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Rcspub likonr i papėdėj o vykdyti Atlanto Chą.rta. ir dirbti ųz 
Lietuvos Ne prikio u s omybe .

Pereitame Nr rašėme opi? numo
tema Vri:rikes lietuvių susitikime su 
RespuLm^onu partijos vadovybeo Čia 
dedame to susitikimo aprašymą 
si '’Dirvos*' 42. Nr* •

Spalio 12 d .Vsęhingtonc Įvyko Amerikos lietuviu veikėju pasita 
rimas eu Respublikonu Partijos Nrcicnclio Komiteto vadais.Dėka adv. 
A . Olio ir kitų Įkurtos prie. Rcpubliokonu Partijos naujas skyrius. A- 
merikie uiams iš tautiniu grupiu kilmčd.l’o skyriaus tikslas bus. d i ri
ti įkūnijimui Amerikos kare siekimu,kurie buvo taip iškilmine, ifi skd 
oiami Amerikos prcz.i'isnt 4,ir sustabdymui tolesnio komunizmo plitimo 
Amerikos gyvenime. ' • >

Amerikos lietuviai yra pirmutinė grupė,pakviesta dalyvauti ir 
paskirta kaip dalis Nacionolio’RcbuvMkonu. Nomitcto3Amcrikcs Lietu
viu Komitetas yra Įgaliotas tverti lokalius komitetus3ugdyti geres
ni supratime Republic nu tikolu ir ju siekiu, kurie oia pat lietu - 
vĮams buvę patiekti viešoje kalbėjo perti j' s komiteto pirmininke Re 
ece.Žis pareiškimas tape patiektos visai Amerikos spaudai-radijui 
ir Uitiems viešes, opinijos kūrėjams.

Lietuviškasis komitetas patyrė,kad - ' ' • /
1 .Replikemū partijas vadei pilnai sutinka vygdyti ntlonto. Char

tos principus“; • •• •• • - < • -
2 tRn publike nu partija per 5^0 k ongx - smnnus, s e ne t orius-ir ki - 

tus pareigūnus pareikalaus:
a) btkūrime laisves nepriklausom s ..Tirtuv-E y Ir tylios ir E s 

\ i.U-'s; .
\ • - ■ -... -° • ' '
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■ b) naudos visas galimas priemenes>kad sovietu kariuomenė,
agentai Ir visi ju valdžios aparatai^biitu atitrąūkži . iš 
Pabaltijo šalių ir bfitu paneigto jėga ir agresija. ' ;

3. Visos tautos,kaip didcl’s ,t-ip ir mažosbu^i vienodai trak t 
tuojamos ir kad ju laisvė ,žmogaus Vim's ir pilnas suverenumas bu$ i z" 
tuoj u gr šintą 0 • .- . ■ : ■

Toliau ‘'Dirvoj?*' r-šori f’r d Ii'‘tuviu d'leg; ii jc Rcpubiik< mV va. 
dams pareiškė ,k<.d-m žu t .-utu išlt isvinim kL uoimss buvo ir yra. re
miamas tik žodžiais ir k d j: u niumc igris’.o 'tušti pažade i.Tado, repu- 
blikono.i pasakė,kad ju nue ist- tym; r.. yr? griežtai nedaryt sovietams 
jokiii nuolaidu ir T’'Kkiais spaudimais prispirti, sovietus tiek,kad 
jiems-pasidarytu n-'putogu goboltijcs šalis laikyti pavergtos.Kaip 
užtikrinimą savo z-:dziu,Republikonu partija padarė atskira pareiški
mo, kuriom' tarp kite-ko sa.k-mo ,kad Lietuva, Latvijo ir Estija turi bil 
ti atstatyt s i ju pirmykšti stovi,sovietu kariuomenė ir policija' 
turi ateit j.--ūkti .Tžak-'raštų tremtiniai privali- turėti proga b< baimės 
r ovietų p ra-ki jirr grįžti i savo tėvynes ir po to privalo turėti 
t ise pravesti laisvus ir nevaržomus rinkimus.

Republikonu partija tiki išlaikysianti iki aukščiausio laipsnio 
c vo duotus pasižadėjimus šio karo motu mažosioms tautoms,kad jos pri 
volo tur-ti teise pasirinkti valdžios f--rraa ir kad suverenines tei - 
sės privalo būti gražintos t'-ms,iš kuriu tas buvo atimto.

Toliau "Dirva” nuo sa ves priduria,kodu sis Lietuvei Vaduoti So.- 
jutnges ii’ Amerikos. Lietuviu Misijos, žygis buvo ilgai ruošiamas, pore i 
kodavo daug pastangų, be t jo rezultatai gali būti labai dideli .Sis žy 
gis esąs didesnis, negu buvo Amerikos lietuviu delegacijos otsilonky- 
moš pas R-.-•so volto. I94O m.sp-lio 15 d.,negu surengimas dvieju Misi
jos suvažiavimu Vkshington-r.:,kur Kongreso neriams buvo pristatyto Lietu 
vos byla ir surasto šiai byli daug nauju draugu.

Jei Amerika, sudėjo šimtus bilijonu doleriu karui laimėtieji gul
do galvos šimtai tukstončiu jaunimo,jei pajungė viso šąli karui lai
mėti^,privalo vykdyti savo skelbtus karo principus,n- s jei to nedarys • 
tekiv šalis neturės garbės,n,turės jėgr-s savo žadi išlaikyti ir li
kus kitu pastumdėle turas sužlugti. ,

jPesir-do ,k?d tekia del.:g’ei jo. n reto, pasiųsti ir pas B-m.-kr o. t u 
partijos v dus,bet šie lietuviu dclcgrcijo priimti atsisek..,.

Ąm.rikes Lietuviu Kataliku Kongrisos kreipės
A- JA-X. vyriausybe,, dėl Lietuvos, išlpisvinimt)

Lietuviu K-tollku Kr ngresas, susirink ;’r. spalio 20 - 21 d .New 
Yorke-, priėmė 1 .zrliuci ja.,kurie jc kreipi am:’s i i Am. rike s pr'ziddnt'a, 
Valstybės sokrat-riu ir į.Kongreso- narius.kr d butu l.-i.krmosi Atlanto 
Chuntoje ..Keturi c do laisvėse , Jungtiniu Tautu Chartoj p. rk‘Ibtu prin
cipu ir kitu iškilmingu pareiškimu 0.0i : kur-- p-s t: utu iš Ii s vinims . 
Kataliku K'-ngi’-; as krcip’.s i ..merik-'s prezidento ir Valstybės sekre
torių,kad .,[iė im-usi k . nkreč ' u žygiu prgr-itipti laisvės ir nepri
klausomybės ;. u • .žymu i Lietuve- jc ,Latvi j oj.-, Ėsti jo jc ir kituose Sovic 
tu užimtuos.-; kraštuose. ---p .

4. •Amerikos valdžia prašomo re ikrIruti .-kad rusu kariuęm’nė ,kcmunis 
tu po.rt.ijos o-po.ro.tas'ir pcliciję butu -t it ra ūkti i-o. .M-n ė+u—-”rJriru_į> 
kuU...... L. butu prš.ucsti įrisvi rinkimai. </ "? -.A

. . ■ ’• • +++ - . . .
Spalio.18 - 19 d .d ;N--< Yarke-ivyk'o Bendroje Amerikčs Lietuviu ■ 

Šalpos Fonde scim's .Fonde- pirmininko s kun.dr. J.Kenoius padare prone ' . 
Šimo is šova kelionės .-Europoje ir trmtiniu Ii tuviu-buklcbBuvcy nusta
tyto 1947 mrtr .•'--•mėta,nutarta'^tdtais meteis surinkti -525.000 doleriu 
ir išrinkto nauja, valdyba .Dr Kokčius vėl išrinktos' pirmininku.■

Ginant tremtiniu’Ii-tuviu t-.hnes nutertr-^uo reikalu kreiptis i 
Amerikos prezidento ir kitas svarbi.?s istaigęs.
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DĖL MŪSŲ DIDUOMENĖS- MJTAUTĖJlhlC

(:Masu Žinių"' Nro45 „• 46 pro:: ;.BdVltkde .ctrrlpsniui •'’T-.utimi!o 
atsparume bei tautinės savigarbos klausimu" pajudino viena opiausiu 
musu praeities ir d a barti' c kluu£irau«Tpddi straipsnis vertas ypatin 
go dėmesio ir kritiško, nagrinėjimo„Iš pat pradžių tenka pasakyti , 
jog straipsnis s yra perdėm'neigiamo pobūdžio ta prasme7kex jame stėn 

•g. i amas.i. išryškinti viena tariamai neigiama lietuviu savybe ^būtent. 
^tautinio atsparumo bei tautinės savigarbos stoka”,Nors autoriau ir 
pažymi,jog lietuviu tam tikra dalis ir per didžiausias priespaudos 
išsilaikė.t’čiau linkės jiems visdėlto prikišti dideli nulietuvėji- 
mScSavo tezei,pamatuoti autorius imasi istorijos ir daro musu kimi- 
ga.ikš-Mams ir diduonrnei du priekaištus:1„jie užkariaudami ir val
dydami kitas tautas d.r ju žemes nepajėgė išplėsti ten lietuviškos 
itakos ir 2,jie patys ištauteaavoo

Prieš gerbiamo putoria.uš tvirtinimu vertinimo t'būna leist? 
padaryti ši pastabu^Autoriaus vaizdavimu nutautinimas ar nutautėji
mas esąs sąmoningas}valingas aktas,vykstąs pagal asmenines užgaidas 
Taip gali atrodyti tik tam.kas galvoja,sakysim,psichologiškai/o ne 
istorine kategorija >Ištikrųjų iVjta.utč j imas yra ilgas istorinis vyks 
maa ir tam tikru istoriniu aplinkybių diaiuojamas„Žmogaus valia 
šiuo, atveju^kslp ir kituose dideliuose istoriniuose vyksmuose,nieko 
nereiškia„Žmogus yra istorinės eigos vedamas,o ne pats ja veda„Ts- 
nemano niekas?kad vadinami didieji žmonės kuria istorija ir pagal 
sav’o užgaidas visa .gyvenimą rikiuoja„Ištikruju'pats žmogus yra isto 
rijos kuriamasoTad ir dėdelis vyksmas - ištautėjimas yra,sakysim, 
gaivališkas vyksmas tam tikru isteriniu aplinkybių padiktuotas„

Kalbant apie lietuviu diduomenės ištautėjima reikia, pirmiausia 
užuot ja kaltinus,pasvarstyt tas istorines aplinkybes,kurios jai su 
side j o„Atsiminkim,kad lietuviu tauta pačioj savo istoriniu laiku 
pradžioj susidūrė su dviem skirtingais pasauliais - Vakarais ir Ly
tais „Vakaru pasaulis užgulė ja per kryžiuosiu ordiną sa^o stipria 
jėga,o Rytu pasaulis,priešingai,davė sąlygas politiniai ekspansijai 
įprasta prikaišioti mūsų kunigaikščiams ir diduomenei,kaip daro ir 
prof „B „Vitkus,kad jie .valdydami didelius plotus ’-'nepajėgė ten iš
plėsti lietuviškos i takos ”, tariant, tu plotu bent aplietuvinti„

Lietuviu kunigaikščiams bei diduomenei pateisinti galima teori 
minti,jog kokios tautos bei krašto palenkimas savajai tautinei įta
kai reiškia savosios kultūros įskiepij ima kitai tautai„Dalykas tas, 
kad lietuviai išsiplėtė i rytus,vadinasi,i krikščioniškus kraštus, 
u/darni pagonysfC pagonys jokiu būdu nugali parodyti kultūrinės eks 
panslios krikščioniu atžvilgiuJ.Iat.krikščioniškoji kultūra aukštos 
nė už par niškąja#ir ja turinčios tautos prie tam tikru aplinkybių 
gali būti krikščioniu nusmelktos,tariant nutautintos„Būtų buvęs 
tiesiog stebuklas,jei pagonys lietuviai būtu išplėtė savo kultūr
ine itaka stačiatikiu kraštams,tariant,juos supagoniiie „Panašaus at? . 
buklo istorija nežino ir iš lietuviu kunigaikščiu bei didiku jo ne 
galima geis ti ..Kitokiu išdavu lietuviu politikoj rytuose galima bu
tu buvę.tikėtis,jei?pav„,būtų prigijusi Mindaugo pradėtoji skiepy
ti krikščionybėoirrlietuvisi krikščionys būdami būtu plėtęsi i ry
tus „Lietuviu itakos pi i tlmas .būtu buvęs dar sunkiai galimas dėl ma 
žo lietuviu elemento kiekio palyginti'su slaviškuoju didžiojoj ku
nigaikšti joj „Juk 9/10 kunigaikštijos ploto būta slaviškoj o.Siu-fak 
tu akivaizdoj greičiau reikia pripežinti lietuviams net ypatingą 
tautini a tsparuma , jei jie masiškai r.jo ir ne r u. ortodoksė jo„
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įprasta mūsuose'prikaišioti bajorams ju sulenkė jima poūnijiniais
• laikais.Paprastai sakoma,jog jie tapo neištikimi savajai tautai,už - 
.-lii^r jos kalba ir nutolo nuo tautiškumo išlaikiusios liaudies,Čia ir 
Lietuvos istorikas,ištikimas ravam puė.'u’-.imui suprasti praeiti jos ne 
teisiant ir nesmerkiant,turi st-..r<tit aiškinti ju sulenkėjimo priešes 
tis. ir taip jggs lyg pateisinti,Juk nu krikščionybe’ atėjo i pogoniŠ-. 
ka Lietuva p< r E'nkiju ir vakarieti?koji kultūrasLi-..tuviai,pri‘.’.•ė 
krikščionybe iy topo prįirilus. vakar tėti ske; i kultuvai, tuo po-siu turė
jo pasiduoti ir lenkiškai-Įtakai„Kultūr-ingun- .s jiems reiškė lenkiš
kumą ;kultūrėdarni vakarietiškai, ji. tnre,-j-&- ir lenkėti .Lenkė jo: pir - 
miausia. diduomene,nes ji tedalyvavo kultūriniame gyvenime,tariant, 
buvo pirmiausia, tos kultūros paliesta.0 liaudis,daugiausia pask-n- 
dusi tamsumoj,gyveno sau primityvu gyvenimą ir šimtus rietu išliko 
nepakeista0Ji,taip sakant, konservavęs i savo senoviškoj būklėj ir tuo 
būdu išlaiko- lietuviškumo per amžius .Liaudies lietuviškumas - jos 
k£nservativizmo ženklas.Iš Lenkijos einanti vakarietiškoji kultūra 
rklid-: Li tuvoj viršuj liaudies ir palietė ypač diduomene,kuri dėlto 
ir lenkėjo. . , , , ' .

Taip atrodo Jiet.uvos lenkėjimas istorinėj perspektyvoj.Aplamai, 
nutautėjimas-yra perdėm istorine problema ir gali būti tik ryšium 
ru visomis Vikc šaJ^omis tyrinėjama.Taip panagrinėjus Lietuvos di
duomenės nuli e t uvė j ima, rodos, netektu jai prokišti '"tautinio atsparu
mo bei tautinės savigarbos stoka".

+++

R c n g i o,.s i ?
'♦ ' »

Rašytojos Drew Pe arson,buv-’ s Paryžiaus'konferencijoje ,grizas 
i Ameriką duoda sekt nfeiu žinių c pit rusu pasirengime būsim j erakarui 
Nors iš viršaus atrodo viskas g r:i,bot vystosi tamtikri klastingi 
dplykoi Artinuose. Rytuose, kur i’ geli mus Įstumti i kito krro,d',r b-i- 
scsni,n:gu kodo žmogaus proto s išgalvojo.

Patirto,kr d Stalinas, debar turi tris milžiniškos oro ormijrs,ku 
iriu kiekvieno susideda is *120,000 vyru, sus t r tytu prie Juoduju jūrų, 
įjos parengtos pries Turkija .Soviet-.-i pasiryžo korto ant vimdąs susi 
t v rky ti su Turkija del D-.’.rdm<“.liu-Britai potyrė, kad sovietai otkck- 
11 1 k'-ndo atomines bomb's ir kosminius spindulius .Raičiotu šaudymas 
virš Baltijos jūros, kurios p; tenka Svedi^on,yre Įrodymas rusu,
ruošiuosi radiju kontrolių"' j amoni s rc-kia tomis uzetekuot i Anglijo ir, 
gal būt,pečio Amerika i.Brita<. mokslininkai tiirtino.,kc-d rusai gali ir 
patys vi ni pasigaminti . tomine b mbo,j:i jiems bus' du-oto. kuris m-t 
t s p.sir.ngti.

Britai perkėlė savo gerai ibl-vintes divizijos i Irake .B; gd'- 
d •■Vjlrckc. sostinė pilna anglu k'r-.iviu.Britu karo loinynes stovi .g-.-, 
tęiv-’i p-aciruošąs Viduržemio juroje.

Amrriko laidžia did.liūs pinigus stiprinimui Alaska's ir. b .ndra.i 
su Kanada darbuojasi viso šiaurės krašto apgynimui.Rusu šnipu teis
mas Kanadoj' irode ,k'.d Mskva renka, visas žinias epic Alaska ii te, 
i Idu.'; .1 1'11 ,’uur? a dabar rūpinamasi saugoti.

Rusai is savo pu'-1;: stiprina pa jungtos Albanijos pok.r”ščius, 
norėdami užkirsti kelio Amerikos ir Anglijos laivynui kolio pakirk
ti Triesto, ir gelbėti t.- n • "psuptur byitn Anrrikvs kareivius.

Vokietijoj ,Lenkijoj ,Čekoslovakijoj,Rumunijoj ir Bulgarijoj so- .-.f 
vietai dirbo ginklus ir rengia korinemunes.

' (-Dirva‘‘..Er.34)

LIETUVą V2L. BUS __LAĮS Vn _ĮI:_NE:.?RIKįĄUS ONA i
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Lipt L plaukti } jūrą „Lš-piniki nilu ir 
lobai gri*itqaZvcJotijieidžianĮa tik gau 
:ir vliš' i .vi ■ j. kutXri. kelis vyrus ?kickvic 

rtąnt- kėlia pabėgimui „ - - ® -

LVlu zv._ Ju' kųEtyol- 
nu vyrams.sine-o rupi 
is kitos" Šeimos>tuc> būdu ūži

-Rūgsijo 2'1 •aaVilniuju.atdarytas rusu dramas t< atras .Teatrą svėi 
1'j.ao .Palytis ,Monp rei.k-iu viršininkes Bonuit i s, Vilniaus drenas.te o . 
;rc vadi v Grybauskas^Pilhcrnonij-^s idrekterius SageitisV _• nnir;--

! - ■ i ' ■ -+t+ . ■ ■ ;' T r> ; ' g.
.LTSR švietimo ninisteris ir Mokslu Akademijos na.rys’:';

‘’Naujojo ,Stalininių -penkmečio planas ir Lietūvos/ištorijos mokslo 
uždaviniai’’ reikalauja,kad Lietuvos ištarija,būtu'sufcTsįfikuota ir - < 

■pri"t' ikytr"dfbartiniariė pavietu- rcikr.lrviriorts ^Žiugžda reikalauja, 
kad Lietuvos istorikai įrodytu.kad Rusija Lietuves atžvilgiu visa • 
laike turėjo ne grobuonį.tkuo,bet dręugitkūs tikslus„Lietuvos suru- 
sininss ,pavergimas?tc-i esu^Lietuvos žnonens buvęs trokštamu laisvių 
suteikimapc ' ' ■ , -. .

”Konjaunino Tiese ruse skad Lampėdžiu kemjšunine vėliavų, pikto 
dprici po.vogč ir išniekino }c rusiškes knygas, kurie s buvo gave is 

’ brolišku respublika,tie niskadė jei sunaikino*
+1 +

Bažnyčios Lietuvoj -uždėtos didelio is.prenogu mokėsėiojSoVil - 
niaus š veikalo j aus b o. žnybi.? i esc- uždėta 16,000 rubliu ne kesčių. 
Vi c nuoliams vyrams uždč,tos "k?v?li<_riuf,r.iokcstis} c vie nuo lams note- 
rims "bevaikiu” r.okestis,

/' ++•? • "

Griže vokiečiu belaisviai iš Rusijos sakosi sutikę Vlndivcsto 
k? viena Lietuvos vyskupą įtečieu j - pavardės ne žino „Kite-nis ,n. pa~, 
Ž44erintpuis žiniomis esąs išvežtas is Lietuvoj Telšių vysk»Bori'sęvi

’ “^.'+ ,
Žydai išbėgo iš Lietuvos aiškinu klausianti-: ras bėgimo prie zas 

ti toiniNKVD suor'’stavusi veik visus išlikusius gyvus žydus jr peu 
stebinsi klausimo.Jo i tu buvai ped?rus žydas ,toi -kydcl tavos v® - 
kiečiai nenugelobijo? Vadinus, e si paliktos veikti prieš i.ius !e
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1958 M. UNIJOS ULTd-iATUI/IO LIETUVAI ATGARSIAI fl.GKVOJ

1956 - ‘‘i958 m.buves JAV ambasadorius Mas
kvoje JedirD-vies savo khjf^jG- "Mission 'to*' 
IIė& bo'ji' cituoja uroc , prane įiiio . Ją.V VJi'i^UfV 

w sybei apie Lenkijos ■liltimųtumo'Libtuvai '
g’.garsius Iloskvokc ir tariamus SSSR vyriau 
sybes% susirūpinimus Lietuvos nepfiklausomy 
bes išsaugojimu®

‘'..„Lenkijos ultimatumas Lietuvai ciai sukėlė gilu sirj-.re^piniiaa, 
kadangi jis” gali sukelti karo.Ypač labai buvo susirūpinės Čekoslovaki
jos ministeris„kuris keletą kartu atvyko pus mane pc.konf eruoti, "aptor 
ti situacija" .Jis_bijojo ,kad tai gali reikšti antra Šerą jeva,kuris ga 
1< tu sukelti visuotini Europos karo, ...

Norėdamas būti tiksliai painformuotas apie situeofjos reidą tiek 
iš lenku.tiek is lietuviu pusės,aš tuojau kreipiausi i Lietuvos minis 
tsri ir Lenkijos ambasadorių,kaip ir i Sovietu Sąjungos užsieniu rei- 
k' lu konisarietr. ir nuolat telegramomis informavau departamente (JAV 
užsžreik.min, ,red») .Susirūpinimc-s bia buvo labai rimtas.Buvo bijoma, 
Kr’d Lenkija turinti koki nors slapta susitarimą su Vokieti jo,pagal ku 
?u Vokietija paremtu Lenkijos nors absorbuoti Lietuva ir ton atdaryti 
f.cu duris i jūra,o,atsilygindama už tai,Lenkija perleistu Vokietijai 
savo koridorių.Vokietija gal suteiktu dar kokia kompensapija Lenkijai
už Gdynės uosto p? stptymo ir „pagal susitarimo.,leistu Lenkijai leis 
vai naudotis Dancigo ir Gdynės uostais .Jei iš. tikrųjų toks susitari
mas būtu buvęs,tai šia (Maskvoje) vyravo nuomonė,jog Sov.Sąjungą būtu 
priversta ateiti Lietuvai i pagalba ir kad to rezultatas būtu karos. 
Tuo metu,kai Prancūzijos ii Anglijos vyriausybes darė spaudimo Lenki
jai stengiamosios sužinoti tikrąjį jos nusistatymo,Sovietu Sąjungos 
užsieniu reikalu komisarietas ..atrodo„abieju 'pusiu atžvilgiu buvo užė
męs kieta pozicija.

Litvinovas tuo reikalu man pareiškė;
1 „Kad jis buvo pasikvietęs ir turėjęs tris pasikalbėjimus su Lcn

kijos ambasadoriumi ir kad jis pareiškęs jam dideli susirūpinime su 
kuriuo Sovietu Sąjungą vertina ši ultimatume.;- . ‘

2 „Ko d Sovietu Sąjungą nesanti suinteresuota tarp Lietuvos ir 
Lenkijos esančiais santykiais,bet kad ji gyvybiškai eusurūpinusi tuo 
faktu.kad Lietuva iš tikrųjų būtu ir toliau išliktu neprikl; usoric;

5 ,X.?.d jc vyriausybė susirūpinusi, jog Lenkija galinti iškelti dar
■rimtesniu'' reikalavimu, jei Lie tuvė sutiktu patenkinti dabartinius re i 
Ikalavimus ir vie nauji .rcikal?'. imr i g.- Ji būti iškelti-po labai "nckel 
|t«'is drobužėliais'!,bet*liš tikrųjų t<- i galėtu sun- i.’zinti lietuviu nepri 

'r ”somyLc ,
y-yl 7.{, ’’nekalti drobužė 1 i;i” Litvinovas panaudojo nore damas f.ntts.aL 

I'kyti tgk..kuriuo Lenkija s'vo rimbus reikalavimus dabėr užmr skavo > 
po.prastų dlpiorvdiiniu ’santykiu užmezgimu.0 ši s "būdas yra.toks nekal
tas, kad 'ne vien.- valstybė negalėtu j f r.- prieiintis.Jis ..nųrę.dę^kųd^Lie 

atuyp,atsisakiusi užmestiLdoplomrtilūs -santykius-Lr rp‘rlvėrsta<icas 
■kibuti/susi Vkh.a y'is6"'ponL*y'Lc'visuomenės simpatijos.Toliau Litvino 
■frs pareiškė,kad tuo pct mevujkoi, jis kietai -pospeudys Lenkija, jis,■ 
® ■ sip ^pg't.jstipr^ei .paraginęs -ir Lie tuva.. sutiktiJęu.iLc^nki j os ;ibi-kfiovi 
atris 4ir/’t'ub. būdu dabartiniu metu iš vengti' invfži j oi'-7 ga limumoLBė /to / - 
■ iš pareiškė ,kad ateitis parody s i ant i/kokie' bųVp--tikrieji Lenkijos ’ . ' 
aiksĮaijJis taip pot konsto.t.cvo,kod,jo' manymu’/b..' tai -man ■buvo,,nemaža ; 
■tcigmeiib „Hitleris feses priešingas "'Lietuvos "patekimui i ’'Lenki j os'-ren ’ • ■' 
kas tlėl tos priežasties-kad ’'Hitleris,pGūu norit Lietuvos ir
kitu Baltijos valstybių".Ryšium ęu tuo B;r-Litvinov. st dar p.
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Vokičt’“ os karo ottc.chc KF-skvo 
jc-ėparc^škimęsykųri L jis padarė 
r.ičn.pėbręždemas, jog netrukus 
Vokietija etsiins ’ ’ ‘' 
ri;k7bi-i‘"15? ’V;nk'tj '
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RATAI ir rogL-s

Lai iv. i , p e ga li ū ii t b s Li' t 
1 n c i d '■ n t e s y r r- b '• i gt a•• o ■ L „ 
priėmė Lenkijos ultimata- 

•?ip tik 
i ••■•■.x;'u ■

,11' ir c 
jie gėTO 

£ i<i -■-. .vi t doro?

.b.-.’sr d< J pietus 
orpuso nariams, 
its: bud •"’ s ,kdri ut

Ant gėlo kiaušio arklio seno, 
Kcip jis dalykf, te, išmano? . 
Arklys atsakė:Mcno žodis tiesos:

r roges
Lenkijos • i bosodorius pc-svciki 
...o LR- tuvos miniote M l-e _

‘Jo pr fe t angos, kuriomis jis stengėsi įtikinti. Lietuvos rainisteri-kad 
k.nkijo :senti susirūpinusi tik geros volios-politikė -jos sentykiuo? * 
■c su Lietuva,buvo^. aiškiai matomus ir keleto kitų svečiu iš diplomu.
inio korpuso šio bure: ■ komentuot’-s »”

(Iš ''Tremtiniu Žinių?-’ Nr /13- 14)

PRIEŠ 29 METUS

Baigiantis Didžiojoj kerui,traiisu šviesuomen pamote,kad reikia 
paspartinti veikimas ir griebtis visu galimu priemonių Lietuves Nc*- 
priklausomybei otg-.uti „i9'1? „Vo-27 d „Petrapily susirinkąs Rusijos lie 
t aulu .seir-s (334 atstovai)-balsu daugume priima rezoliucija:

’’Metb li'..tuvlems įvykinti- senus politin- s laisves troškimus ir, 
reni; utis rpsispr .n^iric- te is .- ..aiškiai visam pasauliu pasakyti:1.Visa 
etne rf-inė Llštuvr privalo būti ne priklausomą valstybe ,nuolatini: i 
maut raki .;2oLi-.tuvv5 neutralumas privalo būvi garantuotos taikos kon- 
ore j o j 3 Taikos kongrese turi būti Li'. tuvos'atstovei ;4,Lietuvos vcldy 
rm f-.rrr. ir vidaus tvarka turi nustatyti sukviestas visuotiniu,lygiu
tiesiu ir slaptu baisa, viriu steigiamasis Lietuvos sus i rinkimą: s".

-J917.IXZ-7-22 -dod„Vilniuje Įvyko lietuviu kcnf.rencūja .-Atstovu 
’ buvo 2-14 = 110. vienbalsiai per.lėkė,kod Lietuva turi- būti r. c priklaus c- 

ma ..dera kratiniais pagrindais sutvarkyto valstybė savo etnografinėse 
; ’’'- -r ..K'nfrrcnyijr iš savo tarpo išrinko 20 asmenų Lietuvos Taryoe 
kuri .'< •/!‘<3’1-d6 d „p' sirab?- ir paskelbė. Lietuvos Ni.priklnusor.iybe ,Vil: 
niaus k 011 f -• re n-a i ja- buvo nuolatiniam kontakte su anapus ,Rusijoje pa- 
silikusieis li‘. tuvio iš, c coin pat ir su kitais Europoje ir Amerikoje 
ryvranbitif: t?!,x Z - to .••:/ Tarybai savi lojalume pareiškė .•
51 c- jkhr. 'lr.io !’■ ouviu konferenciją ,kurio j tapyk dalyvavo F „B^rtkę. viiie 
ne .dr 3*J.ūj.iūp<'s ;kųn„JcTun.-s - Vcižgp.ntas ,Ig.Šeinius-,^.iSa viekis-iii.

... Yčas jJ.A'ukštubli's pdr .A .Alekna ir S „šilingas „Konferencijoje buvo a-t- 
s.tovauj-a.ni visi ufe Lietuvos, ribų gyv nc lia tuviai .Po Stockholm^ ken’' -1' 
ferencijos prabete- pi: ti ekci j;: užtai,k.-, d Lietuves klausines - t?n
t urptn. ut i hi sėkla' us imas - ir j i š i b s pro ridži ėria-s tik' vi s ų zt ir A \ t taikos ' L

' konf e^rcnci'j o jc \ teis?’t įkris Li- tavos atstovoms daly vau j'.re. ’
• o’tockholr.ic- konferencijos .dalyvis .Vaižgantas hplc toa.koni'ercnsi-..; ' 

' taip j-.ušč ;’’Buvo džiaugsme „0 vilčiu,ka htr besakyti ixfc: anapus--Balt i jos '■ 
. k&lcoį)£Š žvicsisis rūkais „los .skaistino mūšų• 'p< čiu -jr.usma i.eir trob- 

kinnivA’.r-liš išsiplėtė kortu visų .džiaugsmų priimti} ne t sprogti,be k/,
L s lūpa s. nušvitus trunku buvo husėdlki- :Vieti>3pėJk^se'vijL'^

graužinė š/nrt-vn.l neįtaigi jo .Niekur 'širdim ncpr-'luiJ>rsLji^>-r <ųx .■ ?
lipiką d ji verkt-v v_JLk._ėi į Lietuva,! Viln-..^*^ . ■-.>

vilti'is lirTįruiuns iix,-.p.įvn< r.-ų j šj....... .
'..i'-, Į-;';,'./: r.< '■
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kasius ' rinkimus,negu konfereno-ij-ps-.’^Ž’?;- •" u k k v ' ' /
-Pirmiausia buvo pravesti Ami'iikoj"senato if^^'.rep'rezehtan-tu .rinki

me i . Ten- p c rgę. lt -t c ko r«: s-p u^Įį'kona^š^a r h -? mūsu-' tprmi'nn} d c s iii įžą i ems; V^.... 
d inė ąi/^.s'uį^o^^ę y: Įt’ią ’mirt liiį: $■;'i?’’ s'i / i r’’ moki etų Vi f £pętį>Įi^f?|^-į'3Šs.«Ą- 
posūkis’svarbūs n<ū tik Amerikai,bet" ir .karo nuvargintai Europai'.Respu 
blikoriai ’yra daugiau privačios/uki^A.sist/'mo ’̂-salininkai,nors ir. demo
kratai’’nevaržė privačiu ūkiu’fankū.,’kad ,-ir‘būvo ’.ivede ka.ro metu kontro 
le pagrindinėms ūkio - arterijoms .Užsienio politika neturėjo'savo griež ' 
tęs.-71i;nii-,QS</iIb:89Ft4-a-į.u aspiracijoms buvo pakankamai nuolaidi ir’tuo 
sukile nemaža susirūpinimo dėl ryškiu agresyvumo Užmačių.Su tokie Ame
rikos užslpr.io politika respublikonai line gale s sutikti .. Jau pirma diena 
po rinkiiiū'i atsakingi respublikonai pareiškė,kad Amerika "nepaklausė so 
vietų rrr'rūdija pamokymu,už ko. amerikiečiai, turi balsuoti .Atrodo,kad .
r: s’prTbTi?ro’ilb‘i'"’Hė‘bū“£’’~tiokie dųosnūs vargstantirms. kraštams,kaip ju pirm 
tekūnai,bet vykdys griežtesne- politika ir sieks,kad visi kraštai būtu 
laisvi,-ūkiškai stiprus .ir su jais gerus ryšius turėtų.
r Kaip Amerika pasuko dešinėn,taip Prancūzija, kairėn .Komunistu par 
tl4^,454MsdAlią±u--s£.skc’iton išėjo nugalėtoja .Tas nė ėjai pačiai-, nė Vaka- / 
r.u Europai garbės-nedoro.Tačiau rūpesčiu visiems bus '•■pakankamai,kadan. ’ -’
gi komunistai nori sudaryti vyriausybe ir sau pasiimti atsakingiau - 
sius postus ;Jeigu komunistei- sud-'-rys vyriausybe,tai negaus Amerikos 
kreditu,o komunistu - socialistu blokas iš pirmumu dienu susidurtu su
ūkiniais sunkumais.Be to,Prancūzijos parlamente vis tiek dauguma lie
ka- dešiniojo bloko,tai jie kiekvienų atveju stabdys ne-pageidaujamus 
vyriausybės žygius.Neaišku dar,ko prancūzai išsirinks To publikos pro-, 
zidentu.išviso Prancūzijos padėtis n’rs pc oihkč jusi , o i s pone i, nore-dobi 
išvengti visokiu netikėtinumu,Prancūzijos pasienyje ėmė sustiprinimus
statyti. .

New Yorko konferencijoj- pažangos.ir sutarimo maža.Sovietai i 
čia išlendu su savo staigiais rcikal-vimais’ ir maža tėra vilčių,kad 
nu nugalėtosiomis-valstybėmis sutartis būtu galima sudaryti .Vadinas,

Į sovietai delsiamo, politiko pro.v.sti sugeba.-
. . Graikijoje neramumai gali privati pri- kero .Ten operuojamo, vien į s q jungininku ginklais irvnrabejotinai kimo nurodymais .Atrodo būtinai. 

Įnorims- prieiti prie Bosforo jūros ir tuo-apsupti Konstantinopoli.
npski it ?i jdabartin: ped" tis-pasauly jo panaši į neužgesus! ugnis-.-'-. 

..kalni,kurio laikas nuo laiko išmeta ugni,bot katastrofa yra galime 
iskvienu m’tu-. . ' ' x11o.

I +++t !. -
Amcrikicšiai pranaše,kad rusai už Uralo savo fabrikuose kopijuoja 

Sunkiuosius amerikiečiu bombom:Liu» B-2Q.-3nsai jtM?j gave, iš užimtos men 
džiūri j os ,kei ten karo melu rn _Lui' 1'k.ū— n' buvo priversti -nusi 
leisti.

okupūotoj ,Vp

v Pfanišdmė- iš Vokietijo 
criynd ;.ir_ Tųuringį jos^ ,; 
o;nėipądsekū.k

. ■ ..++,+. .. .....
I ■ Rusei uždraudę emeri kirčių žųrnt!listr.Lis. ia.nkyti 
Seifai jos-kžėųoj iv savo ^yvųntojamž Rusij o j įklausyki 
kiečiu rodi jo .pranešimus .
S--- -a Tr'euleiniai -- .vaiduokliai

kati. vien, ų D ^traukinys ,'„Wx. u •
i;-kažkur ..pūsloptingūi -dingus .N< rcsta

' ūhtan-Nr 2dl
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S .1 4. Adv'.sekm.,Natalija,Vyte

- P..t?. Aure Ii js,Gclulls’
.-.A . 3 Pr^r-ois’-.uSyLe pūnė ,Gilutis • ’
T k ■: •. >?•• •■ r. i.r jG: juto

Į K’ '■ £>ti"Ociė ,\jrx c‘. 2y t ė - ; .
P 6 Mikalojus,Vėtra,Grysulis
S k 7 Ambraziejus,Nemėda
.3 dFTF; y’c’cIlE r i jo s Nek,Pr Arūnas’
P 9 Viil-crij:/fGirdut< Va ,aris
A -fb J ūuitufEidimtap
T 11 Damazas^Dirvone,Garbutas
K 12 Aleksį ndras ,Rutavilė
P 13 Li unija, Dalinė . •
ij .l4 Alt rėdąs ,Tra i nertis. j _____
S’”4.5 Kristina, Lyg^Butegeidis
P 16 Albinas,Vygandas

.sis KAiinjoi;fu&- -- ■’. ' . •'
T' A o d"-i s ■ ■ _ ’ - ■ • • •

A 17 Lozorius ,I.iantigailė .
T 13 Ignctpę/Aukštual&zGc-rvilis,

- K« Ikme zi JnS jPyme r.tė
P 20, Urboj/ s^Grbuv'ylč
S 21 Tona s epjrjGij-ęnėJ.Il£js_ _
B "20 An.. eTazi j a ,Zenona s} Ėcb ilc .

.P 2J Viktorija,Žibutė., Velbutss
A 24 Kūčios;Adomas,Ieva.Jogaila 
T -23 KB1SSČU3 .TJŽGIM* ,Gražvyde s
K 26 Kalėdų 2.d.,Steponas„Aiškutė
P 27 Jonas Ev .,Eglė ,Daūtaris
§ 28 Nekalti Berne lipi.,Vaidilutė
Š" 2*9 ^uhsjs.jSilc .* /Linksmuolis
P 30 Domydas,Audrilė
A 31 Silvestras^Mingailė-Nculutis

■ . • A?l4imo_..męilės, ppvyzdysi .
Salzbprgo DP.ligoninė pranešė ,k?.d vienom Glasenbacho lietuviui 

reikalingo skubi kraujo trnsfūžija.Iki pavyko surasti -savanoriu,sto 
vykios dir-jktorius p.Phillip Gullion p<ts nuvyko i ligonine ir-d^svė 
reikrli- y' kieki kraujo .’Lietuviškoj i'-sto vykios vadovybė direktoriui 
už ši ę/Cžu žygi nuoširdžiai padėkojo.

z t
* G.lasenbacho stovykla jau nebepiga-- k"rta turėjo brangu svečia 

J,E.vysk.V.Podolski ..Paskutini korta vysk .V.Podolskis lankėsi lapkri 
įio 11 d .Ganytojas atlaikė pamaldas, Jobo palyginimais paguodė 
ir šjistiprinc t-utį^ius .Apsilankė ir lietuviu gimnazijoje ,kur t'i^ 
y. Y pasakė ž-o^u^Yi' buvo mokiniu gražiai pa.sveikint's .

A +
Lag^rlčio u.2 d .Gla.senbocho stovykloj kilo-gaisras ir suac-ga'”c±Cxk 

<yos •transform:' t orius .Stovykla liko b- Šviesos. a
« ■ +.

lietuviu gimnazija I - rudens trimestre baigia lapkričio 30 o. 
X-i^_/zi joj ~ dirba 20 mokytoju .Klasių auklėtojais buvo: I - kl.B.Vo- 
i.-ietaitytė ,11 - J.Kosakaitis , III .- J .Sta-škcviciūtė , IV - Z.Bačclis..
v - Č.Grincevičius,VI - V.Stoškus,VII - R.Sicudikis,ir VIII - k.pel- 
Run.P.Brazauskas.

+
Si?mc t, kr»ip ir pernai , Salzburgo lietuviu kolonija GI'seni: che 

•e ^i: 'bc'.-.-Iros Kuči/s .Norinti; ji Kūšiose dalyvauti prašomi u.Vtin. - 
gist.uoti t-.-s. barakus 10 k.

f HITO OKU C- •_ jjlki_G<ėUx_

I
Ba.ijyiiarĮ''. spausdinti laikr'šti <:,v.ocis žinau.^kud Lapkr.29 d.pr<LZ—_ 

priėmė Amerikos liėtuyįu dclsr-ucijo. -kuriai vadovavo ALT pir 
rninink-’r JL&imutis .Dclegacija pareiškė susirūpinimo Baltijos tautu 
15 ’ulmuz'l? tremtiniu pa d ė t imi .Trumanc s pAbrėžė , ka d ir j a-m tie re ikn- 
lu/ru^l^.ir .pasokė^knd Amcrikps_.j>olitikp. Bplt_ijo.s 7£-lstybj..u_at_žvil- 

Ąiį/ni2j)0.sU-Li4/,nęra.li AX .ncP/.sA.k?i.s •

^krašti leidžia ir redaguoja Spaudos i)a’tbuotoju Kolektyvas»Rcd.ck— - 
ei įoa 'ir 'ndministracijos ėdr'cscs:Ginsach,UNRRA Labar." 

Atsakingas redaktorius C.Gri-ncf vi A ills'- • . .

r . . TJr.kn.inn 50 a-rabiAr
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