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Vėlinių išvakares verčia nūs-' austo 
sielos akinis pažvelgti i žmogulis' gyveni.

Pro mūsų akis praslenka gražioji fž. 
užsimojimai darba* ns, jų įvykdymas ir at

Nerūpestingoji jaunystė tuo džiugi 
nas veltui pakloja po kojų, tžfc protinga

Ijųemus iš gyveni .in ..doydnųs. jis par- _______________
gurno -/darbų_ gyvenimo vasara. Dabar žmog-ųs \iškyla ar kai; 
bininkhs) - kūrėjas, -ar-kaip tdlix.eshi's Dievo gerybių’skol^*.^*^^ .

darbo'rietą nutraukus, visi renkasi prie amžinybės durųJat^ 
mokesčio, Sielai pasĮpiriana amžinas atlyginimas' teiki'ųs^ga--

arba pasmerkimą. Kųna s f jįįiųęĄiaiia s g ei ėda s. ir su skausmu .
s. Set gėlės greital^nusiysta
is. Žmones - issisldLrsto. Tr

tetį prie savo broliu kapų ir 
■ Iną. ir ji įvertinti.
žiiogaus jaunyste, jos 

Atpildas už juos.
gyvenines Savo

.dotis.
au ja .iš_žmogaus 

ū didis

didūs

do v

delsi:

.ne

je tepasilieka mirusiojo tik g(
- į sekti, ar j.į peikti, juo.

Musų mirusiųjų kapait ar> .....__
i°s jOiluno j , ar Europos karo, laukuosėy 
tečiou jų pasišventinąs ir nuopelnai v 
,į,.šu. mumis išsklaidytais po visa pasauli 

rintėje susikaupė-iš" jų iiadunies j ė :u savo d. 
Vertiypastigailėjimo ir p;

' juo.

Rusi

pagarbos'
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Žeiiė/susilypina su ženė>rdulkė
jo j e žmonių giminės atninty- 
.ogii darbai .verčią jį girti
aųreri

nej Lietuvoj, ar 
iandien nepasiekia 
erpvei yra gyvi,

e

oc.vv •u.t-u. oan^į j kad ujie būtų 
atlyginimo,'kokis ženėje bran -
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New York, 28. October (IIS) 

Prezidentas Trumanas savo svar
biausioje kalboje, kokią, jis 
nuo tarnybos pradžios pasakė, 
paskelbė 12 punktą programa , 
apie JAV užsieniu politika,,ku
rio j e pasireiškė pagrindinės 
mintys amerikiečiu '.saitykiu 
su pasauliu. ' ’

Truman o kalba, pasakyta 
C emt r alini ame parke New Yorke, 
Jūros Dienos proga, buvo svar- • 
blausias tos šventės punktas. 
Jis tarp kitko pasakė; "Mūsų 
laivynas karo gale turėjo 1200 
karo laivu, daugiau kaip 50000 
transporto' laivu- ir daugiau , 
kaip 40000 hydroplanu. Toje 
dienoje mūsą jūros jėga buvo 
tokia didėlė*,' kaip nieką.': ir 
niekur istorijoje. Ir po demo- 
boližavimo JAV bus stipriausia 
jūros pajėga ir turės pajėgiau
sia oro laivynu,.

Keturi svarbiausi . JAV uždavi -?
nįai

JAV reikalingos tokios stip
rios ginkluotos pajėgos išpil
dyti keturiems svarbiausiems 
uždaviniams;

1) Mūsų armija, juru lai
vynas ir aviacija turi kartu 
su kitomis alijuntu pajėgomis 
užtikrinti taiką, kuria musu 
nugalėti priešai buvo sulaužą.

' 2) Mes privalome kariškai' 
Įsipareigoti ir kaip nariai 
Sąjunginiu Tautu palaikyti ne
nutraukiamu taiką, reikalui e- 
sant net jėga.

5) Mes turime bendradarbiau
ti su kitomis Amerikos valsty - 
bėrais, kad apsaugoti vakaru pus1 
rutulio tautu teritorialine* ne
liečiamybę ir’ politini suve're*-’. 
niteta,. v .

4)* Siame neramumo ir nepa
sitikėjimo pasaulyje^privalo 
mūsą karinė pajėga būti tokioje, 
padėtyje, kad savo pagrindini 
uždavinį, kuris pagal JAV -kons

titucija jai yra uždėtas, iš
pildyti galėtu. Tas uždavinys 
yra: rūpintis JAV ginyba.

"Šie keturi uždaviniai 
pasakė prezidentas, - nėra ka
rui arba užkąriavinams pasiren
gimas, bet taikai. Mes - visa, 
laikomasnuliuigarantavome ir 
dabar? aš vėl iš naujo kartoju 
kad mes nė pėdos svetimos že
mės pasaulyje netrokštame.

įntj£°.nįliktai , tu^ būti 
" nutraukti“. .......... .

Dažnai tie, kurie karo me
tu buvo surišti su kitomis tau
tomis taikos metu atsiskiria , 
jei bendradarbiavimas nėra la
bai būtinas,’ G-i JAV nusprendė, 
priešingai tiems’principams , 
ir toliau su visu pasaulių, 
bendradarbiauti.

Skirtumai, kokie šiuo me
tu yra tarp tautu., kurios taip 
ilgai ir ištikimai kovojo per
galei pasiekti, nėra be isei 
ties ir nenugalimos. Tik tu 
skirtumu klausimo išsprendimas 
priklauso nuo kantrybės ir pa
siryžimo.

Dvylika Amerikos Užsįenią įo- 
’Tįįįkėsį punktą'''..

1) Mes. nenorime laimėti jo
kiu sričių, ,ar. savanaudiško^ 
pelno. Mes neturime jokiu už
puolimo planu prieš betkekią 
valstybe, ar 'ji maža ar dide
le būtu; Mes neruoštame jokiu 
planu, kurie turėtą ką tiers 
prieš betkurioS valstybės tai
kingus planus,

2) Mes tikimės, kad visos 
tautos atgaus suverenines tei
ses savo savivaldų , kūrios 
joms per jėga, buvo' atimtos į _ .-
3) Mes nelinkęs i~ie nei viėk 

noj mums draugingoj pasaulio 
dalyj jokiu šalių pasikeiti
mu, nebent,'-jei tai liestu 
la'isvai nereikštus tautą no-

ttęsinys'3 psl.)
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s2.Tr.ngagQi=:._k§lįai
(tęsinys iš 2 psl,)

rus.
4) Hes esame tos nuo

monės, kad .visoms tautoms, 
kurios yra pasiruošusios 
savarankiškai valdyti s, tu
ri būti leista išsirinkti 
sau valdymo forma pagal 
laisvai pareikštą norą,be 
įsikišimo kokios nors sve
timos įtakos. Tas liečia 
tiek pat Euroną, Azįja ir 
Afriką, kaip lir. Vakarą 
pusrutulį,..

5) Nugalėtosioms prie
šu Šalims nes, kartu s .su 
musą sąjungininkais, pade 
sine laisvais rinkimai s 
išsirinkti sau taikinga 
ir demokratišką valdžią. 
Mes bandysime atsiekti , 
kad nacizmas, fašizmas ir 
militarizmas negale'tu dau
giau pasaulyje atsistatyti

6) Mes nepripažinsite 
jokios valdžios, kuri.bus 
bet kokios svetimos jėgos 
tautoms primesta. Gali pa
sitaikyti, kad nebus gali
ma nuo to apsisaugoti,bet 
JAV tokios valdžios nepri
pažins .

7) Mes esame nuomonės, 
kad visos valstybės turi 
gauti laisvę važinei! jū
romis, taip pat laisvę va
žinėti valstybių, .-„sienų..- ' •

---oOo--- 

upėmis ir tomis upėmis,ku
rios teka p'er kelias vals
tybes.

8) Mes esame nuomones, 
kad visos valstybės, kurios 
į tautą, bendruomenę yra pri- ■ 
imtos, turi lygias teises į 
pasauline prekybą ir žalia
vą.

. 9) Mes esame nuomones, 
kad savarankiškos ’Vakaru 
pusrutulio valstybės, kaip" 
geri kainynai, prie išspren 
dimo bendrą problemų turi 
bendradarbiauti, jei joną 
niekas, be Vakaru, , neturės 
įtakos.

10) Mes esame nuomones , . 
kad visos Šalys, ar tai jos 
didelės, ar mažos britų,turi 
ūkiškai bendradarbiauti,kad . 
palengvinti- gyvenimo • ,šąly« 
gas ir iŠlaisvinti< nuo bai
mės ir vargą.

11) Mes ir toliau steng
simės, kad visose laisve my— 
linčiose„pasaulio šalyse bū
tu žodžio ir tikybos laisve'

’ 12) Mes žinome, kad tai
kos tarp tautą 'palaikymui 
yra būtinai reikalinga vSą
junginių Tautą Organizacija, 
kuri būtą sudaryta iš visu 
taikingą pasaulio tautu ir 
kuri galėtą, pagal reikalą, 
ir jėga ta. kar palaikyti.

.. Trumano Kalbos^ Komentarai.
ilObserver“ įžiūri Trumano kalboje nė- Pagal vieną Lon- 

' ginimą kaip nors išvengti mirties taško , dono BBC praneši— 
kuris susidarė šuntakiuose tarp vakarą a- mą, prancūzai dėl 
Ii j an tu ir Rusijos po nepasisekusios TJz - Trumano kalbos pa- 
sienią Reikalą Konferencijos.Britą -aidžia reiškė, kad jie 
netiki, kad galima butu laukti kokio nors mielai ką nors no 
tikro padėties pasitarsimo, jei Rusija ne rejo aiškaus iš - 
bendradarbiaus iŠsprehdime. svarbiausiu Eu- girsti apie ameri' 
ropos problemą. Didžiausios kliūtys yra kiečią „politika 
politiniuose ir ūkiškuose sprendimuose piet- Vokie'tijos ir In 
ryčiu Europoje. dominijos atžvilgiu.
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24SAUI.ĮS___ĮįĄgg • \ .
iš " Der Weg nach Tehėrah " )

"Iries prasidedant karui, 
tiek Amerika, tiek Sovietu. Ru
sija pasirodė neutralios, ‘ta
kiau, jam prasidėjus, iškilo 
didelis skirtumas jų laikyse
noj. Amerika simpatizavo An-

- glijai ir Prancūzijai.. Sc— 
. vietų Rusija buvo pasirengu

si šutei kti pilnų pagalbą, Hi
tleriui. Jie buvo' susirišę, ne - 
puolimo paktu ir prekybos "su 
tartimi, kuria rusai turėjo
tei kti visckeriopą medžiagą 
vokiečiu armijai...

. " 1939 metai nieko ypatin
go neparodė Amerikos ir So
vietu Rusijos gyvenine, .nei 
viena iš siu valstybių nega
lėjo viena kita laikyti ga - 
įinga sąjungininke. Ju prie-

sitikėjimas viens kitu - iš
dava pokarinio 25 netu abipu
sio nesusipratimo - uzte.ide 
galimumą išsaugoti taika, ku
rios pagrinde .buvo užsieniu 
politika.. JAV atsitolinusios 

re lauko, nelaikė tū
ri ebtis • politiniu prie 
psigynimui, išskyrus

Sovietu Rusija,jaus 
r t imą pavoju ir -norą da

žas Kaimyninesvvalstybes,tik
slu sudaryti užtvarą, galimiem ’ 
puolimam.- mes tikėjomės pas r.- 
lyti ūkine pagalbs, de. lokrati-į 
noras kariaujančioms tautoms. 
Rusija gi - 
kita, nenore! 
rieti laiko*

"Pilną reali politika,ku
ria šiomis aplinkybėmis vede 
Stalinas, tik pagilino pra
raja tarp Jungtinių Valsty - 
biu/ ir Rusijos. Kiekvienas

riais rusai rubeziuoj-asi Toli
muose Rytuose, ir kurie.vėliau 
buvo išplėsti nepuolimo paktu,

rikoj buvo laikoma tik Ru- 
pooiu 

mesnio’ demokratijos išdavi
kas padrąsino ir^ponus to- 

. plėšti imperialistinę pro 
ą, kas grėsė Amerikos ‘inte

resams Tolimuose Rytuos <ų ir va
kariniam ,Amerikos pakraščiui.

" Tolimesnis Rusijos šuo - 
■lis - tai susitarimas,su Vokie 
tija dėl Lenkijos pasidalinime* 
kurios rytinė dalis buvo greit 
užimta. Tai visiems kol kas su 
prantama; Stalinas ir Hitleris 
padalino grobi. Collier's sa
vo straipsnyje* paaiškino, kad 
"du senojo stiliaus užgrobi - 
kai ir imperialistai nešioja 
naujus vardus ir dangstosi nau 
jais Šukiais". The New Republic 

kad Stalinas "taip vyku- 
etidžia imperialistini ža 
taip niekas kitas",ir pa 

toriu sovietų politiką realini 
apžvelgti, kad ateityje nerei
kėtu likti tik stebėtojais.Pa
žai-, i, kuriuos Rusija tuo lai
ku l. idavc Latvijai, Lietui \i 
ir Estijai, davė tolimesnę me
džiaga ju istesėjimui. Kai si® 
tautos Sovietu Sąjungos buvę 
pakankamai iščiulpi s, tada A-

£

toli 
nu.

č.n.

.s

■u ir tuo

, HIGSO 
tik Iri

kiek jaešlykštesnė, kaip vol 
čiu žygis i Čekoslov 
Lenkiją.

ar

■ lupa s mažos 
.u pagilino .

ijĄ tarp, rusu, ir amerikie
čiu. Kai ši.tentu, kuriai nes 
jaučiame daug simpatijų, hero-

Šuo.

rikiečiū simpatijas rusa;
^tykiai su. japonais, su k „ . _

Tęsinys sekąncieii numeryje

dama savo teritoriją, visa.mu
sų šalis.pritarė suomiams. So
vietu invazija ' hąc 1939 metu 
turėjo visuotina pasmerkimą;
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' A t ė j o' 'dienakada tėvą ir 
protėvią. vėles -lanko -kraštąį, 
kur -jos kadaiseApralęido že — l 
miško■ gyvenimo /dienas, • • ir 
džiaugiasi savo ąinią laime ir 
ją džiaugsmais.' Bet ' .nuliūdę 
šiandien jos buvo ir/nusiminę- 
kraštas huteriotas, -ją vaikai 
ir ainiai išsklaidyti, dejuo- 

'. ja, viso ko nustoję.- Jie alka
ni ir nuogi.v į i ;'-

P.agailo Šventąją Kanalai li
čiui, Lietuvos globėjui ir už 
taryto j ui; nuliūdusiu vėlią, pa
gailo nelaimingąją žmonių-, ku
rie viso,ko netekę, nuogi- ir 
alkani, de juo jai //s# svetimuos e 
kraštuose, visu niekinami • ir 
neapkenčiami. "/.■ --į,''

Nuėjo jis.į pasauliu Val
dovo sostą, atsiklaupė ir,Sial 
dingai sudėjęs rankas, tarė 
Amžinajam: ‘ . ’■

- Viešpate,y žemeje bai
gėsi tavo bausme, nutilo- gin
klai, užgeso gaisrai,karo au
dros sukelti. Visu kraštą gy
ventojai džiaugias'!,. kad Vėl 
gali ramiai gyventi. -Tūkstan
čiu tūkstančiai, kurie .buvo 
kar o. nelaimiu iš sklaidyti, grį
žta šiandien "į savo tėvu krak 
tą, i savo pastoges...Tik vie
niems lietuviams nėra kelio į 
savo tėvynę..Jie vargsta,po ' 
visą pasfcąl'i išblaškyti, skriai-. 
džiahi ir niekinami net tą,ku
rie turėtą būti jiems draugai 
Jie kenčia be kaltes...

. iš angelu . ir- 'arkangelu 
tarpo, kurie supo Amžinojo so
stą, išėjo teisusis angelas ią 
atsistojęs šalia švento kara
laičio, tarė rąstu balsu;

./ - Viešpate'/lnors jiėl^ne-įg 
kalt i to ga isr 6 y--kuriuo■ su- ė- 
plėškė jo. zėąę.ė;;^ąsa^is,;y-bet' 
jie. nusipelnė /bąąsmęs, į^ kurį ■ 
juos iš tiko. Jie buvo pamiršę 
tavo- įsakymą.; mylėti' artimą, jie 
buvo iškrypę iš tįesos'kelio. 
Vieni Jju IbčgėdisįaįpiŠnaudoda^; 
v o / s ą vč ' ar t imūa,/ -š t e’hg darni e s i'■. I 
pralobti 'ją sąskairton. į' - Kiti 
naudodavosi/ proga/ įūątkęržyti . r.

•• - /tiems, -kurią nemėgdavo, įskus- 
dami juos priešams/ Vieni 'ją 
lėbaudavo-, kada kiti vargdavo,

■ ; .džiūgaudayoį kai kiti krąvino- 
£ /mis ;ašaromis' verkdavo, puotau--
/' dayd/’ -kada^kiti badą kentėdavo : 
įu’Savo ydą?ii šiandien nėra -'dar 

atsižąd'ėję, ir ją širdys vis 
dar neapykantos kupinos.

— Viebpate 1 - tarė l tada 
Šventasis karalaitis; - ją tar
pe buvo ir yra silpnąją, kurie 

. ž nevisuomet sugeba vaikščioti 
.. tiesos keliais, kaip ir kiek - 

vienos kitos tautos sūnų tarpe. 
Bet,. Viešpate, juk jie buvo ga- 
lingąju tvirkinami ir'. ..aė . dėl 

- savo si’lpnybė.s nusikalto -ir vis 
dar nusikalsta..7 Pasigailėk , 
Viešpate, nors dėl tą, daug 
skaitlingesnią, kurie nenusidė
jo tavo teisingumui, o vis dėl
to skausmuose paskendę... Pasi
gailėk ją .tėvu ir protėviu vė
les, kurios veltui dairosi* s-a- 

. vo vaiką ir ainiu,...
Susimastė pasaulio Valdo - 

vas. Pagaliau pažvelgė maloniu 
žvilgsniu į klupaujanti ; • prie 
jo sosto papėdės karalaiti, ir 
tarė:

- Nenusimink, šventasis 
ralaiti, Kraštas, dėl kurio 
kino - sielojiesi,, nepražus 
amžinai gyvuos, iš nelainią

■ bandymą atgims galingesnis
'' laimingesnis. "Artinasi valan -

da, kurioje visi tavo krašto 
priešai bus pažeminti ir. panie
kinti,, ir išsklaidyti iietuvos 
sūnūs sugrįš į. savo pastoges •. 
Nuramink ją tėvą ir protėvią 
vėles, kad tai paskutinieji 
vargą ir nelaimią metai, a
|. į.; -J?r ašvi to švęnt o . karšiai či o 

.?l/.veidas. žAtsįsto jęsj- i-fiūšiijapkė į 
Viešpačiui ir -tik du žodžiu su- 
gebėjo,įstąrtį:. , - .

. " •' 7 'Ačiū tau . ‘. t.'--;ir' pravir-.
ko Įdziaugsmč ašaromis \

ka-

ir

^į±+x+x+x+±+-x4xi-3:+x+x+ r// /■
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- ■: mū-
'įkalu ?•

; Ter /dvylika Treciojo .Rei 
. cho valdymo metų bųyo /-/apie 
30 nilij onų europieolų iX -ša 
vo gimtinės iškraustyti’ir iš 
skalidyti po vi s a^ pa šaulį. Tik 
Tarptautinio .Darbo -Biiirc pra
nešinu buvo apie 15 milijonų 
i kitus kraštus išgabenta ir ■ 
apie tiek pat viduje yalsty’ 
bes perkelta iš vienos srities 
į luitą. Tai reiškia, kad kas 
14-tas’' Vakaru Europos žmogus 
buvo..iš save gyvenamosios. vie
tos išjudintas. Tų skaičių ga
lima palyginti, pav., su 5 did- 
miešbiu,. ITevz York, • London, Da m 
ris, Berlin ir Tokie,gyvento
ju^ iš karte -eyakuavimu. į b .’ ' 

; z Jau 1933. metais prasidėjo 
tas didysis.kraustymasis. Iki 
1939 metu-vidurio priskaičiuo
jama apie' ketvirtis mili jono 
žydų, kurie iš Vol’ietrjos,Aus 
trijos ir Sudėtu krnstovpabė
go, ir dešimtys ^tūkstančiu ki
tokių, kuriems Trebiojo Eel - 
cho vedama politika . neleido 
.pasilikti savo šalyje. Betc , 
Šavc viduje Vokietija pradėjo 
kraustymų ir. kolonizavimo. - iš 
srities į sritį. Zaras, -'kuri 
1939 .metais Vokietija pradėjo 
ne tik nobilizav... :o milijonus 
kariu, kurie buvo išblaškyti 
dviejuose kontinentuose, bet 
taip, pat pareikalavo naujų i* 
skubiug civilių gyvent c jų per
sikėlime- iš vietos i vieta .■ 

šitaiuė: 1) savanoris trauki 
nueis nuo fronto arba dėl po 
litinių sumetimu; 2) prievar
tes. būdu išgabenimas iasiu 
žmonių pagal, vokiečiu sugalvo*'- 
ta -pj»ld^a. ir. 3 ) pavienių-'.asilę-.. 
nt| ęmiūas į dorbū-.Vokietijoj . 
arba; vokiebįū' užimtos e -' srity-, 
se ,*■ Antrosio^cirūš.ipų .p/ersikė-'. 
linų .:pasi.1^ika,/?:turbut, k dąų 
gibusis. Tai ?ouyd /Vokiečiu ko
lonizacijos ’/projektas, '.i939 
1.940 --'šŽJįC tais 1 buvo; i š/ vdkarūfjjoi- I-'.' ' - •» ■ ' .‘Al mt_i? < t A : V. • •

r. S

■■■

1 enkų, ..kad vergai s d irbtų Vo- . 
kieti j b je’ig Tie _ lenkai- • >. /.taip 
pat/ kpip ir tūkstaneiyi - Šėkų, 

z slovėnų ir ii e tuviu., buvo d e - 
p. pprtuoti, \kad. sųvo?. žeme' palik-: 
g tų atvykstanti ekišų .jų Vietą’’ .
vokiečių kolonistans z .-Bet > ,ne’:. 

■ vien tik' dėl to buvo ; žmonės' .
perkelti ..iš savo gyv* vietų . 

:/Tie--plnnai turėjo vokiečiais.
dviguba^rėikšną: sutvirtinti 
darbo jėgų Vokietijoje ir su
silpninti pavergtas tautas,ną . 
Žinant jų-jaunimo ir darbo ,je-

s

■ .. numatė-. ir pc jų pergales iųti 
' xsyetintauciųs. prievarta  ...dar — ■ 
^bonsĮ iai natyti- iš jų .'ūkio 
ministerio Punk kalbos’, paša- 

•• kytos -1942. metais balandžio n* 
Klagenfurte. Tada jis išsitarė; 
" Po lainėjime. karo nuostolių 
problema bus lengvai išspręs - 
ta: nes įgysime pigios <. darbą 

jėgos". ' w .. ■•’
. Darbo jėgų gaudymas papras.. .

* J ~~•išliedavo propaganda per
i ir radijo, ir pagalba pla 
Po to sekdavo priversti -

' nas įsirašymas, baudžiant tuos, 
kurie nesiregi^truodavo.ir paga
liau gaudymas. ITutruukihas mals - 
to korteliu buvo’vokiečiu nėgia 
niausiąs būdas žmones priversti 
dirbti. Prancūzijoj - vokiečiai 
privertė studentus dirbti, uždą- . 
rydami universitetus ir už dar
bo jėga, žadėdami . paleisti pran
cūzu belaisvius. Bet pažadas pa 
šilaigė tuo, kad .už pirmuos, us 
transportus keisdavo tris darbi 
ninkus i viena belaisvi, o vė
liau ir visai nebekeisdavo. Žiro-.

• niu- suimine jinai gatvėse, bažny- 
b i o s e, ■ nanuc- s ę.prašyt ė jo - j jau

- .1939^ metais Lenkijb j/ir•paskui - 
■•.buvo .pakartoti visuose usirituo- 

/jsę. -kraštuose Įų Jie L tiek /daug / su- , 
'ėmė t2nbriųpdarbax& J-kad nuo i?42' •' 

.'.žiėtuūkovo'-,31:;ū, .iki ,1944'n^'-rūg~ 5 
u-s ą j o 30; : dieno S; -s-tąti s tiko j epbuų-i "

?,■ (Tęsinyš ' sQkgncian riuderyjo) 
' - \ . ■■. ■ ■ it • ■ :■ • "
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MŪSŲ AKTYVAS"

Dažnai tenka nugirsti Bušų, 
vardu daromų užmetimų, kaltinimų 
ir net grasinimų, kad mes, lietu
viai, negalintieji ar nenorintie- 
ji šiomis sąlygomis grįžti i Lie
tuvą, esame fašistai, ..vokiečių 
■bendrininkai, sykiu kariavę su 
jais prieš5 sąjungininkus, karo 
nusikaltėliai ir dar kitokie.Šie 
kaltinimai giliai žeidžia lietu
vio širdį ir dar labiau liūdina . 
ir taip jau sunkų emigranto gyve
nimą., Dažnas silpnesniu nervu, ar 
būdamas mažiau kritiškasviso ■ - 
kiems plepalams ar užmiršęs neto
limą istoriją,- visai netenka vil
ties ko nors geresnio'sulaukti •

Kodėl taip kai kam užkliuvo 
mūsų reikalai ir sąžinė?DaugeliS 
taip kalbančiųjų, reikia manyti, 
yra mažai ar blogai informuoti a- 
pie mūsų laikyseną šio karo metu 
ar iš viso nėra susidūręs su lie
tuviais ir jų nepažįsta. Prie to
kių priskiritini ir kai kurie ri 
mti neutraliu šalių laikraščiai., 
kuriuos tam tikri agentai aprūpi
na savo, markės informacijomis,Bet 
yra ir kitokiu žmonių, kurie są
moningai tai daro,turėdami tam 
tikrų savų išskaičiavimų. Jie su
interesuoti diskredituoti gera 
mūsų tautos vardą pasaulio akysą 
kelti paniką ar neviltį mūsų^ pa
čių tarpe. Buvimas emigrantu', su 
kuriais skaitosi sąjungininkai , 
jiems yra krislas akyse. Tad ieš
koma būdų juos padaryti nusikal
tėliais ir vėl uždaryti i koncen
tracijos lagerius, is kuriu, dau
gelis tik neseniai išėjo.

Kadangi žmogaus atmintis yra 
ribota, ir daugelis yra užmiršęs 
ar nepastebėjęs šio karo įvykių 
.ir eigos, prisiminkime kelis fak
tus. kurie budrių pasaulio teisin
gumo almu yra užfiksuoti ir paro
do mūsų tautos ir valstybės mora
le. Jau nepaslaptis, kad 1959 me
tais, kai vokiečiai pradėjo savo 
žygi i Lenkiją,’ siūlė Lietuvai do- 
siimti Vilniaus kraštą, bet Lie
tuva nesusirišo su vokiečiais iriu 
pažiūria politika, pagundai nepa
sidavė’ ir liko ištikima savo neu
tralumui. nesusigundė ir tada, 

kai Sovietų kariuomenė pajudėjo iš 
rytų ir patys Vilniaus krašto gy - 
vartojai, netik lietuviai,•bet ir 
lenkai prašėsi Lietuvos globos.G-al 
kai kas tuo mūšų vyriausybės žygiu 
buvo ir nepatenkintas, ar to visai 
nepastebėjo, bet pasaulio demokra
tijos akys tą pastebėjo ir įrašė į 
mūsų valstybinio subrendimo'aktyvą 
Priešingai, kaip atmename, pasiel
gė Lenkija 1938 n. j kai vokiečiai 
draskė Čekoslovakiją, lenkai pasi
naudojo proga ir pasiėmė Težiną.

Kalbant apie tolimesnę mūsų la
ky sena vokiečiui okupacijos '.iietų 
priminkime nežinantiems, kad Lietu
va buvo bene vienintelis kraštas , 
kuris sugebėjo niekais paversti vi
sus vokiečių mėginimus', priešingai . 
tarptautinei.'teisei, įkalbėti mums 
patiems mobilizuotis ar prievartos 
būdu pravesti mobilizacija ir su - 
formuoti lietuviškus SS dalinius. 
Tokie daliniai vokiečiams pasisekė 
suorganizuoti net ištikimiausiuose 
demokratijos sąjungininkų kraštuo
se, kaip Prancūzijoj, Belgijoj,© - 
landiJoj, Norvegijoj. Lietuvoje gi 
į mobilizacijos punktus, kaip pra
nešė ta.syk ir Londono radijas, tea
tėjo tik 0,4$5šaukiamųjų, t,y. vos 
keturi iš tūkstančio,'bet ir tie 
buvo raiši arba invalidai. Pirmoji 
to pasekme: 1943 kovo 17 d, buvo 
uždaryti universitetai ir visos au
kotosios mokyklos ir pradėti masi
niai suėmimai vadovaujančių inte - 
lektualų. 0 kad karai baigiantis 
vokiečių karių eilėse buvo užtik - 
tads vienas kitas lietuvis, tai rei
ktai atminti, kad Lietuvoje nė kiek 
nemažiau, negu kit uose okupuotuo
se kraštuose tiek darbams, tiek n 
kaiiuonenęi, buvo vartojama žmonių 
medžioklė miestų gatvėse, namuose, 
net bažnyčiose,^gimnazijose ir to
limuose .kainų užkampiuose. Beto,vo 
kiečiai susėnė didele dalį mūsų pa
čiu suorganizuotos vidaus tvarkai 
palaikyti vietinės rinktinės vyrų, 
kai jos ^vadovybė atsisakėpildyti 
nacių užmačias ir .vykti-ią Lietuves 
ribų. Visi tie sugaudytieji vyrai 
tiek buvo nesaugūs vokiečiams, kad 
niekur nesudarė iš jų didesnio da
linio, bet po vieną išmėtė visuose

(tęsinys 8 psį.) .... j
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^■Ištraukos iš Pravdos ".
Vilniusjsjralio Jįjd*’' Pane

vėžio" inešie įrengtas ir pradė
jo -dorbav tekstilės fabrikas, iš
leisti- į', rinką pirui eį ji tūks - 
tanoiai metru aukščiausios ko
kybes medžiagos liaudžiai ap - 
rengti. ■

Riga.Valstybinis Rygos Dra- 
no s''teatras atidarydamas 1945n. 
sezoną, išleido'premjera V.La- 
cio " Sužadėtine:i,

v 3-jVgįz'djjp j ą Latvi jos gy
venimą, vokiečiu okupacijos nei
tu ir partizaną kovas su hitle
rininkais ir ju pakalikais, r--- : - *

Vilnius, spalio^ 5_jd*. Tarybų 
Lietuvoje" veikia" dvi valstybinės 
konservatorijos ir keletas.vidu
rini ujų muzikos mokyklų,

Vilniaus Valstybinė Konservą* . 
torija ruošia nauju muziką kadrą 
penkiose klasėse; p'ianino-vargo- 
nu, vokalinėj, orkestro, kompozi
cinės teorijos ir choro dirigavi
mo. Konservatorijoj mokosi 180 - 
mokiniu.

Pri'e konservatorijos yra ir 
muzikos mokytoju mokykla ir 10- 
metu muzikos mokykla.

§§§§§§§§§§§§§§§§§? ’

(Tęsinys iš 7psl.;)
Tentuose.

Dar mažiau mums tinka prie
kaištas, kad nes ar mūsų eilė
se esą. fašistu. Rasistiniu - 
nacionalsocialistiniu 6rgani- 
zaci ją vokiečiams yra' pasise
ką sukurti toj pačioj Olandi
joj, Belgijoj ir kitur, tačiai 
Lietuvoj, nors šiai partijai 
buvo siūloma visokią priv le- 
giją, neatsirado net žmonių , 
kurie to imtųsi organizuoti’.

Karo pradžioje buvo atsi
radę, du lietuviškieji sąjū
džiai - partijos, kurie iš* pra
džią vokiečiu buvo toleruoja
mi, bet kai šie nieko bendro 
nenorėjo ’turėti su nacionalso-' 
cializnu ir nešoko.tarnauti 
vokiečiamstai vienas ją dar 
-I94I m. Rentelne buvo iškil - 
mingai uždarytas ir naciu spar
do § e-viešai -iškeiktas, o antra
sis 1942 n, užbėgės vokiečiams 
už' akiu pats užsidūrė. Po to 
Lietuvo'je nebuvo jokios -orga
nizacijos ar.partijos, ., kuri 
vokiečiams priimtinu būdu at
stovautu politinę tautos -ar 
jos dalies valia,' Tad iŠ kur 
gali būti musu ^arpe fašistą, 
kai- ju nebuvo/jiems pačių pa
lankiausiu'.nė tą? -Žinoma,'- jei 
kas vadina fašistais visus 
tuos, kurie nepriklauso " ją 
siaurai partijai, jei^fašista. 
visi, kurie eina į bažnyčia , 

gieda Tautos Himną ir nepripa
žįsta vienos kurios klasės dik
tatūros, tai tokio akimis .mes 

-yisi fašistai.
..>£• 0 jei kas vadina mus karo 
nusikaltėliais, tai pasakysime.. • 
tiems, kad jei tokią ‘atsiras 
mūsą tarpe, tai teneškauda ki
tiems dėl to galvos - juos,nu
sikaltėlius teis musu pačiu, 
Lietuvos teismas. Kad-didele 
tautos dalis turėjo pasitraukti 
iŠ Lietuvos, tai neteisingumo 
bijodama už nepadarytus nusikdL- 
tinus, bet .priešingai, ieškoda
ma teisingumo ir globos pas va
karu sąjungininkus, Tie, kurie 
iš Lietuvos pasitraukė, • ‘nei 
kiek neabejojo demokratijos ga
lutinu laimėjimu, todėl ir pa
sirinko vakarine Vokietijos da
lį, kuria numatė teksiant ame
rikiečiams, anglams ir prancū
zams.

Apskritai, reikia pasakyti^ 
lead .pasaulis yra -gerai infor - 
nuotas apie mūsų kova prieš o- 
kupąntus^ Dėl ateities mes .tu
rine gražiu .ir„pagrįstu vilčių 
kadangi, ačiū Dievui, Stipriau
sias ginklas -.teko šviesiausiom 
ir teisingiausiom valstybėms.,. . 
Paskutinioji Trunano kalba tuo 
įtikino ir pesimistus. v ;

C. G.
. - . o 0 o . - .
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KĮąSŪRINIO • DARBO DIRVOJE

Latviu, menininku koncertas —• • ...W.tj.ir ■< irr >' »i«  » r———
Siu, lietu spalio 23 dieną 

Glasenbnčho teatro saloje,įvyko 
latvįu. menininką koncertas .,.

Si • syki natėž-e scenoje žmo
nes profesionalus, kas skambėjo 
kultūringai išleistoje programo
je.

Pirmoje programos dalyje 0_ 
peros soliste Lūžia Renz patie
kė mums pasauliniu, kompozitorių 
arijas ir dainas. Dainavo vokis 
kai ir itališkai. L. Renz - dra 
natinis sopranas, gal net savo 
skambesiu linkąs 1 mezzo. Daihi 
ninkė - su didele,vidine poten
cija ir sceniniu samu, skanio
jo- plačiu halsu, tikrai nalonici 
džiugino, Gal tiktai nevisiškai 
švarios aukštutinio registro gai
dos, spalvos trukumas ir staca- 
to kai kuriose dainose, neleido 
pajusti pilno dainos išbaigimo 
ir lygumo.

U. Stere - lyrinis koloritu 
rinis sopranas su nedideliu Lai 
su. Su dideliu meistriškumu at
liko 0. Donizstti ”La Zingara”. 
Tačiau W. A. Mozart arija iš o_ 
peros ’’Pagrokinas ” (die Entfuh - 
rung) buvo sudainuota su dide
lėmis pastangomis, kurios taip 
nemaloniai liete klausytojo au
si.

Smuikininkas A. Siewers tik
rai neisteriškai išpildė klasi - 
kus. ovarus tonas, technika ir 
vidine šiluma leido pajusti pil
na kurinio grožį.

• Antroje koncerto dalyje gir
dėjome latviu kompozitorių kūri
nius, kuriuos' tikrai maloniai ir 
nuotaikingai solistes - ir smuiki
ninkas išpildė. Siek tiek keisto 
kai ir nemaloniai krito į .ibis 
popieriaus lapeliai su žodžiais, 
kurie, kaip tik prie liaudies dai
nų ar savųjų, kompozitorių, kuriniu 
buvo naudojamą. pianistas A.Kup 
pelwieser.tiksliai ir lygiai tiek 
dainininkams, tiek smuikininkui

ukouponaVo, Jo Grieg ” Ves - 
tave s Kaine " buvo i...tikini 
nuoširdžiai ir skoningai at
liktos, . . :

Koncertas savo pilnumoje 
buvo tikrai vertingas ir pui 
kus, tačiau, nemalonu ispudį 
sudarė taiį--kad "net..pirmas^ ? 
vildao -ffy '.iuti publika 

cartu.iawtu rūke,
J.A. '

/ingiu kalbos kursai,
Nuo s. n? lapkričio neri* 

2 d. Glasenbacho lietuviu^ la
geryje pradeda veikti unglĄ 
kalbos kursai. Kursus veda ye 
ras anglu kalbos žinovas ir 
prityręs yežago,.as rok. Tra- 
kys* Pamokos bus tris' kartūs 
savaitėje- pirmadieniais, tie 
čiadieninis ir penktadieniais. 
Kursą, laikas - 20 vai*

Artinoje ateityje numato-, 
iia suorganizuoti prancūzu kal
bos kursus*

Visą Šventąją Svent 
La g er i o" dir oktor iūš p,

Hi on paskelbi, kad lępkrici
1 d. - VisrųŠvūntu.j.u Švente 
yra visame lageryje švenčia

o
na. Ta dieną, kaip ir seksą - 
dieniais, visos lagerio dirb
tuves bei ištaigos neveiks.

Lietuviu, parapijos kleba 
nas kur. p. Brazauskas nūs ta
te tokia, panaldū tavrką Gla- 

senbache bažnyčioje:
Lapkričio 1 d. Visu, Sven- 

tąją, diena: suma - 10,30 vai. į 
.-.’.irusiu j u Mnėjinos - 17,30 v 

. Lapkričio-2 d. - Vėliniu^ 
, diena, : 10 vai. pamaldos, uz- 
žuvusius.: .. • \

Ir ano s ir Tautiniu, s pld.U 
"'kursai' ''' ’ " ’' ‘

... Nuo lapkričio 2 d, pra- 
,.doda veikti ,l>rąncs ir 'Tauti 
'niu,. s akiu kursai. - Kursus ' ve ‘
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Prė- T=clitikcs 
r?sŽ°'VriS?l^^9ne|e; — k^on» Gralio. 3.0,a>. Sudėtu Vokiečių -or-tesi- ’-£^2 Lieto pa- •-p^dešiiit keturių žvilgia neat sis;
.etų pratęsiu, ^m ne^preztan .didžiuji\ Vokietijos 
.aiJ-ui * laą uiaslui karo ne- s nuBikaitelių, dabar 
:0 'joa, esą,rei- sėdinčiu ITūrnbergo
zalu-ngi kainų acntro^ejejza- kalčjine* ir laukiau- 
.aivos paskirst;-ne, darbo je- . įįU teisno dienos, 
ų rcauiiavine ir karo tarny : ^itiiianajane akte 
,os prievoles pratęsiao at -• suninėti ir tie-nu- sus judėtų voki t - 
vilkiu. '‘sikalti^ai, kurios čius išsiųsti iš de-

i- k® lovaki jos.
Londoį., spalio 28 d.

•sys 
nors kitu valstybių 
vyriausybės su tuo 
ir nesutiks, tai 
yra, Čekoslovakijos 
vyriausybė vykdys 
savo nutariau— vi-

,cndon vokieči 
tavoje.

biai panert

dę apie 100.000,Kau 
no apie 70*000, / 
ly t**j apie 60,000 
Pelenuose.virš 
ja tūkstančiu.
Rolėje a;ie 
nis' tūkstančius 
rijar.pc.le j e agi 

'tynius tukstąnč;

cndon

aruose me s uoliuose- .nuo s 
37*640 Lietuvos p 
liečiu
Salzl

________ ’E^lįo..2.9. jį. Maršalas 
ito visonis pastangoms ies- 
:o surasti buvusį Jugcslnvi- 
cs tautinį partizanų - vada 
en. Michailovičių. Pastan - 
:os surasti jį Jugoslavijos 
eritorijoje nuėjo voltui, 
andai, kad gen.. Michailcvi-. 
ius yra pasislėpęs Italijoj 

;t nepagrįsti. 
.lio 29d. iš Oslo 
kad k orve gijos vy- 

iausybė įsteigė vienoje są— 
oje specialu lagerį, į kurį 
usiuntė apie du tūkstančius 
oterų, kuries vokiečių oku- 
acijcs ne tu su okupantais 
štvirkavo ir tuo' nusikalto 
uterėdonos norvegų noters
.arbę. Sis lageris yra prieš
ai izoliuotas ir jo gyvento- 
os yru išlaikonos kietoje 
rausnėje, f

spalio 30 d. Bal—
v ..... pranešė, kad An—

lijos ninisteris piminih 
as Atllę; lapkričio mėnesio - 
radžioje atvyks i .Vnšingto- 
ų. Kartu į Vašingt-.n^/atvyki 
r Kanados ninisteris:pirni- 
inkr.s Mackensie K ng. Šioje 
onf or enc i j o j e svari j ausiu. rį 
ena bus, a.t o: ,inė s fener gi j o s; / 
anaudojinas. Be'/to-, - busdpd-: 
iosti ir kiti tarptautinės ; ' va£3--Jos-.^yriųusyųe - y . > 
“iliišiį Žinias” red’oguo j a* redakcine kolegija. Rankrūsc’iuš' įteikti-re dakč i 

jai Barakas 2 kanbarys 9 ' "" ■ ~ ' " '/■ ' '

• Prezidentas dr» Bene 
šasxšiandien tautinė 
je Cekoslovaku Tary
boje pasakytoje kai 
boję pareiškė, kad jas 
išleid

: f

eres

Ii

LUUX pc

reibke

kf.j 
ko respuoli 
dent.

siu--.on

iBencš is , Tkad Rununi id’s Social— 
' ’• denckfcatų partija bu-

sinuose . perlanentc rin 
oekcsKym.1 dos ;^sį«--k'iįuose •nesibl dkSs 
mų preKVsos ninaste-V~t* • r 
riš dr, „Kubert -pipka į.' 

;'rėiskė^.^į;;čękasįoį-įį-yį„.į'k-dd4x".7.k;’? ■ ’' ■ ’

Zurich.
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