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\ Sekmines, kaip ir kitos didžiosios šventę.s'krikščioniu

Bažnyčioje turi gilią prasme, Kristus, gyvendamas žemėje, nokė apaš
talus ir kitus žmones Dievo'"tiesų* Jis ne tik ragino patiems laikytisA 
bo't ir įsakė jas skelbti viseno pasaulyje. Dieviškasis išganytojas, 
gerai pažindamas žmogaus prigimti, žinojo, kad neužtenka tik paskelb
ti Dieviškąjį mokslą, bet reikia tam silpnam žmogui duoti nežemiškos, 
antgamtines jėgos, kurios padedamas ne tik galėtų savyje tikėjimą iš
laikyti ir pagal jį gyventi, bet kad ir ji platintu po visa. žemes ru
tuli. Toji nepaprastoji liga ir buvo švi Dvasiau ku'riav Kristus septin 
tą savaite po Velykų atsiuntė susirinkusioms apaštalams. Ji apšvieta 
jų protą, sustiprino" jų. valią. Josios vckla nuo to laiko žmonijos gy
venine tąsiusi nenutrūkstama grandine.

Ir šiandien švi Dvasios veikimas keleriopai reikalingas. 
Pirma, reikia, kad ji, nūs įg?ilintų šiose nelengvose gyvenimo valando
se ne tik neprarasti taip brangaus tikėjimo, bet ir pagal ji savo gy
venimų tvarkyti; kad ji nuris suteiktu jėgų kantriai nesti tremtinio 
dalia j vieniems kitus suprasti,- užjausti ir atleisti įžeidimus;- ’

,- Antra, labai svarbu, kad šventosios Dvasios veikla pasi
reikštu, darbuose ypač tų žmoniųjkuric šiandien tvarko pasaulį; Tcnc- 
leidžia ji, apšviesdama 'jų protą.jiems nukrypti į šunkelius,; o teįga- 
lina žemiškuosius reikalus tvarkyti teises ir teisingumo pagrindais,

' - ...... 1_. l._- .
papuoštose kva-

leidžia ji, apšviesdama'jų protą.jiems nukrypti i šunkelius,; o taiga- 
liną zoniškuosius reikalus tvarkyti teises ir teisingumo pagrindais,

■ taip, kad pasaulis greitai sulauktų trokštamos taikos, o nes kad ki
tas Sekmines švestunc savo teviškc’s mielose- pirkios.., papuoštose kro
piančiomis alyvinis* ...... .
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” sagos'' ’ buask :'

(Skaitytojų anketas pavarčius)

I

. Prieš tris mėnesius'nai jai susikūręs Spaudos darbuo
toju būrelis perenė savo žinion merdinčius Glasenbącho spaudos lieka- ; 
nasf ir pasiryžo padaryti tieky kiek esamomis sąlygomis t ės yra galima. 
Kai kolektyvas pradėjo darbą, Šalzburgo, o ypačiai stovyklos visuomenė 
dirbantiesiems širdingai priterc, o jei ir buvo kiek ignoruojančiu, tai 
labai nežymus skaičiusi Tačiau laikui bėgant pasėtasis pikto grūdas 
augo; ypačiai,, kada spauda niekam ne pataikaudama ir ne nuslėpdama eis-, 
klai pasisakydavo prieš musu bendro pobūdžio ydas į Kai kurie asmens. 
Vietoj -to,, kad prisidėtų prie bendros kcra’os su blogybėmis, spaudos dar
buotojams- reiškė nepasitenkinimo ir dažnai aštriais žodžiais kritikuo- 
davoj ypač, kai skaitytojams pageidaujant) prade jone spausdinti stovyk
los aktualijom., linksmavakari 1

Norėdami patikrinti skaitytojų nuomone spaudos rei
kalu j gauti Savo darbui atspirties, išgrįsti ju pageidavimus ar nepa
sitenkinimus j fe?;ne bijodami atviro kritikos žodžio, skaitytojams, tuo 
tarpu tik Glasenbącho,: išdalinome anketaso Tose galėjo kiekvienas ne
varžomai (pasirašyti nereikė jo), atvirai, gerai ar blogai pasisakyti 
spaudos reikalui 0 kadangi dėl linkąmavakario kaip tik buvo daugiausia 
skirtingu nuomonių, tai klausimų lape jam ir buvo skirta daugiausia 
vietosi '

Turime pripažinti, kad iš nė dideles lietuviškos kolo
nijos atsakymų sulaukėme gan didelį nuošimti į— atsake 61 asmuo. Kolek
tyvas, peržiūrėjęs visas anketas, rado šalia'rimtu pastabų, nuoširdaus, 
ar s-ilto žodžio kolektyvo žmonėms ir tam tikrų duriančiu pastabų. Norė
dami būti objektyvus- ir nieko neslapti, dūdine charakteringiausius at
siliepimus tiek teigiamus tiek neigiamus . išskyrus nccenzūriškusi

ii
Skeitytoju žodžiais -

Is 61 anketos aiškėja j itud atsakė apie 10 moteruįki- 
ti turėtų būti vyrų. Tikslaus moterų ir Vyru skaičiaus nustatyti ne
galina, kadangi buvo ir visokia atsakymų;'vi štgaidi s " kurie Jums 
geriau patinka”, “ savaime aišku”, ir t it I Suprantama^taip pasirašiu
sieji i savo atsakymus nerimtai žiūrėjo!

Ką skaitytojai kaJLba apie mūsų laikraščius? Kokius 
Ju nuomones ir atsiliepimai?. ' *y \ .

", ’ "Tėvynėn” susilaukė didžiausiu nuošimti geru atsilie
pimu; Neminint komplimentu, paminėtini; ” padaryta kas galcba", "to- ’ 
bulinimui galo nėra”, tinka’gražiam atmininmui Lietuvoj"!” laukiame’ 
dažniau”, " šiaip sau", ” Tev; rclig! tautinė poezija”, "katalikybei 
daugiau duos'*, v nei daugmatinis J4 gyvenimaslaikraštis negali būt 
leidžiamas 10$ ar ŽOJv gyventojų — reikia ir apie kitus' galvoti"^ "ga
lėtu būt geresnis”, " geriau negu1nieko*; ” perdaug jėzujtiskas"^ " 
blogas ir ne**,, " tcguS tik blogesnis nebūna", ” per silpnas, prirašy
ta sugestijų, paprastom skaitytojui nuobodus", " išvaizda graži, vi— ' 
duj perdaug šališkumo”, “ per daug brangus Dievo paukšteliais" ir t;tl 

. "Masu Žinios šulinuke no daug mažiaus komplimentu.
o vidutinio ir domesnio išsilavinimo skaitytoju yra labiausiai negia— 
mas laikraštis; \ ....—
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ir priekaištu Mažiausia; 
pageidaujama daugiausia techniš 
kai geriau atlikti; Rašoma: ^’Da
bar žyniai daugiau medžiagos duo" 
fia nei ėjusios anksčiau; Ko n vis 
labiau patinka”, " kodėl tik dvi 
savaitinis?*?, "'plačiau praplės— . 
ti”, w pusiau su velniu”,, •‘reik
tu papildyti geografiniais o.pravy 
šydais, politsituaciju (kaip 
pavi . Brcnnpunkt) vertinais”, ’la
geriui tinkamas”, ” tinka vinio 
Jinai”, ” neišskaitomas lyg Egip 
to jeroglijai", ” te pasilieka

•. n.Brazdžionis ' ' ■ ■ , ‘
Kt.1 ilhliQS ILslcI xn-.ilu.l

znViyfeūmb* žaliu žaliu
Suguls niega Milžinei,'
Ifcsi jų vardų,n?i jų keliu, 
Nei jų dienu tu nešinai. '

i Keleivi,būk ir tu renius,
■ Kaip ramūs ilsisi kalnai,
; Nors n i savų,nors nei namu
i Likimo rankos nežinai.

kaip ir cuvo",.., _ * ' ' ' ' ~ ‘.
"Dienos Žinios” nuo skaityto J u- bue- d-augteu-s-iai -w—-

kenti jusios; Toms daugiausia buvo prikišamą ne Įvairumas, Tas', žinoma, 
kadpDcŽ'; ir užduotis tėra duoti tik svarbiausiu politiniu žinių verti
nus; Siūloma r " žinių parinkti is Įvairiu laikraščiu*, " kad nebūtu pai
somi radijai”, " žinių iš Lietuvos”, " geresnio šrifto”; Prikišama: 
” silpnėja”, Oblamas”, sausos žinios M; " visuomet sena programa”, ” 
skystass”; ” kur radijo žinios? ”, ” gaila popieriaus”; Konstatuojama: 
" patinka, tik geila^kad vakarais išeina”, " bajavas”, * nuomone pulki”, 
^meluot negaliu ,. teigti nenoriu", ” bereikalingas”, ” gero žodžio ne
turiu”.

Kurie straipsniai ir kuriu autorių rašiniai labiausiai patiko? 
Atsakymai negausūs ir neįvairūs; Konkrečiai nurodė tik keli atsakiusieji; 
Minimi keli kolektyvo nariai ir dr. Vorobjovo, HsSacinsko straipsniai,-’ 
Brazdžionio ir Būtino poezija; Kitiem patiko: " ivairūs apsakymėliai”, 
"viskas”, ” geografiniai, politiniai ir ’ linksnavekaris", ” niekas, išsky
rus autorių, pranašaujanti greita karą”; " vedamieji", ” kuris daugi* u 
ir gražiau uz kitus rašo", " Vorobjovo laiškas... (.redl išbr;) švelnia 
forma;”, " pasaulio Įvykių žinios, jei jos yra BP keliančios nuotaiką”, *~ 
slaptieji liaksmavakario bendradarbiai °, ” apie maisto produktus "j ,BuTU 
ir norinčiu gudriais pasirodyti; " tokiu dar man neparašė, " ” nė vienai! 
” dę|nr tokiu neužtikau"; x

Ar spaudoje negerovių kėlimas yra. reikalingas, pasisakoma- Įvai
riai, Vieni manot " tai nėra nenaudinga, tik reikia tai atlikti su nepap
rastu atsargumu ir korektiškumą”, ” reikia, kol dar laikas", ” tik ne di
džiųjų”, ” būtina, nes kitaip nesupras tie kurio Jas vy kdo", ” taip,tik 
atsargiau su jautriais asmenimis", "ir kaltininkas turi būti tikrąją pavnr 
ūc rašomas?, " būtinas, nes ir ” prakeiktieji” nori gauti žinių apie porus 

tik dideliu ir nedovanotinu". Kiti gi replikuoja:,, visu pirma savo reikia 
iškelti, o paskui tik kitu”, " tas išaiškėja ir be laikraščio”-;-” -tas dis
kredituos kitu tautu akyse", " reikalinga^-\ik nelieskit manąs";

Kokiais klausimais pageidaujama straipsni^ ? Didžiausias ruošiu 
tis proso iš geografijos srities, paskui dailiosios literatūros ir politi
kos ; iCiti nori:'apie-lietuvę; "Apie mūsų ateiti" ” apie tas sritis, del 
kuriu įvairus politiniai ginčai kHa", ,r meno kritikos", * Įvairiais iš 
auklėjimo srities", " iš valstybes, mokslo, religinėm temom, s avįauklos re 
kalu”, ” žeisto kėlimo”; Kirti--gi. tuo „r c Įkalu sau galvos nesuka: ^tūriais 
ras kolektyvas tinkamais”,- ” tai jūsų vnaduotis reikalas-"., “ man visi, ger! 
neš aš ir tokiu nesugebu parašyti"; Atsakoma ir-taię: “ papranašauti,-its’d.i 

■:duo paklotus”, " visiems ... 'Credilšbr;)- atsiprašantį»oĮtiksL”» ■...<? <,/. •
Vienas .llautx±&us iu klaus imą.^olekty v ui buvo 1 inksmavakar Is į 

t-odcl anketoje skirdami dauginusia tuo Teikalu-klaąsimu. ir norėjoje suži
noti skaitytoju pažiūras, I klausima "kaip tamstai patina llnksmavokaris 
buvo atsakymai: " labai,", "pusėtinai", " savaime suprantama”, " nepatirs
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n oi; geras sutvėrimas IV? " nerimtas”; tegul jo rcdšktorius c jų i Vėl-* 
niop", " duok3 Di^v.', jam sveikatos, " koks r diktorius, toks i? links- 
navekeris", w verčia verkti”.; "tai^lobiausiai skaitoma vieta”, ' darniu 
kompanija", " valioj". "aa no dailininkas., todėl ra an ir patinka",’’skau
džiai paliestiesiems (ypač ycli-.^tor 5nnsj daugiau raiškia, r.; pu d Sint 
pamokslu dorovės reikalu", " necsųlišaJjtaBynu mėgėja, tai ir patinka”, 
"tik linksmavakary randu nusiraminimą", "tinkamoj, aukštumoj"; •

kr linksmavakaris reikalingas, taip pat pasakyta įvairiai i 
” taip", " visai nereikalingas", ” reikalingas pakeisti jumoro", "ke.ip 
šuniui penkta koja", ’* aišku”, " taip; ypač tiems, kurie jo bijo", •< 
linksmavakaris jūsų nuosavybe", " b* jokiu kalbų toip ", " jis kaip bu
vo taip ir turi but", ” ir lrt> ■ ■ .

lobai nekuklus klausimas buvo kaip skaitytojas reaguotu, 
jei jis linksmevokry s avė atpažintu? Ar tuo butu nepatenkintas? Oi e 
atsakymai nustebino: "jei to vertas- galina", "prašau, jei pastebėsit 
ka blogo", "nieko prieš neturiu", "prašau, pasistengsiu savo elgesiu 
pakliūti i geresnius puslapius", ° tas priverstu mane perkratyti sąži
ne ir teigiamai paveiktu", "jei tik būsiu Įdomus", “ net bus lobai rialo 
nu", "jo”, " kaip nepykau iki šiol nesupyksiu ir tolinu". Kiti truputi 
rezervuočiau pasisakė: "ne apie mane; bet apie mano ydas", " kaip išei
na", " na, tik pamėginkit I*?, ‘ Ecnorinciū savo rastii įinks.mavakry.'bųvp 
tik keletas. "Pirmiau apie save, o paskui apie kitus", "rašykit ant 
savo skūTos", "stovyklos gyvntoju nelieskite, jų ir taip p-rvai pakri
kę", " geriau pasiimkit lopeta"^

Kas iš linksmavakario skaitytojams patiko, pilno vaizdo nebu
vo galima susidaryti; nes tik keli konkrečiai nurodė': "chirurgas", in- 
torwieu su £iela”, " litanija", "me r g vakarį s", * kiek daugio u pliusu 
■gavo: "soelenktynčs", "komendanto rinkimu programa”, "velykiniai linkė
jimai”, "gramatikos pratimai", Dauguma pexake bendra forma: "mūsų ne
gerovių iškalimas", "švelnia, gražia forma dalykėliai", ” viskas apie 
k? rTlizacija", "specialaus korespondento apr ašymai", "garbėtroškų apra- 
sj. ..i", " rimtu poniučių patraukimas per dantį", "kur sprogdinat garbes 
burbulus”, ” viskas okey", ” is viso niekas", " kad opie mane nieko ne
buvo parašyta";

Kas linksmavokcry nepatiko? r " dažnos rašymas apie ta patį"; 
" mergvakaris”, "reikia duoti karikatūrų”, "aprašymas tų osmanų, kutiė 
nori tik iš kitu juoktis, o jai jie paliesti, tai kovoja nekultūringu 
būdu, tokiu neliesti”, " vengimas kabinti.tu asmenų*kurie to verti", 
"nuolatiniai asmeniškumai”, "kai apie mane parašė",*" st^-vi e t ož mėnuly
je", "nevyks austriški anekdotai", kad nedrįstate parašyti, turbūt bi
jote redakcijos subyrėjimo”, "jumoras suprantamas tik vienom redaktoriui 
"senos skiriu dos". Veik puse skaitytoju*! tą klausimą neatsakė.

Spaudos kolektyvui pageidavimu skyriuje pastabu netrukolSalia 
rimtų nurodymu, pesiulynu, būta nemaža ir asmeninio pobūdžio kam nors 
iš kolektyvu nariu ar kurių nors organizacijų vardu, užmetimu? o keli , 
kurie turėjo kitokiu tikslu, nepagailėjo, ir šiurkštoku frazių. Rėk jų 
daugybės pacituosime tik charakteringosnjasins: "energijos kovoj su kul
tūros ir kūrybos išsigimimu", " daugiau Beletristikos ir vertimu", "esu 
dėkingos už kruopštume ir nuveiktus sunkumus”, "kad būtu linksmavakaris 
padidintas”? ” nekreipt dčmėsio į rėksnius ir pamazgų mėgėjus", "nupieš 
til.»(rcd.isbr.) iškabą, po kuria slepiesi privatus bankelis", "atsimin
ti? kad spoudo dirba lietuvybei, o ne dienos didvyriams", "nebijot savi- 

■ kritikos”*, "radijus paišyti palikti studijai?..", "daugiau dirbti_rcdek- 
ei jai";, "būti nuo nieko nepriklausomiems", padoriau leisti laikraščius", 
"duokit patarimus žmonėms", "mažiau miegot, daugiau aialgot", "apsivaly- 
kit nuo taip vadinamu,geltonsnapiu", "versti redaktorių, arba -paskirti 
ji sų£kl rotatorių, "vyriausiam redaktoriui sulaukti dvynuku”, "eikit 
kast griuvių”, "daugiau nauji- nu iš Lietuvos", "pasigriebti pageli ir 
žengti į Kalvarijos namus",-Jtncrašytl-r^M>^nniju..ii'-epic japonų raidyną”,
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-----  .... M.tnor—žinios

’’valio visi atsakingieji ir'senelis rrofesorius tarpe ju”, « noužimt 
antgalvei puss laikraščio”, wtaupyt brangu popierių ir laika'1, ”1 -t n kr Algi 
kad nakties laiku būtu bent kiek rėmiau,r, ”i Lietuva gr-'itai vežkite'I”;

>■ ' ' III '
I *s v a d o at

.61 gyventojų pasisakymas į mūsų iškeltus klausimus i . •

! Skaitytojų nuomonė: Tėvynėn
. ... 18

M,Žinios
8

Dižinios
2Labai gera ......................

Gera....................................;. . .20 28 1?
Patenkinama ........ 7 .10 15
nepatenkinama, ................ .........5. b 21
nepasįsake ........... 11 9 6

. Spauda patenkintų ir neturinčių Jokiu pageidavimu 29 - 48 %
Spauda pat sukintų, bet turinčiu pasiūlymų ir page!- 

>! * davimų------ įJŽ - 20 %
. Abejingų atsakymų--------- ------------------------------------ --- - - 9 - 15 %

Nerimtų atsakymų - ------ --------- ------ - - ------- ------ ------ --- 11 - 17

Skaitytojų pasisakymas dėl linksmavskario: 
taip ne

Ar linksmavakaris patinka toks, koks yra 59 17
Ar linksmavakaris reikalingas....................................  44 12
Ar sutiktu, Jei apie Ji butu rašoma............  41 15
Susilaikiusių buyo

Iš to seka:
1» Anketas užpildę gyventojai savo atseky mais 

spaudos kolektyvo drrba, pateisino (darbas įvertintas minimum patenkintai) 
llcrimt.i.. ar Įžeidžia atsakymai įrodo spaudos ir švietimo, būtinumą.

2« . Linksma vakar in susidomėjimas didelis ir jis 
save pateisino, t aciaų nežiūrint didelio pageidaujančių nuošimčio (72f7 
kol vyraus dabartine nuotaika kolonijoj, nuo Jo dčJimo susilaikoųę, ka
dangi dčl Jo kolektyve nariams tenka daugiausia nemalonumu pakelti" Het 
ir is nepaliestu, bdt iškeltose ydose save atpažintu asmenų; Ta pačia’ 
proga paaiškiname, kad linksmavakaris, kaip toks, redaktoriaus ne ture j Op 
Redaktorius - tai tik sąvokai Kiekviena linksmavakario numerį redaguoda
vo didesne kolektyvo dalis ir bendradarbiaudavo asmens iš šalies,‘todėl 
ir pyktis ant vieno ar’dvieju nuolat, tu pačiu žmonių nėra teis'nga;

3; Spauda ture J<\ir turės tikslą dirbti ne vienai 
kolonijos grupei, bet vi slems-lietuvybei; Vertindama objektyvios kri
tikos žodi, spauda nekreips dėmesio į užgauliojimus, bet vadovausis to- . 
kiu šūkiu: Juo didesni dvasios durpynai, tuo daugiau kultūros;

* . ’ - Spaudos Darbuotojų Kolektyvas.
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■ NETOLIMOS PRAEITIES BOKUMEHTAI

Slaptoji off SSSR - Vokietijog_ sutartys,

,Kaip buvo pasidalinta Lenkija ir’Pabaltijo valstybes?

Kai I939 k* rugpiudio .23 d. > "pačiose antrojo pasaulinio karo išvakarė
se, Ribbe litro pa s- ir Molotovas Maskvoje staiga pasirašė Vokieti jO°-vSSR 
neptlolimo sutarti, viMSms buvo aišku, kad greta šios oficialios sutar 
tie** jie yra *uda;re is slaptų; re skelbiamu sutarčių. Vėlesnieji Įvykiai 
- Lenkijos pa^id .lirifflao, SSSR užpuolimas Suomi jos; Pabaltijo valstybių 
okupacija, Besarabijos atplėšimas - sis nubmone. visiškai patvirtino. 
Kilus 1941 m. birželio 22 d. Vokietijos"- SSSR karui, viffos"«ios sutar
tys buvo sulaužytos. Tačiau nežiūrint aršiausios propagandos vienos 
prieš kita ir visu abipusiu nuodėmių Išskaičiavime kabo metais, tiek 
^SSR, tiek Vokietija apie šias šLaptosias sutartis visa laika tylėjo. 
Nepatogu ir nemalonei buVo prisimint! "ta “ didžio*- bičiulystės“ laiko
tarpi ir plėšikiškus susitarimus. Tad pępaulis tikrojo tų ScSr - Vokie
tijos slaptųjų sutarčių teksto nežinojo iki pačiu paskutiniu dienu.Tik 
ne per seniai Murnbergo byloje; kur kaltinamGju suole sėdi vienas ju *- 
autorių - von Ribbentropas, jos buvo iškeltos i vienuma. Pilna ju teks 
ta paskelbė Londono lenku dienraštis “Bziennik Pol-ki ir Dziennik Žon 
Inierza“ I946 m. balandžio 1 d»; Kr. 78. Mes čia patiekiame ju verti
ma. Tu slaptųjų SSSR-Vokietijos sutarčių turinys yra toks:

’’Slaptas papildomas protokolas“

Nepuolimo pakto tarp VokeitJos-R3icho ir S°SR pysirsšymo proga"abieju 
saliu i gali o ti nisi, pasikeitė slaptomis asmeniškomis nuomonėmis iškė
lė tarpusavio pasidalinimo abieju saliu interesu aferomis klausima. 
Nuomonių pasikeitimas privedė prie tokio asusitarimo:

1. Teritoriniai-politiniu plotu, priklausančiu Baltijos valstybėms 
(■Suomijai, Estijai; Latvijai ir Lietuvai), pasikeitimo atvejuj 
siaurinė Lietuvos siera au tomą tiškal'sudaroVčkieti jos ir g<?SH - 
intereffu 'sferų siena, kartu abi šalys pripažįsta Lietuvos teises 
i Vilniaus sriti.

2o Teritoririal-polltinio~teritoija, priklausančiu Lenkijai, pertvar
kymo atvejuj Vokietijos*'ir"S'BSR interesu sferų riba bus nustatyta 
maždaug pagal Narėwo-Vislos-$ano linija r Klausimas: ar- abi šalys 
bus suinteresuotos pripažinti reikalą išlaikyti nepriklausomu Len
kija, paliekamas neišspręstas iki tolimesnių politinio įvykiu iš- 
stfutuniojimo."TačtaiI kiekvienu atveju abi vyriausybės oi klausima 
išspręs draugiško susitarimo keliu. -M a— m *— •—

3. ' Bei Europos pietryčiu iš; rusu pu^čs pabrėžiamaš susidomėjimas-
Besarabijai I*- Vokietijos gi pusės patvirtinamas -visiškas nesiin- 
teresavimas šia teritorija.

4. Sis* yjrotokolas bus laikomas visiškai slapto.

• pasirase: Reicho vyriausybės vardu . /
. ■ - J. Ribbentrop

■ ‘ ’ ’ SSSR vyriausybė?? -įgaliotinis , .
,x V.V.MoIotov

Maskva3 1939 m. rugpiuoio 23 d."
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k’rie trio slapto jo protokolo prijuZgcn keliuĮtAanL^EkJ.jč® ir Pabaltijo 
valstybių: žemėlapiu. kuriuose' i^ve^o® i tą!#'sferų ribo®.

Antra sis ®Ia p ta s papildoma s protokolas/

Sl^p^asi® 1939 m. rugpiūolG 23 d. papildomasis protokolas buvo pa Fy ėk In
ta®' sekančiu "t o patie® vafdo slaptu ®u.®i tarimu (slaptas papildomas proto 
k plan?) r kuris buvo pasirašyta® maždaug mėnesiu vėliau - L939-m- rugsėjo 
2q d* t.y. jau po agresijos prie? Įeiki ja.

A./tręsios slapto® sutartie® turiny® yra. tok®/
^Žemiau pasikasa igalidtitiai patvirtina'Vokieti jo® Reicho ir SCSR vy
riausybių susitarimą dėl sekančiu dalykui

"Slaptojo papildomojo protokolo, pasirašyto 1939 rug^iūčib 23 d.., 
pirmasis punktas ' pakeičiamas tuo būdu, kad Lietuvos valstybėj teritorija 
Įeina i Sovietu Sajufigos įtakas? sfera, ttto tarpu is kito® pa®e« -Liubli
no*'vaivadija ir dalis Var®uvo® vaivadijos ieina 1 Vokietijos Reicho Įta
kos- sfera ’(palygink žemėlapi šiandien pasirašyto® ®ienu ir draugiškumo 
sutarties). ’ •

Tuo Momentu, kai Sovietu Sąjungos vyriausybė specialiu žygiu Lie
tuve® teritorijoj turėdama tikslą realizuoti savo interesas, ešanmoji 
Vokietijos5 - Lietuvos? siena bu® .pakeista tuo. budu, kad Lietuve* teritori 
ja? kuri yra i pietus ir i pietų vakaru® nuo linijos, pažymėto® žemėlapy 
je, atiteks- Vokietijai."

Siw protokolas toliau pažymi- kad privalomi ūkiniai susitarimai tarp Vo
kietijos ir Lietuvos nenukentės nuo anksčiau minėtųjų SSSR žygiu.

.Ir antrasis slapta®!® papildomas- protokolą® pasirašyta® taip pat Ribben- 
tropo ir Molotovo,

$bnąę: 'Į-olbauda®.

SUGRĮŽIMAS PAVASARĮ

- Puikiai sugriežė!,"Stasy,'"bravo! Niekuomet netikėjau, 
kad"is kaimo muzikanto išeitu tok®"puiku® klarnetistas,"tiesiog mU®ū dža 
®o šulu Sajaij po užbaigiamojo slowfoxo, linkimai nusiteikęs, ••u®uke 
kapelmeisteri®. “ . . ' , ~ ’

7 ■■ -...Bet oiatdie pagj:?in£i Sta®io"visai nedžiugino. Jo galvo
je skraidė kito® minty®_ JTieko- ji-- ir neatsake i kapelmeisterio pagyri- 
nmu ' \ • . ‘ ~ . 7-. ' • . ■' ■ • j.-

Jau dveji metai,kai Stasy® paliko'"savo tėviškėj Pabodo 
jam tada"žalieji laukai, platieji difvonfli, ramu® kaimo gyveįimae.Pabo
do vaikščioti sebia®"®avaįte®.dienaš pankui arkla ir raginti~beruo®iu£. 
Juk tik šventadieniai® galėdavo pa®ibiukti klarnetu po"pažastim ir pa
sukti i kaimo vakaruškas... Ir to® vakaruškos atrodė tokios neįdomios, vie 
uodo®-. . " " ~

Miestietiški, tango ir .slowfoXai sužavėjo Stasi. Miksfaltuo 
■ tose gatvėse ir didmiesčio tlruksme mate ji® gyvenimo pasitenkinimą - 

tuo pačiu ir laime,
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Xi etava ir pasaulig /

KODĖL MES BEGRĮŽTAME

’ " Londone yra suorganizuota Britą Sąjungą Europiečiams
Išlaisvinti, vadinama British League for European Freedom (London S.W.1, 
Elisabeth St. 66). Jai vadovauja energinga, didele, ruskria ustuju valsty- 
biu"gyneja kunigaikštiene Atholl. Vadu tarpe yra-itakingu vykupu ir kitu 
gar«ešulu"vyru.’SU sajurga"š. m. vakario men. ll“d. "suorganizavo viešas 
diskusijas tema: "Kodėl mes gegrižtame namo". Diskusijas pradejo^kung. 
Atholl pažymėdama, kad'jO tikslas atsakyti kodėl karui pasibaigus, tiek 
daug filijautu dar yra pasilikę D."Britani joj, o dar"daugiau Vokietijoj 
ir Austrijoj; ir nenori grįžti i~savo tėvynė. Diskusijose kalbėjo ukral- 
niStier, jugoslavas-, 15 tvis, e^tas du lenkai ir du lietuviai, kuriu pavar 
des^ dėl zinomti priežasčių, ne nerodomose Čia patiekiamas, vieno lietuvio 
kalbos- turinys, kuris buvo paskelbtas spaudoje:

' . * Gera buvo Lietuvoj pries kara, kalba lietuvis. Ten
klestėjo gerovė. Visi buvo patenkinti. Pra■idėjų" karui bolševikai pare! 
kalaVo bažiu. Reikalavimai buvo patenkinti. Pradžioje ne daug rusu dariue- 
menes p asirode Lietuvoj. Jie buvo priimti palankiai, ne kaipo priešai. 
194-CTm. liepos men. užliejo Lietuva''šimtai tuk«tanciu bolševikinės kariuo* 
menės. Sudaryta prosovietine vyriausybė, kuri pravedė seimo rinkimus vie 
nu.komunistu sąrašu. "Išrinktas komunistu seimas nutarė prijungti Lietu
va prie S^SR. Tas pat vyko tuo pabid metu Latvijoj ir Estijoj. Prasidėjo 4 
areštai, išvežimai ir ūkininku žemes nusavinimas. Ūkininkai apkrauti ne

’e ~ Susikišo ct£syo klarnetą po pažastim ir išdūmė i sosti
ne. Bei sudiev tėveliams nepasukę, ko gero motina savo verksmais butu «u 
trukdžiusi kelia i leisra."

"Stasys-šiandie klarnetą išardė'ir Įdėjo dezutėn. Dre
bančiomis rankomis ištiesė kapelmeisteriui gaidas. įteikdamas ištarė <-un 
kiai, bet su pasiryžimu.

~ - Pereita nakti paskutini karta grojau. Labai gaila, 
bet musu keliai skiriami, pone kapelmeisteri.'

" - Ka* 7 Kodėl ?, c t "i prašau, pore"Sta«yf bet, turbūt,
as blogai"supratau? - -usukS kapelmSieteris. Jo balse nėbtftu niekas he 
fnaziSusios alkoholio žymele* suradęs. Jo veidą užtemdė '-u strapinimo s§_ 
sells. ~ Tai negali būti, as nesutinku, tam nėra ne mažiausios priežas
ties-. " \

“ " -As tik vykdau gydytojo paliepima, - abejingai sumur
mėjo stasye. . “

S tašiau^ atsakymo tonas kapelmeisteriui užčiaupė’ bur
na. Tik dabar pažvelgė jis Stasiui ar"oiSu i veidą. Bespalvis veidas, 
id ube "kaulėti žandai ir atbukęs žvilgsnis rode, kad su jo sveikata buvo 
kažkas netvarkoj. ■ "

' ~ -Argi ta pati StaM matau dabar, kuri"pries dvejis
metus priėmiau tarnybon? Argi ola tas puts kaimo žaliukas, kuris tada“ 
sveiku gyvenimu ir jaunatve spindėjo, ąžuolu,"ne vyru atrodė. Be t, tiesa," 
juk ir ažuoĮas, blogon zemen pasodintas; nuvysta - mintijo kapelmeisteris 

. • - "SUnku man sū tavim skirtis, bet tiesa"tavo puseje.
Atsisveik±iiimas"buvo trumpus, bet karštas. “
Stanys pasiėmė savo Baiktus ir nužingsniavo i autobusu 

stoti. Sunkios mintys ir daugybe klausimu ji lydėjo.

+ +
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pakeliamom!# pyliavomis. , kas .pyliavų'neistenge atiduoti,'kaipo rabotaznin 
kai buvo išvežami i Sibirą. Pr godoki e biu - sovietu karui, lietuviai
aukure partizanu būrius, puolė gaidelius ir sU"isiekimo Itnijūs.'kai rau
donoji armija vėl grizo'i Lietąja, pradėjo gaudyti'Iietuvškuosius parti
zanu# ir daugelis? ju ieškojo išsigelbėjimo vakaruose".

'Sąjungos valdybos narys *ravo kalboje reiske'pa’itenkinima, 
kad Anglu Vyriausybe tremtiniu klapsima iskffle JTO forume.'Ištisus penke*j 
riu# meteis, kad'kara laimėjus; #lepeme tiesa nuo vienosios opini jo^.Be t 
pastovios taiko# negalima grieti melu. Nežinojome tr'ne nore j ome žinoti 

tiesos, kaip “Vokietijos moterys nenorėjo žinoti tiesos apie Vokietijos ko.a 
oentraoijos stovyklas, ' ' . ' - ~

Kalba baigės Jis paskaitė* vi'-u priimta >'-ta rezoliucija:
" Susirinkimą«,jibklauses Lenki jo??*; Jugoslavijos ir Pa

balti jo'valstybiu piIieoi u “pranešimu apie gyvenimo sąlygą" jū gimtiniuose 
kraštuose; visu grrežtumu smerkia prievartine*’ nepairi jacij-o*' visus užkimo 
jimus. Susirinkimą^ reiškia pasitenkinimo anglu vyriausybės pastangomis 
iškelti tremtiniu klausima JTO, f orime ir reiškia delegatu di oži urnaiprie
šaky su E7 Eoo^evelt, padėka Uzneparemtma preivartin.es tapatrtjaoijo’.Su
sirinkimas tiki, kad tas JTO' spr S nd ima s bus Įgyvendintas, ji suderins su 
teisingumu ir žmoniškumo teisėmis". ~ •

“• ** *“ Ta pati sąjungą S. m. vasario mėti. išsluHtinejo JTO dele
gatams spausdinta memorandumą apie Rytu ir Vidurio Europos dabartine būk
le Suomijoj, Pabaltijo valstybėse, Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Austrijoj*; - 
Vengrijoj, Rumunijoj, Bulgarijoj ir Albanijoj. Memorandume tarp kitko sa
koma,'kad Rytu iv Vidurines Europon problemos yra Eurbpo« atsietai svar
besnė s uz Vokieti jos'problema.Dabar tiniu metu esančio*5 pamiršto", Viso# 
RboseveltcD paskelbto’ laisvės - žodžio, tikėjimo, laisve nuo baimes ir 

skurdo. Memorar.ffuma?-? baigiamas: "Turėdami prieš aki* šiandienykšte Rytu 
ir Vakaru Europos būkle, kuri yra tokia priešingybe tam, uz ka buvo kovo-

' Sucypė autobuso stabdžiai tr Stasys iisokib i<-butobush . Jis 
papuolė tiesiai i dulkiu verpetą, kuris paskui ’ _ autobusu sukosi ir 
ant drėgnu arimu išsisklaidydavo. '

Sta*»y» IkvOpe netyčia dali krūtinėn. Ir dulkes nebuvo pa
našios i miesto dulkes,'Jos“turejo lauku skoni.

įėjo jis pėsčiųjų taka ir pamažu ženge namu linkui. ' '
“ ' Vieškeliu pradundėjo bėriu poros traukiami ratai*; Apysenis 

ūkininkas’ suko botagu arkliams apie galvas. UzpOkalinej "edyitej l&ikmoai 
si;ekuoiavb, vėjo nugairintais veidais dvi jauno’ ūkininkaites.

' Abi$m~vie*kelio purėmis datgun stiebėsi liekni eglių lie
menys. Ju viršūnėmis suposi lengvas vejelių.

' Staiga Stanio krūtinėn isiskverb’e keistas kVapa«. Visu kb
nu Nuslinko kažkas panašaus i šiurpuli-, bet tai buvo malonus, jaudinantis 
jausmas.'Ir pajuto ji« savyje užgimstanbia gyvybe. Ta pati gyvybe vėl su 
grizo pas- $tasi atgal.v ‘ .

' DapGr'ženge jis pagreitintai" žingsniais. Gyvenimas jau 
nebeatrodo tok" baisus. . ' ' '

'Nei nepajuto, kai prie’ jo aki" išdygo du gluosniai ir 
tarp ju keliukas, khris vede i jo tėviškė V ' ' ’

- Juk dar 10 minusiu ir as busiu namuose,- pagalvojo. 
Baimes, kartu ir netikrumo jausmas užvaldo Staibi. ' .
• . , ’ - Argi aš galiu .taip tiesiog ir eiti nafllo? kai Įlipsiu i
kalneli, tai'ir namiškiai pamatys mare... ir mama išbėgs pasitikti! Ka 
as tada darysiu?,.. .' '

' “ Juk as palikau nEmubse'senU" tėvus iv išbėgau-laimes ir
linksmybių ieškoti. Tik, kai miestus iščiulpė mane, kai kraujais spiaudytl
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|a“dvejuose‘pasaulinipo«& karuose, me® kreipiame® i Jungtiniu Tautu ht®rov. 
tfu®. forą šydam!“ daryti visa, ka® įmanoma, kad būta užt.ikrirtbo“®alygo>y; ku- 
ilcale, chartos žodžiai® tariant " gąj-to būti išlaikyta* tei«irgūuja-« ix- 
ge:cbi_iaasy Įsipareigojimu ir kitu tarptautines tsi®e® nuostatu3. Ten nurodo 
nja, kad Pabaltijo® valstybių būkle yra k&'likiausie, ne- nuo penktadalio 
ligi trečdalio ju gyvlntoju yra išžudyta arba deportuota.

Sajungč tari tikslą mum® labai malo.hu ir brangu vadovSUjan 
fit? Atlantic Charter » :• c statuti tikrąją iai®ve“ir *uverexiumu tu maW*ain
iu Europos valstybių 7 k Orios bavo ne priklausomos“7-957 m.” S’ajunga, siekda
ma tikslo, rengiu diskusijas, saukia “susirinkimu®, siunčia memorandumu® ir 
leidžia leidiniu®. Iki «io meto yra ®ileidu®5. apie 20 Įvairiu leidiniu:..

I . • W TOIAC-SIBES SAUJAS 'BATIKRI’IIMAS JSKEiaiN TIESIS

I ...Keldintu lietuviu reikalu, AIT iteike memorandumu JAV ~
užsieniu reikalu ministenijai- Pastaroji atsakydama X. m- kovo men- 1 d- ra® 
te nurodo, kad pabaltiebiaij O' ju -parjte lietuviai, neprivalo grįžti i tė
vynė, jei “laisva. yall,a reaps!spreĖdžia tat padaryti„ Minėtu piliečiu nelie 
eta Jaltos nutarimai, kuriuose Siekiai aptartos j kategorijos - Webrmachto 
ikarlai, raudonarmiečiai ir“prie®o berdradarbial. ■

- Jaltoj susitarta ir del civiliu piliečiu ir ju pilietybės 
s-.voks-- “Tas labiausia jiem® parupo aprėžti savo ir ”covietr“wavokas, nes •» 
pirmiausia“turi būti tarpusavyje pasikeista raitais kariai® <> Sovietu pilie- 
b lai s-yra skaitomi tie, 'kurie “1959 a- rug-ejo 1 d,, turėjo to krašto pilie
tybe- I® čia seka, kad visi iškeldinti pbaltįečiai gali būti ramu® dėl px<la 
vertinio r e pa t“*’-avimo- 

pradėjau, grizZu vėl 1“ namu® “a t gar! lie *piemuo būdamas ramus apleidau- Aš “ 
S'unuv paiaiduMs?! Juoksis visi kaimynais ” nepasisek e Narvydu Stasiui mies

S’tavys- paspyrė pa®i?.u apdziuvu®iu® grumstus koja ir pasu
ko i šėlimais e-anti šilelis

To batais traukėjo pereitu metu lapai.“rpo“juos stiebėsi 
žali č'aigSlia^^ Kuf re kur mirguliavo žibutes, būreliai® -usispietusios, 
saule s puser lenke si baltieji ožkabarzdžiai.-

Kojos pradėjo biUtt® ir panoro poilsio- amete jis ant 
žemes k’Larnęto dežele ir art jo® susirangė. I plaučius giliai Įkvėpė gaivi 
ramti šilelio orą. “ “ “ “

1 - Atgal i miešta jau nebegrl®iuo Tiesa, kapelmeisteris
priimti mielai- bet sveikatą,-“ As žuves’zmogu« tada ... į-e, riekuomt 
atgal A miešta J Pakankamai suede.‘■ji s <70 dva-ia ir kuls i-

■ Z “ “ Netoliese tankumyne uzburkavo karveli®, čia pat poliai
medžiu yinšūES® kr ark® e Jo“ verto burbai, mazuju paukščiu garsu Stasy® jau. 
nebegale jo išskirti-. Visa® miške® skambėjo nenutrūkstama choro'daina.

' J “ “Stasys užuodė eglių sakiį kvapa. S'i® kvapas jam b«vQ-xtok® 
artimu® iv' skanu®. 7 \ '

*-•: - _ Taip,ir a® pavadai L vet* -dAVau eglių kamienu® an7 ®olo.
ju ,«akK- ‘'Vapa® eTZiLdavo“maro“::o®i?‘®hkai® išsitepdavau ®avo rankas. Bet. 
kodėl šiandien ta® kvapas tok® malonus j “ . 1

Mariau, kad meksfalio gatvėse'ir lygiuose šaligatviuose 
ra®ia laime, šiandie “matau, kai grumšvc.otu ir šlapiu keliu eidama® tik ba
tu® sutepšiū, bet re siela. -'Miško giesmininku, “kad tr td patiė® kraiiianci 
yafno baisa®, dhug“mt-.loziah veikia au®iše jak p'khiy ts®itepe® mi®ko kirti 
kas daug maloifwzi® uz“miesto ponaiti, khri®“ąnt save® ka“-čien“pu.®kilogxa- 
mi ’’briliantino3 ir puslitri odekolobo išlaisto. Vėjo ir sbules nhgairįnta 
kaimo mergina -šimtą“ kartu Įdomesne uz^uernolm, Ir“ lak uotais’ ragai®; bei da 
žytomi® lupom!« miesto dama- 0, i miestą beg Jame.o hi_tso.-c gal.vo.jAtu
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Tame rašte nesvyruojant nurodoma, kad nepairi jautai, l?39-41m. 
laikotarpyje apleidę Pabaltijį, laikomi Reicho piliečiais ir tokiais da
bar bu« skaitomi. “ :

Užsieniu reikalu ministerija nieko Iieatoako dėl klaipedieoiu ir 
šauliu apibudinimo, nors ALT memorandume ta sąvoką aptarė.

/ALT memorandume nurodė, kad Ratiliu sąjungą'Įkurdinta l^l^i m»ko- 
vos metu“ prie s bermontininkus ir von des Goltz karinius dalinius., Nepri
klausomos Lietuvos laikais toji organizsoija buvo nepartinė, rebolįtiae 
ir nstikyblnbo Karinis mokymas buvo tiesioginėje kramto Apsaugos miniote 
rijos- žinioje. Tos organized jo? kultūrinė veikla parėjo grynai paklos 
organizacijos, kuri tvarkėsi dėmokrd'tiskai.

• . Tautu Sąjungoj? me traškiuose Šauliu Sąjungą pažymėta - ginkluo
tu pajėgu ir karinio parengimo organizacija. Ji atitinka amerikiečiu Na
tional Guard daliniamė. “ .

Bolševikai, krėsta ' u žeme tuojau panaikino LŠS. vėliau, NKVD- .1 n- 
tftrukcijoese norodė, kad to? organizacijos nariai, ypab vadovaujanti tu
ri būti-išvežami~ <>. .

Vokiebiai ta organized ja persekiojoy todėl jai negalima pri
mesti Įvairiu nusikaltimu, kuriuos padarė patys vokiečiai ar ju pajungti 
agentai o . • '

TELE® AMA ISKREBINTU REIKALU
<w - k-* *-■*

Iš- JAV mums“atsiunta telegrama, kuri skamba: "UNRRA konferen
cija baigta tremtiniams palankioje dvasioje. -^keldintu gražinimas 1 na
mu?- ir dabar dar nepamirštas. Varu‘'riekaS*'nebus gražinamas. Išlaikymas 
bus- duodamas iki resettlement klausimo išsprendimo’’. .

IŠKELDINTU LIETUVIU PUOLIMAS SPAUDOJE

Praėjusiu metu pabaigoje Ir šiais metais, spaudoje Užpuldinėti 
iškeldinti pabaltieoial. Sis spaudo^-antpuoli s turi dvi šaknis: • Trunk- 
flirt a. “M.” kaikuriu pareiguntl pareiškimai’’ ir Washington© ar DANA - 

spaudos- agentunu informacijos.
Supra; tama, kad kaikurle iškeldintu“pabaltieciu nedraugai taip 

§i prisidėjo prie šio spaudos antpuolio, kuris dabar jau palyginamai ap- 
yimv's-., • “ “

' Amerikos Lietuviu Informacijos Centra--- nurodo sppudo--- antpuo
lio eiga:

”Pirmoji kregžde buvo N.Y* POST pranešimas, ir N.Y. Times ko-

Skaudžiai suklydau.“Bet šiandie as. žinau, ka darysiu,- jau žodžiais pll 
t£ip pasltiKėjiiEo sušuko, Stanys." ; '

■' - ' ■ _ aš,“dar nežuve?!.' ■ •■‘•..gf •_.. • . ..
“ -Stasys pakilo nuo žemes,; pabruko pc. pažastim klarnetą. ,ir‘; žen 

gė tėviškės lirk. “ .. **• -, ' “ “ : ~ M
~ , Vakarop slenkanti saule jąm pa kajmis bbnė. spindu.lia pluoš-.

- o 0 o - -
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■ . " "

resp. Drew Middleton strai*5siis. Abieju turinys ^eikjta s pats ir rėmėsi 
”autoritetingais šaltiniais.'Abu kalbėjo apie faMitlSką orgaiJ.zaei ją 

•”Saulify" , kuria "vokiečiai sukūre.pabalti jo kraštams nukariauti". Jid
da mind jo pabaltiečių policiją, "'kuri tremtiniu stovyklose neva organizuo
ta "Gestapo” pavyzdžiu. Netrukus, šmeižtu vaju perėmė "PM" ir-panašūs 
laikraščiai. Nčrs kompe te tingu karo ištaigą tyrinė jisteš dar’nebuvo Ir 
pradėtas, bet~šmeižtai jau citavo pabaltieciu, "rasistu” pasiskirsty

mą nuošimčiais. - “ ./ ~ '
" Netrukus-, JAV kariški pareigūnai pradėjo lankytis pabaltiec 

biu stovyklas. Kai kur visi vyrai, nuo 15 ligi 75 mėtų amžiaus, buvo Įsu 
ke išrikiuoti ir. pusiau nurėdyti, apžiūrėti po pažastimis ieskant“”gs« 
ženklų”. Spaliu 18 d. Wunsiedely, 22 l-ętuviai buvo išvaryti iš stovyk
los, kaip tariamieji ’’vokiečiai1*' -“dalimi kilę is K>alipėdo« Krašto ar 
1944 metais tarnavę, lietuviškuose savisaugos daliniuose. Spaliu JO d. 
Bichstaedte, po sovietiniu repatriacijos ęęreigūnu atsilankymo, suimta4' 
JO lietuviu - po trijų dienu, be "tardymo, vėl paleisti. Tūo metu paleis
ti suimtieji estai ir_ latviai, išskyrus 8 latvius, ’kuriuos kažkur išve
žė. ’ " -
7 “ ■ S JCv-m n. 6 d. ” Associated Press” paskelbė prana-*
syšte : "diplomatiniu sluoksniu Washing t o ne ” informacijomis pasirė
mus, JAV ir Angliji šiais metais pripažins Pabaltijo valstabiu ikorporavi 
ma Rusijon. Sla žinia rytdiena idėjo "The Stars and Strips", - Žiet be“ 
skirsnio,kurie AP korespondencijoje buvo palankūs Pabaltijo valstybėms. 
Tame pa t "S’.a.S." numeryje padėta AP žiiia is FrankfUfto": ”JAV lokelizuo 
ja nacius - pabaltiecius DP stovyklose". Kita diena ši įmėžta pakffrtojb < 
DANA agentūra, kuri patarnauja vokiečiu kalba leidžiamiems laikraščiams 
Vokietijoje. ~

• DANA “tvirtina, kad žinios imtų® is "oficialaus Amerikos 
Karinės vyriausybės komunikato”, kuris primeta, kad " didžiuma Pabaltijo 
krantu atbegeliu, pz:tekusiu“Vokietijon save noru, iki šios dienos dar 
neatsikratė racionai socialistibiu simpatijų". Tie patys pabultiecisi pa
bėgėliai yra atsakingi už didesne dali nu"iKeltimu ank<ciatr primestu“ki- 
tu tautybių deportuotiems". pasakoje^ girdi, "ateityje ju stovyklos sau
gojamos ginkluotu sargybų, kad niekas įe leidimo negalėtu iš ju isėeiti". 
, “ “ S’ie nepamatuoti kaltinimai, neva paremti JAV"karo būstiniu
žiniomis ir skleidžiami vyriausybės kontroliuojamos spaudos agentūros 
DANA, sukėlė suprantamu pasipiktinimą, baimą ir netikrumą tremtiniu, tar
pe, o rūpesti amerikiečiu - giminiu tarpe, Vienas tremtiny s“raš‘e: "Šie 
kiaurus kaltinimai buvo paskleisti voš keletą! dienu praėjus nuo mūsų “ 
stovyklos tikrinimo^ per kuri mes prisiklausėme gražiu žodžiu, apis’ mūsų 
pavyzdingą elgesį, švietimo ir kultūrinės veiklos aukšta“lygi". Aišku,“ 
kad tu “'melžtu bent'dalis turėjo praeiti pro'oficialu koštuvai kas nbrr 
kur“nors tuos- pranešimus turėjo užgirsti, nes okupuotai Vokieti j.-,ai škir 
ta spauda yra kontroliuojama. "North America n“New pa per Alliance kbresp. 
L1S.BJ Shapiro vasario 4d. dedamas“pranešimap iš Wiesbaden. Koresponden 

tas rašė: "Savo išauklėjimu ir elgesiu, veik 100 pabaltieėiai yra prie“ 
šingi sovietams* Juo ilgiau jie yra “iš trėmime, tuo labiatt prišingi* rusams 
Kaikurie yra stačiai" nė pagydomai nusitaikė prieš sovietus, o jiems namon 
grižus, jie be abejonės nudarys(nramū elementą. Ju didžiuma“yra'valstie 
biėi, kurie iš prigimties yra le politikai ir tapo naciu ir savo draugu 
propagandos aukomis. Tinkamu perauklėjimo programa sudarius, jie gali 
tini į^^^ti ^shartinės beviltiškos klasifikacijos " vargu repatrijuo 

' 1 Niekas nėgiiibyja jiem» teikės tikėti tautine nepriklausomy 
be, bet ju nayvifk# nuovoka, būk visi rusai yra nepataisomi žmogžudžiai, 
reikalinga pataisos."
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. " Spaudai ieisiūbavu®, prie* pabaltiečiu*, ALT išdarė reikiamus
žygiu*, JAV atitinkamuose žinyboje. Tuo klausimu A.L.I.CČ dir. "R/Jurge- ■ 
ta kreipė *i memorandumu i JAV užsieniu reikalu ministerija. Pastaro ji, 
š.m. kovo mėn-"l d. at*akė dėkodama už suteikta* informacija* Raute nu- 
rodoma/ kad užsieniu reikalu "minister! ja neg; 1! imti* atsakomybės už 
straipsniu*, kurio kilę ne i* jo* kontroliuojamu šaltiniu ar be .prank- 
furt am 11.:, karinės vadovybės žinio*L • \ ,

“ Reikia apgailestauti, kad tokiu žinių, "kilusiu 11 i* nėkontrp'i 
liuojamu šaltiniu" dar ir dabar patenka ypab vokiškoje ir austriškoje 
spaudoje, kuri turi tam tikru tikslu.

IŠKELDINTIEJI LIETUVIAI DANIJOJE

Danijoje yra 2000 lietuviu, jų tarpe 7OQ klaipėd£eoiu7 Jie 
aPSyvendinti 6 stovyklose. Lietuviu didžiuma sutelkta Nymindegab stovyk 
Šiose. 'Siaurės juros? pakrantėje. Ten gyvena 1800 "lietuviu. Stovyklų pa
talpos nepergeriausios - sporto salio", kareivinės. Penktadali pabėgėliu 
sudaro mokyklinis jaunimas"; Mymendegab stovykloje veikia -pradžios mokyk 
la. Kultūrinė veikla intensyvi. Akademikai suuitelke Vedbacko stovyklo- * 
je. Ten leidžiama biuletenis » Lietuviu Žinios,;. Lietuviai neturi dvasi* 
kiž. " ’ "

Lietuviu apranga bloga. Amerikos lietuviai prisiuntė, 500 
rūbu, bet jie pateko Švedijcrjj.o BALFt per Danijos RaudonCji Kryžių pri
siuntė 9000 doleriu,"kuriuo* dantį ištaigos"»vadovaudama*i* neutralumu” 
reiBmokėjo lietuviams. Lietuviu santykiai *u vietinei* gyventojai* yra 
nuoširdūs^ "

Lietuviu reikalu* tvarkė lietuviu komitetą* Danijoje. Lie*uv’ 
tuviu -Danu šaipo* komitetą* ir Pabaltijo komitetas. pirma*i* yra lie- 
tuviu demokratiniu būdu’*udarytaz~artra--i* ■ •aorganizuota* vadovaujanti* 
Amerikos Bendrojo Šalpos I'oi.do instrukoijom!*, trety*!* atstovauja pa- 
baltiebiam*. " " " " " '

Nėper*entai’Danijo* Raudona*,!* Kryžių* pabaltiečiu komite
tu pirmininkam* pareiškė: "Danijos vyriausybė*.pageidavimu,"Danijo*" 
Raudona*!* Kryžių* paleidžia pabaltiečiu tautiniu* komitetu* ir ju sūdai“- 
ryta Pabaltijo komitetą."" " "

Latvi u "tarpusavi* ne*ugyvenima*, ” Lietuviu. Žinių" info»ma-' 
Gijomis, galėjo prisidėti prie uždarymo minėtu komitetų.

ATGARSIAI ŠVEICARIJOS SPAUDOJE

Anksčiau nurodyta, kad Šveicarijos spauda nepamiršta Pabalk*' 
tijo tatltu."Ne vien "Die Tat", "Berner Tageblatt" , ber ir eilė kitų_ laik
raščiu svarsto Lietuvos ir lietuvi*!u* reikalu*. Štai'keli nauji atgar
siai Šveicariškoje spaudoje: " " ' %

Eribourgo dienrašti* "La Liberte" vedamajame "Užmirktieji 
■pabattiectai" rašo: ,"Karta a;;t B&ltijos kranto buvo trys mažo* neprikišu 
somos valstybe*?: Lietuva^ Latvija ir Estija. Tai buvo viena karta..." 
Atpasakota Lietuvos rusifikacija ru*ų oarų ir dabarinių okupantu. Pla 
tokai paminėta lietuvių'tauto* r.aikiniao tragedija". "Kaip gi kalba At
lanto charta pagrindiniuoše nuostatuose? Ar tautos neturi teioiu savai
mingai tvarkytis?" -baigia laikraštis. - - •

" < " Ta* pats laikra*tis, leidžiama* kataliku, kiek anksčiau, 
dėstė sarvšvje *u iškilmingo* kardinolu kon*Sstorijo* atidarymu - "Ame-
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nu tautos ntsotvo atsiradimas Švenčiausioje Taryboje visus labui’nns-, 
tebiio. Juk lietuviai, kuriu yra virš 2 mil. ir dar 800 TOGO Amerikoje* 
iki 'd oi .neturi jokio kar’dinolo.” “

Šveicaru savaitraštis ^Europe?; kovo mėn. Nr* 3 rašo:8 SSSR 
1939 metais užpuolusi Suomija, pasielgė kaip.ir carų Uiayija. Tokia'ne- 
teisybe ji padare Lietuvai, Latvijai ir Estijai prievarta' prijujidamaf 
$eSR nebando tu“i.eteisybiu atitaisyti, “bet~duro vėl “k i tas» persekioja 
pavergtas, tautas* Tuo keliu ji nelaimės pasauli "o ’pasitikėjimo, SSSR “ko 
vodflma 'del Indonezijos laisvės pamiršta Lietuvos Latvijos ir* Estijos ’ 
Laisve.” . ■ , -

SaEU~kovo mėn. 18 d. Šveicarija vėl užmezgė santykius • 
wu Sovietais. Jie sutikti Šveicarijos «u dirbtina šypaena ir nenuošir
džiu mandagumu. visa tai gali palaidoti ta nuoširdumą, kuri anksčiau - 
radome šveicaru spaudoje. - i

JTO UŽDAVINYS J

8 New York World Telegram11 vedamajame rašo^' Teisėtume v 
vardu yra būtina, kad JTO padarytu išsamu tyrinėjime Sovietu veiksmu, 
ju okupuotose Pabaltijo valstybėje: Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.*

LIETUVOS ’SOGIALDEMCKRaTAMS 50 METO

S- M.“gegužes 1 d. Lietuvos socialdemokratnipartija, ku
rios vadovybė yra išeivijoje, 'šventė 50 dėtu jubilieju.

Įš ifiūsu koloiAjo-s gyvenimo.

K. Vokietaitis - BALFo igalioti- 
ris Austrijoje.

Salzburge lankęsis Bendroj 
jo Amerikos Lietuviu Fondo pirmi 
ninkas kun. dri J. Končius BALlb 
Įgaliotiniu visai Austrijai pa
kvietė dipl. inž. Kęst.. Vokietai
tį. ' -

.Lietuviu koncertas birželio 28d.

Numatytasis birželio“8“d. 
koncertas- del“UNRRA metinės- šven
tės- nukeliamas ne į birželio 22d.. 
kaip buvo skelbtoj bet i “birželio 
28 d. (sv.Petro išvakarėse)

L.Raud-Kryžiaus susirinkimas.

Gegužės 30 d. Glasenbache buvo 
L.Raudonojo Kryžiaus Salzburgc sky
riaus nariu susirinkimas. “Susirinki 
me dalyvavo i ė 8.0v skyriau s :,ariu’ a- 
pįe 60 atmenu. Susirinkimą atidarė 
pirmininkavo ir padare“pranešima L. 
Baltuška. Po to buvo išrinkta sky
riaus vaidyba ir revizijos komisija 
Renkant slaptu balsavimu buvo ‘išrink 
ta 5 nariu valdybaJkuri vėliau pasius 
kirste pareigomis sekančiaiip.Baltus 
ka-pirm.^.Vokietaitis ir gydoV^GO- 
tau skas “-‘Vicepirmininkai, gyd. V.Pus- 
korius-sekr. ir ffoc.A.Sillaknis-ižd. 
Į revizijos komisija išrinkti B.Jan“ 
kauskas) J. Senkus ir V. Rickevičius,

Romanenko koncertas.
Birželio 4 d. GlasenbachO estų kolonija surengė J.Romaaenko trecia i»“ 
eilės- smuko koncertą. GTila.kad mbyu publika,kbrinoriai lanko visokius 

pravužiuojarciusbalaggrūs neatkreipė dėmesio i šio didelio menininko 
koncertą ir nedaug tesusirinko.
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UNRRAos ŠVENTES PROGA

stovyklos Direktorius atsiuntę, mūsų kolonijai tokio tarinio sveikinimų 
kurio vertima bia 'dedame i

UNXRA 191 dalinys 1
Glasenbach,stovykla Iš?. 12

Austrija

‘šiandien”sueina lygiai vienefi metai nuo tos dienos, ka
da'" prade joma gyventi t>ioje stovykloje. Mes gerai žinome/, kad gyveui- 
ma?r bĮa jums nepanašus i ta, kuri“gyvenote“tevynė jff» Nusidėjus aplin
kybėms verčiami turėjote palikti'savo namus ir prisitaikyti prie nau- 
jų,neįprastų sąlygų. “ * * . •

UMBRA su džiaugsmu . prtpažista jū®u sugebėjimą“ prisitaikyti. 
Su labai nedideliais medžiaginiais ištekliais,' kuriuos mes galėjome 
jums'"duoti, jūs -savo • gabumai s~ir sumanumu savo menka pastoge padarėte 
panašia į Jaukius“namus. 191-sis daliny® taip pat didžiuojasi tuo fak
tu; kad jūs ir mes ®udarme. seniausia, nepertraukiama bendradarbiavimu 
Austrijoje. ' " ' “

•••/ 7 • “ Niro tos dienos, kai prieš nieUeriUs metus mūsų 7 vyrAi pel
enė šios Jjy stovyklos vadovavima,.daug kas pasikeitė. Tada čia buvo 
7000 žmonių;.Kasdien pereidavo apie 2000. Šiandien gi čia gyvename 

'ramu ir normalų gyvenimą. “ “ “ “ v “
• UNRRAos 191 dalinys- Velkina visus tuos ne laimingi o siųs,*“ 

. kurie ^iuo metu“negali grįžti namo, ir linki, kad ateinančiais metais 
jie pastoviai Įsikurtų ir'vėl galėtu gyventi tikrąjį gyvenimą.

Pasikepė; Phillip Gulti on
• Birektorlus

• X

Ta pačia proga mū®u komitetas Direktoriui Įteikė adresų, kurio verti
ma irgi duodame: ' • *

Pone Uf,rektoriau,

Glaseiibarctio lietuvių kolonija, kuri dėl karo aplinkyT 
bin rėteko“namų ir prieš savo norą•a'tsidūre toli nuo tėvynė®, UNRRĄ 
rūpestingo® globos dėka rado jaukia pastogė ir galt kurti Įmanomą gy
venimą. Tik“UJRRA direkcijai sudarius visa® galimas sąlygas lietuviai 
gale jo “išvystyti kultūrini gyvenimą ir steigti bei užlaikyti mbkvkląs 
ir kursus, rengti mero parodas ir koncertus, leisti laikrašbiūs ir kt.

Glasenbacho stovyklos, kurio je% gyvena didesnė dalis 
galzburgo apygardos lietuvių, vieneriu metu perėmimo proga Lietuvių 
K-omitetas“nuOsirdžiai dėkoja Tamstai, 1‘one 'Direktoriau ir artimiUu- 
siems Tamstos- bendradarbiams už nuoširdų mūsų tautiečių reikalų su
pratimą, visokeriopa/moraline^ ir materia'iiną "parama ir“globą. Teiki
tės priimti Jum® asmeniniai mūsų gražiausius linkėjimus.

Salzburgo Lietuvių Komitetas.
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Xb Biedo kolonijos gyveid.no .,.. y
GIASERBL.GHO 'LA-ZIEUiCU lARODk

• X v . , • X

Sporto šventes proga i Reidą buvo atvažiavusi GlašenbaA 
cho dailės studija su darbeliu paroda; Parodoje buvo išstatyta senoji 
tautodailė į; kuria, sudarė raštuotos j*riq juostės, juostos j lovatieses, 
staltiesės, kojinės, piratines ir kt; senosios musu tautodailės pavyz
džiai,- dabartine pritaikomoji dailė, pagaminta Glascnbacho stovyklos 
gyventoju ir dailės literatūra lietuviu kalba, '

Paroda atidarė linzo apygardos komiteto^f^mininkas rę 
pror; Vi Marijosiuso Po to kalbėjo tttRRA. atstovas Wankangi Savo kalboA 
je jis išreiškė susižavėjimą Glascnbacho kolonijos .atsiektais laimėji
mais ir apgailestavo j kad jų kolonija*dejaj negali tp padaryti, *

Paroda šukele dideli susidomėjimą tiek stovyklos gyven 
toju, tiek Reido asnįru tarpe Stovyklos DIIRPA direktorius, susizavejes 
ąe rodos darbaisV®Tamošaičiui su studija persikelti i'Reidą ^kur 
žadėjo 100 žmonių suteikti geras gyvenimo ir darbo sąlygas;

SPORTO SVERTE WLE

Birželio 1 ir 2 diena Riedi pabalticciu stovykla su
rengė sporto švente, kurioje be vietos sporvo pajėgu dalyvavo sporti
ninkai is glascnbacho ir Insbrucko! v

Sporto šventė prasidėjo birželio 1 di stalo tenistt 
individualinėmis rungtynėmis; kurtas atidarė ir atodaromaji žaidimu 
pažaidė vicMnės UNRRA atstovai, stalo teniso pirmenybėse dalyvavo 
apie 10 žaidėju viena minuso sis jena.

Pirmąja vieta išsikovojo Armenos (Insbruck), antrąja 
gavo Petravičius (Ricd),

Tuo pat laiku kivoje salėje vyko šachmatu rungtyhc s 
tarp Glascnbacho ir Rieda komandų, $ia Glascnbachas pasirodo silpnas 
ir pralaimėjo 3,5 ; 1,5;

Antroji diena buvo ūkanota ir kiekviena mįnutą grasė 
prapliupti lietumi* 14 valė prasidėjo krepšinio rungtynės. Žaidė Glascn 
bacho ir Insbrucko komandos; Jau žaidimo pradžia rodė, kad susidūrė 
dvi pajėgios ir beveik lygios komandos. Tvirtas ir atsargus kamuokio 
laikymas ir labai tikslūs metimai pirmame kėliny nedavė dideliu rezul
tatu ir pasibaigė 7:5 Insbrucko naudai; Antrajame kėliny Glascnbacho ... 
vyrai atsigriebė, išlygino ir dar užkrovė 20 : 15; Gražus žaidimas pa
rode Glascnbaohieciu nersvorac . . •

Šiomis rungtynėmis buvo issprjstas pirmenybių lai
mėtojas, nes Riedo komanda, kuria prieš keletą savaičių Glascnbachas 
buvo iveikes 50 : 16, neatrodė dideliu priešu nei vienai, nei kitai ko 
maudai; .. ••

Sekančiųjų susitikinu rezultatai: Glascnbachas lai
mėjo pries Reida 36: 1$(21 : ?) ir Insbrūckas price Rieda-2? 4 
(15 ;
•* Gaila, kad prade jos lyti lietus nedavė isvystyti

pilno žaidimo..
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Tinklinio rungtynėse pasiekti tokie, rezultatai: mote
ry s Glcsenbach - Ried - 15:5; 15*5; vyrai Glasenbačh - Ried (latviai) 
15:5; 15:6; ir Glasenbach - Ried (estai) 15:6; 15:5!

Sporto šventę užbaigė fudbolu! Riedąs žaidė su Brau- 
nau austrais,, gavo 1:?I Tas vienintelis įvartis iš bandos ir buvo vi
sa Riedo komandos laimė, nes Braūnauj kaip teko patirti yra viena ge-r 
rišusiu Ankstosios Austrijos komandų. • • ,

. . . Santos'proga. %uvo suruoštas ^onoert-asr-; akuria-
.dalydavo pdbalticoiu meno pajėgos: latviu vyru dvigubas kvartetas, 

lietuviu,įlatviu ir estu tautiniu--šokiu grupes I/Koncertas parodė,kad 
Rįędo stovykla nemiega, bet dirba su dideliu pasisekimui Ravi, perei
tą įšąvai t.e- Riedąs koncertavo Wavsbarkmaning nm Attersee, kur šalia 
Vengrą, ji^oslavu, rusu, lenku ir austru menininku pasirodė* su savo ’ 
tautiniais šokiais, užkariavę žiūrovu ir kolegų menininku simpatijas!

Švente buvo suorganizuota tverkigti! Ja. daugiausia 
rūpinosi Č1 Liutikas I

/ ■■ ViSiaiRO PAD0ISK10 APSIlASĖŪflfiS
j

Gegužes 19 dlRlSitte kolonija aplanke I! EI vyksupas • .. 
VI Podolskis! Iš stoties vyskupą atlydėjo Aukštutines Austrijos kape
lionas Tev! Tomas Žiūraitis 5 Čia laukė Jo su gėlėmis pradžios mokyk
lom mokiniai su. vedė Ja mok! Grigaliūniene! Vyskupas buvo apdovanotas 
vaikučiu surinktomis•lauku grožybėmis!

Rytojaus diena vyskupas konsekravo kapucinu bažnyčio
je šv! Melas ir pasakė gražu pamokslą! Primindamas Kieno gailestin— ' 
guma Jis guodė ridit Įsius sunkioje tremtinio .kelionė Je , čia pagirdomas, 
čia patardamas, čia vėl suteikdamas vilčių Lvysti numylėtąją tėvynė! 
Riedo lietuviai vyskupui. labai. dėkingi už atsilankymu ir parodyta mei
le. Genomic s i ems !

LIilZO TISZU20 LilūCffiiSIS p/EEDE

STauJai konsekruotas linzo vykupas Call Fliesser bir
želio 2 d! laike vizitacijos Ricdc parapijoj, teikdamas Sutvirtinimo 
Sfrfcramcnta Jį 'šuteike ir 25 Ii tuviams! Lietuviu tarpe buvo ne tik 
vaiku,' bet' ir- suaugusią!' ‘ ‘ ............................................... ■ • ■

SP ūL’-iAS GIAuxEllBLCHE ■' v *

Birželio 5 d! Insbrucko studentu lietąviū -krepšinio 
rinktine I grįždama is Reido sporto šventes buvo sustojusi Glasęnbache 
ir žaidė su vietine lietuviu rinktine. Rungtynes baigėsi 25:24 (10:11) 
Glasenbacho naudai! , ■
f -- ■ ' ■■ ' ■ M ..

■ •• papij^ofoai/praaešama! kad. 'TiįiZl”-Nr!'1^29^Q!:i4 psll 
rašinio ”Yra šalis” autorė yra Irena Makštutienė! •
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tudfis is Lietuvos

Y i 1 n j us

“Pravda** ras o y kad balandžio manėsi Kaune buvo prav 
tas Sovietu Sąjungos šachmatininku, JiM ištariusias turnyras,

4
\

3-£46 ia. Vilniaus miesto sutvarkymo projektas jpriimt 
Pagal planą numatyta šiemet užfcaigti vandentiekio ir elektras stot 
kapitaliniai atremontuoti* 30 narni, ju tarpe ir^&v; Jurgio’* v leis but 
Miesto tvarkymo reialams šiemet p skirta 36;000;000 rubliu;

4

Vilniaus miesto centro pertvakymn projektui uarengt buvo paskelbtas konkursas. Pirmąją premija laimėjo miesto architeU 
tcnlCLkuoionio projektas; ’ • - -

Vilniaus Dailės Muziejaus patalpose įvyko ir Rusi j* 
ttudijos Ukrainos ir kutui sovietiniu respublikų dailininku paroda; Buvo išstatyta 130 paveikslu; 

i

4

Vilniuje pradėjo veikti žuvies konservu fabrikas; 
“Baltika*; Iki galo metu numatyta fabriko produkcija 2501000 dežuc 

9

4

. . Niestę eure kursuoti keleiviniai autobusai; Stoties
Žvėryno linijoj vaikšto 9 autobusai;

»

4

Gegužes 8 - pergales diena Vilniję ivyko sporte ėy 
te ir mitingas; Tarp dalyvavusiu sporto komandų minima Tbilisi kre 
šionio komandą; Mitinge kalbėjo Paleckis, Vilnaius Universiteto re 
torius prof; Žemaitid. Sovietu Sujungęs didvjtrl* Urbanavičius ir k 

Ta pat diena Kaune. Įvykusiame mintage dalyvavo 10C 
zmenlu, Kalbėjo Sąieokus;

Gegužes 1 d; eitynėse Vainiuje dalyvavo 60.000 žc 
niu; Paradai dar ivyka Kaune; Klaipėdoje, Šiauliuose; Vakare Tisu, t 
vo saliutuojama; . .

i
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- Po Paryžiaus deonf sijeiici j os atidėjimo buvo nekantriai lau
kiama paaiškinimer, kodėl nepavyko'susitarti svarbesniais klausi mals ir 
kodėl pati konferencija atidėta 35 birže Ii oi Byrnes pirmasis pareiškė, 
kad Sovietu Sąjungos dedamos pastangos primesti mažesnėms tautoms savo 
valia, atsisakyna svarstyti gyvybines reikšmės problemas,- kaip Vokto t i Job 
ir Austrijos-, bei noras užimti vis naujus.pozicijas, neleido pasiekti 
vieningų susltariruj, Molotovas ,per spaudos atstovus aiškiai ir griežtai 
pareiškėkad anglosaksu politiku jiems įtartina; anglosaksai nori savo 
valios primesti, be reikalo kišasi į Balkanų reikalus ir nenori suprasti 
sovietu"pastangų npslssu; 0 emeriki^felu zonoje Vokietijoje sustabdy
si fabriką pervežimo 1 Sovietu Sąjunga, kaip karo grobi vadina tiesiog!— 
niu nuolimu. Toks pareiškimas sudarė išpfidi, kad .tarp-Rytu ir Vakaru pas- 
Rūtiniai tiltai baigiami graluM ir Europa liks padalinta i griežtai 
skirtingas dailei Bet tolrfA-^adėtis, negalėtu ilgai tęstis ir turėtu būti 
išspręsta# -Bcvina* sav^jare iš teima Žemį Rūmuose sujungė su debatais dėl 
užsienio politlk!S£-“kmypti6a tik po ivyk^.u Pramanai joj ir Italijoj' ' 
balsavimui" Ju teigiami rezultatai paskatino kalbėti dvasinu ir aštriau;“ 
lygiai kaip Attlee, Bovinas taip ir opozicijos vadas Churchills panašia! 
pasisako dėl politines karties.ir vcdamos-'politikos teisingumo; Tie pas! 
sakymui buw atsakymas i sovietu daromus’priekaištus ir buvo primename, 
kad jie patys yra drl tu susitarimu kalti; kad būtu išvengta beviltiškos 
nr-dč tiest, -ja tariama iš-naudoti paskutinius Įsa galimybes^ KesXlplasa.s

Gjr Vininas santykiu naaštrė j ima- ir sovietu kritika Anglijos tokios 
pelitines krypties. Susidarius tokiai atmosferai, konferencija birželio 
15 tikrai vyks ne pasitikt j ima dvasiojo ir ar ji bus sėkmingesnė už pir
mąja, suabe jos net ir didžiausi optimistai c Ir ar pavyks Amerikai ir 
Anglijai -..-r Įkalbinti ir Įtikinti sovietus, kad jau neatidėliojant veikia 
Eirecpoj atstatyti tvarka ir rimti į vilčių lead taip atsitiktu- daug netu
rima^ o ar tas neprives prie naijo karo - perdaug neigti negalima ♦

Įranoūzi jos balsavimo rezultatai nustebino net ir prsrsft— 
su tautos nolitikw; Dešiniųjų partijos laime jinai yra nenusMopianai 
ir šiltai sutikti net ir Anglijoje kur yra kairiųjų vyriausybė. Rinkimu 
rezultatai yra didžiausios re ikšmes tiek lytoms liek Vakarams. Gal jau 
nustos būti Paryžiuje llaskvos pageidavimai švelniais Įsakymais? o vaka— 
rams liks bendru 'tilinmo keliu sutepimų, 0 kas dabar imsis ten sudaryti., 
vyriausybe? - atrodo, rinkimų. pergalėtojai, Bidault asmenyje; j

Nedaug mažesnes reikšmes praėjo dvllypiški rinkimai ItaA 
Rijoje, Ton taip pat dar su didesne persvara, laimėjo dešinieji. Ir ten 
sovietai savo simpatijas ir pozicijas užleidžia kitiems. I"cnuostabu,nes 
sovietai Italijos atžvilgiu yra visiškai nedraugiški; tns matyti iš tai
kos sutarties projekto parengimo.. Kiek daugiau nustebino tai nubals evi— 
mrs uz respublika (5*$ prieš . Ar busimoji valdyme forma bus tautai 
v imingesnč, žinant tautos psiekologija ir charakteri, manytumėm - ne; 
Bet ateitis "geriau ir teisirgiab. pati parodys,

Kas dedasi Bersijoj? Saugumo Taryba, neturėdama tiksliu 
daviniu ir, greičiausiai, nesitikėdama ju gauti, ar tikrai sovietai 
atsitraukė is Aserbcidžono,- klausine, atidėjo, palikdami teise kiekviena 
-.em.'ntu ji iškeltio Jau prieš saVaitc laiko buvo paskelbta, kad minis— 
temis rjirmininkes .paleido miništcriu kabinetą, areštavo opozicijos va
dus ir~atšaukė iš Amerikos savo paaiuntinius, kuris Persijos, bylą Saugu 
no taryboje atstovavo^ Bet iki šio laime apie nauja vyriausybe ■ nieko 
negirdėti, o Icndonas pranešė, ka’d vyksta neramumai, bet sovietu span- : 
da rašo, kad virtu Pcvxijoj susi organizavo anglu padedami 50tuoo stipru
mo keriuomenč"ir parode vyriausypet neklusnumąkitaip tariant- stengia,- 
naši jėga pakeisti vyriausybe Ir ixžima0

Ar Saugumo Taryba riusnr is nutraukti diplomatiniūšA samty— . 
kius su Isnori ja? Atrodo, ne, nes ti£^:Ą^34<OVto ■ ;5rilc^?r<-zysisul
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nėra linkusios. Bet kad šis klausimas sukels saugumo taryboje nauju 
audru,, abejoti netenka, nes jau yra pasireiškusiu ženklui

Jugoslavija pradeda savo staigiu kariniu pasirengimu 
gąsdinti nr vien Italija, bet ir kitus kainynus, nors žino, kad už tvar 
ka yra atsakinga ir vakaru demokratijai Del pranešinu apie plataus mas
to nruja mobilizacija, prisipažino, kad tik dalis atitinka tiesa .Tito 
tvirtai tiki-j kad tik slavai su savo "tikrąją" demokratija geli tin

kamai Europa atstatyti. D'l pagrobtu Italijoj žvejybos laivu Įteikiurna 
anglosaksu tokio pat turinio protesto nota;

Rumunijoj -esama santvarka angles skaninę pat c ritinti 
patenkino ju ir rumunu vyriausybes atsakymas i ju nota dčl opozicijos 
persekiojimo.

x . Tolimuosiuose Rytuose kovos, atrodo, nutraukiamos, to
dėl, kad būtu galina sudaryti sąlygas naujai persitvarkyti; Ten, pagal 
politiku samprotavimus gali neteisiais metais prasidėti lemiamos kovos/ 
kurios sudarytu pasaulyje atitinkamas sąlygas galutinam apsisprendimui; 
.diktatūra ar demokratija;

.Pažvelgę i paskutiniuosius Įvykius, galime drąsiai 
tvirtinti, kad pasaulis, užuot artėjęs vis dar labiau nuo taikos tols
ta;

* 
t

----------------. atsiminti___siundant įaiš kas

riincmiv Laiš- 
Ibam, t^y. ir

Kerėdami išsklaidyti kai kieno abejo . 
jinus pranešame, kad Į Vokietiją kaip ir 

■visur į užsieni paprasti laiškui ir atvir 
laiškiai be vaizdu pašte 

Jkus galima rašyti visom 
:lietuviškai, tik reikia ant voko aiškiai 
;užrašyti “litauisoh”. Siuntėjo adresas 
■taip pat būtinas.

Budapešto gatvėje.

PIRmOSICS. SUTUOKI U VĖS. STOVYKLOJ

Birželio 8d. GlasenbOvao bažnyčioje 
susituoki mūsų tautiečiai: p.fine Pftlike- 
Taž'i^c ir Pranas Mikuckis.

Jaunajai porai nuoširdžiai linkime 
/gražios kloties naujajame gyvenime.

I pilietis:Metyt,koks spėkų- į-/ ^vbtktnakie 'savo NAUJUmoIUS S JA J 
TT ®kuį£ A stotį. (TlTOJūS I&. AUKSTUTIHĖS AUSTRIJCS .
m pixie uis :tie,tai paprastas s uj&o; RIEDO IR BRAUKAU APYLlSKTUi 

-smogus eina i-tramvajų-ir- - . ■ **
nešasi-pinigus bilietui ■* ' • . ■ ■■
nusipirkti. . ’■ : . 4- 4 A

laikrašti leidžia ir redaguoja tpsudes Darbuotoju Kolektyvas. Adresas: 
GXasenbachj berūkąs 2, karib; 15,
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