atstovas Bloomas, kuris nu
matomas Į atstovų rūmų užsienio komisijos 
pirmininkus, pasakė, kad Lie ir Evatto siū
lymas būtų geriau nukreiptas tik i Staliną. 
JAV savo gerą valią yra (rodžiusios. Jo 
nuomone „Stalinas yra tas žmogus, kuris 
užblokavo kelią sėkmingiems pasitarimams 
Berlyno klausimu”.

♦ Adolfo Hitlerio pusbrolis Aloizas 
Hitleris gavo leidimą pakeisti savo vardą 
pavardę Į Hansą Illerj. (D/R).

stys reagavimą dėl tariamo kiniečių sovie
tų draugiškumo pakto pažeidimo iš Sovietų 
Sąjungos pusės. .

Sovietai nori globoti ir japonus

Londonas (Dena/Reuteris). Pagal Mask
vos radijo Sovietų Sąjunga sąjungininkų 
vyriausiam vadui Japonijoje gener. McAr- 
thurui Įteikė protestą dėl priemonių, kurias 
okupacinės įstaigos taikančios prieš Japo
nijos darbininkus. Maskva taip pat pareiš
kusi protestą dėl tariamų masiškai pada
rytų areštų Japonijoje.

Amerikiečių okupacinėms įstaigoms sovie
tai prikiša, kad jos varžančios Japonijos 
studentų organizacijų politinę laisvę ir 
areštuojančios darbininkus ir tarnautojus.

Milžiniška spekuliacija pašto siuntiniais
Miinchena.s (Dena). Bavaruos krašto 
kriminalinis skyrius konstatavo didelę 
spekuliaciją, vykdomą pašto siuntomis. 
Iš Bavarijos esą išsiųsta Į šiaurinę Vo
kietiją milžiniški kiekiai racionuojamų 

maisto ir prabangos dalykų.
Įtariamus pašto siuntinius surinko ir 

Muncheno vyr. valstybės gynėjo įstatas 
kovai su korupcija ir spekuliacija centrinė, 

j dalyvaujant vienam teisėjui, atidarė-

Šešios Vakarų Europos valstybės susi
tarė Rytų Europos kraštams pateikti už 
8 mil. dolerių mašinų, ypač medžio ap
dirbimo mašinų. Už tai turės padidėti 

iš tų kraštų medžio importas.
Tos sutarties vykdymo priežiūrą prisiima 
pasaulio bankas.

Tos sutarties 
sės yra Belgija, 
tanija, Italija ir 
mija, Austrija, 
Jugoslavija.

kontragentai iš vienos pu- 
Danija, Prancūzija, D. Bri- 
Olandija, iš kitos — Suo- 
Lenkija, Čekoslovakija ir

JAV uostuose streikas plečiasi
Frankfurtas (Dena). Pasak New Yorko 

radijo, šiaurės, rytų uostuose Amerikoje 
streikas tebevyksta. Papildomai pranešama, 
kad sustreikavo „International Longshore
mens Association” 45.000 narių. Jie reika
lauja dabartinį atlyginimą 1,75 dolerių už 
valandą pakelti 50%.

Šiuo metu tuose uostuose dėl streiko „yra 
Įšalę” 200 laivų. Federacinė vyriausybė pa
siuntė tarpininkus sutaikymui.

Trumanas džiaugiasi teikiama pagalba
Washingtonas (Dena). Tradicinėje pro

klamacijoje Amerikos. derliaus šventės pro
ga prezidentas Trumanas ypač pabrėžė tai, 
kad JAV pagalbinės ūkio šakos leido rem
ti pagalbos reikalingas ir Ueišsigalinčias 
tautas.

Prancūzijos koalicija dar atlaikė
Paryžius (Dena). Socialistų ir MRP par

tijų suvažiavimai nutarė toms partijoms at
stovaujančius ministerius palikai vyriausy
bėje, kad tuo būdu nebūtų privesta prie 
vyriausybės krizės. Tai praskaidrino Pa
ryžiaus gan slėgiančią atmosferą.

Socialistų partijos suvažiavimas pasisakė 
prieš Ispanijos priėmimą l JT. Be to, buvo 
iškeltas reikalas sukviesti Europos kraštų 
socialistų partijų kongresą, kuris būtų sti-. 
mulas kovoje su gaullizmu. ūkio klausimuo
se abi partijos buvo vieningos, kad turi bū
ti nuosaikesnis paskirstymas gamybos, prie
monių ir teisingesnis bendros naštos pa
skirstymas.

Socialistai aiškiau už MRP precizavo sa
vo reikalavimus. Jie nori Įvesti kainų kon
trolę mėsai, vynui, o taip pat ir pelnams. 
Jų reikalavimai pastatys koaliciją naujiems 
bandymams.

Pavasari gali kilti badas '
Frankfurtas (Dena). Amerikiečių karinės 

valdžios gubernatorius Vokietijoje gener. 
Clayus spaudos konferencijoje pareiškė, jog 
jis netiki, kad susisiekimas su Berlynu 
plentais ir geležinkeliu būtų galimas dar 
prieš Naujus Metus. „Oro tiltas” bus pa
laikomas ir toliau. Jo nuomone, Vakarų 
markė turi šansų likti vienintele mokėjimo 
priemone vakariniuose Berlyno sektoriuose.

Eilinėje konferencijoje su bizonas admi
nistracijos atstovais gener. Clayus pareiš
kė, kad

Vokietija pavasari susidurs su katastro
fišku maisto trūkumu, jeigu tiekimas iš 
ūkininkų vyks taip, kaip jis vyko^iki 
šiol. Nors šiemet derlius yra 33% ge
resnis už pernykšti derlių, bet ūkininkai 
iki šioj pristatė tik 88% pernykščių me

tų pyliavų.
Vokiečių Įstaigos sutiko su gener. Cla- 

yaus pateiktais duomenimis ir pažadėjo Įš 
ūkininkų duokles išreikalauti.

Laimėjo CDU
Freiburgas (Dena). Prancūzų zonoje sek

madieni Įvyko savivaldybių rinkimai. Rinki
muose dalyvavo 70% rinkikų. Balsai parti
jomis pasiskirstė šiaip: CDU 632.269; SPD 
454.469; DP 157.389; KP 102.507; Neparti
niai sąrašai 457.083; Kitokie sąrašai 134.685.

Iš viso konfiskuoti 1.465 siuntiniai. Juose 
rasta: 6000 kg sviesto, lydyto sviesto, jau
tienos ir kiaulinių taukų; 1500 kg dešrų; ir 
mėsos gaminių; 100 kg sūrio; 1.600.000 už
sieninių cigarečių; 2.500 kg užsieninio šo
kolado; 100 kg kavos; 100 kg Įvairių kon-, 
servų ir muilo; 750 kg kakao; 6000 kg mil
tų; 350 kg cukraus; 40.000 dėžučių sacha
rino ir daug tekstilės gaminių.

Krašto policija sako, kad didžioji dalis 
užsienio prekių ir kitų maisto dalykų yra 
iš DP stovyklų, kuriose nuolat dideliais 
kiekiais yra skerdžiami gyvuliai (?!) Red.)

Tie visi dalykai buvo siunčiami Į šiau
rinės Vokietijos DP stovyklas, restoranus ir 
viešbučius.

Į tą „prekybą” buvo Įtraukti ir vokiečiai, 
ir vien tiktai DP versti kaltę už tą speku
liaciją nėra galima.’ Daugumas pakietų bu
vo siunčiami fiktyviomis pavardėmis.
( Tik iš vienos netoli Muncheno vietovės 
nuo valiutos reformos pradžios Į vieną 
šiaurinės Vokietijos miestą buvo išsiųsta 
3500 pakietų, kuriuose buvo prekių už maž
daug 5 mil. DM. Apie Įvykdytus areštus 
policija nieko neinformuoja.

jvairių tautų 
galima atskleisti 

harmoningo jų

iškrausto >

„Mes norime paremti tarptautines pastan
gas visuotinei gerovei pasiekti. Mes esame 
dėkingi už tai, kad yra sudarytas tarptau
tinis forumas, kuriame tarp 
esą nuomonių skirtumai 
pasaulio viešumai, tikintis 
išsprendimo.”

O vis tik žydus
Frankfurtas (Dena). Žydų DP stovyklos 

Zeilsheime iškraustymas vyksta sklandžiai. 
Pirmadieni tik atskiros šeimos dar tvarkėsi 
prie savo daiktų. Amerikiečių MP automo
biliai su garsintuvais važinėjo po stovyklos 
rajoną ir Jspėjinėjo, kad draudžiama Įženg
ti Į ištuštintus namus.

Pradžioje žydų DP buvo atsisakę iš sto
vyklos vykti, kol karinė valdžia nepagrasi
no jėga juos .iškraustyti.
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nepriklausoma
1 ’ .

Latvija
Nedaug rasime tautų, ypač iš didžiųjų 

tarpo, kurioą lapkričio aštuonioliktąją .— 
Latvijos nepriklausomybės šventės dieną, 
žmonišku būdu prisimintų mūsų šiaurės 
kaimyno vargus ir kančias. O prisiminti 
reikėtų nes vargiai sutiksime pasaulyje 
tiek daug kentėjusią tautą ir taip atkak
liai kovojusią už savo teises, laisvę, ne
priklausomybę, kaip latviai. Vienok lie
tuvis, kur jis begyventų, neužmirš bro
liškos tautos, su kuria viena tauta buvo ir 
iki 600 metų po Kr. dar viena kalba kal
bėjo.

Žiaurus buvo pasaulis aisčių tautoms. 
Vakarų ir rytų didžiosios tautos per išti
sus šimtmečius planingai, ąpgalvotai, ,.kul
tūringojo“ pasaulio laiminamos, naikino 
aisčių gimines ir tautas, kol jų vos dvi te
liko. Matyt, kad šios buvo pakankamai 
atkaklios, tvirtos fiziškai ir morališkai, jog 
nesutilpo svetimųjų jūroje. Latviai netu
rėjo laimės net savo valstybės sukurti, 
•nors ir seniau netrūko jiems tautiško už
sispyrimo ir būdo kietumo. Šimtmečių bė
gyje keitėsi okupantai — vokiečiai, švedai, 
rusai, lenkai, — bet mažai kuo pasikeitė jų 
tautos vargai.

Nevisi galės suprasti latvių tautos 
džiaugsmą, kuri jie patyrė 1918 m., dekla
ravę pasauliui sąvo"' nepriklausomybę: 
tam reikia patiems tokiais pačiais būti. Ta
da pirmą kartą savo istorijoje sukūrė jie 
savarankišką valstybę. Nepigiai kaštavo 
Latvijai laisvė, nesgi jos popieriuje Įrašytą 
dokumentą reikėjo dar krauju kovose prieš 
bolševikus- ir bermontininkus Į tautos že
mę perrašyti. Nors latvių žemė, lygiai kaip 
mūsiškė, buvo nusėta kritusių kovose bro
lių kapais, tačiau nė vienas latvis nesakė, 
kad už nepriklausomybę buvo perdaug 
sumokėta. * ‘ "

Nedaug tėra kraštų, kurie per 22 ne
priklausomo gyvenimo metų būtų tatp la
bai pažengę Į prieki kaip latviai. Iš šimt
mečių nelaisvės išsivadavusi tautos ener
gija metėsi i laisvą kūrybą ir ūkio atsta
tymo darbą. Suklestėjo ūkis, kurių pro
duktus tuojau pajuto pasaulinė rinka; 
išaugo milžinišku tempu mokyklos, stu
dentų, moksleivių ir mokomojo personalo 
narių skaičius, knygų, laikraščių pro
dukcija, pagerėjo keliai lt susisiekimo 
priemonės; Baltijos jūroje pasirodė Latvi
jos laivynas. Įtemptu ir sąmoningu tau
tos darbu, ne tuščia propaganda ar „pla
navimu“ ši tauta savo darbu Įrodė teisę 
laisvai gyventi.

Graži buvo nepriklausoma Latvija — 
N. Lietuvos kaimynė.

Deja, daug dalykų nepriklauso nuo mū
sų pačių. Vienas jų yra ir mažųjų tautų 
laisvė. Tie patys tankai Latvijai ir Lietu
vai 1940 metų birželio dienomis atnešė 
sunkią ilgos nelaisvės grandinę, kurią ten
ka vilkti ir dabar. Nuo tada prasidėjo lat
vių tautos vargai, kokių ji per visus 700 
metų dar nebuvo mačiusi. Kas nori su
žinoti šių dienų Latvijos istoriją — te
skaito lietuviškąją: ir vienoje ir antroje tie 
patys herojai, ir tie patys budeliai veikia. 
Si istorija latvių krauju teberašoma ant
arktinėse stovyklose, PeČoroje, Solovkuose, 
Verchojanske, N. Žemėje, Kolymoje, Ka
ragandoje, Sibirske ir kitose, ne latvių že
mėse. Liūdna ’ Latvijos istorija tebekuria
ma ir jų tėvų žemėje ir Vakaruose. Visur 
latvis daug vargsta ir nelinksmai dainuoja. 
Šiurpias žinias mums atneša jų žmonės iš 
anapus geležinės sienos, kur jie rankon su 
mūsų laisvės kovotojais tebeveda beviltiš
ką kovą už teisę mirti savoje žemėje, kai 
didžiosios valstybės .tebepataikauja vyk
dantiems genocidinę nuodėmę baltų tautų 
kankintojams.

Nors ir labai prasminga, bet liūdna 
yra Latvijos nepriklausomybės 30 metų 
šventė. Ne Brolių kapuose Rygoje, Ne 
Mintaujoje ir ne Liepojuje jie apvaikščios 
tas iškilmes, nes gi ten, kur mirtis viešpa
tauja, nepakils jų gražiosios vėliavos. Jas 
matysime betgi tą 
mūsų trispalvių, 
stovyklose ir visur 
ir lietuvis gyvena.
latviui ir lietuviui bylos apie ateinanti di- 
diJĮ laisvės rytą.

Latvija atgims ir atgims tikrai: ją iš
kovos patys latviai ir laisvė ateis lygiai 
taip, kaip ateina pavasaris, nesgi kiek
vienas latvis tiki Latvijos Prisikėlimu, 
kaip kad jų protėviai visus 700 metų ti
kėjo. Tikime ir mes lietuviai: Kelsis Lais
va ir Nepriklausoma Latvija, nuoširdi kai
mynė Nepriklausomos Lietuvos. ', 

Dievs sveti Latviiu/

dieną ir visada šalia 
plasdančias tremtinių 
ten, kur laisvas latvis 
Si šventė kiekvienam

K. Pelėkls.
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=TRUMP0S ZniI0S=
.i AUSTRIJA į prezjdentuj Trumanui ilsintis Floridoje
♦ Austrijos vidaus reikalų ministerijos 1^ rinkin)ų kampanijos vargų ir svarstarit

vicemimstens F. Grafas viename susirinki- r . . r __ . . . .me pareiškė, jog visa austrų tauta apeliuo- arjirmausius savo režimo .žygius, kuri re- 
ja į pasaulio sąžinę, kad kartą baigtųsi mia aiški dauguma senate ir atstovų rū- 
Austrijos piliečių areštai ir trėmimai ir muose,• didžiųjų Amerikos laikraščių veda- 
pradėtų veikti žmoniškumo įstatymai. (D). I mųjų autoriai klausia, kuria linkme pasuks. 

BULGARIJA i>olitinia" pranašai dabar yra atsargesni
♦ Pirmadienį Bulgarijoje buvo atidary- daug labiau, negu per pastarąją dešimtį 

tas pirmasis Bulgarijos čigonų kongresas. Į rne(ų Deweyo pralaimėjimas buvo ir jų, tų
-■ ( ČEKOSLOVAKIJA Į pranašų, pralaimėjimas. Visi jie apsiriko,
♦ Čekoslovakijos teisingumo ministeris klaidingai aiškino tautos balsą, daugiausia

Cepicka ryšium su laukiamu teismų peror- dėl to, kad nuomones darėsi, remdamiesi 
ganizavimu pareiškė, kad teisėjų neprikišu- pokalbiais kIubų baruose, pamiršdami pil- 
somumo teorija tarnauja tik tam, kad būtų F., h.m..paslėptas bylosenos priklausomumas nuo gatves, žmogeli. Tą pačią klaidą dare 
viešpataujančios kapitalistų klasės. (D/R) ir Trumanas, kol jis savo kampanijoje pa-

♦ Čekoslovakijos prezidento Gottwaldo galiau pažvelgė tautai j akis ir įsipareigojo
52. gimimo dienai paminėti visoje Cekaslo- vesti pažangią liniją, kurią buvo apleidęs 
vakijoje Įvesta „pavyzdingo darbo našumo” Baltuosiuose rūmuose „specialistų” įtakoje, 
savaitė. (D/R). I , „ , ...EGIPTAS Kalbėdamas profesinių sąjungų masei,

♦ Kaire, po įvykusios Mustaphos pas- susirinkusiai New Yorko Union Square, 
tatų ekspliozijos, vyriausybė Įvedė nepa- kuri abejingai ir labai rezervuotai klausėsi

S rastą būklę. Per sprogimą daug žmonių Į savo kandidato pasirinkto kaip mažesnės 
uvo užmušta ir dar daugiau sužeista. (D). b!ogybės iš didžiųjų, Trumanas pasakė:

15 VISUR „Ar norite žinoti, kodėl aš visoje rinki-
♦ Bankų valdininkai teigia, kad Pietų minėje kelionėje kalbu visiškai kitaip ir 

Afrikoje yra didelio masto gauja aukso, I kodėl esu taip gerai nusiteikęs? Labai pa- 
brangenybių ir valiutų kontrobandai. Tos prasla _ aj ištrūkau iš kalėjimo”, 
organizacijos vyriausia būstinė yra Egipte r
ir JAV, o skyriai Durbane, Kapštate ir Jo- Reikia tikėtis, kad į Baltųjų rūmų narvą 
hanniisburge. Padarius Durbano uoste kra-Į^įjjęS Trumanas atsimins tuos žodžius, 
tą, policija konfiskavo žymius kiekius auk-1 per p^kutiniuosius trejus metus ne jis 

valdė, bet nematomi didieji rikiuotojai New 
ITALIJA Yorke, Pennsylvanijoje ir naujai atsivėru

si Italijos policija Comerio ežero Cere- sįose pietų pramonės srityse. O nuo šiol 
šio uoste konfiskavo liliputinį 'povandeninį Trumanas turė valdyti patg jei „orės pa. 
laivą, kuris galėjo gabenti vieną to krovi- ..... . ... __ . _ .
nio. Jis turėjo 3,25 m ilgio ir buvo užve- teisinti į jį dėtas viltis ir jei moka skaityti 
damas [pedalais. Manoma, kad jis buvo nau- I laiko ženklus.
doj'amas kontrabandos tikslams. Italas Cas- Amerikos prezidentas, kaip tiesioginis 
toldis paaiškino, kad jis su tuo laivu vie- , J ...
nos Inžinierių firmos pavedimu darė plau- tautos atstovas, turi stovėti virš interesų 
klojimo bandymus. (D/R). grupių, kurios daro įtakos kongresui. Sį

tą, policija konfiskavo žymius 
so laužo ir brangenybių. (D).

MINTIS

Kokie Trumano planai?

I grupių, kurios daro įtakos kongresui. Sį 
IZRAELIS Į mandata dabar Trumanas tesės. Trumano

♦ Izraelio vyriausias teismas britų pi- Į programa visų pirma yra socialinių refor-
lietį Sylvester} už tariamą slaptų žinių per- mų programa. Tafto Hartleyo Įstatymas, 
davimą Izraeliui priešiškiems kraštams nu- kllris aprėžė profesinių sąjungų veikimo 
teisė 7 metais kalėjimo. (D/R). laisvę, bus arba ikin(as- arba ž iai

„. n.,™ 
rinkimai į Izraelio parlamentą greičiausiai I masto statybos programą, kuri turi pada- 
įvyks 1949 m. sausio mėn. pirmoje pusėje, ryti galą katastrofingai butų stokai. Jis 
(D/Afp). a VALSTYBES Pažadėjo dideles pašalpas mokyklų staty-

.-—:---------- ---------- 1 bai, senatvės pensijoms ir plačią programą
♦ Amerikos karo laivynas pranešė, kad vidutiniškai blogai tautos sveikatai gerinti,

yra pastatyti iš tolo vairuojami laivai, ku- _ ... . . ?.
rie yra aprūpinti tolimačiais ir iš tolo pa- Trumanas reikalavo kainų kontro.ės ir 
degamoms sprogstamosiomis medžiagomis, naujų elektros jėgainių statybos Tennessee 
Tie laivai be įgulų gali būti panaudoti I Valley administracijos stiliumu. Jis prisie- 
sprogdinti prieki pakrančių gynybos įren- kė kad jo vyriausybė grįš prie „New 
gimams, paruošiant dirvą išlaipinimams. ’ ... . ; F .. ,(D/R). Deal” (naujos socialines santvarkos) idealų

JUNGT. TAUTOS lr dirbs Roosevelto nutiestomis gairėmis.
,. _ tv * i : 7~ Tačiau yra klausimas, kaip Trumanas♦ Saugumo Tarybos pirmininkas Ar-1 7 ’ r -

gentinos užsienio reikalų ministeris Bra- 
muglia JT pilnačiai pateiks statuto projek
tą dėl senių aprūpinimo. Bramuglia tą sta
tutą paruošęs Peronienės iniciatyva, auko
damas savo kuklų atspėjamą laiką. (D/Afp).

KANADA
♦ Kanados vyriausybė savo posėdyje _

nutarė dalyvauti Berlyno „oro tilte”, kaip Į * Sugrįžęs Machiavehs...
to reikalavo Kanados legionas. (D/R). „Reikia girti' ir sveikinti, kad kunigaikš- 

NORVEGIJA I f jaį laikosi savo pasižadėjimų. Tačiau tarp
♦ Norvegija pranešė JAV užsienio rei- mūsų amžiaus kunigaikščių nedaug terasite 

kalų ministerijai, kad ji sutinka dalyvauti I tolcių, kurie sielotųsi apgavę tuos, kurie
am rl •• n a A nin elzlibrt- 4 vri ts Al i mo JoAlOlt lt I . . , , . ** ,

kilniomis dorybėmis. Gedau
tas kunigaikštis, kuris moka 

PRANCŪZIJA Į įlįsti į lapės kailį. Mat, žmonės yra tokie
♦ Muehlhausene savivaldybės rinkimuo- Į paprasti ir tokie silpni, kad tas, kuris irio

se iš 37 vietų gaullstai laimėjo 21 vietą. ka apgaudinėti, lengvai suranda visur ir vi-
♦ Prancūzijos paštų ministerija atleido sados pakankamai kvailių. Pats svarbiau- 

vieną valdininką, komunistą, kuris į keletą Lias daiktas _ j^ikyti savo galią ir pa-
p'“ “ p"“ »”■

teris) yra žmogžudys”. Keli tokie blankai pasiekti bus visados pagirtos, kad ir kokios 
pateko J. užsienio diplomatų rankas. (D/R). jos būtų”.

♦ Prancūzų Afrikos keliose kolonijose T . . .....per rinkimus į 'respublikos tarybą de Oaullė Ta‘p rašl, *r kalbėJo Machiavehs pries 
laimėjo 3 atstovus ir socialistai 3 atstovus. 400 metų. Ir jei ne ta istorinė data mus 
Tuo pūdu de Gaullė iš 279 vietų turi 119, skirtų nuo anų amžių, galėtume pasakyti, 
o socialistai 51. Kitose Prancūzijos užjūrio LOg skajtome ne Florencijos politiko ir is- 
sntyse rinkimai įvyks vėliau. (D/R). pagarsėjusias pažifiraS) 0 Sovietų

SOVIETŲ S-OA įštironėjusių valdovų programą,
♦ Sovietų maršalas Vasilievskis dėl „per besikartojančią kasdien prieš mūsų akis. Ir

didelio apsikrovimo darbu” pasitraukė iš negajj žmogus nesutikti, kad anoji cinizmo 
generalinio štabo viršininko pareigų. Jis x J..
liks tiktai pirmuoju krašto apsaugos mi- aP^ol!,Į*> suradusi tokią derlingą dirvą jjo- 

nisterio pavaduotoju. Ministerių kabinetas litikoj ir moralėj, po 400 metų — po tiek 
generalinio štabo viršininku paskyrė armi- besididžiuojančios pažangos ir tiek neuž- 
jos generolą Stemenką. (D/R). mirštamų pastangų laisvės ir teisybės var-

♦ Sovietai dabar bando elektrifikuotą . • J*. 7- . , , • . j.j.geležinkelio liniją Urale. Ji turinti būti ii- dan ~ šiandien atgimsta keleriopai padide-
, giausia ir moderniausia tos rūšies geležin- jusia galia ir kad ji, lyg Vezuvijaus lava, 

kelio linija. (D/R). skleidžiasi į valstybes ir kontinentus, dik-
JA tuodama jiems barbariškiausio režimo for-

♦ Šveicarijos „Darbo partija” (komu-1 mules.
nistai) rinkimuose Į Ženevos kantono di
džiąją tarybą sekmadienį 
turėtų mandatų. (D/R).

bendrame Antarktikos tyrinėjime, tačiau ji | Dafiih:kA.-o su 
nesutinka atsisakyti nuo savo pretenzijų l . . 1 .
toje srityje. (D/Ry. _ 16iai jaučiasi

1948 XI. 17.

: galės vykdyti savo socialines reformas, jei 
: didesnę biudžeto dalį praris JAV atsigin- 

klavimas ir naujų milijardų pareikalausiąs 
antikomunistinių jėgų ginklavimas Euro
poje ir Azijoje. Būtų loginga tarti, kad 
Trumanas baigs „šaltąjį karą”, kuris kaš
tuoja milijonus dolerių. Bet ar tai galima? 
Trumano nevykęs bandymas siųsti į Mas
kvą specialų pasiuntinį, kad ištrūktų iš 
politinės akligatvės, atrodo, veikiau padėjo 
nekaip pakenkė masėse, kurios nesirūpina 
diplomatinėmis taisyklėmis, o kurioms la
biau rūpi taiki ir pažanga. Galima tarti, 
kad bandymą atkarios, ypač kadangi tos 
idėjos sumanytojas buvo Trumano tarėjas ir 
draugas Cliffordas, kuris Įkvėpė jam ir 
sėkmingą „kairią rinkimų kampaniją”.

Kaip žinoma, Rooseveltas per pirmą pa
garsėjusį šimtą dienų po valdžios perėmimo 
apsuko vairą. Ar Trumanas drįs padaryti 
tokį gestą ateinančiais metais užsienio po
litikos srityje? „Ekspertai” sako „ne”.

Bet ’pasiklausius, ką kalba žmonės po 
Trumano laimėjimo, peršasi pažiūra, kad 
Trumanas vėliausiai 1949 m. pradės plačią 
taikos ofenzyvą. f

♦
Ryšium su netikėtu Trumano laimėjimu 

numtomas kabineto perorganizavimas vė
liausiai sausio mėnesi, o gali įvykti ir anks
čiau. Savo rinkiminėse kalbose Trumanas 
taip smarkiai puolė Wallstreeto bankinin
kus, jog tokiam vyrui,' kaip Forrestaliui, 
nebėra vietos Trumano vyriausybėje. Wa- 
shingtoną turės palikti ir Kennethas Royal- i 
lis, armijos ministeris, ir Lovettas, užsie
nio reikalų viceministeris, jei Trumanas 
vykdys savo rinkimų mandatą. Svarbiausias 
Trumano pakeitimas kabinete bus, žinoma, 
naujo užsienio reikalų ministerio paskyri
mas.

Per paskutines savaites Marshallio va
dovaujamoji Amerikos užsienio politika bu
vo ] aštriai kritikuojama. Pagal karinę gal
voseną Marshallis savo krašto poziciją 
pastumdavo toli J priekį, kur veikiau būtų 
derėjęs atsargus, valkus derėjimasis ir 
lėtas skverbimasis. Buvęs generolas jx> pir
mųjų apsistumdymų beveik reguliariai tu- ■ 
rėdavo atitraukti savo per toli nukeltus 
taikinius ir pats pasitraukti, netekdamas i 
prestižo. Taip buvo beveik visuose kon- i 
(liktuose su sovietais. Neturėdamas sparno | 
priedangos iš savo vakarinio sąjungininko, i 
Marshallis J. A. Valstybes įmanevruodavo i 
į situacijas, kurias atrodydavo labai pavo- i 
jingos. i

Tarptautinė padėtis

pa- 
vi-

Višinskį jaudina 
atominiai ginklai

Paryžius (Dena). JT politinė komisija 
baigė jtasitarimus Graikijos klausimu,
sais balsais nutarus, kad Graikija ir jos 
šiaurės kaimynai tiesiogiai derėtųsi Pary
žiuje. Tai sukėlė didelį džiaugsmą, nes visi 
su tuo sutiko.

Pagaliau / komisija galėjo pradėti svar
styti sovietų 
panaikinimo 
Tuo reikalu 
rezoliucijų.
siūlymas numato paruošti siūlymus dėl išsa
maus pranešimo apie turimas ginkluotas pa
jėgas ir apginklavimą. Tas informacijas tu
ri suteikti kiekviena valstybė pati.

Debatuose Kinijos atstovas užsipuolė so
vietų intervenciąę politiką Kinijoje. Tai la
bai įsiutino Višinskį, kuris puolė komisijos 
pirmininką, kodėl jis leido peržengti oru
mo ribas. Stipriai gestikuliuodamas jis pa
reiškė, kad pakomisės priimtas Belgijos pro
jektas sovietams yra nepriimtinas, kadangi 
jis neapima atominių, ginklų uždraudimo. 
„JAV karinis biudžetas metai iš metų di
dėja. Išeitį mes galime rasti tik uždrausda- 
mi atominius ginklus”, rėkė Višinskis.

Gynimasis - aklnaliansias ' 
klausimas

Londonas (Dena/Afp). Penkių Vakarų 
ropos Unijos valstybių nuolatinė taryba 

' slrinko Londone posėdžio.
Dėl to posėdžio valdiniai sluogsniai

Naujas didžiųjų 
susitikimas?

siūlymą dėl atominių ginklų 
ir kariuomenių sumažinimo, 
komisijai yra pasiūlyta daug 
Pakomisėje priimtas Belgijos

Eu- 
su-

- . « su-
silaiiko nuo bet kokio pareiškimo, o šiaip 
jau gerai informuotuose britų sluogsniuose 
teigiama, kad taryba svarsto Atlanto pakto 
projektus, kuriuos pateikė kiekviena tarybo
je atstovaujama valstybė. 1

Londonas (Dena/Afp). Vakarų unijos 
valstybės, pasak „Daily Telegraph”, susi
tarė dėl karinių Įsipareigojimų Vakarų uni
jos pakto rėmuose.

I Toliau laikraštis rašo, 
gramą D. Britanija turi 
zijų dydžio rinktinę 
sprausmi'nių naikintuvų.

kad pagal tą pro- 
teikti penkių divi— 
ir didelį skaičių

Priešpaskutinės rinkimų kampanijos die
ną prezidentas pasakė, kad, naudodamasis 
savo konstitucine teise, užsienio politiką 
paimsiąs į savo rankas. Kas jam padės 
čia, tuo tarpu nežinia. Bet labai dažnai mi
nima kainų kontroliuotojo ir paskiau buvu
sio specialaus pasiuntinio Pauliaus Porte
rio pavardė. (DT).

Lietuva šaukia teisybės / Dr. B. Dirmeikis

neteko trečdalio Tos naujos ir atkakliai sklindančios tarp- 
tautinių santykių moralės akivaizdoje pri- 

■T.y°A!JĄ siminimas Lietuvos ir, afiskritai, Baltijos 
♦ Turkiją užklupo iš Siaurės atėjusi, tautų tragedijos, sudaro didelės vertės pa- 

šniego audra. Ji. nutraukė laivų susisiekimą iš kuriog Htikai realjstai alėt 
Juodojoje juroje. Ankaroje ir Istanbule tem- . .
peratūra nuo 18» C staiga nukrito i praturtinti savo idėjų lauką, plačiau ir es- 
0 ’ C. (D/R). mingiau supratę, į kokį jiasaulinį chaosą ne-

VOKIETIJA išvengiamai nuveda bailus teisybės paau
gi Vokiečių pabėgėlių Dachavo stovykla kojimas „istoriniams valstybių reikalavi- 

Bavarijos vyriausybei pasiuntė rezoliuciją, mams”. Jei ir paliktume nuošalyj Baltijos 
toYrAiudyU^uiomi ’s ‘aJbf^MTta k“r‘ '°™
Dūdų. Tuo būdu būtų atkreiptas pasaulio I Primete klastingoji Rusijos komunistų oku- 
dėmesys į pabėgėlių vargus. Dachavo sto- pacija, užtektų vien juridinių duomenų, kad 
vykia yra skelbusi bado streiką, reikalaudar pasaulinė teisybės sąžinė — jei dar tokia 
ma pagerinti gyvenimo sąlygas. (D). (ebėra gyva _ ne t;,k pasišlyJfštėtų 
be*fsriainbus11aHeisHaiš‘‘nelaisvi graodlio "1^0 mac!1jawlizm<’ b?,?IiSk^IUSiU 

mėn. pirmoje pusėje. Išimtis bus padaryta I būdu sunaikinusiais mažų ir niekam blogo 
tik tiems belaisviams, kurie yra nusikaltę, nepadariusių tautų gyvybę, bet ir sukauptų 
Jų skaičius nesiekia 1000. Lapkričio 1. d. visas savo jėgas nusiaubtai teisei atstatyti 
Prancūzuoje buvo dar 35.000 belaisvių. (D) | ir laisvei žinti Af ne la_

“ »>• -h
furtą. (D). I tingiausiąją demokratiją, apie visų žmonių

I prigimtinę teisę būti laisviems, apie gyve
nimą be baimės ir be skurdo — nieko kito 
nematome, kaip tik žodžius...? Ar ne pa
žeminimas vįsos kultūros ir civilizacijos — 
kurią nerilaotu išdidumu vieni antriems gar
siname, — kai teisės ir teisybės balso 
maištingumą užslopina žemi egoistiniai „di
delės politikos” apskaičiavimai? 1

Realistai pasakys, kad kiekvienas amžius 
turi ne tik savo atskirą logiką, bet ir atski
rą moralę. Jei tai būtų teisybė, tai nebūtų 
sunku surasti šių dienų tarptautinėse kon- 
feųfncijose — kurių didžiausioji vertė pa
slėpta tik skaičiuje — ir logikos ir mora
lės. Deja, vietoj logikos terandame tik uo
liai kultivuojamą baimės ir savinaudos in- 
stiktą, o vietoj moralės — tik suktą ir iš
kalbingą pasiteisinimą. Tokie yra šių dienų 
tarpvalstybinės politikos elementai: jais ap
sikrėtė dabartis, ir jie fatališkai traukia vi
sus į politinę dekadenciją, iš kurios pakilti 
reikia naujų žmonių ir naujų idėjų. Kol 
klasta, savinauda, fanatizmas ir visos vieš
patavimų aistros neužleis vietos savitarpi
nei tautų pagarbai, teisybės reikalavimams 
ir solidarumui, tol gyvenamoji istorija pa
siliks pilna piktybių, tol mūsų amžius bus 
blogiausioj! mokykla jėgoms, kurioms lem
ta vadovauti ateičiai...

Kai tautų tragediją įtalpini J bendrus vy
raujančios pasaulinės tamsumos rėmus, kai 
praleidi pro akis paskutiniojo dešimtmečio 
skausmingus įvykius, būtinai turi pripažin
ti, kad mes stovime prieš nesąmoningą, bet 
tikrą bendrininkavimą. Užtenka čia vien 
paminėti Teherano, Jaltos bei Potsdamo 
vardus, kad priešingybė tarp idealų 
rovės uždengtų po vienu vožtuvu ir 
teisybę. •

1941 metais lapkričio 6. dieną 
Sąjungos šefas Stalinas kalbėjo iš Maskvos 
šitaip: „Mūsų karo tikslas nėra pagrobti 
svetimų teritorijų nei pavergti ten gyvenan
čių tautų. Mums tik rūpi išvaduoti savo 
tautą iš nacių vergijos.' Mūsų karo tikslas 
nėra primesti režimą pavergtoms Europos 
taufbms. Mūsų tikslas yra joms padėti ko
voje dėl jų išsilaisvinimo, paliekant joms 
pačioms organizuotis taip, kaip joms patin
ka. Mes nesikišime Į kitų tautų vidaus rei
kalus”.

Tie žodžiai buvo net su pamaldumu ci
tuojami visų Vokietijos priešų stovyklose, 
visiškai užmiršus, kad juose paslėptas Sven-

ir tik- 
melą ir

Sovietų

tvagiškas melas atsimuša, kaip veidrodyj, 
Lietuvos ir kitų baltų tautų tragedijoj, ku
rią jos išgyveno 1940 metų vasarą...

1945 metais vasario 11. dieną paskelbta
sis Jaltos konferencijos komunikatas tarp 
kita ko kalbėjo; „Tvarkos atstatymas Euro
poje ir tautų ūkinio gyvenimo atnaujinimas 
tegali būti Įvykdytas tik tokiais metodais, 
kurie leistų laisvoms tautoms išnaikinti na
cizmo ir fašizmo liekanas ir laisvai pasirink
ti joms patinkamas demokratines instituci
jas. Tarp Atlanto Chartos principų yra 
vienas tas, kad visos tautos turi teisę pasi
rinkti joms patinkamą valdiios formą, turi 
atgauti visišką suverenumą ir savaranku
mą, kurĮ agresoriai buvo jėga iš jų iš
plėšę... Mes pakartojame savo pasitikėji
mą Atlanto Chartos principais, mes patvir
tiname savo pažadus, išreikštus JT dekla
racijoje, ir pabrėžiame savo nusistatymą — 
išvien su kitomis taikingomis tautomis — 
sukurti pasaulyje tokią tvarką, kurią palai
kytų įstatymas ir kuri tarnautų taikai, sau
gumui, laisvei ir bendrai visos žmonijos 
gerovei”.

Ir skelbiant tokius „nemirštamus dės
nius”, niekas iš didžiųjų neturėjo drą
sos prisiminti, kad trys mažos, darbščios ir 
taikingos tautos Baltijos pakrantėje buvo 
pirmosios, kurioms jų kaimynas — vienas 
iš didžiųjų — neišprovokuotos agresi
jos keliu išplėšė jų suverenumą.

1945 metais, birželio 26. dieną paskelb
tosios JT chartos įžangoj dekleruojama: 
„...atnaujiname savo tikėjimą į pagrindi
nes žmogaus teises, į asmenybės vertę ir 
reikšmę, į visų vyrų ir moterų teisių lygy
bę, o taip pat į lygybę didelių ir mažų tau
tų... .Mes esame pasiryžę sudaryti sąlygas, 
reikalingas teisybei išlaikyti ir garantuoti 
pagarbą visiems pasižadėjimams, kurie ky
la iš laisvų sutarčių ir iš kitų tarptautinės 
teisės šaltinių...”

Ir niekam tada sąžinė nepareikalavo pri
siminti, kad tuo pačiu metu, kada Sovietų 
Sąjungos delegacija pasirašinėjo po JT 
charta, visos „pagrindinės žmogaus teisės” 
Baltijos kraštuose yra iškeistos į ciniškiau
sią sauvalę ir kad visos sąlygos teisybei iš
laikyti ten nereiškia nieko kito, kaip tik su- 
gyvulintą paklusnumą.

Po viso to kas dar galėtų pasakyti, kad 
Sovietų Sąjungos politika nėra machiave- 
lizmo atkartojimas daiig paktesnėmis ir tra- 
giškesnėmis formomis? (B. d.)

Nepraėjus nė 24 valandoms po katego
riško Marshallio pareiškimo, kad iš JAV 
pusės neplanuojamas joks Trumano Stalino 
susitikimas, JT visuotinio susirinkimo pir
mininkas Dr. H. Evattas ir gen. sekretorius 
TrygvėLie apeliavo Į 4 didžiųjų delegacijas, 
prašydami padvigubinti pastangas Berlyno 
krizei nugalėti ir tą apeliaciją perduoti 
Trumanui, Stalinui, Attlee ir Qeueillei. 
Šitą apeliaciją sunku kitaip išaiškinti kaip 
siūlymą vyriausybių galvoms (pačioms ar ' 
per specialius įgaliotinius) išspręsti klausi
mą, kurĮ mažesni pareigūnai išspręsti ne
galėjo.

Kartu Berlyno byla, nors formaliai ir 
toliau palieka Saugumo Tarybos darbotvar
kėje, praktiškai perkeliama Į tiesioginių 
pasitarimų tarp vyriausybės galvų sferą, 
kas atitinka Višinskio dėstomą pažiūrą, 
kad Berlyno byla nepriklauso JT kompe
tencijai. Antra vertus, ir tai nuolaida Va
karų nusistatymui, apeliacijoje pabrėžiama, 
kad tik Berlyno krizes išsprendimas suda
rys tinkamą atmosfefą pasitarimams kitais 
klausimais.

Evatto planas yra aiškus. Jei jis apeliuo
tų tik į Sovietų Sąjungą, kuri viena atsi
sakė priimti 6 neutraliųjų rezoliuciją, nėra 
okių abejonių, kad jo balsas liktų tyruose 

šaukiančio. Todėl jis savo apeliaciją adre
savo visiems keturiems. Evattas žino, kad 
politika yra galimybių menas. Jei jėga blo
kados pralaužti negalima, reikia išbandyti 
visas kitas galimas priemones, siekiant at
statyti buvusią būklę.

Savaime aišku, kad tos apeliacijos liki
mas priklausys nuo sovietų elgesio. Ma
noma, kad sovietai nori kartu su Berlyno 
klausimu spręsti visą Vokietijos klausimų 
kompleksą, bet kartu neabejojama, kad, ir 
tą klausimų kompleksą sprendžiant, sovie
tai sfeks tų pačių tikslų, kaip ir Berlyno 
blokada, būtent, Įsiviešpatavimo. Nuo to 
noro jie atsisakytų tik tada, jei pasikeistų 
bendroji būklė.

Ryšium su tuo ir kyla klausimas, ar 
verta, sąlygoms nepasikeitus, leistis su so
vietais Į kokias nors derybas. Tas klausi
mas suaktualėjo po Trumano perrinkimo Į 
prezidentus. Jau. prieš rinkimus Trumanas 
norėjo siųsti vy.r. teismo p-ką Vinsoną Į 
Maskvą, bet Marshalliui užprotestavus, at
sisakė. Dabar Trumanui gavus tautos pa
sitikėjimą, vėl skleidžiami gandai apie 
planuojamą tiesioginį kontaktą su Stalinu, 
ką Marshallis dementavo.

Komunistinė propaganda neriasi iš kai
lio, stengdamasi išaiškinti, kad 'tik toks 
kontaktas gali išgelbėti taiką. Norėdamas 
sutvirtinti tokį Trumano norą, Kremlius 
Įsakė savo atstovams nesigailėti jam kom
plimentų, kad tokiu būdu jį padrąsinus ne
klausyti Marshallio patarimo vengti tiesio
ginio kontakto, kurĮ galima būtų išaiškinti 
tik kaip silpnumo ženklą.

Žinoma, sovietų džiaugsmas dėl Trumano 
perrinkimo yra nenuoširdus, nes, nors res- 

1 publikininkų partijos tarpe ir yra karin
gesnių žmonių ’kaip demokratų partijoje, 
tačiau, kaip tai nebūtų paradoksalu, demo
kratai yra didesni glaudaus bendradarbis- * 
vimo su Europa šalininkai negu respubli- 
kininkai. Šiuo metu sovietų diplomatijos 
pirmasis uždavinys yra kaip tik nudelsti. 
Atlanto pakto sudarymą, kuris yra aiškiai ’’ 
prieš juos nukleiptas. Tam tikslui jie nori 
Trumano Stalino arba visų keturių pasima
tymu sušvelninti Įtempimą ir tuo būdu ati
traukti Europos valstybes nuo dalyvavimo 
tame pakte, nes tik sovietų agresijos pavo
jus jas verčia glaustis Į krūvą. Pagaliau 
toks susitikimas suduotų skaudų smūgį Va
karų autoritetui. Todėl galima tikėtis, kad 
sovietai takiam susitikimui išprovokuoti ir 
pasistengs išnaudoti Evatto apeliaciją.

Sovietų tikslai yra lengvai permatomi. 
Ką teigiamo gali duoti Trumano Stalino ar 
4 susitikimas? Britų 
„New, Statesman and 
numeryje aiškina, kad 
klausti Staliną, ar jis
kad karas neišvengiamas, ar ne. Stalino at
sakymas, koks jis būtų, galėtų įnešti aiš
kumo. Šiaip ar taip susitikimas nebūtų ža
lingas, žinoma, su sąlyga, kad sovietai elg
sis garbingai. Na, jei arklys nebūtų pad
vėsęs, čigonas būtų jį atpratinęs nu® ėdi
mo. Garbės pajautimo iš Stalino negalima 
reikalauti.- Todėl* didelė dauguma laikraščių, 
svarsčiusių tą susitikimo problemą, daro 
vienintelę galimą išvadą — pirmiau At
lanto paktas, vėliau pasikalbėjimai. Sovie
tai tik tada nusileis, kai pajus jėgą. VM.

kairiųjų savaitraštis 
Nation” paskutiniame 
Trumanas galėtų pa
tiki Lenino teigimu.

Generalinio štabo buveinė Prancūzijoje
Fontainebleau (Dena/Afp). Vakarų Euro

pos Unijos gynybos komisijos vyriausiasis 
štabas įsikūrė Fontainebleau. Tam štabui 
priklausys 120 karininkų ir 200 puskarinin
kių. *

*
J
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V. T. pirm. V. Sidzikauskas Tublngene pareiškė

Mūsų skundams plačiau atsidaro pasaulio durys ir ausys ‘
MOŠŲ BENDRADARBIO SPEC PRANEŠIMAS

Lapkričio 11 d. Tūbingene L. Kultūros 
Fondo Skyrius surengė reikšmingą Vykd. 
Tarybos pirm. min. V. Sidzikausko paskai
tą tema „J. T. pilnaties posėdžiai Pary
žiuje ir Lietuvos laisvinimo byla”. Visuo
menė šia paskaita susidomėjo juo labiau, 
kad prelegentas vos prieš keletą dienų bu
vo gr|žąs(iš Paryžiaus ir Londono. Ir iš 
tikrųjų — V. Sidzikauskas papasakojo š| tą 
naujo ir sutvirtino tremtinių viltis su
laukti reikiamo sprendimo tėvynės išlaisvi
nimo byloje.

Kaip paprastai metodingai ir nuosekliai 
prelegentas nupiešė gausiai auditorijai visą 
politinį Europos vaizdą nuo prieš pirmąjį 
pasaulinį karą buvusios Europos lygsvaros 
ir ginkluotos taikos gadynės, per pirmąjį 
pasaulini karą, Tautų Sąjungos laikotarpi, 
S. Francisko kuriamą JT organizaciją ligi 
pat šių dienų posėdžių Chaillot rūmuose 
Paryžiuje. Pagal prelegentą, nors ir Tautų 
S-ga turėjo trūkumų, nebuvo universali, 
tačiau Lietuvai joje dalyvauti buvo tikra 
satisfakcija, ji buvusi vienas geriausių tos 
s-gos klijentų su savo Vilniaus ir Klaipė
dos bylomis. Kilo reikalas sukurti tobulesnę 
tarptautinę organizaciją ir išvengti Senosios 
klaidų. Ir taip sulaukėme San Francisko su 
jame sukurta nauja organizacija — Jungt. 
Tautomis. Ką ji atnešė? Čia visas svoris 
perkeltas l vykd. organą — Saugumo Ta
rybą, kurioje didž. valstybės rezervavo sau 
visas teises ir nelemtąjį veto. Po Teherano 
ir Jaltos gyventa svaiguliu r- užtat be tei
giamo, daug rasime ir neigiamo šioje JT 
organizacijoje. Teigiama, kad numatyta pa
naudoti fizinę jėgą, tačiau kai partnerių 
interesai nevienodi, tas organas negali 
efektyviai veikti. Dėl veto teisės suparali- 
žuota JT veikla ir kritęs jos autoritetas. 
Daug kas ir nusivylęs ta organizacija, pvz., 
Šveicarija.

Tenka čia pabrėžti, kad po antrojo pa
saulinio karo, Europa neteko savo anksčiau 
civilizacijoje turėto vaidmens. Dabar 
sprendžiamoji reikšmė tenka jaunąja: demo
kratijai J- JAV ir J anapus vandenyno per
sikėlė visas svorio centras. Prieš Europą 
atsistoja klausimas — būti ar nebūti? Ji 
jaučia, kad norint jai toliau egzistuoti, jai 
reikia rasti politinę sintezę, jai reikia tapti 
vienetu. Iš čia ir įvairūs sąjūdžiai, siekia fe
derating Europos sudarymo. O kaip žiūrėti į

Ieškiniai dėl reabilitacijos
Pagal Įstatymą dėl reabilitacijos (Wie- 

dergutmachung) už nacionalsocialistinio re
žimo 1933—1945 metais dė] pilietybės1, tau
tybės, rasės ir tikybos neteisėtai atimto tur
to ir teisių reabilitacijos ieškiniai turi bū
ti keliami tame (statyme numatytu laiku, 
būtent: a) amerikiečių zonoje iki 1948.X1I. 
31 d. ir b) prancūzų zonoje iki 1949.V.15 d.

Tačiau sakytasis įstatymas liečia vien tik 
tą pagrobtą turtą ir teises, kurie dar na
tūroje randasi, ir gali būti identifikuojami 
ir nustatyti. Bet reabilitacijai dėl tokio tur
to ar teisių, kurių natūroje jau nebėra, dėl 
kurių gali būti tik jų vertė atlyginama, įs
tatymas dar ruošiamas. Prancūzų zonai yra 
išleisti tik bendri jam nuostatai. Todėl ieš
kiniai dė] pastarosios rūšies reabilitacijos 
tuo tarpu dar negaji būti keliami, (-k-) 

Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų laisvės 
klausimą? Tai tik dalis problemos, susietos 
su antrojo pas. karo likvidavimu, kurio ap
raiškos — užsienių reik, ministerių konfe
rencijos ir taikos konferencija. Aišku, kad 
turės iškilti ir Lietuvos klausimas ir šiuo 
atžvilgiu attikti visi parengiamieji darbai.

Kaip žiūrėsime Į JT, vis dėlto, tai 
didelės reikšmės tarptautinis forumas. I 
čia per posėdžių laiką nukreiptas viso pa
saulio dėmesys. Tad ir mūsų atsakingi 
veiksniai domėjosi visą laiką tais posė
džiais. Mes laikomės — pabrėžė prelegen
tas — de presence politikos, tai yra no- 
.rime būti visur. Iš čia ir mūsų žygiai 1946 
m. JT konferencijos metu, kai mes savo 
rašte esame nurodę esą sąmokslo prieš tai
ką auka. Aišku, mes nemanome, kad Lie
tuvos klausimas JT sąmokslo prieš taiką 
auka. Aišku, mes nemanome, kad Lietuvos 
klausimas JT būtų sprendžiamas iš esmės, 
tačiau randame reikalo atkreipti dėmesį į 
mums svarbius žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių nuostatus. Juk visa S. S-gos 
politika — priešinga tiems nuostatams. Tad 
anksčiau ir pastaruoju metu mes ir nuro
dome, kad S. S-ga prieštarauja savo tarp
tautiniams įsipareigojimams ir kreipiamės 
su reikalavimais atsižvelgti žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių, ta proga iškeldami 
ir politines aplinkybes. Reikia prisipažinti,

Gimtoji kalba ir emigracija
Amerikos lietuviai atkreipia dėmesį j 

faktą, kad prieš metus atvykusių l JAV 
tremtinių vaikai tarpusavyje gatvėje, kieme 
ir net namuose kalbasi angliškai. Lietu
viškai kalbantiems tėvams jie atsakinėja 
baisiu žargonu. Tačiau tėvai į tai nekrei
pia dėmesio, o kai kurie net mėgsta pasi
girti, girdi, mūsų vaikai jau kalba angliškai, 
ir mes nuo jų išmoksime. Visai pagristai 
amerikiečiai lietuviai klausia: O kas bus 
su jas po dviejų, penkių ar dešimties me
tų? Ar jie išlaikys tokį tautinj atsparumą, 
kaip ankstybesnės emigrantų kartos?

Taip yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
vadinamoje antroje mūsų tėvynėje, kur 
kiekviename mieste ir. beveik kiekvienoje 
gatvėje galima sutikti lietuviškai kalbančių. 
Tai ką bekalbėti apie tokią Australiją, N. 
Zelandiją, Venezuelą ir panašius kraštus, 
kur lietuviškas žodis daug rečiau girdimas 
ar aplamai tik dabar tepradedamas girdėti.

Kai mūsų bendruomenė rinkosi stovykli
niam gyvenimui, stebėjomės iš tų vaikų, o 
ypač iš jų tėvų, kurie per taip trumpą lai
ką, gyvendami tarp svetimtaučių, buvo pa
miršę lietuvių kalbą. Šj faktą įvertinome ne 
kitaip, kaip lietuvių kalbos negerbimu. Dar 
skaudžiau, kad kai kurių išskryninguotų 
vaikai, kada po pusmečio ar daugiau grižo 
į stovyklas, gerokai darkytai kalbėjo lie
tuviškai. Ypač tai puikiai patyrė pradžios 
mokyklų mokytojai, kuriems tų vaikų gim
tosios kalbos sužalojimus teko atitaisyti.

Viskam pateisinti galima rasti argumen
tų. Pastarųjų tėvai aiškinasi, kad jų vai
kai buvo atsidūrę visiškai vokiškoje aplin
koje. Vaikai visą dieną gatvėje tegir
dėjo tik vokiečių kalbą. Lietuviška mokykla

kad mūsų žygiai yra radę gražaus atgarsio 
JAV ir neutralių kraštų spaudoje. Nors 
praktiškų pasėkų ir nebūta, tačiau p. Roo- 
seveltienei pirmininkaujant sudarytas pro
jektas žmogaus teisių deklaracijai ir šis 

, klausimas dabar (rašytas | dienotvarkę.
Mūsų uždavinys — įsiterpti Į to klausimo 
sprendimą. Mes taip pat iškėlėme savo 

j tautos naikinimo — fizinio ir moralinio — 
klausimą. Tai vad. genocido problema ir ji, 
kaip žinoma, taip pat (rašyta 1 dienotvarkę.

1 Šalia to, mums teko susidomėti ir tremti
nių klausimu ir daryti žygių dar kartą pa
vaizduoti jo politinę problematiką. Savo 
žygiuose mes esame konstatavę:

a) visos trys Baltijos valstybės paneigia 
S. S-gos teisę atstovauti jas tauti
niame forume,

b) jos yra nepalaužiamai įsitikinusios
teisėtai atgauti prarastą nepriklauso
mybę ir *

c) jos yra pasiryžusios tęsti kovą ligi 
totalinio išsilaisvinimo.

Slaptieji Hitlerio Stalino dokumentai 
šiuos teigimus tik patvirtino. Be to, dar 
labiau išryškėjo, kad Baltijos tautų likimas 
tampriai susietas su Europos likimu.

Prelegentas nupasakojo mūsų reikalavi
mus bei pageidavimus JT. Nurodydami, 
kad mūsų tautoms gresia išnaikinimas, mes 
pabrėžėme ir kolchozų politikos ir depor

likimo buvo pakeista vokiška. Esą sunku 
buvo šių (takų gimtosios kalbos žalojimą 
tėvams sulaikyti. Gal būt, kad šiame tei
gime yra kiek ir pagrindo.

Bet Amerikoje nėra patikti tik vieni tė
vai savo vaikų gimtosios kalbos išlaikymo 
sargyboje. Daugelis nuvykpsiųjų tremtinių 
apsistojo pas -savo ' gimines, pažįstamus 
tautiečius. Taigi aplinka savaime susi
darė lietuviška. O kur dar lietuviška spau
da, lietuviškos mokyklos, lietuvių gimtąja 
kalba pamaldos, įvairios sueigos ir kt. Juk 
visa tai lietuvių tautinę dvasią bei gim
tąją kalbą kelia ir gaivina. Visa tai turė
dami galvoją, Amerikos lietuviai ir nustebę 
klausia, kas bus su tais naujai atvykusiųjų 
vaikais po kelių metų, jeigu tokiu tempu 
eis gimtosios kalbos užmiršimas?

Ne be pagrindo stebisi amerikiečiai trem
tinių gimtosios kalbos nebranginimu. Bet 
kaip nustebs mūsų tautiečiai tėvynėje, kai 
grĮš tie, kurie per kelerius metus emigraci
joj bus užmiršę savo gamtąją kalbą!

Jeigu repatriantų vaikai tajp greitai buvo 
pamiršę lietuvių kalbą, tai, gal būt, jų tė
vai galvojo apsigyventi naujame krašte ir 
l Lietuvą nebegrįžti. Tačiau ar taip pat gal
voja ir tie mūsų tautiečiai tremtiniai, pa
siekę Amerikos žemyną, kurių vaikai taip 
gėdingai užmiršta, gimtąją kalbą? 1

Žmogus, apleidęs savo gimtąją kalbą, yra 
kartu atkritus ir nuo savo tautos kamieno. 
Jei sakoma, kad žmogus be tėvynės yra 
džiūstanti šaka, tai pamiršęs savo gimtąją 
kalbą yra jau nudžiūvusi tautos šaka. Kai 
tremties mokykloms ir organizacijoms iš
keliamas uždavinys įsąmonintų kiekvieną 
lietuvi, jog mes išvykstame emigracijon 

tacijų pavojus. Genocidas, deportacijos į 
arktikos sritis lėtai mirčiai — tai yra 
žiauriausios formos nusikaltiams ir jis turi 
būti uždraustas bei baudžiamas. Mūsų at
stovams lankantis pas JAV delegaciją, šioji 
pritarė mūsų pažiūroms ir davė vilčių su
daryti sąlygas būti išklausytiems ■ kurio 
nors organo — ir iš viso ji žadėjo mus pa
remti visu savo svoriu. Toji JAV delega
cija daug mums parodė simpatijų ir šili
mos. Čia dar pridurtina, kad prieš sovietų 
paskelbtą santuokų panaikinimą Baltijos 
kraštuose savo laiške Conterburyo vyskupui 
protestavo Škotijos lyga.

Dėl tremtinių padėties, ypač š| klausimą 
spręsti humanistiniais pagrindais kreiptasi | 
p Rooseveltienę. Ji maloniai priėmusi de
legatus ir parodžiusi daug nuoširdaus noro 
padėti. |eita ( sąlytį ir su kitom delegaci
jom, pvz., belgų ir P. Amerikos. Čilės dele
gacija net (traukusi Į dienotvarkę S. S-gos 
tarpt, nuostatų laužymo faktus. Visa eilė 
politikų per JT posėdžius gražiai palietė 
ar paminėjo Baltijos valstybes. Iš viso 
tenka pripažinti — Rytų ir Vakarų santy
kiams įsitempus, dabar mums (mūsų dele
gatams) plačiau atsidarė tiek durys, tiek 
ausys mūsų skundams. Bendroji atmosfera 
dabar mums labiau palanki ir daug kas iš 
JT politikų neabejoja, kad mūsų išsilaisvi
nimas — tik laiko klausimas. Anksčiau mus 

tik laikinai, kol galėsime grĮžti | tėvynę, 
tai visų pirma reikėtų (diegti lietuvių kal
bos emigracijoj išlaikymo reikalą. Sis, pas
tarasis uždavinys yra gal dar svarbesnis už 
pirmąjį. Užmiršęs kalbą tautietis, nutols ne 
tik nuo savo tautos, bet savaime aišku, ne
grįš ir Lietuvai.

Niekas neginčija svetimų kalbų išmokimo 
būtinumą. Tik svetimų kalbų išmokimas, 
toli gražu, nepateisina savosios pamiršimą.

J. Antanaitis.

Laureatas, kurio išradimą gerai pažįsta visi DP
Šių metų medicinos ■ Nobelio premija teko 

šveicarų mokslininkui dr. Paul MUlIeri.ui už 
atradimą miltelių DDT. Kai amerikietis 
žurnalistas aplankė Bazelyje laureatą ir pir
mas pranešė jam linksmą žinią, dr. MUlle- 
nis pareiškė;

—Tai buvo lyg staigus antausis ir aš 
nepaprastai nustebau.

Jis niekuomet , rimtai nė nepamanęs, kad 
jam teks tokia garbė.

1935 m. šveicarų bendrovė Geigy- A. G. 
užsakė jam surasti naują naikinimo priemo
nę prieš bulvinį vabalą (Colorado vabalą). 
Pasinaudodamas chemine medžiaga, vad. 
Diphenyltrichloraethan dr. P. Mūlleris po 
biologinių bandymų surado priemonę nai
kinti kai kuriems vabzdžiams, užpiliant tam 
tikrų miltelių. Tačiau specialistai sukriti
kavo išradimą, kuris per lėtai veikiąs. Tais 
milteliais užnuodytos musės gyvenančios dar 
ilgiau, negu gavusios seniau išrastų nuodų.

1939 m. milteliai pradėjo pergalės žyg|. 

laikyta don kichotais, gi dabar jau spren
džiamas visos Europos dalies laisvės ,*r 
nelaisvės klausimas. Mes gi sudarome vie
ną jos grandĮ, o tai ir yra vienas didžiau
sių išsilaisvinimo laidų.

Ir Londone jaučiamas didelis nerimas 
dėl Europos ateities. Esą, visa Europa 
gyvenanti betarplnės karo grėsmės laiko
tarpyje. Vakarams mesta pirštinė pakelta ir 
dabar belieka kalbėti ginklams. Sovietų 
ekspansijai sulaikyti' reikalingas barjeras su 
V. Bloko ir Atlanto pakto pagalba — bet 
čia reikia laiko. Kominformas iš savo pu
sės daro viską sutrukdyti šiems pasiruoši
mams. Kada bus karas? Jei Kremlius tor
suos, jis gali kilti kiekvienu metu, o jei ne 
— tai tuo atveju Europa galės būti rim
tai ginama. Padėtis šiuo metu nors ir 
(tempta, bet netik?a. Niekas negali atspėti 
Įvykių. Oi Javiniai iš anapus geležinės už
dangos rodo ar pasirengimus ar baimę 
atremti Vakarų pajėgą. Tatai gi skaudžiai 
atsiliepia Baltijos tautoms (trėmimai),.

Baigdamas savo pranešimą, V. Sidzikaus
kas pažymi — minėtais žygiais dar nesi
baigia mūsų talka tarptautinėms organiza
cijoms. Mes palaikome ryšius su įvairiais 
egziliniais veiksniais, jie gi kaip ir mes 
yra kupini vilties, kad mūsų teisėta byla 
baigsis laimėjimu. Mums patiems gi belieka 
linkėti — laiko, ištvermės, atsparumo ir 
mūsų sugebėjimo nepalūžti ir nekapitu
liuoti prieš priešą — baigė savo (domų 
pranešimą mln. V. Sidzikauskas Tiibingeno 
visuomenei. V. Rimvydas.

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ LEIDI
MO KOMISIJOS PRANEŠIMAS

1. Buvusiąją WUrzburgo-Schwetnlurto 
Kybartų Gimnazijos biblioteką, atkeltą į 
Hanau, perėmė Švietimo Valdybos Knygų 
Leidimo Komisija.

Daug vertingų knygų iš tos bibliotekos 
turi pasiskolinę atskiri asmens ir jau ke
linti metai laiko pas save.

Sviet V-bos Knygų Leidimo Komisija 
prašo visus skolininkus grąžinti tuojau kny
gas šiuo adresu;
švietimo Valdybos knygų Leidimo Komisija

• (16) Hanau a/M., Lamboystr. 84.
2. Visos K. L. Komisijos aprobatos, duo

tos iki 1945 m. kovo mėn. 1 d. ir dar ne
panaudotos, atšaukiamos.

Autoriai ar leidėjai, nori išleisti aprobuo
tas iki 1948. III. 1. Knygas, kreipiasi į švieti 
V-bos K. L. Komisiją.

1940 m. jau buvo Šveicarijoje užpatentuoti. 
Nuodai guldė ant menčių dėmėtosios šil
tinės platintoją drabužinę utėlę ir InalUri- 
jos skleidėją Anopheles uodą.

Bet naujųjų vaistų (sipilietinimo bandy
mas sėkmingai buvo apvainikuotas 1943/44 
metų žiemą ^Neapolyje, vokiečius išvarius 
ir dar santarvininkams nejžygiavus, kuomet 
nešvariame, išbadėjusiame enieste ėmė siau
tėti dėmėtoji šiltinė. Amenikiečių^generolas 
Foxas ryžosi griebtis radikalios operacijos: 
visus Neapolio gyventojus apipurkšti DDT 
milteliais. Tuo būdu buvo pagrindinai su
naikinta utėlių giminė, kuri išnešiojo dėmė
tosios šiltinės bacilas, ir taip tūkstančiai 
gyvybių buvo išgelbėta. Nuo to laiko DDT 
milteliai sėkmingai naudojami ir kovai su 
maliarija.

Šiuos miltelius ir mums Unrros pareigū
nai purkšdavo visokiom progom, tur būt, 
manydami, kad ir mūsų drabužiuose ne vis
kas tvarkoje.

Petr. Tarutis

Simas Kurkulgis ir kiti .
Apysaka

^Stasiulis mėgo muziką. Todėl jie dažnai 
susitikdavo teatre ir koncertuos. Ir tarp visų 
veidų, kuriuos ji matydavo didžiulėje salė
je, jis vienas buvo artimas, brangus ir ne
pamirštamas.

Bet vieną kartą į koncertą Stasiulis atėjo 
daugiau kiek išgėręs. Grojo Čiurlionio 
„Mišką”. Ilgas kūrinys užmigdė Stasiui!. 
Kapeldineris priėjo, pajudino jo pet; ir gru
biai sušvekštė:

— Ponas, miegat. Čia negalima!
Stasiulis atsikėlė, išėjo.
Jis nustojo lankytis į koncertus. Nebe

simatė jo ir teatre. Ir geresniuos restora
nuos, kur Gervinaitė su draugais kartais 
užeidavo, jo jau nebesutikdavo. Jis dingo. 
Apie jį daugumas vis užjaučiamai atsiliep
davo, o kai kas ir šaipės.

Jie vis rečiau ir rečiau pasimatydavo. O 
Laisvės alėjoje jis sveikindavos iš tolo ir 
praeidavo pro šalį, lyg kažkuo susirūpinęs, 
lyg nedrąsus. Jo veidas toks pavargęs, eise
na tokia atsargi, lyg jis turėtų garnio ko
jas. Veide šypsena netikra, akyse tos drąsos, 
kuri anksčiau buvo tokia rami ir patikima, 
dabar jau nėra

Nuriedėjo keletas metų.
Ir štai Gervinaitė vieną tokią dieną po 

repeticijos, skubėdama pas siuvėją, pamatė 
sceną, kuri jai tarytum tyčia kažin kokio 
režisieriaus negailestingai buvo sukompo

nuota. Gervinaitei tiesiai prieš akis atsi
darė mažos karčiamėlės durys ir staiga 
skersom kelnerio stumiamas išlėkė Pranas 
Stasiulis. Jis prieš pat ją padarė, kai kas 
pasakytų, juokingus paskliundom lekiančio 
žmogaus kelis žingsnius^ susvyravo, paskui 
stabtelėjo vietoje ir tik tada pradėjo sava
rankius, bet vargingus girto žmogaus žings
nius.

Kelneris, kurs išgrūdo Stasiulį iš mažos 
smuklės, teatrališkai nusipustė rankas ir 
pilnas išdidumo, kad štai buvusi „poną” už 
apykaklės išmetė, nė nežvilgterėjo į savo 
auką ir gr|žo atgal j vidų, iš kur veržėsi 
brogos, arklidės ir senos pirties garai. 
Stasiulio veidas buvo toks, kad atrodė, jog 
jis pats šioje scenoje nedalyvauja. Pradžioje 
buvo nusikaltusio mažo^ berniuko šypsena. 
Paskui jis mėgino susikaupti ir suprasti, 
kas čia dedasi? Ir tuo pat metu, kai jis 
darė pirmuosius savarankius žingsnius, jo 
akys susidūrė, sakytum gatvės katastrofoje, 
su Gervinaitės išsigandusiom akim. Ji greit 
paslėpė smakrą savo apykaklės kailyje. 
Stasiulis negyvu žvilgsniu nušliaužė per jos 
patysusį veidą ir, matyt, stengėsi net pats 
nuo savęs nuslėpti, kad štai jis žiūri Į ją. 
Bet akys, jo įdėmios akys, vieną akimirką 
krūpterėjo!
• Gervinaitei suspaudė Širdį. Jeigu nerei
kėtų skubėti, jei nebūtų aplinkui žioplių, 

barzdoto, raudonais skruostais vežiko, vai
kėzo su dviračiu vežimėliu, pilnu popieri
nių dėžučių, ji greičiausia būtų pravirkusi. 
Bijodama atsigrįžti, ji skubiai, skubiai nu
ėjo šalin ir perbėgo skersai gatvę.

O tą pat| vakarą, kai pilnas savim pasi
tikėjimo, ramus, apskaičiuotais judėsiais, 
žinomas pramonininkas; jos naujas meilužis, 
atėjo, garsiai nusišnirkštė, lėtai suvyniojo 
savo nosinę, įsidėjo | kišenę, atsisėdo, 
dviem pirštais patraukė gražiai suprosytas 
kelnes į viršų, kad nesusiglamžytų, Ir sa
vininko žvilgsniu tiesiai l ją pažiūrėjęs, dėl 
visa ko paklausė;

— Kaip jautiesi, mano žebenkšte?
Gervinaitei jau nuo jo pasirodyme du

ryse viduj viskas virė ir siautė. Rankos- 
grėbliai judėjo lygiai nevykusiai, kaip ir 
tuo metu, kai jis ją apkabindavo. Tas ran
kas pamačiusi Gervinaitė (traukė į vidų iš 
anksčiau veide pamirštą savo šypseną. 
Balsą padarė ramų, visai tylų, bet kietą, 
kaip teismo sprendimas, ir pasakė:

— Žinai, aš, man ... — ji nežinojo kas 
pasakyti, nežinojo kaip ‘sumeluoti ir grau
žės neapsakomai, kad štai ji vis tik turi 
meluoti! Ji tuo metu viena žinojo, kad jo 
čia dabar neturi būti. Ir tuojau!

— Aš norėjau pasakyti, kad greit ateis, 
tur būt, jau ateina, akompaniatorius. Tau 
nepatogu čia pasilikti. Ir taip jau kalbų aš 
turiu lig tiek! — parodė ji brūkšniu sker
sai kaklą.

— Kas tau? Nervai? Gal nesveikuoji? 
Pasitark, mano miela, su profesorium.

— Jis tuojau čia turi būti. Aš gi sakiau. 
Man nieko nėra, aš sveika.

Savo ruožtu jis taip pat įsiuto, ga] ap
sikrėtė, kaip dažnai būna, tuo jos giliai 
paslėptu įsiutimu. Bet lygiai ir jis padarė 
visai ramų balsą, minutėlę pagalvojo ir iš
siėmė savo piniginę:

— Tu anuokart sakei, kad norėtutR tu
rėti

—O, Dieve!... — padarė ji kenčiantį 
veidą.

— Na, tiek ir tol... Man rūpėjo tave 
pradžiuginti, aš gi žinau, kaip tu trokšti, 
kad būtų patenkinta nors yiena tavo fan
tazija! — paskui patylėjęs ir matydamas, 
kad jo šis švelnumas, kur| pareikšti jis sun
kokai save privertė, nieko nepadeda, įsidė
damas i kišenių piniginę jau visai sausai 
pastebėjo:

— Bet ... kodėl gi taip vėlai akompa
niatorių pasikvietei? Vakarais jis neatei
davo ...

Jie abu vengė žiūrėti vienas į antrą, kad 
nepamatytų, kaip jie vienas antram dabar 
nemeilūs iri kad nepaaiškėtų melas, kurio 
nežinia kada daugiau buvo; ar kai jie labai 
meiliai kalbėjosi, ar dabar, kai vienas an
tram buvo nenuslepiamai abejingi. Bet nie
ko nepadarysi, reikėjo baigti šią nevalyvą 
sceną. Abu vienodai suprato, kas darytina. 
Jis priėjo, pasilenkė, be priekaištų pabu
čiavo ranką. O ji dviem greitais brūkšne
liais paglostė jo rankovę ir, visai netikra, 
pasakė:

— Nors š( vieną kartą, nepyk.
Lipdamas žemyn laiptais jis dar segiojo 

savo palto .paskutines sagas ir, primerkto
mis, nieko gero nežadančiomis akimis, 
murmėjo sau:

— Artistinis temperamentas... išmistai.. 
Susirasiu ... siuvėją! Paprastą merginą. 
Jei būtų siuvėja, aš jai parodyčia ... akom
paniatorių! ...

Prieš jos akis visą laiką buvo Stasiulio 
tragiškas veidas ir bejėgus melas lame vei
de, kurs anuomet taip brangus ir artimas jai 
buvo. Tad Gervinaitė tik laukė minutės, 
kada tas nelauktas svečias išeis ir ji puls | 
sofą, apkabins pagalvėlę ir verks ir verks...

Neverkė.
Pasiuntė tarnaitę likerio, liepė išvirti 

stiprios kavos, pasiėmė knygą, užsirūkė. 
Neskaitė. Mažais grukšneliais gėrė kavą ir 
likeri. Ir i'šbuvo piktomis, sausomis aki
mis, pusiau gulom, sofoje lig paryčių. Ir 
vis galvojo. Tik jau ne apie Stasiulį! Koks i 
žiaurus tas gyvenimas? Ir koks keistas. Jis 
toks trapus, jj, rodos, gali ir šiaip ir taip 
pakreipti. Ir kaip lengva padaryti klaidą! 
Bet už tavo pečių visos tavo noromis ar 
nenoromis padarytos klaidos tuojau sukie
tėja ir pasidaro nebepataisomos. Ir griūpa 
ant tavęs, kaip kokia milžiniška geležies 
betono siena — tavoji praeitis, tavo paties 
pamažu sukrauta praeitis!... Galvojo, bet 
nieko nenusprendė. Kai jau visai pavargo 
ir jau reikėjo atsigulti į lovą, pamanė, kad 
su tuo savo šios dienos paskutiniu svečiu 
ji neleistinai pasielgė... Juk jis ir gerų 
savybių turi. Kitas ... seniai būtų spiov®s 
l tas visas jos išdaigas__ _

Pats Stasiulis savęs nematė: | ką jis pa
virto? Ir tai blogiausia. Todėl jis negalėjo 
pastebėti, kad vis labiau Ir labiau smunka. 
Jis pats savęs, tur būt, niekados nepaklausė, 
kada pradėjo iškristi iš tos visuomenės, ku
riai jis lig tol neabejotinai priklausė. (B. d.)
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Lietuviu spaudos konferencija Augsburge
platų ir išsamų 
pirmininkas V.

iki šiol dar nei

sąvo- 
tautų

buvo 
jiems

Augsburgas. Vykdomosios Tarybos 
sušauktoje lietuvių spaudos konferencijoje 
Augsburge lapkričio 12 d. 
pranešimą padarė Tarybos 
Sidzikauskas.

Pranešėjas pažymėjo, kad
viena proga nebuvo praleista pajudinti ne
priklausomos Lietuvos atstatymo bylai. Nuo 
pat įsikūrimo JT organizacijos buvo ati
džiai sekama jos veikla ir visomis progo
mis, kuriomis tik susidarydavo aplinkybės 
pajudinti Lietuvos klausimą, laiku ir rei
kiamoje vietoje buvo padaryti politiniai bei 
diplomatiniai žygiai.

Pradėjus formuotis atskiroms JT institu
cijoms mūsų vadovaujamų veiksnių dėme
sys buvęs ypatingai atkreiptas į žmogaus 

' teisių komisiją, kur buvo išryškinta ir su
formuluota nauja tarptautinės teisės 
ka „genocidas” — masinio atskirų 
bei rasių naikinimo problema.

Nuo pat šios komisijos egzistav’mo 
, jai įteikta nemaža memorandumų ir

paremti medžiagos lietuvių tautos naik'ni- 
mo klausimu.

Pati JT organizacija nėra institucija, ku
ri galėtų Lietuvos išlaisvinimo bylą išspręs
ti.iš esmės. Tokio klausimo sprendimas tie
siogiai priklauso taikos konferencijai, o 
šiuo metu keturių didžiųjų užsienio reikalų 
ministerių konferencijai. Todėl trijų Pabal
tijo respublikų laisvinimo darbe JT orga
nizacija gali pasitarnauti tik netiesioginiai, 
populiarinant šią bylą ir ypač veikiant per 
JT žmogaus teisių komisiją.

Ankstyvesnių JT sesijų metu buvo paste
bima tendencija nesusitikti su Pabaltijo res
publikų klausimu, praeiti pro jį tylomis. 
Dabartinėje Paryžiaus sesijoje priėjimas 
prie įvairių delegacijų yra labai palengvė- 
jęs ir yra pastebimas susidomėjimas Pabal
tijo Tautų delegatais. Nauja yra tai, kad 
dabar jau niekas iš sutiktų delegatų neabe- 

’ joja, kad Pabaltijo respublikos bus išlais
vintos, kad bus atstatyta prieš karą buvusi 
padėtis; principiniai šis klausimas yra lai
komas aiškiu ir išspręstu, egzistuoja tik 
laiko klausimas, kada tai bus' realizuota.

Pabaltijo kraštų išlaisvinimo byloje yra 
veikiama bendrai ir sutartinai lietuvių, lat
vių ir estų centrinių politinių organų.

Kaip viena iš reikšmingesnių audiencijų 
šioje Paryžiaus sesijoje yra pažymėtina 
Žmogaus Teisių komisijos pirmininkės ve- 
lionies prezidento našlės ponios Roosevel- 
tienės priėmimas.

Ponia Rooseveltienė priėmė Pabaltijo de
legatus su dideliu susidomėjimu. Jai buvo 
įteiktas memorandumas Pabaltijo Tautų ge
nocido klausimu, o taip pat labai daug li
teratūros ir laiškų, įrodančių, kokiu mas
tu ir kokiais metodais Sovietų S-ga dabar 
nusikalsta genocido atžvilgiu okupuotuose 
Pabaltijo kraštuose. Ponia Rooseveltienė 
nušvietė žmogaus teisių komisijos darbus 
ir išdėstė savo sumanymus bei planus šios 
problemos sprendimui ir paprašė iš Pabal
tijo kraštų delegatų duoti savo sumanymų 
tinkamesniam šios problemos pastatymui. 
Pabaltijo delegatai paprašė papildyti žmo
gaus teisių deklaraciją dar tokiomis teisė
mis; 1) „Kiekvienas žmogus turi teisę gy
venti savame krašte” ir 2) „Niekas nepri
valo būti tremiamas į svetimus kraštus dėl 
politinių ar kurių kitų motyvų”.

Pažymėtinas faktas, kad šioje sesijoje prie 
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lietuvių spaudos atstovai, jų tarpe ir „Min
ties” atstovas.

Atsakydamas į spaudos atstovų paklausi
mus pranešėjas plačiai nušvietė Rytų, Va
karų ir Pietų Europos problemas. P. V. Si
dzikausko išvedžiojimai ir samprotavimai 
sukėlė nemažą atstovų susidomėjimą ir ypač 
buvo atkreiptas dėmesys į Rytprūsių pro
blemos galimus sprendimus. Taip pat la
bai įdomūs buvo pranešimai, liečią lenkų, 
gudų ir ukrainiečių 
sius, dabartinius ir 
tais kaimynais.

Labai objektyviai
liesti įvairūs Europos tautų projektuojami 
susigrupavimai siekiant Europos tautų uni
jos, jų tarpe ir daugiausia lenkų propaguo
jama Intermariumo idėja.

Apskritai, buvo konstatuota, kad Euro
pos tautų reikšmė dalyvaujant pasaulio po
litikos formavime yra labai sumažėjusi ir 
norint bent kiek didesnio svorio turėti yra 
būtina veikti ne paskirai, o grupėmis, iš ku
rių laikui bėgant galėtų susiformuoti ir 
Europos jungtinės valstybės-

veiklą ir mūsų buvu- 
būsimus santykius su

ir išsamiai buvo pa-

J. V.

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Vėl pertvarkomi atlyginimai
Kasselis. Iš Frankfurto Areajos gautas 

raštas, kuriame pranešama, kad EUCOMe, 
Heidelberge, buvo suinteresuotų įstaigų ir 
asmenų plačios diskusijos ir jų metu 
apsvarstyti IRO biudžetai fiskaliniams 
metams. Konstatuota, kad IRO biudže
tuose susidarė deficitai, esą, svarbiausia 
dėl perviršytų viršvalandžių ir neteisin
gos tarnautojų klasifikacijos. EUCOMas 
tad reikalauja IRO biudžetus iki minimu
mo sumažinti. Yra jau nustatyta, kokiems 
tarnautojams bus mokami atlyginimai, o 
kokiems mokėjimai bus nutraukti. Rašte 
toliau pasakyta, kad visos pastangos biu
džeto atžvilgiu turi būti kreipiamos į ger
būvio (welfare) ir įkurdinimo skyrius.

Iš Kasselio Sub Areajos pranešta, kad 
ryšium su biudžetų 
sumažinami tarnautojų 
skaičius. Iki lapkričio 
atlyginimai.

— Įvedus laisvą

padidėjo korespondencijos 
Per dieną pasiunčiama net 
pašto laiškų.

— Antruoju transportu

išsiuntimas, 
iki 100 oro

pertvarkymais, vėl 
atlyginimai ir etatų 
15 dar galioja seni

oro paštu laiškų 
siuntimą, iš Mattenbergo stovyklos labai

Zenono Nomeikos vargonų rečitalis Kemptene
Kemptenas. Neseniai šv. Lauryno baž

nyčioje kempteniškiai lietuviai turėjo 
progos antrą kartą išgirsti įžymaus var
gonų virtuozo Zenono Nomeikos vargonų 
muzikos rinktinių kompozitorių kūrinių 
koncertą.

Kaip žinome, Z. Nomeika, baigęs Kauno 
konservatoriją, dar apie 6 mėn. tobulinosi 
pas garsiausią šių dienų vargonų virtuozą 
ir kompozitorių* Marcel Dupre, Paryžiuje. 
Jau 20 mptų, kaip Z. Nomeika nenuilsdamas 
gilinasi vargonų muzikoje ir koncertuoja. 
Pirmasis jo koncertas buvo Kaune, Bazili
koje, 1928 m. Apie jo gabumus mūsų spau
da Lietuvoje daug rašė, tad nebūtų reikalo 
čia ir bekartoti.

Nepaliaujamo darbštumo dėka, šį kartą 
vėl išgirstame naują repertuarą stipriau
siųjų kompozitorių iš visų epochų vargonų 
kūrinius.

Jau iš Bacho garsios Pas^acaglios sko
ningai suspalvintų temos variacijų pa
junti, kad vargonai ištiestą yra valdomi ne 
tik virtuozo, bet ir puikaus interpretato
riaus. ' . -

Geri vargonai tai milžiniškas orkestras, 
valdomas gero dirigento.

Z. Nomeika sugeba ne tik muzikaliai įsi
jausti, bet, kas svarbiausia, pritaikinti 
kiekvienam muzikos veikalui savitą spal-

vingumą, kuris išreiškiamas techniškai mo
derniuose vargonuose šimtais įvairių baisų 
kombinacijomis.

Intrigiškai gražiai praskambėjus moder
niniame stiliuje M. Regerio Capriccio ir 
švelniai žaismingai C. Francko Pastorale, 
išgirstame M. Duprė taip pat moderniame 
stiliuje, taip sakant, paskutinio vargonų 
rttuzikos žodžio vertą Kristaus kančių sim
foniją.

Nors koncertas buvo skirtas tik lietu
viams, tačiau nemaža atsilankė ir vokiečių.

Maloniam 20 metų darbuotės jubiliatui, 
Z. Nomeikai linkime ir toliau dirbti lie
tuvių tautos kultūriniame reprezentavime; 
o mes tą prakilnų pasišventimo pilną dar
bą ateityje stengsimės tinkamai įvertini).

A. Girėtis.

iš Kassello- 
i Mattenbergo stovyklos turėjo išvykti ke

lios lietuvių šeimos. los jau seniau buvo 
attikusios visus formalumus ir laukė pa
šaukimo į 
prieš pat 
pašauktos, 
stovykloje 
tos lietuvių šeimos vos neliko kitam trans
portui, savo vietas laive paliuosuojant ži
nomos tautybės asmenims. Tik po didelių 
pastangų Ir atsitiktinai lankantis Butz- 
bache Carusiui, tiems lietuviams pavyko 
prasiskinti sau kelią į laivą.

Tie laimingieji iš laivo parašė, kad kai 
tik į jį pateko, tai įvairūs pareigūnai su 
jais elgėsi taip gerai, kaip niekuomet. Ro
dos, kad amerikiečiai ar IRO tarnautojai 
nebe tie, rašoma laiške.

— Vienas lenkų stovyklos vadovas, Iš 
Kasselio Sub Areajos susirašinėjo su ame
rikiečių zonos IRO Vyr. būstinė dėį DP 
vedybų. Išaiškinta, kad DP asmenų vedy
bos, negali būti betarpiai užregistruotos vo
kiečių Standesamte, bet visų pirma turi 
būti išpildyta liečiančių asmenų tėvynės 
vedybų teisės reikalavimai.
, — Iš Sub Areajos pranešta; kad nutarta 
įsteigti invalidų namus negalintiems darbo 
dirbti ligoniams ir DP invalidams. Tuo 
tikslu stovyklose pravesta minėtų asmenų 
registracija.

— Netoli Kasselio, Arolsene veikia IRO 
I amatų mokykla, kur stovyklų gyventojams 
suteikiama galimybė išmokti įvairių spe
cialybių. Mokslas trunka maždaug 3 mėn. 
Šio mėnesio pabaigoje prasideda nauja, iš 
eilės 8-ji laida. Stb.
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d neišėjo dėl įvykusio visoje Vokietijoje 
generalinio streiko. Adm.

emigracinę stovyklą. Pagaliau 
transporto išvykimą jos buvo 
Tačiau Butzbacho emigracinėje 
atsirado nenumatytų kliūčių ir

Emigracinės Schweinfurto stovyklos kronika

Emiqr uof anciij rasyld|ij dėmesin!
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos 

Valdyba prieš kurį laiką mums prisiuntė 
sąrašą tų savo narių, kurie yra paketinę 
vykti į š. Ąjneriką, tačiau neturi nei affi- 
davitų, nei darbo bei buto garantijų. JAV 
Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba su 
šiuo sąrašu kreipėsi į atitinkamas S. Ame
rikos liet, organizacijas ir veikėjus, prašy
dama tiems žmonėms parūpinti darbo ir pa
stogės pažymėjimų. Teko patirti, kad nema
ža minėto sąrašo dalis jau yra aprūpinta. 
Kai kurie rašytojai yra gavę net paraleli
nes garantijas.
’Garantijų ir kt. paralelizmams išvengti 

JAV Liet. Rašytojų Draugijos Valdyba krei
piasi į tremties rašytojus, prašydama yĮiač 
nedelsiant atsiliepti tuos, kurie yra tikrai 
paketinę vykti į JAV, bet ligi šiol negavo ir 
nesitiki iš kur nors gauti minėtų garanti
jų. JAV Lietuvių Rašytojų braugijas Val
dyba, kiek tatai bus įmanoma, stengsis ir 
tiem« asmenims tokių garantijų parūpinti.

Draugijos adresas: JAV Lietuvių Rašy
tojų Draugijos Valdyba, c/o Marianapolis 
College, Thompson. Conn., USA.

Dr. J. Aleksandravičius - J. Aistis
Liet. Stair, tojų Draugijos Pirmininkas 

Stasius Būdavas
Liet. Rašytojų Draugijos Sekretorius

JAV

JAV

Schweinfurtas. Emigracijos Centre buvo 
pravestas bandomasis emigracijos procesas 
į „Australiją”, kurio malonumus patyrė pa
skirti 12 vietos lietuviai „emigrantai”.

Komisiją visi „laimingai praėjo” ir buvo 
apdovanoti „Camel” cigaretėmis.

—i,. Atvykus Liet. Tr. Amatininkų ir Dar
bininkų Prof. S-gės Centro V-bos sekreto
riui K. Rakūnui, likusieji skyr. nariai iš
klausė informac. pranešimą apie Amerikos 
lietuvių darbininkų prof, s-gos komiteto, 
Amerikos Prof. S-gos (ICO) pastangas pa
dėti mūsų Prof. S-gos nariams emigruoti į 
JAV. x

—. Mūsų bendruomenę aplankė BALFo 
atstovė Rovaitė, kuri apžiūrėjo emigracinę 
stovyklą ir priiminėjo emigracija besirūpi
nančius tautiečius.

— Lietuvių verslininkų iniciatyva, emi
gruojančių laisvą laiką paįvairinti, įsteigta 
klubas — kantinė. Jame numatoma skaityk
la, šachmatai, biliardas, užkandžiai ir gėri
mai.

— Į Kanadą išvyko ilgą laiką buv. 
Schweinfurto lietuvių stovyklos vadovas, o 
paskutiniu metu Emigracinio Centro — 
Camp Executive J. Smaižys. Išvykusiojo vie
ton, t. y. Camp Executive pareigoms paskir
tas lietuvis E. Cižinauskas.

— LTB Suaugusių švietimo institute 
Schweinfurte paskutiniąją laidą baigė 7 
nauji specialistai — šveisuotojai, šveisavimo 
praktikos darbus atlikę Area 3 automecha- 
ninėse d-vėse Wiirzburge — mechaniko 
Nefiodovo vadovaujami. Iš viso šią amatų 
mokymo įstaigą baigė ir spec, baigimo pa
žymėjimus gavo 132 asmenys, (, y. 15 auto- 
mechanikų, 20 sodininkų, 20 elektromonte
rių, 59 moteriškų rūbų siuvėjos, 4 vyriškų 
rūbų siuvėjai, 7 dailės meno mėgėjai ir 7

šveisuotojai. Institutas veikė lygiai dvejus 
metus, kurį suorganizavo ir jam vadovavo 
dipl. inž. K. Krulikas.

— Spalio mėn. pradžioje LTB Apylinkės 
Komiteto pastangomis suorganizuotas ir 
pradėjo veikti lietuvių vaikų darželis.

— Lietuvių iniciatyva, be jau veikiančio 
gyvenamoje stovykloje spaudos kiosko, emi
gracinės stovyklos patalpose, taip pat lie
tuvių pastangomis, įkurtas turtingas ir įvai
rias tautybes spauda aptarnaująs kioskas.

— Dėl stovyklos perorgrrizavimo nutrau
kusi darbą, vėl pradėjo veikti įvairių bul- 
kučių ir baronkų kepykla — lietuvių aptar
naujama.

— Emigracinės stovyklos gausūs įrengi
mo, remonto bei tvarkymo darbai ir toliau 
tebevykdomi, (-kk-)

su-

Dar kartą ieškoma keliu bendradarbiavimui
Erare humanum ėst, sėd perseverare in erara stultia ėst. Ypačiai šis posakis 

‘ tinka politikai, kur klaidų kartojimas būna dažnai pražūtimi visam kraštui.
Šioje vietoje norime paliesti taip vadinamą Maž. Lietuvos klausimą.'Jei 1918 

m. padarytos Maž. Lietuvos atžvilgiu klaidos ir gali būti pateisintos, jei Nepri
klausomybės laikais jos atžvilgiu klaidinga politika ir gali būti suprasta — tai šių 
klaidų kartojimas dabartyje yra nusidėjimas mūsų istorijai.

Sis klausimas jau buvo keliamas spaudoje. Maž. Lietuvos reikalais jau ne kar
tą buvo šnekėta įvairiuose posėdžiuose, suvažiavimuose. Tačiau visuomet apie Maž. 
Lietuvą kalbama iš tolo, iš aukšto, tarytum nebūtų žmonių, kuriems tas klausimas 
tiesiogiai rūpėtų.

Visi puikiai žinome, kad veikia tokia Maž. Lietuvos Taryba, ir kad ji atsto
vauja Maž. Lietuvos lietuvius. Tačiau iki šiol neteko girdėti, kad jai būtų buvu
sios sudarytos sąlygos pasisakyti Maž. Lietuvą liečiančiais klausimais tiesiog, be 
tarpininkų. Ir dar blogiau: dabartinis mūsų laisvės kovą koordinuojąs ir jai vado
vaująs užsienyje organas, nežiūrint net Įvairių organizacijų reikalavimų, ne tik kad 
neremia Maž. Lietuvos Tarybos veiklos, bet dargi lengva širdimi vetuoja jos teisę 
atstovauti ir kalbėti „mažlietuvių” reikalais.

1948 m. spalio 16 d. Berchtesgadene Įvyko Maž. Lietuvos lietuvių atstovų suva
žiavimas. Dalyvavę atstovai iš visų vakarinėje Vokietijoje esamų didesnių susibū
rimų, aptarę gyvybiniai svarbius Maž. Lietuvos lietuvių reikalus, negalėjo neiš
reikšti pasipiktinimo Maž. Lietuvos lietuvių reikalų nesupratimu vadovaujančiuose 
veiksniuose. Kaip kitaip, jeigu ne bloga valia ar politiniu naivumu būtų galima 
komentuoti gerai mums žinomų penkių VLIKe vienai ‘ srovei priklausančių gru
pių daromus trūkdymus Įvesti Maž. Lietuvos atstovą Į anksčiau nurodytą organą.

Pamirštama, kad Maž. Lietuva turi savo senų ir užsitarnavusių visuomeni
ninkų, kurių pastangomis buvo nuolat žadinamas tautinis susipratimas ir tik jų, 
o ne veto skelbiančios srovės nuopelnu pavyko Maž. Lietuvą išlaikyti

Mes žinome, kad Maž. Lietuvos lietuviai per šimtmečius kovojo 
bekovoja už Maž. Lietuvos išlaisvinimą ir už visos Lietuvos laisvę ir 
mybę. Šita kova nėra paremta politiniu susiskaldymu, bet vieningu 
reiškimu visais lietuvius liečiančiais klausimais. Maž. Lietuvos lietuviai ir šian
dieną yra aktyvūs bendrosios kovos dalyviai ir todėl jie skaito save esančiais vi
sos Lietuvos rezistencijos nariais. Maž. Lietuvos lietuviai turi tokiu būdu ne tik 
pareigą, bet ir neginčytiną teisę, vesdami sunkią rezistencinę kovą, dalyvauti insti
tucijose, kurios šiam bendram darbui užsienyje vadovauja.

Jau ne kartą istorija parodė, kad sudarant galutinę taiką, sprendžiamos reikš
mės turėjo vietos gyventojų pasisakymas dėĮ.jų pačių likimo. Norime, kad vieno
dai ir valstybiškai galvotų visi lietuviai, bet nenorime šiandien suprasti, kad ir to 
krašto gyventojus ir visuom-ninkus reikia' jau dabar jungti į bendrą darbą ir kovą. 
Tautos vienybė turi reiklus kiekvieno lietuvio veikloje, degti jo širdyje, o ne būti 
vien tik retorikos priemonėm,s įvairių pobūvių kalbose.

Jau dabar kyla pavojus iš Maž. Lietuvos buvusių vokiečių, kurie kelia balsą 
kaip ir 1918 metais, norėdami pasauliui Įrodyti, kad Maž. Lietuva nėra organinė 
Lietuvos dalis, o atskiras politinis vienetas. Tokių pavyzdžių jau pakankamai tu
rime iš jų veiklos anglų zonoje, Hamburge; nesistęjjėkime, kad susikomplikavus 
padėčiai, josios nebebus galima atstatyti. Nemėginkime tada kaltę suversti ant pe
čių tų asmenų ar organų, kurie idealizmo bei patriotizmo vedami pasiėmė tą 
darbą dirbti, kurį jiems patikėjo jų krašto visuomenė, sudarydama tuo būdu šių 
organų užnugarį, kuris yra žymiai didesnis už užnugarį tų atstovų, kurie vado
vaujančiuose veiksniuose atstovauja gajoms srovėms (apie penkių žmonių partijas 
čia nekalbėsime...).

Maž. Lietuvos lietuviai negali pasiimti atsakomybę už tas pasekmes, kurios ga
li susidaryti dėl to, kad jie yra išjungiami iš mūsų politinio — visuomeninio gy
venimo. Konstatuodamas šią padėtį, Maž. Lietuvos lietuvių suvažiavimas, priėmęs 
atitinkamą rezoliuciją Vyr. Liet. Išlaisvinimo 
kelių sutartiniam darbui, kuris apjungdamas 
mūsų laisvės kovą.

Laikas parodys, kiek daromos pastangos 
ir neatleistiną kaltę ir dar vieną klaidą toje

lietuvišką.
ir dabar te- 
Nepriklauso- 
valios pasi-

Komitetui, mėgino dar kartą ieškoti 
visus lietuvius padarytų efektingesnę

pateisins viltis, bet jis parcidys gal 
nesusipratimų grandinėje..

V. PAMARYS

Skelbimas Nr. 57
Iš JAV ir kitur yra paieškomi žemiau 

išvardinti asmens. Ieškomieji arba jų liki
mą žinantieji prašomi atsiliepti C/Kartote- 
kon per vietos LTB komitetus, kartu nu
rodant skelbimo eilės Nr. ir įdedant reikia
mą kiekį pašto ženklų atsakymui apmokėti. 
770. KIMBRIS Petras — nuo Joniškėlio;

SMAIDŽIONAS. Petras - iš Kaval- 
čiukų; PETRAITIS Jonas — nuo B. 
Papilio; ZULONAS Povilas — nuo 
Kupiškio.
BABRAUSKAS Jonas ir Leonardas— 
abu kilę Užvamiuose, Užvenčiu v.; 
MASIONIS Stasys — Kauno Moky
tojų Seminarijos abiturientas.
Mr. Klemensas Cižauskas, kilęs iš 
Skiržemių, Vainuto v. — prašo atsi
liepti savo gimines tokiu adresu: 
Langton House Hostel, Blandford/ 
England.

PADĖKA
Gerb. ats. pulk. p. VI. BRAZIULIUI už 

3-jų metų bendradarbiavimą su skautąis- 
ėmis ir vadovavimą įvairiems meniniams 
pasirodymams, nuoširdus skautiškas ačiū.

Memmingeno skautų-čių vadovybė 
PADĖKA

Skautų-čių rėm. būrelio pirm. p. O. 
DAŠKEVIČIENEI ir visiems kt. parėmu- 
.siems skautų gyvavimo 30 metų minėjimą 
ir p. p. Juškevičiams už materialinę DM. 
50,— auką, nuoširdus ačiū.

Memmingeno skautų-čių vadovybė 
IEŠKOJIMAS

Mr. Miliunec (Milinčius) gyv. 57—38, 63 
Rd., St. Maspeth, L. I. N. Y., U.S.A, ieško 
Justinos Akstinaitės, kilusias iš Rendamo- 
nių km., Merkinės valsč., Gardino apskr.

IEŠKOJIMAS
J. ir A. Zabotkai, gyv. 69—21 Grand Ave., 

Maspeth, L. L, N. Y., U.S.A. tėvas Ir bro
lis ieško savo dukters — sesers Vandos 
Zabotkaitės.

IEŠKOJIMAS
Adomienė Marijona, kilusi iš Aluntos 

ieško savo giminių. Pranešti adresu: 69 fr
ying Ave, Brooklyn 27, N.Y., USA. ■

SKELBIMAS
Meniškas lietuviškas atvirukas — gražus 

pasveikinimas užjūrio lietuviui.
Reikalaukite 6 spalvų atvirukų pas spau

dos platintojus, arba rašykit: Sp. Skyrius
Dettmold, Wittjestr. 14. Pora —. 35 Pf.

IEŠKOJIMAS
Julius 'jatužis, gyv. 507 Franklin St, Chel- 

tenhom. Pa, U.S.A., kilęs, iš Gūžių km., 
.Vabalninku parapijos, Biržų apskr., ieško-

771.

772.

773. Mr. Vladas Umbrazas, 1346—43 Street, 
Brooklyn, N.Y./USA — prašo atsiliep
ti savo brolius Juozą ir Vaclovą bei 
tėvą Praną, Umbrazus, kilusius iš 
Motiejūnų ir pusbrolį Vladą Babelį, 
kilusį iš Padvarnių.

I. Mrs. Julija Zemaitienė-Kadunaitė. 139 
Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y./USA
— prašo atsiliepti savo brolio bei se
sers vaikus, kilusius iš Aluntos. 
Gauti giminių adresai iš JAV: Anta
ninai Klabienei-Vasiliauskaitei, Ant. 
Beniušienei ir Marijonai Juozėnienei- 
Zostautaitei.
Užklydę laiškai bei dokumentai: An
tanui Valiūnui, J. Šakaliui, Stasiui 
Masukevičiui, Stasiui Jakubauskui, 
Kristinai Stašaitytei, Povilui Sirgedut, 
Jonui Vitkauskui ir Antanui Dudėnui
— laiškai; Antano Steponavičiaus ir 
Juozo Mociaus — jungtuvių metrikai.
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Koncertavo dainininkė 
A. Dambrauskaitė

Ingolstadtas. Po LSS ūkio Komisijas 
ruošto St. Liepos neišdildomos atminties
dainų ir arijų vakaro, ingolstadtiečiai vėl 
turėjo laimės išgyventi porą sparnuotojo 
dainos meno triumfo valandų.

Vietos LTB apylinkės komiteto pastango
mis koncertavo Kauno operos prima
dona Antanina Dambrauskaitė.

Pirmosios koncerto dalies programoje St. 
Šimkaus, Oailevičiaus, Tallat-Kelpšos, Ba
naičio ir Dambrausko harmonizuotos liau
dies dainos; antroje dalyje aidėjo arijos if 
Dvožako, Massenet, Puccini ir Strausso 
operų bei lietuviškosios Karnavičiaus 
„Gražinos”.

Ypatingai šilto pritarimo susilaukė trem- 
tiniškojr Bernardo Brazdžionio „Lopšinė”, 
Puccini „Madam Butterfly” ir Strausso vauauullRU pati cupij ua, 
„Čigonų barono” arijom (A. ZĄ riminiu ir nažistamu.
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