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Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi 
linai.

Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Jurgis Kilna

TAUTINIO SOLIDARUMO 
REIKALU

Šiuo metu mūsų tremtiniams daug 
įvairių negerovių tenka pergyventi 
tiek už stovyklų, tiek stovyklų ri
bose. Neprašomieji globėjai vis ne
gali mūsų užmiršti ir nuolat bu
driai seka kekvieną mūsų žingsnį. 
Renka mūsų spaudą, leidinius, se
ka mūsų kalbas, viešuosius ir pri
vatinius pasireiškimus. Nuolat rei
kalauja mūsų sąrašų, statistikos, 
įvairiausių žinių. Net gerai apmo
kytus ir aprūpintus emisarus siun
čia mūsų gyvenimui tirti*bei ne
santaikai mūsų tarpe skleisti.' Pri
siminkime šiuo atveju įvykius mū
sų didesnėse stovyklose, ir reikalai 
ryškiai paaiškės. Dažnai geriausieji 
stovyklų žmonės ilgesnį laikotarpį 
buvo kiršinami, piudomi, ir, tik 
nuodugniai ^reikalu susirūpinus, iš
tyrus, paaiškėjo kieno čia darbas 
ir kieno užsimojimai. Kaltininkas 
išaiškintas spruko juo greičiau iš 
stovyklos nežinoma kryptimi. Už 
stovyklų ribų apie tremtinius, kaip 
svetimšalius, skleidžiama nebūtų, 
negirdėtų ' prasimanymų. Šiais pra
simanymais kartais noriai tiki vie
tos gyventojai, ir prasideda akcija 
prieš tremtinius. Šiomis dienomis 
net per oficialų radiofoną teko nu
girsti prieš svetimšalius nukreiptų 
piudymų. Tiek buv. naciams, tiek 
kai kuriems dabarties ponams trem
tiniai ir .apskritai svetimšaliai .yra 
krislas akyse, ir jie gatavi tremti
nius šaukšte vandenio prigirdyti. 
Mūsų pareiga išlaikyti šaltą kraują 
ir rimtai į šias negeroves reaguoti, 
bendradarbiaujant su UNRRA-os ir 
okupacinės valdžios, pareigūnais. 
Mūsų tautinis solidarumas ir tau
tinis budrumas gali šiuo atveju 
daug pagelbėti ir iš šaknų minė
tas blogybes pašalinti.

Gyvenant stovyklose atskira lie
tuvių tremtinių bendruomene, yra 
labai daug galimybių tautiniam so
lidarumui pasireikšti, bet ne ma
žiau progos yra nuo šio kelio nu
krypti.

Įsigyvenus stovyklose, tremtinių 
bendruomenei susitvarkius, atrodo, 
turėjo išnykti visi tarpusavio nesu- 
gyvenimo reiškiniai. Deja, gyveni
mui vis dar neišryškėjant, mūsų 
ateičiai esant vis dar neaiškiai, vis 
daugiau emigrantėjame, ir mūsų 
tarpe nuolat atsiranda žymesnių ne
gerovių. Pilkas stovyklų gyveni
mas, profesinio darbo nebuvimas, 
kasdieniai rūpesčiai ir nežymūs 
darbai nepajėgia prašalinti besi
plečiančių ydų.

Vis dažniau imame vieni kitus 
kaltinti, vieni kitiems pavydėti ke
liolikos gramų šiokio ar tokio 
maisto *ar skuduro. Dėl menkiausio 
dalyko keliame brolių Domeikų by
las ir vedame net iki paties Vieš
pačio Dievo, tariant, per visas že
miškas ir dangiškas instancijas, ši
tokiose menkavertėse bylose ir ne
gražiose tarpusavio rungtynėse su

gebame pasiekti ir kitataučių in
stancijas ir čia taip t pat gerokai 
veni kitus šmeižiame ir juodiname. 
Kiek jau esame padavę skundų dėl 
kokio menkniekio vieni ant kitų, 
kiek padėję energijos, lėšų bei su
manumo, kad savo tariamą prieši- 

-ninką, o iš tikrųjų tokį pat lietuvį 
pažemintume, paniekintume, sunai
kintume. Ir skaudžiausia, kad šito
kiu smulkiu įtarinėjimų ir smei ki
mų bei niekinimosi keliu eina ne

tik eiliniai mūsų stovyklų žmogeliai, 
bet čia dažnai neužsileidžia ir ga
na skambių titulų mūsų visuome
nėje žinomi žmonės!

Brolių Domeikų tipo bylos nuo
dijo ne vienos stovyklos tremtinių 
gyvenimą. Tūbingeno studentų Už
gavėnių nemalonus įvykis, Wunsie- 
delio stovyklos mažuomenės kova 
su dauguomene, Memmingeno teis
mo bylos ir 1.1, ir 1.1. — vis tat 

ryškūs pavyzdžiai mūsų susmulkė
jimo ir bergždžio niekinimosi. Šiuo 
atveju mažiausia tariamojo priešo 
klaida, menkavertis nusižengimas 
kalnu daromas, kad tik nepatinka
mas asmuo būtų paniekintas ir nu
žemintas. Reta stovykla pasižymi 
darniu ir solidariu trautiečių sugy
venimu. Maža kur pagal darbus 
žmonės vertinami ir siekiama nei
giamus menkniekius tokiais ir lai
kyti, bet daugiausia mėgstama iš 
adatos vežimą priskaldyti ir didelį 
gaisrą sukurti. Pakanka vieno, an
tro išsišokėlio, kad būtų užnuody
tas kelių šimtų, o kartais ir tūks
tančių tremtinių gyvenimas. O taip 
neturėtų būti. Turėtų nulemti rim
ta tautinė opinfja, visų tremtinių 

pavyzdingas elgesys ir sudraudi- 
mas išsišokėlių pačioje neigiamų 
pasireiškimų pradžioje. Jeigu viso
kį įskundėjai bus pavadinti tikrais 
vardais ir griežtai jų žygiai bus 
įvertinti bei pasmerkti, o jokiu at
veju ne paskatinti, tai tuoj išnyks 
jiems noras šitokiu darbu užsiimi
nėti.

Jeigu visi tikėsime, kad lietuvis 
lietuvio niekuomet negali žeminti, 

niekinti, persekioti, bet privalo lai
ku jį įspėti ką negero padarius, pa
remti jį nelaimėje ir varge, tai sa
vaime daug negerovių išnyks ir 
nesusidarys sąlygos smulkioms by
loms gimti ir plėstis. Kooperatinis 
dėsnis — visi už vieną, o vienas už 
visus — turi būti mūsų tautinio 
solidarumo pagrindu kovoje su 
stovyklų vidaus negerovėmis ir 
išoriniais neigiamais veiksniais, ku
rie dažnai mums gresia ir daro 
daug nemalonumų.

Žmogaus globai turime įvairių 
organizacijų, ir oficialiniu keliu 
daug teigiamų darbų atliekama, Ta
čiau to maža! Privatinė atskirų 
žmonių tarpusavio pagalba labai 
daug mums sunkiame tremtinių gy

venime padėtų ir bent kiek šį gy
venimą palengvintų. Turime dabar
tinių kalinių, sutinkame iš nelais
vės grįžusių priverstinų Wehr- 
machto dalyvių, turime iš stovyk
lų pašalintų be pripažinimo DP 
teisių. Nelaukime, kol oficialos mū. 
sų ir kitataučių įstaigos pasieks 
šiuos nelaiminguosius su tinkama 
pagalba, bet kiekvienas pagal ga
limybę ištieskime savo tautiečiui

A. Vaičiulaitis

ŽIBUTĖ
Palei kelią jeigu tavo
Mėlynos, baikščios galvytės 
Aš nebūčiau pabučiavęs, 
Argi būtum taip nuvytus?

Kam tu savo žiedo žydrą 
Džiaugsmą būtum išdainavus: 
Ar melsvam padangių žydriui, 
Ar gegutei, ar tam klevui?

Žemei iš duobės tu smulkia 
Taurele kukliai šypsojais, — 
Ant tavęs nuklojo dulkes 
Pakeleivių sunkios kojos.

Savo šypsančių akučių
Ramų džiaugsmą man atvėrei;
Nūn mieliau vakaris pučia, 
Beduzgenant pievoj svėrei.

Ir giliai širdy uždaręs
Tavo žiedo melsvą tylą, 
Aš ją saugau raktais vario, — 
Ir nuolat ji man prabyla!

Įsiklausęs, ką ji kužda, 
Aš skaisčiau regiu rytojų;' 
Gėloje, varge nelūždams, 
Į žvaigždėtą kelią stoju.

pagalbos ranką ir nelaimėje pa
remkime. Varge pasiūlyta parama 
ilgai neužmirštama ir dažnai šim
teriopai būna atlyginta. Kaip yra 
sunku girdėti tautiečių nusiskun
dimus apie laiku nesuteiktą pagal
bą, nors tą pagalbą vargstančiam 
labai jau nesunkiai buvo galima 
organizuoti ir teikti. Gelbėkime 
vieni kitiems ir smulkmenose. La
bai jau negražu, kai tautietis tau
tietį atsisako priimti nakvynėn ar
ba atsako kokio būtino menknie
kio. Tokių reiškinių taip pat daž
nai pasitaiko.

Kits kito palaikymas, bet jokiu 
atveju ne žeminimas ir niekinimas 
svetimųjų akyse — taip pat labai 
svarbus reikalas. Šlykščiausią, kai 
be jokio pagrindo ir reikalo, bet 
vien kokiai tulžiai išlieti ima tau
tietis kitus savo brolius žeminti 
ir niekinti. Tokių reiškinių mūsų 
tarpe netrūksta!

Daugiau susirūpinkime kasdie
nine tautine vienybe, garbe ir so
lidarumu. Nesismulkinkime, bet 
siekime aukštesnių tautos tikslų 
ir profesinių uždavinių. Dirbkftne 
teigiamą darbą sau ir lietuvių vi
suomenei. Nesinaudokime kitatau
čių pagalba savo broliams lietu
viams pažeminti arba sutvarkyti, 
bet visa tat atlikime gražiai savų
jų tarpe ir tinkamoje formoje. 
Kiekvienas daugiau vertinkime ne 
tik save, bet ir kitus tokius pat 
vargšus tremtinius. Taigi, daugiau 
tautinio solidarumo ir tautinės 
vienybės!

Visi už vieną, o vienas už visus!
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TAIKOS KONFERENCIJOS PARAŠTĖJ J. C. Miliušis

Naujosios Vengrijos rūpesčiai
Vengrija — vienas tų nelaimingų 

kraštų, kuris prieš savo valią vokie
čių nacių buvo įpainiotas į karą. 
Vengrija — taip pat viena labiausiai 
nuo karo nukentėjusių valstybių, ku
rioj infliacijos rykštė pasiekė fan
tastinių skaičių.

Skurdas

„Tėmoignge Chrėtien“ laikraštinin
kas Louis Dobsa (vengras) pabrėžia 
didžiulius sunaikinimus, kuriuos pa
tyrė Vengrijos miestai, ir tą didžiu
lį skurdą, kuris labiausiai krinta į 
akis, ypač kai prisimeni didžiūnų 
blizgesį ir šaunumą prieš H-ąjį pa
saulinį karą. — Geležinkelių tarnau
tojai apsivilkę skudurais, policininkai 
be uniformų, tik ant kairės rankos 
su raikščiu, kuris rodo oficialias pa
reigas; nepaprastas judėjimas gat

Seligenstadto lietuvių skautų stovykla

vėse, ant kampų prekybininkų pala
pinės, bet ypač krenta į akis gau
sios eilės elgetų, kurie rodo savo su
žalotus sąnarius ir žaizdas, kaip di
džiuose Rytų miestuose. Kad supras
tume šitą skurdą, reikia pridurti, 
kad išdidžioji Vengrija palaipsniui 
balkanizuojasi, o eilinis Budapešto 
gyventojas gauna tik 800 kalorijų 
maisto per dieną.

Santykiai su raudonąja armija
Kadangi iš Vakarų atvykęs ke

leivis primiausia domisi svarbiausiu 
veiksniu Centrinės Europos tautų gy
venime, t. y. raudonosios armijos 
buvimu Dunojaus baseine ir sovieti
nės įtakos skverbimusi grynai katali
kiškoje tautoje, jo pokalbių daly
viai, kurių dauguma katalikiško 
auklėjimo ir įsitikinimo (rašo L. 
Dobsa), atsako:

Be raudonosios armijos buvimo 
naujosios santvarkos pasiekimai- tos 
reformos, kurios buvo pribrendusios 
prieš daugelį dešimčių metų, nebūtų 
buvusios galimos ir jų pasisekimas 
net šiuo momentu būtų buvęs abe
jotinas (turima galvoj didžiųjų lati- 
fundijų žemės reformą).

Dėl pačios raudonosios armijos žy
mus vengrų sociologas St. Bibo ko
respondentui pareiškęs: „Yra ten
dencijos užmiršti, kad Vengrijos iš
vadavimo metu raudonoji armija bu
vo liaudiška armija, kovojanti totali
niame kare; tos liaudiškos armijos 
nariai labai . mažai sielojosi politine 
ar ideologine misija.“

Nežiūrint pirmųjų savaičių eksce
sų, santykių tarp okupantų ir oku
puotųjų negalima laikyti blogais, 
pastebi korespondentas. Rpsų karei
vių beveik vaikiškas atvirumas, jų

domėjimasis kraštu ir net pastangos 
išmokti vengrų kalbos turėtų suda
ryti palankią atmosferą simpatijai, 
tačiau iš tikrųjų nėra nieko pana
šaus. Vengrai žiūri į rusų kareivius 
kaip į visiškai skirtingos civilizaci
jos atstovus. „Mes pakeliame oku
paciją tik dėl to, kad mes galime 
niekinti savo išleisvintojus“, pareiš
kęs L. Dobsai vienas išmokslintas 
vengras. Bet šita panieka rusams 
tenka ne tiek kaip individams, bet 
kaip atstovams pasaulėžiūros, labai 
tolimos nuo vakarietiškai nusiteiku
sių vengrų. Vengrus — blaivius ir 
saikingus žmones — labiausiai yra 
nustebinęs modernizuotas ikonų 
(šventų paveikslų) kultas. Laikrašti
ninkui ilgai buvę pasakojama apie 
tankus ir kitus kovos vežimus, ap
kabinėtus didžiulėmis sovietiškų va
dų fotografijomis. Ant trobesiu, ku-

riuos užima raudonoji armija, ir ant 
provincijos stočių fasadų matyti gi
gantiški pigios spaudos Stalino at
vaizdai ir šiek tiek mažesni, bet ne 
mažiau primityvūs Molotovo, Kalini
no, Vorošilovo portretai.

Vidaus politinė būklė ' . 1
Jau šitie vaizdai byloja, kad oku

pantas jaučiasi galingas. Bet tai ap
sunkina Vengrų valdžios funkcijas: 
„Vidaus politikos srity keturios pa
grindinės partijos (smulkieji savinin
kai, tautiniai ūkininkai, socialdemo
kratai ir komunistai) sudaro nevai
singą koaliciją, kurią teišlaiko troš
kimas apsaugoti kraštą nuo dides
nių blogybių negu dabar jis kenčia. 
Žymiausia mažųjų ūkininkų partija 
ir jos vadas Ministerių Tarybos pir
mininkas Fr. Nagy turi pakelti spau
dimą trijų kitų, kurios, sudariusios 
„kairiųjų bloką“, pasiduoda arba net 
mielu noru prisimijna Maskvos spau
dimą“, rašo „La Croix“ korespon
dentas. O Maskva veikia, rašo jis 
toliau, diplomatiniu keliu ir per 
aukščiausią sovietų armijos vadovy
bę, be kurios . sutikimo nieko nėra 
leista. „Tokiu būdu mažieji ūkinin
kai, kurie per rinkimus yra gavę 
65*/» balsų ir kurie notėtų katalikiš
kai Vengrijai, išlaikyti protėvių tra
dicijas, susiduria su savotišku ostra
kizmu, kurį kiekviename žingsnyje 
prieš juos nukreipia Maskvai paklus
nios partijos, ypač komunistų parti
ja. Šitoms partijoms spaudžiant ir 
reikalaujant, smulkieji ūkininkai dėl 
valymo preteksto turėjo išmesti sa
vo 20 parlamento atstovų -tuo tar
pu, kai daugelis jų eilinių narių bu
vo areštuota, apkaltinus juos fašizmu 
arba terorizmu.“

Komunistų partijos priešingumas 
smulkiesiems savininkams padidėjęs 
nuo to laiko, kai Fr. Nagy birželio 
mėn. buvojo Vašingtone, Londone ir 
Paryžiuje, kur jis su Ministerių Ta
rybos vicepirmininku komunistų va
du Rokosi lankėsi, norėdamas at
gauti iš amerikiečių . vokiečių pa
grobtą auksą ir apsaugoti Transilva
niją nuo galutinio prijungimo prie 
Rumunijos.

Po to, kai ministerių pirmininkas 
Fr. Nagy atgavo Vengrijos aukso li
kutį, smulkieji ūkininkai pasijuto 
stipriau. Iš komunistų, kurie tegavo 
tik 15*A balsų parlamento rinkimuo
se, jie pareikalavo administracijoj 
platesnių teisių; būtent jie parei
kalavo kai kurių pozicijų policijoj, 
kuri lig šiol visa buvo komunistų 
rankose. Šie ne tiktai atmetė smul
kiųjų savininkų prašymą, bet net 
pamėgino pasigrobti kai kuriuos 
svarbesniuosius portfelius, kaip 
krašto 'apsaugos ir švietimo ministe
rijų. Kaip matyti, vengrų komunis
tai, nors skaičiumi silpni, nestokoja 
apetitų į valdžią, rašo „La Croix“ 
korespondentas.

Katalikų organizacijų uždarinė
jimas

Nieko nuostabaus, kad „kairųjų 
blokas“ griebiasi pulti katalikus, ku
rie, korespondento liudijimu, Vengri
joj sudaro 70*'« gyventojų.

Nors bendrai katalikų laikysena 
buvo garbinga ir drąsi, kaip ir Ven
grijos primo kardinolo Mindszenty, 
vis dėlto jie laikomi /,reakcionie- 
riais“ ir su jais elgiamasi kaip su 
tokiais. Patsai kardinolas apkaltina
mas „fašižnju“ ir yra padaryta visa, 
kas galima, sukliudyti jo tiesiogi
niams kontaktams su vyskupais, ku
nigais, ypač su liaudimi, kad būtų su
mažinta jo įtaka“.

Gegužės mėn. kova prieš katali
kybę įgavo naujo impulso ir naujų 
formų. Spauda staiga atrado aukštes
nėse mokyklose, ypač katalikų mo
kyklose, „antidemokratines organi
zacijas“, sąmokslus prieš naująją 
Vengriją“. Kairioji spauda tai rado 
net skautų organizacijoj. Buvo pri
verstas pasišalinti skautų vadas, ir 
net paties Baden-Powell vardas buvo 
uždraustas.

Toliau smūgiai palietė dvi studen
tų katalikų sąjungas — „Emericana“ 
ir „Szovetseg“. Ši sena organizacija 
nebuvo tokia gausi, bet buvo Kata
likų Akcijos narys ir priklausė tarp
tautinei „Pax Romana? studentų fe
deracijai.

Šitų katalikiškų organizacijų už
darymas įvykdytas reikalaujant so
vietų generolui Sviridovui, kuris yra 
sąjungininkų kontrolės komisijos pir
mininkas Budapešte. Toms organiza
cijoms buvo prikišama, bet prikiša
ma neteisingai, esą, jos per karą pa
dėjusios vokiečiams prieš sąjunginin
kus. Bet jfi tai būtų teisybė, kaip 
pastebėjo vienas vengras, tos orga
nizacijos būtų buvusios seniai panai
kintos.

Atrodo, kad netrukus toks pat li
kimas ištiks ir kitas sąjungas. Vidaus

' Seligenstadto lietuvių skautai stovyklauja

Baigę Eichstūtto kunigų semina riją aštuoni lietuviai klierikai
1946. VIL'21 įšventinti į kunigus Kondroto nuotr.

reikalų ministeris jau pranešė apie 
numatomus riaujus uždarymus. Ma
noma, kad tai palies ^skautus, jau
nųjų katalikų ūkininkų organizaci
ją „Kalot“ ir universiteto mokslus 
baigusiųjų sąjungą „Kasz“.

Ne tik katalikų organizacijos ir 
įstaigos yra puolamos vengrų vyriau
sybės, kurią spąudžia sovietai, ypač 
jų generolas Sviridov. Po pretekstu 
demokratiniams principams apginti 
puolama, be kito ko, Vengrijos tra
dicijos, istorija, praeitis. Prieš kiek 
laiko l)uvo duotas įsakymas pašalin
ti iŠ mokyklų ir viešųjų įstaigų im
peratoriaus Prano Juozapo ir ka
ralienės Elžbietos atvaizdus. Impera
toriaus portreto pašalinimas dar gali 
būti suprantamas; „bet tas, kuris 
bent kiek pažįsta karalienės .Elžbie
tos tragišką gyvenimą, jos vaidme
nį Vengrijos istorijoj ir tą pagarbą 
kurią jos atminimas sukelia vengrų 
tautoj, tas negali suprasti, kodėl jos 
atvaizdas turi būti pavojingas“, ne
bent norint visam laikui sugriauti 
praeitį, net tai, kas joj yra garbinga, 
ypač religiško, pastebi koresponden
tas.

Ekonominės sunkenybės ir infliacija
Sveikai galvojant, atrodo, kad 

Vengrijos vyriausybė turėtų ne tiek 
persekioti religiją, kiek rūpintis ūkio 
reikalais. Juk niekam ne paslaptis, 
kad ekonominė Vengrijos būklė il
gai buvo viena tragiškiausių ir dar 
dabar tebėra sunki. Tiesa, šiais me
tais derlius žada būti geras. Jei ne
būtų 300.000 okupacinės kariuome
nės, be abejonės, jo užtektų gyven
tojams išmaitinti. Antra vertus, su 
Lenkijos anglies pagalba pramonės 
gamyba pradeda atsigauti, bet pa
lengva. Reikia atsiminti, kad Ven
grija per karą buvo tiesiog nuogai 
apiplėšta. Naciai buvo išgabenę į 
Vokietiją 29.000 kilogramų Vengri
jos aukso, užsienio devizų už 803.000 
dolerių, 1.320 lokomotyvų, 4.964 ke
leivinius vagonus, daugiau 50.000 
prekinių vagonų, 415 fabrikų įren
gimų ir beveik visus galvijus. O ka
ro reparacijos taip pat brangiai at
sieina neturtingai Vengrijai. Sovietai 
reparacijų sąskaitas plačiai apsimo

ka visokios rūšies natūra. Pavyz
džiui, 1945 m. per I pusmetį jie iš
vežė tik vienų javų 4 milijonus to
nų. Tiesa, dabar sovietai sumažino, 
arba, tikriau, ilgesniam laikui iš
dėstė pinigines reparacijas. Bet už 
tai per šiuos u* ateinančius metus 
reparacijų sąskaiton jiems atitenka 
visos Rumunijos Petrochani naftos 
šaltinių akcijos, kurios buvo lig šiol 
Vengrijos vyriausybės Žinioje (Le 
Figaro, 1946. VIII. 6).

Todėl nėra ko stebėtis, jei Ven
grijos finansai nuo infliacijos į in-

Juozas Mikuckis

Metu ratuose
Aplink laukai, kiek matosi, 
Ir, rodos, galo j<ems nebus! 
Dardėti gera ratuose.
Kai aušta rytas nuostabus.
Per klonius rūkuos rūkstančius, 
Per kalnus, per upes .gilias 
Kad taip per metų tūkstančius 
Keliaut paleidus vadeles!
Ir vis naujuos peizažuose: 
Žmogus kai bunda su daina. 
Rausvai kai rytas dažosi, 
Laukuos kai darbo eisena.
Ir bitės dūzgia liepose . . . 
Laimingas tad tikėt imi, 
Kad laisvės atsiliepusį 
Pagausi aidą širdimi.

fliaciją visai sugvero. Kai eidamos į 
rinką šeimininkės turi prisidėti pilną 
krepšį milijoninių ir milijardinių 
banknotų, kai už tramvajaus bilietą 
reikia mokėti 100 milijardų pengų, 
tai ženklas, kad penga mirusi. Taigi 
ji palaidota. Nuo š. m. rugpiūčio 1 d. 
įvestas naujas piniginis vienetas „fo
rintas“, žinomas Kossutų laikais. Jis 
atremtas į tuos 29.000 kilogramų 
aukso, kuriuos vokiečiai buvo nusi
gabenę į Frankfurtą ant Maino ir 
kuriuos dabar Jungtinės Amerikos 
Valstybės pažadėjo grąžinti Vengri
jos iždui. Ar forintas bus pastovus? 
Finansų ministeris pareišk'ė, kad nau
jasis pinigas bus pastoviausias pasau
ly. Linkėkime, kad taip būtų. Taip 
galėtų būti, jei mažosios tautos būtų 
savo pačių likimo viešpatės, sako 
Dobsa, bet dabar . . .

Transilvanijos problema
Vengrija turi dar vieną didelį rū

pestį, kurį ji norėtų greičiausiai iš
spręsti, būtent susigrąžinti Transil
vaniją. Gegužės 7 d. „Keturių Di
džiųjų“ sprendimu Paryžiuje 'Tran
silvanija su 1.600.000 vengrų buvo 
nutarta priskirti Rumunijai. Vengrų 
tauta to sprendimo nesupranta. Jei 
Jungtinės Tautos savo principų tar
pe įsirašė žmogaus teisių vertę ir di
delių bei mažų tautų lygybę, tai 
vengrai tiki, kad šitie principai turi 
būti taikomi ir jiems („La Croix“ 
1946. VII. 22, Dans la nouvelle 
Hongrie ir „Tėmoignage Chretien“ 
1946. VIII. 2. La Hongrie se tourne 
vers rOccident).
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IŠTREMIME GYVENANČIŲ LIETUVOS KATALIKŲ VYSKUPŲ 
QANYTOJINJS LAIŠKAS SAVO TIKINTIESIEMS

Mylimiausieji Kristuje!
be abejo, priklausėte ir priklau
sote. Kiekviena lietuvė katalike 
motina laikė savo būtina pareiga 
savo vaiką įrašyti į .rožančiaus ir 
škaplieriaus brolijas. Kiti dar savo 
noru įsirašė į Švč. Trejybės, švč. 
Jėzaus Širdies, šv. Juozapo ar ki
tas brolijas, arba į Gyvojo Rožan
čiaus pulkus. Ne maža narių tu
rėjo ir Švč. Sakramento garbinimo 
brolija. Ypatingai plačia banga su
judo tikintieji rašytis į Maldos 
Apaštalavimą. Lietuvis jautė pa
reigą ir reikalą melstis ir iai mel
stis ne tienas, bet būryje, juo la
biau kad toms brolijoms Bažnyčia 
yra suteikusi ir daug dvasinių ma
lonių atlaidų.

Daug sunkesnes pareigas dėjosi 
sau ant pečių tretininkai, šv. Pran
ciškaus Asyžiečio trečiojo ordino 
nariai. Ir pasaulyj būdami jie sten
gėsi kiek galint pasekti vienuolių 
gyvenimą, siekiantį gyvenimo 
šventumo, tobulumo.

Kiek mažiau Lietuvoj buvo pra
siplatinusi kitur labai mėgiama 
Marijos Sodplicija, kurios nariai 
stato sau uždaviniu ypatingai gar
binti Mariją ir tuo siekia gyvenimo 
šventumo ir ugdo savyje apašta
lavimo dvasią, ši Marijos Sodali- 
cija verta tačiau ypač mūsų jau
nimo susidomėjimo, nes ji padeda 
pasekti Marijos nekaltumo pavyzdį.

Lietuvio širdyje Marijai visuomet 
buvo skiria daug vietos, todėl 
siotf oficialiai į jos garbintojų eiles 
lietuvis neturi jokių psichologinių 
sunkumų, juo labiau kad tarp žy
miausių jos garbintoju jis mato ir 
savo tėvynės karalaitį šv. Kazi
mierą.

Kokia paguoda Sodalicijos na
riams turėti tokią galingą Globė
ją! Bet be Marijos, vyriausios So- 
dolicijos šeimoje tokiu antruoju 
sodalams dera turėti šv. Kazimierą, 
tą didį Marijos garbintoją ir jos ne
kalto gyvenimo sekėją. Sodalai 
net galėtų vadintis jo vardu-kazi- 
mierininkais.

Tenka apgailestauti, kad trem
ty) brolijų gyvenimas yra gerokai 
apsnūdęs, jei ne visai apmiręs, kai 
tuo tarpu ir maldos ir šventesnio 
gyvenimo reikalas yra net labai 
padidėję. Mes patys ir tėvyhė gy
vename didžiausiuos sunkumuos 
ir nežinioj dėl ateities. Bet mes 
mokame iik dūsauti ir nieko ne
veikti, net melstis nenorim. Turė
tumėm bent kitų maldingumo pa
vyzdžiu pasekti. Jį mums duoda 
Vakarų Europa.

Dievas sukurdamas žmogų ne
paliko jį be uždavinių gyvenime. 
Jam buvo pasakyta pripildyti žemę 
ir ją užvaldyti (Pradž. 1,28).

Bet Dievas nenorėjo, kad žmo
nės tik skaičiumi daugėtų. Jis no
rėjo, kad žmonės ir savo asmenybę 
išugdytų, ištobulintų savo dvasios 
galias, kad taptų šventais, nes 
jiems buvo paskirta gyventi paties 
Dievo draugystėje. „Ta yra Dievo 
valia, kad jūs būtumėte šventi“, 
sako šv. Povilas Apaštalas (1 Tęs. 
4, 3).

Dievo reikalaujamas iš žmogaus 
šventumas nėra bet koks, bet toks, 
kurio pirmavaizdis ir mastas yra 
pats Dievas. „Būkite tobuli, kaip ir 
jūsų dangiškasis Tėvas tobulas", 
sako Kristus (Mat. 5, 48). Tikrumoje 
žmogui tai nepasiekiama viršūnė, 
nes niekam nepasiekiamas paties 
Dievo tobulumas. Vis tik Kristus 
šį šventumo mastą nurodė, ries ne
norėjo žmogaus šventumui nusta
tyti ribų. Todėl kas jau yra šven
tas gali tapti dar šventesnis, tei
singesnis. Šventumo laipsnis yra 
juo didesnis, juo panašesniu tam
pama Dievui, juo daugiau prie 
Dievo priartėjama. Tai nėra tačiau 
artėjimas žingsniais, bet mintimi ir 
valia.

Katalikų Bažnyčia deda visas 
pastangas tą Dievo paveikslą ir 
panašumą vis labiau įbrėžti žmo
gaus sieloje, vis labiau iuo būdu 
žmogų surišti su Dievu. Tam ii turi 
ypač sakramentus. Krikšto sakra
mentas pirmiausia pasėja ant
gamtinio gyvenimo grūdą. Jį mai
tina ir išaugina Švč. Sakramentas, 
prarastą antgamtinį gyvenimą at
stato Atgailos sakramentas, ir t. t.

Žmogų pagaliau su Dievu dar 
riša malda. Ji yra minties pakėli
mas prie Dievo, kalbėjimasis su 
Dievu. Nors žmogus visa savo bū
tybe yra surištas su Dievu, kaip 
savo Kūrėju, vis tik reikia kad šį 
savo ryšį jis ir sąmoningai pajustų 
ir išgyventų. Tai kaip tik įvyksta 
maldoje. Tuomet visi nuodėmės 
ryšiai netenka savo pančiojančios 
galios, nuodėmė bėga nuo žmo
gaus.

Kiek palaimos neša žmogui ši 
nuolatinė maldos būsenai Štai ko
dėl Kristus yra pažymėjęs, kad 
visuomet reikia melstis ir nepailsti 
(plg. Luk. 18, 1). Kadangi tačiau 
fiziniai nėra įmanoma nuolat kal
bėti maldas ar bent sąmoningai 
mintimi jungtis su Dievu, šį Kri
staus pasakymą reikia suprasti 
kaip valios nusistatymą ir dvasios 
būseną, kuri, viską perleisdama 
per savo prizmę, ir labiausia uži
mantį darbą paverčia malda. To
dėl ir sunkiausi pašaukimo darbai 
negali žmogų atitraukti nuo Dievo.

Reikia tačiau, kad žmogus vis 
iik rastų atliekamo laiko ir pilnai 
sąmoningai savo ryšį su Dievu iš
gyventi. Štai kodėl tarp dienos dar
bų ir uždavinių sau deramą vietą 
turi turėti ir malda. Juo daugiau 
maldai bus priduodama reikšmės 
ir skiriama laiko, juo bendravimas 
su Dievu bus artimesnis ir gyveni
mas šventesnis, žinoma, jei nebus 
meldžiamasi vien tik lūpomis.

Ypatingai pagyrimo verti tikin
tieji, kurie praktikuoja bendrą šei
mos maldą ar jungiasi į būrelius 
ir draugijas,- kad bendromis pa
stangomis ugdytų savyje maldos, 
dvasią ir visokiais būdais skatin
tus! į šventesnį, tobulesnį gyveni
mą. „Kame du ar trys susirinkę 
mano vardu, ten aš esu ių tarpe", 
sako Kristus (Mat. 18, 20). Šiam 
reikalui Bažnyčia yra įkūrusi visą 
pilę tokių draugijų.

' Šios bažnytinės draugijos, Myli- 
miausieji, jums visiems yra gerai 
žinomos dar iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų ir ne vienai iš jų jūs, 

Antai, liepos mėnesį Prancūzijoje 
atžymėjo kryžiaus žygis įvairių va
karų Europos tautų į Veselay, kur 
lygiai prieš 800 metų kryžiaus žygį 
prieš saracėnus buvo pradėjęs 
skelbti šv. Bernardas. Į Veselay 
ėjo maldininkai iš Prancūzijos, 
Anglijos, Belgijos, Šveicarijos ir 
kt., ant pečių medinius kryžius ne
šini. Atgailos ženklan maldininkai 
dažnai ėjo basi. Iš Anglijos kryžius 
buvo atneštas net 700 km. Šis kry
žiaus žygis nebuvo prieš ką nors, 
bet už taiką pasaulyj. Atgailodami 
šio kryžiaus žygio dalyviai meldė 
iš Dievo pasauliui pastovios taikos.

Tikriausia ir mes turime ko pra
šyt iš Dievo pasauliui, Europai, bet 
ypač mūsų tėvynei. Jos reikalus 
mes gerai žinome. Taip pat gerai 
turime žinoti,.kad vienintelis mūsų 
išsigelbėjimas yra Dievas yra mū
sų prieglauda ir stiprybė, dažnai 
giedame su Psalmininku. Jei tik jis 
paims mūsų reikalą į savo rankas, 
viskas baigsis kuogeriausia. To 
ypač turime prašyti šiandien, Tau
tos šventėje. Taip pat ypatingai 
šiandien turime siųsti karštas mal
das ir į dangaus Karalienę Mariją, 
kurios Užgimimą mes šiandien 
švenčiame. Prašykime, kad ji mūsų 
neapleistų, bet motiniškai mus 
saugotų ir globotų.

Ištverminga ir bendra malda da
ro stebuklus. Apaštalų Darbuose 
skaitome, kaip Apaštalas Petras 
buvo Erodo Agripos įmestas į ka
lėjimą, kad po Velykų švenčių bū
tų nužudytas. Neturėdama jokių 
kitų priemonių išlaisvinti Apašta
lų Kunigaikštį iš jam grėsiančios 
mirties, Jeruzalės Bažnyčia giebėsi 
maldos." Bažnyčia meldėsi nesi
liaudama už iį Viešpačiui", sako 
Apaštalų Kunigaikštį iš jam grė
siančios mirties, Jeruzalės Bažny
čia giebėsi maldos. „Bažnyčia mel
dėsi nesiliaudama už jį Viešpačiui“, 
sako Apaštalų Darbai (12,5). Ir ši 
ištverminga bendra tikinčiųjų mal
da buvo išklausyta. Apaštalui iš
laisvinti Dievas pasiuntė patį an
gelą. Pažadintam iš miego Petrui 
nuo rankų nukrito pančiai ir ne
matomą pravedė iį angelas pro 
visas sargybas. Petrui atrodė, kad 
tai sapnas. Bet tai buvo realybė. 
Tik išėjęs į laisvę Petras atsipeikė
jo ir suprato, kaip Dievas jį išgel
bėjo nuo tikros mirties.

Dievas turi tūkstančius būdų 
žmogui padėti, tik reikia, kad žmo
gus būtų to vertas ir kad Jis būtų 
prašomas pagalbos. Nors Dievas 
žino pats mūsų reikalą, bet nori, 
kad tie reikalai būtų jam maldoj© 
išdėstomi. To laukia ir žemiškas 
tėvas iš savo vaiko.

Taigi reikalas, Mylimiausieji, ir 
šventesnio gyvenimo ir ištvermin
gesnės maldos yra aiškus. To nori 
ir laukia iš mūsų tėvynė, nes tai

Iš senų laikų abiejose Nemuno 
žemupio pusėse gyveno lietuviai ir 
lietuvių giminės šaka — prūsai. 
Atsikėlus vokiečių ordino riteriams 
į senųjų prūsų žemę, lietuvių tau
ta per 700 metų patyrė iš jų daug 
nuoskaudų ir vargo. Kelis šimtus 
metų Lietuva buvo nuolatinio karo 
stovykla. Lietuva vokiečių riterių 
siūlomo krikšto visomis jėgomis 
purtėsi todėl, kad to krikšto var
du vyko visiškas gyventojų paver
gimas. Visas savo prie Vyslos 
pasistatytas pilis (Marienburgas, 
Marienverderis, Gottesverderis, 
Rittersverderis ir kt.) ordinas sten
gėsi perkelti prie Nemuno, kuris 
tikrai buvo pasidaręs kovų ir 
kraujo upe, nes jo strateginę ver
tę gerai abi pusės suprato. Vo
kiečių ordinas jau buvo prasi
skverbęs iki pat Kauno, bet vis 
dėlto lietuvių tauta didelėmis au
komis energingai atlaikė tą agre
siją, neleisdama abiem vokiškiems 
ordinams (Prūsų ir Livonijos) susi
jungti į vieną. Pagaliau Vytautas 
Didysis, 1410 m. sumušęs Prūsų 
ordiną prie Tannenbergo, kuriam 
laikui sustabdė vokiečių ekspansiją 
į Rytus ir nustatė, kad natūrali va
karinė Lietuvos siena yra Baltijos

laidai į šviesesnį jos rytojų, į išsi
gelbėjimą iš priespaudos ir vergi
jos. Jei tačiau visa tai padeda pa
siekti bažnytinės draugijos, broli
jos, mes neturime nuo jų laikytis 
nuošaliai. Priešingai, privalome į 
jas uoliai rašytis ir vykdyti jų mums 
uždedamas pareigas bei siekti jų 
nurodomų tikslų.

Nenorime, Mylimiausieji, kad šis 
mūsų kvietimas dalyvauti brolijų, 
gyvenime pasiliktų vien tik šauks-- 
mas dykumoje. Valanda yra rimta 
ir laiko balsą išgirsti yra išsigelbė
jimo laidas. Gana miegoti ir snaus
ti. Maldos srovė teneša todėl tikin
čiuosius brolius ir seseris į ant
gamtinio gyvenimo aukštumas ir 
viršūnes.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios palaimini
mas tenužengia ant jūsų ir tepasi
lieka visuomet. Amen.

Juozapas Skvireckas
Kauno Arkivyskupas ir Metropolitas 

Vincentas Brizgys
Kauno Vyskupas Pagelbininkas 

Vincentas Padolskis
Vilkaviškio Vyskupas Pagelbininkas

Miincheno lietuvių gimnazijos I-sios laidos abiturientai Vido nuotr.

Nusistatymas Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto klausimu

jūra. Tačiau vokiečių pasiryžimas 
veržtis į Rytus visą laiką tebebuvo 
gyvas ir lietuvių-vokiečių kova 
tebesitęsė iki šių laikų. Visą laiką 
lietuvių tauta išlaikė savo aspira
cijas į vadinamąją Mažąją, arba 
Prūsų, Lietuvą, kurios dalį sudaro 
Klaipėdos kraštas. Si sritis lietuvių 
buvo apgyventa ir dabar gyvena
ma. Tik XVIII amž., po didžiojo 
maro, į šią sritį dirbtiniu būdu bu
vo atkelta nemaža vokiečių iš Va
karų Vokietijos ir prasidėjo pla
tesnė germanizacija.

Prūsų Lietuvą sudaro 13 apskri
čių: Tilžės - Ragainės, Pakalnės, 
Labguvos, Pilkalnio, Vėluvos, Įs
ručio, Gumbinės, Stalupėnų, Dar
kiemio, Goldapės ir kt. Šios sritys 
aiškiai išliko lietuviškos, nežiūrint 
visų vokiečių pastangų ir repre
sijų. Šio krašto etnografija yra 
grynai lietuviška.

Prūsų Lietuva abiejose Nemuno 
žemupio pusėse sudaro vieną ne
dalomą sritį su ca. 10.000 km ir
l. 070.000 gyventojų. Lietuvių gyve
namo ploto ribas- čia dar 1882 m. 
nustatė žymusis Karaliaučiaus Uni
versiteto baltistas prof. Albertas 
Bezzenbergeris. Ir visą laiką tiek 
Didžiosios Lietuvos lietuviai, tiek 
Mažosios Lietuvos lietuviai veikė- . 
jai bei visi lietuvių išeiviai Ameri- ' 
koje ir kitose šalyse kėlė Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos sujun
gimo reikalą. Prisiminkime tik Vil
niaus Didžiojo Lietuvių Seimo 1905
m. nutarimus, 1917 m. rugsėjo 20 
d. Lietuvių Konferenciją Vilniuje, 
1914 m. rugsėjo 21—22 d. lietuvių 
seimą Čikagoje, 1914 m. spalio 
mėn. lietuvių seimą New Yorke, 
1917 m. lapkričio 16—19 d. lietuvių 
tremtinių manifestą Voroneže, 1917 
m. lapkričio 2—10 d. lietuvių kon
ferenciją Šveicarijoje, Berne, ir it. 
Visur buvo reikalauta Lietuvos 
etnografinių žemių sujungimo. Pa
galiau šie klausimai valstybiniu 
mastu buvo keliami 1919 m. vasa
rio 28 d. Versalio taikos konferen
cijoj.

Visos Prūsų Lietuvos gyventojai 
lietuviai sudaro tarptautiniu po
žiūriu visai atskirą lietuvių tautos 
kategoriją, ir jie jokiu atveju ne
gali būti lygiai traktuojami su šio 
krašto ateiviais vokiečiais, nors 
tiek pirmieji, tiek antrieji formaliai 
būtų Reicho piliečiai.

Visai kitą kategoriją sudaro 
dešiniojo Nemuno kranto lietuviai 
—lietuviai klaipėdiečiai. 1924 m. 
signatarinių valstybių sutartimi su 
Lietuva pati šiauriausioji Rytprūsių 
dalis — Klaipėdos kraštas buvo 
perduota Lietuvos suverenumui. 
Klaipėdos kraštui .įsijungus į Lie
tuvos valstybę, iš anapus Nemuno-' 
pradėjo eiti įkyri nacionalsocia- 
lizmo propaganda. Rytprūsiuose ir 
Klaipėdos krašte dar prieš antrąjį 
pasaulinį karą ii' šio karo metu 
naciai labai žiauriai persekiojo 
lietuvius: žinomus veikėjus išgabe
no į KZ, uždarinėjo lietuvių orga
nizacijas, jų turtą konfiskavo ir vi
sa, kas tik buvo lietuviška, naikinte 
naikino. Tūkstančius metų buvu
sius vietovardžius naciai pakeitė 
vokiškais. Be to, Lietuva turėjo 
perkentėti didžiausią Reicho ūkinį 
spaudimą — visišką Lietuvos ga
minių boikotą Vokietijoj. ,Šiuo ke
liu nacinis Reichas stengėsi visiš
kai parklupdyti Lietuvą, kuri ryž
tingai gynė savo interesus. Rei
chas nesivaržė sprogdinti ir Lietu
vos suverenumą Klaipėdos krašte 
iš vidaus. Ten buvo suorganizuo
tos dvi garsios Sovog ir CSA or
ganizacijos, kurių žymieji veikėjai 
už antivalstybinę veiklą ir net žu
dymus buvo sunkiomis bausmėmis 
teismo dar 1935 m. nubausti. Hit
lerio ekspansijai visoje Europoje

Perkelta | 5 psIJ
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Jonas Kukis

GIRINIS
IR AUŠRINĖ
Jo gimtinė — žaliuojantys miškų 

plotai. Medžių ošimas jį mažą Hū 
liavo, laktštingalos lopšinę jam 
suokė.

Išaugo jis lieknas, juodomis gar
banomis ir žaliomis akimis. Mylėjo 
mišką, paukščius ir žvėris.

Dar mažas būdamas, laipiojo po 
medžius, paukščių ir voverių lizdų 
ieškodamas, ir braidė miškų tan
kumynus. Žinojo, kur vanagai liz
dus sau krauna, vilkai olose vai
kus augina, kur stirnos ir briedžiai 
tyrą upokšnio vandenį geria.

Vakarais ilgai rymodavo ant tro
bos slenksčio, klausydamas senos 
močios pasakojimų apie raistų liū
nus ir dvasias. Buvo tylus ir susi
mąstęs.

Ir tik aštuonioliktą pavasarį pa
juto krutinėję nerimą- ir ilgesį. 
Naktimis sapnuose kovojo su 
šmėklomis, matė tolimas svečias 
šalis, jaunas moteris, kurios savo 
glamonėjimais jį nuvargindavo.

Senutė motina slapčia sekė sūnų 
ir tylėjo. Tik rūškanas jos veidas 
dar tankiau nusiklostė raukšlėmis.

Tą pavasarį į miškus atėjo mer
gaitė iš šiaurės.

Ji gražiai dainavo, šoko ir juo
kėsi. Dainavo apie rugelį, kuris 
įsimylėjo mėlyną rugiagėlę, ir šoko 
lino šokį. Q jos šypsena buvo nuo
širdi ir pavergianti.

Gyventojai iš apylinkės miškų 
,rinkosi paklausyti mergaitės dainų 
ir pažiūrėti jos šokio. Visi buvo 
ja sužavėti ir pavergti jos grožio.

O ji vis dainavo, šoko ir šypso
josi.

Visi vadino ją Aušrine.
Kai atėjo mergaitės pažiūrėti ir 

Girinis, Aušrinė pasišaukė jį iš mi
nios ir jam vienam dainavo, šoko 
ir šypsojosi. Ir sakė, kad jis turįs 
žalias, kaip šilas, akis ir baltus 
perlų dantis . . .

Dabar tik jis pažino meilę.... 
Mylėjo ir buvo mylimas. Atrodė, 
jog laimė atėjo iš šiaurės j miškus 
ir čia amžinai pasiliks.

Bet miškas buvo toks pats niū
rus ir rūstus.. O motina daugiau pa
linko prie žemės. Tik jos akys 
aštriau stebėjo sūnų.

Ir kartą pasakė: „Vaike, gyveni
mo mokykis jš miško ... Būk ra
mus ir pastovus... Savo sielos 
paslapčių niekam plačiai neatverk. 
Gyvenk vienas su savomis minti
mis ... ir būsi ramus.”

Jis gi iflėjo ir mąstė.
Paskiau, pakėlęs galvą, pažvelgė 

motinai atvirai į akis: „Motini aš 
jos jau seniai laukiau... ir ilgė
jausi ... širdimi tai jaučiau. Ir 
neapsirikau, nes jinai atėjo. Myliu 
aš ją...

Motina išgąstingai žvelgė į di
nų: „Siaurės moterys nepastovios, 
sūnau ... Jos myli visus ir nori, 
kad ir joj būtų visų mylimos. Ji — 
perėjūne .. • atėjo, pabus ir vėl 
išeis... Išeis... Ji negalės pri
prasti prie mūsų miškų. Miškai jai 
nuobodūs bus ...”

Jis žvelgė į mišką ir tylėjo.
„O tu, vaike, iš miškų niekui 

nėgali išeiti. Per daug jau su jais 
suaugai, su jais susigyvenai... Tu
ri išitikimas jiems likti... Saugo
kis jos..."

Bet jis buvo susimąstęs ir nieko 
nesakė.

Ar teisybę motina šneka?
Miškas buvo niūriai kurtus.

< __________
Vieną vakafą jis jai pasakė: „Tu 

būsi mano žmona ... Ir liksi miš
kuose ..

Mergaitė žiūrėjo jam į akis ir 
purtė galvą: „Ne, miškuose aš ne
liksiu ... Juk čia per tvanku ... 
saulės beveik nesimato ..Ir ji 
juokėsi savo skambiu juoku.

Girinis stovėjo pritrenktas jos 
žodžių ir juoko. Stipriomis ranko
mis paėmė ją per liemenį ir: „Kur 
eisi tu? ... Ar atgal į šiaurę?..

Ne, jinai į šiaurę neketinanti 
grįžti. Keliausianti toliau į pietus.. 
svetimų šalių ir žmonių pamatyti. 
Jinai girdėjusi, kad ten, pietuose, 
ir meilė esanti daug karštesnė, ne 
tik saulė ...

Tiesa, jis turįs kartu su ja eiti... 
Abiem būsią daug įdomiau. Žino
ma, jei tik jis ją tikrai mylįs...

Jis klausėsi nuleidęs galvą ir 
nedrįso pažvelgti jai į akis.

Krašte kilo nerimas ...
Pavojus atslinko iš rytų. Sužvė

rėjusių priešų gaujos veržėsi į 
krašto gilumą, visa pakeliui nai- 
kindamos: žudė vyrus, moteris ir 
vaikus, degino sodybas ir plėšė 
turtą.

Ištisomis naktimis švietė tolimos 
gaisrų pašvaistės.

Rūškanais veidais vyrai rinkosi į 
būrius ir -tarėsi. Grasiais žvilgsniais 
stebėjo kruvinus gaisrus.

Ir visi vienu balsu tarė: „Laisvi 
mes ginėm, ir mirsim laisvi... Sve
timiems nevergausim!... Neduo
sim žudyti savo vaikų ir moterų .. 
Ir šveitė aprūdijusius ginklus, 
siuntė tolimaisiais vieškeliais žval
gybas.

Tik vienas Girinis, jaunas miškų 
tankumynų augintinis, parimęs po 
plačiašakiais tėviškės uosiais, ilgai 
mąstė, ar mesti mylimąją ir likti 
ištikimam saviems miškams ir mo
tinai, ar, motiną ir tėviškę palikus, 
slapčiomis išbėgti su Aušrine?

Ir vieną vakarą jis tarė mergai
tei: „Išeisim... ten, toli į pietus, 
kur nėra pavojų... Ir žmonės gal 
geresni bus..

Tą vakarą Aušrinė šoko miškų 
gyventojams paskutinį kartą mėly
nojo lino šoki ir dainavo apie ru
gelį ir rugiagėlę.

Žmonės kalbėjo: „Lik pas mus, 
Aušrine ... Tu pašoksi mums pas
kutinį kovos šokį... Lengviau mir
tį bus sutikti..

O ji juokėsi, šoko ir dainavo. Ir 
sakė, kad miškuose jinai nelik
sianti. ,

Ir jie išėjo ... naktį^ slapčiomis, 
jam vienam težinomais miškų ta
kais.

Išėjo be senos močios palaimini
mo.

O naktis tąsyk buvo šviesi, 
gaisrų pašvaistėmis išpuošta.

Kur kryžiuojasi keturių šalių 
platieji vieškeliai, po plačiašakiu 
ąžuolu sėdėjo senas, senas žilagal
vis. Jo ilga barzda ir plaukai si
dabru blizgėjo mėnesienoje, o jo 
akys švietė kaip degančios žvaigž
dės.

Ir. kada jie prisiartino prie 
ąžuolo, žilagalvis prabilo gūdžiu, 
senatve aidinčiu balsu į vyrą: „Kur 
bėgi, Girini? Nelaimėje apleidi tė
viškę ir miškus... palieki savo 
senį motiną. Grįžk ... grįžk atga
lios, kol dar laikas, vėliau tėviškės 
vartai bus užkelti. Nekeisk tėviš
kės į moterį ... Ši apvils tave ...

J. Gliaudys

. Žydes gėlės
Dygiais, dygiais takais 
slenka dienos juodos; 
šaltos, nebekais- 
ta širdyse mums godos.

Nyksta, kas šviesu, 
kas mums buvo miela, 
grimsta į vėsu
mą alkstančioji siela.

(
Dieve, po naktų 
aplankyk mūs celes: 
ir pradings kartu
mas, ir žydės mums gėlės!

O tėviškė visuomet ištikima liks. 
Ir motinos prakeikimas visur ir vi
sada tave sekios, kaip tamsus ne
laimės šešėlis ... Grįžk, Girini... 
Paklausyk mano žilo proto ...”

Ir atsįgrįžęs į mergaitę, kalbėjo: 
„O tu, mėlynojo lino laukų šokėja, 
apsivilsi svetimų kraštų žmonėmis. 
Jie linksmi, bet pikti ir klastingi. 
Nuoširdumo pas juos nerasi. Jie 
tik išnaudoti moka, bet duoti — 
ne. Laimės svetur neieškok, tenai 
jos nėra... Ji gyvena čia, pas 
mus, žalių šilų tankmėse ir mėly
nojo lino laukuose. Tu bėgi nuo 
savos laimės... Svetimiems tu 
paaukosi sąvą jaunatvę, svetimiems I

Nijolė Šalkauskaitė šoka Raudonkepurę” (Wiesbadeno vaikų teatras)

ir laimę gimdysi. — tik pati jos 
nebejausi..

Jie žiūrėjo nuleidę akis į smė
lėtą vieškelį ir tylėjo. O kai pa
kėlė galvas, senis buvo jau dingęs.

Aušrinė šypsojos ir sakė, kad 
senis niekus plepėjęs... Ir ėjo t8- 
liau.

Jis sunkia širdimi sekė iš pas
kos. »

Jie keliavo pro naujus, nepažįsta
mus kraštus vis tolyn ir tolyn į 
pietus.

Ji visiems dainavo ir šoko. O 
žmonės rinkosi pažiūrėti mergaitės 
iš šiaurės, ir visi buvo užburti jos 
daina, šokiais ir jos grožiu.

Jaunuoliai visi ją mylėjo ir mal
davo jos meilės. Ji džiūgavo savo 
pasisekimu ir leidosi visiems bu
čiuojama ir glamonėjama.

O _Girinis, dėl jos apleidęs tė
viškę, buvo pamirštas. Visi jo kil- 
■nūs jausmai sutrypti ir paniekinti. 
Apvilto jausmu stebėjo Aušrinę, 
svetimų glamonėjamą.

Kai jie sustojo kalnų pašlaitėse 
ir Aušrinė gėrėjosi tolimais regi
niais, jis tarė jai: „Mylėjau tave, 
Aušrine. Buvai tu mano pirmoji 
meilė. Laukiau tavęs nuo pat ma
žens ... Galvojau, kad mano laimė 
atėjo pas mane ir pasiliks... nie-

1 kur daugiau neišeis... O tu ... Tu 
nužudei mano tyrą meilę. Jinai 
jau negyvena ... Daugiau tavęs 
nevarginsiu ... Eik, kur tau patin
ka ... ir džiaukis gyvenimu. Aš gi 
grįšiu atgai. Dar kartą noriu pama

tyti senutę motiną ir žalius miš
kus ... Tėviškėn mirti grįšiu...”

Ir jis nuėjo atgal. Ten į šiaurę, 
savo tėviškės link.

Į tėviškę Girinis grįžo vėlų ru
denį.

Medžiai stovėjo nubėrę savo ža
liuosius lapus, ir miškuose nebe
buvo nei strazdų, nei kitų giesmi
ninkų. Tik gūdžiais balsais krank
sėjo išbaidytos varnos ir miškų 
tankmėje raudojo apuokai.

Buvo vėlyva vėjuota naktis ...
Kai išvargusiais nuo kelionės 

žingsniais įžengė į savo kiemą, 

prasivėrė trobos durys ir sena, su
linkusi moteris atsistojo ant 
slenksčio. Kai pro debesų properšą 
prasiveržęs mėnuo nušvietė ją 
pluoštu blankių spindulių, jis pa
žino savo motiną.

Sušuko ir, puolęs ant kelių, siekė 
bujoti jos kojas: „Atleisk man, 
motina ... Grįžau maldauti tavo 
pasigailėjimo...”

Jos žilus plaukų pluoštus taršė 
rudeninis vėjas. Kaulėtas, senatvės 
raukšlėmis išvagotas veidas blizgė
jo pelenų spalva ir buvo kietas. 
Akys iš po kaulėtų antakių niūriai 
žvelgė į sūnų.

Ir ji prabilo į Girinį: Neturiu 
aš sūnaus. Prakeikiau jį... Iki šiol 
jo laukiau, kad patsai išgirstų lai 
iš mano lūpų: prakeikiu jį! Never
tas jis buvo turėti motiną ir tė
viškę!”

Ir kai jis siekė pučiuoti jos dra
bužių kraštą, pavirto ji į pelenus ir 
atlėkęs iš miško viesulas išnešiojo 
juos į keturias šalis.

Ryte jis paliko savo sodybą.
Šuįysęs, degančiomis akimis ir 

sutaršytais vėjuje plaukais jis ėjo 
patsai nežinodamas kur.

Norėjo sutikti bent vieną tėviš
kės žmogų, bet visi nuo jo bėgo, 
kaip nuo laukinio ar bepročio.

Rudeninis vėjas staugė miško 
viršūnėse ir taršė nurudusius me
džių lapus.

Jis žengė į miškus ir siaurais 
tankumynų takais ėjo vis gilyn ir 
gilyn laumių liūnų link ... kur ke
rojo šimtamečiai medžiai ir žalia 

pluta paslėptos tūnojo giliosios 
eketės.

Kai jis sustojo prie didžiojo lifl- 
no krašto ir pažvelgė į apačią, lau
kinių balsais sustaugė atklydęs 
šiurpus vėjas ir žalia liūno pluta 
persiskyrė. Tamsioje, kaip anglis, 
gelmėje stovėjo motina ir tiesė į jį 
kaulėtas rankas.

Ir jis žengė į gelmę... ten, kur 
jį šaukė. O žalia liūno pluta vėl 
užsidarė.

Tik vienas vėjas viesulu dūko 
medžių viršūnėse ir kvatojo be
pročio balsu.

Bet nemirė Girinis ... Ir mirti 
negalėjo, nes motinos buvo pra
keiktas.

Vėjuotomis naktimis išeina iš 
liūnų ir, dejuodamas vaiduoklių 
balsu, trankosi po raistus ir apie 
sodybas, žvėris ir žmones gąsdin
damas.

Pavasariais ir vasaromis vaikosi 
po šilų tankmes padykusias gegu
žes, kurios Aušrinės balsu kvato
jasi ir jį vis tolyn vilioja.

O jis galvoja, kad tai Aušrinė 
juokiasi, bet niekaip surasti jos 
negali.

O Aušrinė? ..
Ilgai keliavo į pietus. Visur 

jai buvo linksma ir visi ją gerbė. 
O daug jaunuolių siūlė jai savo 
meilę.

Iš visų jį pasirinko vieną: juo
domis garbanomis, tamsiomis kaip 
anglis akimis, liekną kalnų augin
tinį. Jis ją visur lydėjo.

Bet, kai juodu nusileido nuo kai
nų ir pasiekė mėlynųjų vandenų 
plotus, kur taip karštai šviečia sau
lė ir vakarais būna toks tamsiai 
mėlynas dangus, jis pametė ją vie
ną ir pabėgo į kalnus.

O ji negalėjo jau nei gražiai 
šokt, nei dairiuot. nes greit pagim
dė sūnų. Jis turėjo juodas tėvo akis 
ir buvo gražus.

Bet nemylėjo Aušrinė jo ... Nes 
pradėjo ilgėtis Ijno laukų ir žalio
jo miško. Svetimaisiais buvo nusi
vylus. Dabar tik prisiminė kryžke
lėje ištartus žilagalvio žodžius: 
„Svetimiems laimę gimdysi, tik pa
ti jos nebejausi..."

Ji nesižavėjo jau nei mėlynu 
dangumi, nei jūrė. Buvo visų ap
leista ir paniekinta.

Ji išėjo į kalnus ir nuo uolos 
skardžio numetė savo sūnų: „Kal
nuose gimei, .juose ir lik ... Sve
timi bus tau mėlyno lino laukai...”

O ilgesys ją traukė atgal į tė
viškę. Ir ji iškeliavo per kalnus 
atgal.

Ilgai, ilgai ji ėjo aštriais, erškė
čiais nuaugusiais kalnų skardžiais. 
Jos kojos buvo subadytos ir kru
vinos ir drabužiai sudraskyti. Ji 
pati gi mirtinai -nuvargusį. Bet tė
viškės ilgesys naujų jėgų priduo- 
davo.

Bet, kai pasiekė kalnų viršūnes, 
iš nuovargio parkrito ant akme
nuoto tako ir nuo kaitros sukepu
siomis lūpomis maldavo dangų 
nors vieno lašo rasos. Bet visas 
dangus buvo giedras, ir karštai 
švietė saulė.

Ir ji mirė vieniša, visų apleista 
ir užmiršta...

Tik tėviškės ilgesys nemirė ...
Kai atlėkęs kalnų aras pradras- 

kė jai krūtis ir išplėšęs širdį ne
šėsi į savo gūžtą, ši išsprūdo jam 
iš nagų ir, suspindusi šviesia ilge
sio žvaigžde, iškilo aukštai, aukš
tai į erdves ir nulėkė tėviškės link.

Ir nuo to laiko ji kasnakt spin- . 
di žalia deimantų šviesa ir tyliai, 
tyliai slenka tėviškės dangumi.

Žmonės pasakoja, kad jinai vis 
Girinio ieškanti, tik per miškų tan
kumynus vis atrasti negalinti.

Taip kas vakarą su viltim su
spindi ir pernakt skaisčiai švitėda
ma ieško, o ryte nusivylusi vėl 
blunka dangaus gelmėse.
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St. Devenis

Lietuvos gyvenimo dabartines 
nuotrupos

Iš Amerikoš lietuvių A. Bimbos 
minties .Laisvės” ir „Vilnies“ dien
raščių, su pasigardžiavimu persi
spausdinančių „Tarybų Lietuvoje", 
„Tiesoje” ir „Valstiečių Laikrašty
je” spausdinamas nūdienį Lietuvos 
gyvenimą liečiančias žineles, bent 
paviršutiniškai sužinome, kas de
dasi Lietuvoje. Tiesa, visos tos ži
nios vienašališkos, teigiamos, tu
rinčios tikslą kelti pasigėrėjimą ir 
rodyti pasiektus laimėjimus ir pa
siryžimus, tačiau jos mums daug 
pasako, ypač kai paminimos da
bartinių veikėjų pavardės, .kurios 
mums nors nėra girdėtos, bet vi
siškai suprantamos.

Skaitydami „Laisvę”, sužinome, 
kad dabartiniu metu „Tarybų Lie
tuva” spausdinama „Žaibo” spaus
tuvėje, kur seniau buvo spausdi
namas „XX Amžius”. Praėjusiais 
metais „Tarybų Lietuva” buvo 
spausdinama „Spindulio” spaustu
vėj. Tarybų Lietuvos redaktorium 
pasirašo Donatas Rodą. Tas pats 
D. Rodą 1940 — 1941 m. buvo ak
tyvus tos pačios „Tarybų Lietuvos” 
bendradarbis ir su pasigėrėjimu 
aprašinėdavo partinę veiklą. Vo
kiečių okupacijos metu jis gyveno 
Lietuvoje, ir žmonės jo bijodavo, 
nes jis buvo artimuose santykiuose 
su vokiečiais.

Dabar Lietuvoje rodomas labai 
didelis susidomėjimas miškais. Tai 
patvirtina ir tas faktas, kad miškų 
reikalams yra įsteigti du specialūs 
komisariatai: vienas želdinimo, ki
tas — kirtimo reikalams. Iš spau
dos aprašymų matyti, kad kirtimo 
komisariatas yra nepalyginamai 
veiklesnis, tiesiog spartuoliškas. 
Dauguma iškirsto Lietuvos miško 
siunčiama į Donbaso kasyklas. 
Šiame darbe lenktyniautojams ski
riamos didėlės premijos. Kas 
prieš planą trumpiausiu laiku iš
kerta nustatytas normas, gauna 
tokias premijas: pirma premija — 
50.000, antra — 30.000 ir trečia — 
20.000 rublių. Už miško iškirtimą 
virš plano vėl skiriamos didelės 
premijos. Tokiu būdu kirtimo ko
misariatas želdinimo komisariatą 
bus smarkiai pralenkęs, nes pasta
rasis jokių premijų neskiria ...

Toliau iš „Laisvės” sužinome 
■apie kitų įstaigų veiklą ir vadovy
bės. Kauno miesto partijos sekre
torium yra Tambovcev, Petrašiū
nų elektros stoties direktorium Pa- 
merancev, o naftos tiekimo įgalio
tiniu Charlamov (jam nuo šio pa
vasario pavesta visą naktos preky
bą iš Lietūkio perimti į savo ran
kas). Žemės Banko valdytoju pa
skirtas Kaznačevski, o Lietuvos 
Ūkio Tiekimo valdybai vadovauja 
Langarov. Kauno apskrities ko
operacijos reikalus tvarko Sacha- 
TOV.

Vilniaus dramos teatras nuolat 
stato šiuos veikalus: „Nauja vaga”, 
.Uždavinys”, „Marti”, „Tarybiniai 
imonės“. Vilniaus kinuose daž
niausiai rodomos jau seniau maty
tos ir panašaus turinio filmos: 

-Capajevas, Leninas 1918 metais, 
Zigmantas Kolosovskis, Kalti be 
kaltės, Petras Pirmasis ir t. t.

Ta pati „Laisvė“ i r „Vilnis" 
aprašo knygų leidimą Lietuvoje. 
„Spindulio" spaustuvė Kaune iš
leido 45 puslapių brošiūrą „Ką 
davė tarybų valdžia darbo žmo
gui“. Šios knygelės išleista per 
15.000. Pardavinėjama po 1 rublį. 
Kiekvienas tarybinis darbininkas 

. raginamas šią knygelę įsigyti. Ją 
parašė mums negirdėtas. Bet iš 
pavardės suprantamas autorius 
Amosov. „Tiesos“ leidykla Vil
niuje išleido 20.000 egz. tiražo M. 
A. Suslovo knygelę „TSRS tautų

nusipelnęs tėvynei . . . Apibūdi
nama ir Kauno apskrities koope
ratyvų veikla, kurioje esą daug 
nesklandumų, apsileidimo ir ne
sąžiningumo. Veliuonos, Sere
džiaus, Vilkijos ir Kruonio kpope- 
ratyvai, rašo „Tarybų Lietuva“, il
gą laiką neturėjo druskos, degtu
kų ir kitų pačių reikalingiausių 
prekių. Seredžiaus gyventojai il
gesnį laiką negavo duonos todėl, 
kad Seredžiaus kepykla nebuvo 
apsirūpinusi malkomis, nors mal
kų kirtimas buvo užplanuotas. Ne 
geriau ir kituose valsčiuose. Bab
tuose prekės atiduodamos tik už 
praėjusį mėnesį, taigi labai pavė
luotai. Kooperatyvuose, nežiūrint 
tarybinio budrumo, pasitaiką va
gysčių ir išeikvojimų. Pakuonio, 
Vandžiogalos, Seredžiaus ir Rum
šiškių kooperatyvuose išeikvoji
mas pasiekė 1.134.000 rublių. Kau
no kooperatyvų s-ga gavo pa
skirstyti didesnį kiekį mielų, bet 
kai budrusis partinis aktyvas pa
stebėjo, kad gyventojai mielių ne
gauna, mielių nebebuvo .ir Kauno 
kooperatyvų s-gos sandėliuose. 
„Jaunasis Valstietis“ su pasididžia
vimu giria Rudaminos komjaunuot 
liūs Visniaveckį, Sper ir Alekse- 
jev, kurie, norėdami daugiau pa
sitarnauti tarybinei tėvynei, sek
madieniais ir šventadieniais iš 
apylinkės jaunimo organizuoja 
malkų kirtimo talkas.

sąjunga ir draugystė — jų laisvo 
suklestėjimo pagrindas." Knygelė 
patariama visiems įsigyti. Grožinės . 
literatūros beveik nepasirodo. Ra
šytojai barami už neveiklumą ir 
atsilikimą. Šią vasarą paskubomis 
išleistas tarybinių eilėraščių rinki
nys vaikams. Šis rinkinys turįs pa
keisti vaikų mėgiamus Vytės Ne
munėlio ir Leonardo Žitkevičiaus 
eilėraščius, kurie dabartinių švie
timo vadovų vadinami baisiomis 
šiukšlėmis . . .

„Tiesoje“, „Tarybų Lietuvoje" ir 
kituose laikraščiuose pirmaisiais 
bendradarbiais iš lietuvių yra Jo
nas Šimkus, Kauneckas, Mieželai
tis, Churginas, Korsakas, D. Rodą, 
L. Narbutas ir kiti. Bndradarbfauja 
taip pat T. Tilvytis, A. Miškinis, S. 
Čiurlionienė... Dailės parodose 
dalyvauja Žmuidzinavičius, R. Kal
pokas, Šileika, P. Rauduvė ir be
veik visi kiti Lietuvoje likusieji 
dailininkai.

Iš tų pačių šaltinių sužinome ir 
apie šį pavasarį įvykusį atsakin
gųjų pienininkystės darbuotojų 
pasitarimą. Jame konstatuota, kad 
Lietuva karo metu netekusi 48% 
visų melžiamų karvių. Pieno w 
kiaušinių ūkis Lietuvoje kenčiąs 
ne vien dėl karo nuostolių, bet ir 
dėl dabartinės netvarkos, nes vie
tomis valstiečiams laiku nesumo
kama už pristatytus produktus, kai 
kur pasireiškiąs nesąžiningumas 
ir t.t. Krautuvės neleistinai blogai 
aprūpinančios ūkininkus nustaty
tomis premijomis. Dėl šių priežas
čių suerzinti ūkininkai daugelyje 
vietų atidedą privalomą produktų 
pristatymą ir nesiskubiną juos par
duoti. Kiaušinių supirkimo planas 
įvykdytas tik 72%. Kai kuriose vie
tose supirkimas buvęs ypatingai 
mažas. Liudvinavo pieninė kiau
šinių supirkimo planą įvykdė tik 
0,4%, Skaudvilės — 0,6%, Teter
vinų — 1,5%, Šiaulių — 1,7% ... 
Visas negeroves pašalinti ragina
mas partinis aktyvas.’

Toliau „Tarybų Lietuva" duoda 
žinoti, kad centrinės mašinų — 
traktorių stoties Lietuvoje direk
torium yra Makarov, o jo pava
duotoju — Zavdorodin. „Valstie
čių Laikraštis“ smulkiai ir vaizdžiai 
aprašo tos įstaigos veiklą 
Zarasų apskrityje. Zarasų ap
skrities žemės ūkio skyriaus ve
dėju paskirtas Zimariav. Jo žinioje 
veikia dvi motorfraktorių stotys: 
viena Dūkšte, kita Antalieptėje. 
Dūkšto motortraktorių stotis turi 25 
arklius, kurių dauguma serga nie
žais. Vedėju yra Molodeičik. An
talieptės stotis veikia panašiai. 
Vadovauja šiškov. Degučių mo
tortraktorių stoties vedėjas pasi
rodė esąs gabus organizatorius 
— jis pavasarį pašaro trūkumą iš
sprendė pavesdamas visus sto
ties arklius šerti vietiniams ūki
ninkams . . t.

Dabar Lietuvoje daug dėmesio 
kreipiama į transportą ir privalo
mųjų pyliavų surinkimą. Abi įstai
gos giminingos ir viena kitą gra
žiai papildo ir padeda: vagonai 
neturį išvažiuoti tušti, o surinkti ja
vai negali laukti vagonų* Abiem 
šioms įstaigoms paskirti prityrę 
specialistai: transportams vado
vauja Lietuvos geležinkelių virši
ninkas Kozuchovski, o respubli
kinei centro grūdų paruošos kon
torai, kuriai patikėtas laiku pylia
vų surinkimas, — Ivanov.

Tie patys šaltiniai pasakoja apie 
Kauno kino teatrus. Veikia Forum, 
Romuva, Kapitol, Gloria, Daina, 
Pasaka, Union ir Lyra. Dažnai ro
doma filmą — Jonas Baisusis, bu
vęs žiauriausias caras. Filmoje 
jis vaizduojamus kaip didvyris, di
delio masto Valstybininkas ir daug 

Nusistatymas Mažosios 
Lietuvos ir Klaipėdos 

krašto klausimu 
(Atkelta iš 3 psl.)

įsigalėjus, 1939 m. kovo 22 d. Klai
pėdos kraštas buvo brutaliai jėga 
atplėštas nuo Lietuvos. Šis aktas 
Lietuvos teisių į Klaipėdos kraštą 
nepanaikino, kaip nepanaikino 
įvairių tautų ir valstybių teisių į 
savo plotus kitose Europos vieto
se, kurias nacistinė Vokietija buvo 
užgrobusi. Taip pat šis veiksmas 
nepanaikino klaipėdiečių Lietuvos 
pilietybės.

Teisės požiūriu Klaipėdos krašto 
gyventojų pilietybės reikalai atro
do taip: Versalio sutarties 99-uoju 
straipsniu Klaipėdos kraštas su vi
sais gyventojais buvo atskirtas 
nuo Vokietijos ir perduotas ketu
rių signatarinių valstybių (Angli
jos, Italijos, Prancūzijos ir Japo
nijos) žiniai. Signatarinės valsty
bės 1925 m. gegužės 8 d. sudarė

su Lietuvos Respublika sutartį, va
dinamą Klaipėdos Konvencija, ku
ria Klaipėdos kraštas su gyvento* 
jais atitinkamomis autonominėmis 
sąlygomis, nustatytomis pirmame 
Klaipėdos Konvencijos priede, ku
ris sudaro integralinę Konvencijos 
dalį, buvo perleistas Lietuvos Res
publikai, aiškiai nusakant ir Klai
pėdos krašto gyventojų pilietybės 
statutą. Klaipėdos krašte nuo 1920 
m. sausio 10 d. gyveną gyventojai, 
nežiūrint jų tautinės kilmės, Lietu
vos Respublikai ratifikavus Kon
venciją, pasidarė Lietuvos Respu
blikos piliečiai, išskyrus tuos, ku
rie pasinaudojo optavimu.

Tuo būdu Klaipėdos krašto gy
ventojai, išskyrus labai nedidelį 
skaičių optantų ir asmenų, negy
venusių Klaipėdos krašte Konven
cijos nustatytais terminais, jau 
1924 m. yra tapę Lietuvos piliečiais.

Klausimas, ar Klaipėdos krašto 
.gyventojai po 1924 m. nėra kuriuo 
nors būdu praradę Lietuvos pilie
tybę? Lietuvą 1940 m. okupavo 
Sovietų Sąjunga. Taigi Lietuvos 
Respublikos suvereninių organų 
efektyvus reiškimasis, suverenumo 
vykdymas buvo de facto okupa
cinės jėgos paraližuotas. Tačiau 
pats Lietuvos valstybės suverenu
mas, taigi ir Lietuvos juridinis status 
tarptautinės teisės prasme tebėra, 
nes Lietuvos inkorporavimo į So
vietu Sąjungą nepripažino jokia 
tarptautinės valstybių bendruome
nės institucija (Tautų Sąjunga, 
Jungtinių Tautų Organizacija) nei 
pagaliau net paskiros valstybės, 
jų skaičiuje ir Jungtinėj Amerikos 
Valstybės su Didž. Britanija. Jei 
Lietuvos Respublika de jure tebe
turi savąjį suverenumą ir tebėra 
tarptautinės valstybių bendruo
menės subjektas — tai, savaime 
suprantama, Lietuvos piliečių pilie
tybės status formaliai tebėra tas 
pats, koks jis buvo prieš Lietuvos 
okupaciją.

Tačiau Klaipėdos kraštas dar 
prieš visos Lietuvos respubliKos 
okupaciją buvo fakto keliu pri
jungtas prie Vokietijos. Todėl ir 
galėtų kilti klausimas, ar Klaipė
dos krašto gyventojai, kurie turėjo 
Lietuvos pilietybę, yra ją praradę 
pagal 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos 
ir Vokietijos pasirašytąją „sutartį”. 
Minimoji 1939 m. kovo 22 d. „su
tartis“ yra ginčytina ir materialiniu 
ir formaliniu požiūriu:

1. Lietuva ją pasirašė Vokietijos 
priversta tai padaryti,

2. Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Vokietijos yra priešingas 
Klaipėdos Konvencijai.

„Oželis“ (Wiesbadeno vaikų teatras)

Sutartys yra ginčytinos, jei jos 
sudaromos ne laisva valia, bet 
vienai šaliai panaudojant prie
vartą antrai šaliai. Šis dėsnis yra 
vienas pagrindinių teisės principų, 
jis taikytinas ir tarpvalstybinėms 
sutartims. Ir tarpvalstybinės sutar
tys yra ginčytinos, jei vieno kurio 
kontragento būna panaudojama 
prievarta arba apgaulė. 1939 m. 
kovo 22 d. Vokietijos-Liehivos 
„sutartis" yra aiškus Vokietijos 
prievartos aktas Lietuvai, todėl ji 
yra ginčytina ir negali sukurti jo
kių juridinių pasekmių.

Klaipėdos Konvencijos 15 str. 
nustato, kad suvereninės teisės į 
Klaipėdos teritoriją arba tų teisių 
vykdymas negali būti perleistas 
be signatarinių valstybių sutikimo. 
Tuo tarpu 1939 m. kovo mėn. Lie
tuvos — Vokietijos „sutartis" dėl 
Klaipėdos krašto perleidimo buvo 
sudaryta be jokio signatarinių val
stybių sutikimo. Be to. Jungtinių 
Valstybių Valstybės Departamento 
atsakingi pareigūnai yra viešai 
pareiškę, kad JAV nepripažįsta 
III-ojo Reicho po 1937 m. sudarytų 
tarptautinių sutarčių, liečiančių 
teritorinius pakeitimus. Taigi mini
moji 1939 m. „sutartis” įeina taip 
pat į tokių sutarčių kategoriją, ku
rių nepripažįsta ir JAV. Iš to ma
tyti, kad 1939 m. kovo 22 d. „su
tartis“ negalėję sukurti jokių juri
dinių pasekmių. Jąja grindžiamas 
Klaipėdos krašto prijungimas prie 
Vokietijos yra neteisėtas, todėl ji 
negalėjo pakeisti ir Klaipėdos 
krašto gyventojų, turėjusių Lietu
vos pilietybę, tos pilietybės sta
tuso.

Remiantis aukščiau išdėstytomis 
aplinkybėmis, ypač atkreiptinas 
dėmesys į šias išvadas:

1. Mažojoj, arba Prūsų, Lietuvoj 
prof. Alberto Bezzenbergerio nu
statytose ribose gyveną lietuviai 
yra neatskiriama lietuvių tautos 
kamieno dalis, praeityje patyrusi 
daug skriaudų iš vokiečių ordino 
pusės bendrose kovose dėl visos 
lietuvių tautos likimo. Prūsų lietu
viai, nežiūrint, kad jie formaliai 
būtų ir Vokietijos piliečiai, jokiu 
būdu negali būti traktuojami lygio
mis. su to krašto ateiviais vokie- 

, čiais.
Į 2. Klaipėdos Konvencijos nusta
tytas Klaipėdos Krašto gyventojų 
pilietybės status tebėra de jure 
nepasikeitęs, todėl Klaipėdos 
krašto gyventojai, turėję Lietuvos 
pilietybę, tebėra, kaip ir buvę, Lie
tuvos piliečiai, visiškai neatsižvel- 

[ giant į jų tautinę kilmę.
(„E. !.”)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Wiesbadeno lietuvių stovyklos 

vaikų teatras
Wiesbadeno lietuvių stovykloje il

gesnį laiką (nuo 1945 m. rugsėjo 
15 d.) lietuvių vaikučių meninius 
sugebėjimus reprezentuoja vaikų 
teatras, esąs tiesioginėj UNRRA 
globoj.

Teatro iniciatoriais yra šokių mo
kytoja režisierė VI. Saudargienė ir 
UNRRA Entertainment Officer J. 
Bardzilauskas.

Iki šiol teatras turėjo tris pasta
tymus: Anderseno 5 v. pasaką (VI. 
Sandargienės inscen.) „Sniego kara
laitė“, J. Bardzilausko lietuviškų 
papročių montažą „Užgavėnių va
karas“ ir J. Rimkūno insc. Br. Gri
mų 3 v. pasaką „Varlių karalius“. 
Be šių didesnių pastatymų (savomis 
dekoracijomis ir kostiumais), duota 
penki šokių spektakliai, kai kuriuos 
jų paįvairinant gimn. mokyt. Pran- 
cūzevičiaus suorganizuotu vaikų or
kestru, dalyvauta vaikų švenčių 
pasirodymuose.

Vaikų teatras buvo pakviestas 
gastrolių: Wiesbadenp amerikiečių 
karių ligoninėn (2 kartus) ir Frank
furto Amerikiečių Karių Ramovėn 
kur susilaukė labai šilto priėmimo, 
mažieji buvo apdovanoti saldumy
nais, o teatro vadovybė gavo keletą 
labai nuoširdžių padėkos laiškų.

Teatro sąstatan nedideliu nuošim
čiu įeina ir, kitų tautybių vaikai. 
Kitų tautybių grupės, nedalyvauda- 
mos didesniuose pastatymuose, turi 
progos reprezentuoti savo tautinį 
meną, atlikdamos keletą tautinių šo
kių bendruose šokių spektakliuose.

Žiemos metu buvo“ suorganizuota 
ritminės mankštos studija, kurią 
lankė 42 vaikai. Studijos tikslas bu
vo techniškai paruošti vaikus šo
kiui. Vaikų teatru susidomėjo ir 
nuoširdžiai jam padėjo technišku 
aprūpinimu IMCA direktorė Miss 
KI. Kaiser, pasiuntusi net • keletą 
įdomesnių nuotraukų į prancūzų ir 
amerikiečių spaudą.

Vasaros atostogų metu teatras 
ruošiasi trumpomis išvykomis aplan
kyti kaimynines stovyklas.

J. R.
Skautai stovyklavo

Nuobodžios lygumos gyventojai, 
Seligenstadto skautai, dviem sa
vaitėm persikėlė į gražiąsias Mai
no pašlaites ir čia, upės pakrantė
je, įrengė savo stovyklą. Gamtos 
prieglobstyje skubiai pastatytojo 
brezentinių palapinių miesto įėji
mą papuošė originaliais vartais, o 
aikštėje, šalia vėliavos stiebo, pas
tatė įdomų, vytelėmis išpintą kry
žių. Rajoną apie'palapines broliai 
išpuošė įvairiais ornamentais ir 
skautiškomis lelijomis. Kai kurios 
skiltys savo palapines atitvėrė tvo
relėmis, tiesa, gan primityviomis, 
bet originaliomis savo konstrukcija.

Sesės skautės savo stovyklą, 
esančią truputi atokiau, prisiglau
dusią stataus šlaito papėdėje, iš
puošė moterišku rūpestingumu. Čia, 
šalia skautiškų ženklų, buvo matyti 
tautiniai ornamentai, o prie sesės 
vadės palapinės stovėjo lietuviškas 
rūpintojėlis. Papuošimams buvo 
naudojama samanos, smėlis, gilės, 
kankorėžiai ir upės akmenukai.

Persikėlimui per upę jūrų skau
tai įrengė keltą. Stipri srovė parei
kalavo iš jų nemaža pastangų.

Visai atskirai upės pakrantėje 
rūkstantieji dūmai .ženklimo virtu
vę, kurioje sumanios sesės, vad. 
sk. vyčiui Mauručiui ir pasknt. 
Kaunui, ruošė skoningus patieka
lus stovyklaujantiems.

Skautai vyčiai leido mašinėle ra
šytą laikraštuką „Stovykla”. Visą 
stovyklavimo laiką laikraštukas 
buvo visų dėmesio centre.

Lietuviai studentai Frankfurte
Šių metų pradžioje į Frankfurto 

Johann Wolfgang Goethe’s vardo 
universitetą iš aplinkui esančių D. P. 
stovyklų, Hanau, Wiesbadeno ir kt., 
įstojo daug lietuvių studentų. Šio 
semestro pabaigoje universitete lie

tuvių buvo 132. Buvo susirūpinta 
bendrabučio steigimu. UNRRA pa
skyrė trejetą netoli universiteto esan
čių narni), kuriuose lietuviai ir kiti 
D.P. studentai įsikūrė. Šiuo metu 
gyvena bendrabuty ar iš bendrabučio 
gauna. maistą apie 60 lietuvių stu
dentų. Kitų D.P. studentų daug ma
žiau. Administracijos personalą su
daro beveik vieni lietuviai.

1946 m. ruppiūčio 10 d. lietuvių 
iniejatyva, pritariant bendrabučio 
vadovei Miss Chamberlin, įvyko iš
kilmingas bendrabučio atidarymas. 
Be to, kartu buvo atšvęsta ir finis 
semestri. Bendrabučio atidaryme da
lyvavo bendrabučio . vedėja Miss 
Chamberlin, daug kariuomenės, 
UNRRAos ir profesūros atstovų, 
Tūbingeno centrinė stud, atstovybė 
ir daug įvairių Vokietijos univer
sitetų liet. stud, atstovybių pirmi
ninkų, kufie atvažiavo iš Hanau vy
kusio studentų tarybos suvažiavimo.

Bendrabučio patalpose, Zeppe- 
lin-Allee 19, įsikūrusios vietinė ir 
zoninė studentų atstovybės. Zoni
nės stud, atstovybės pirmininku yra 
stud, ekonom. J. Vildžius. Vietinės, 
Frankfurto, stud, atstovybės pirmi
ninku buvo stud. matm. Pr. Gru- 
šauskas. Semestrui baigiantis, at
stovybė buvo perrinkta, ir dabar 
pirmininkauja stud, ekonom. Petras 
Bučinskas.

Daugiausia studentų medicinos ir 
filologijos fakultetuose, pirmuose 
semestruose. -Kai kurių ’fakultetų 
studentai laiko semestrinius egza
minus. Atrodo, kad tokie egzaminai 
bus po kiekvieno semestro. Yra 
laikančių valstybinius egzaminus bei 
baigiančių rašyti daktaratus.

Žiemos semestras prasideda spa
lio I d. Į universitetą patekti dėl 
studentų pertekliaus sunku.

A. Ba—nas
Augsburgas. Vietos UNRRA bu

vo paskelbusi konkursą pagaminti 
visų Augsburgo DP stovyklų pini
gų projektą. Konkurse galėjo daly
vauti tik po vieną atstovą iš kiek
vienos tautos (tik estų dalyvavo 
du dailininkai).

Konkursą laimėjo lietuvis dai
lininkas V. Rataiskis-Ratas. Tenka 
pabrėžti, kad Augsburgo stovy
klose kitų tautų gyvena po kelio
lika dailininkų. Lietuvių stovy
klose tėra vos du.

PRANEŠIMAI
Kolegos Mokytojai

Dalis mūsų moksleivių išvyk
dami iš Lietuvos, arba visai ne

(Wiesbadeno vaikų teatras)

pasiėmė išeito mokslo dokumentų, 
arba juos prarado karo metu. Da
bar tie jaunuoliai kreipiasi į mane 
ir nori gauti pažymėjimus, kad 
galėtų tęsti studijas. Sutinkami 
sunkumai: aš neturiu kai kurių 
mokyklų mokytojų, dabar gy
venančių Vakarinėj, Vokietijoj, 
adresų. Tos mokyklos yra šios: 
1) Kauno IV—oji gimnazija, 2) 
Utenos gimn., 3) Rokiškio gimn., 
4) Kėdainių gimn., 5) Anykščių 
gimn., 6) Pasvalio gimn., 7) - Kre
tingos gimn., 8) Linkuvos gimn., 
9) Kauno Šv. Kazimiero S. K. gim
nazija, 10) Šiaulių mokytojų se
minarija, 11) Šiaulių suaugusių 
vidurinė mokykla (gimnazija), 12) 
Aukštesnioji kultūrtechnikos mo
kykla Kėdainiuose, 13) Aukštes
nioji miškų mokykla Alytuje, 14) 
Kauno aukštesnioji prekybos 
mokykla, 15) Vilniaus aukštesnioji 
technikos mokykla.

Šių mokyklų buvę p. p. direk
toriai, vicedirektoriai ir mokyto
jai, malonėkite pranešti savo da
bartinį adresą, kad aš galėčiau pas 
Jus patikrinti suteikiamas Jūsų 
buvusių mokinių žipias, kad jiems 
dėl dokumentų neturėjimo netektų 
nutraukti mokslo.

Rašykite adresu:/1 Krikščiūnas 
Matas, (21) Detmold (Lippe), Witt- 
jestraBe 14.

M. Krikščiūnas * 
Švietimo įgaliotinis Anglų Zonoje

Išėjo iš spaudos Wurzburgo 
lietuvių stovyklos metraštis „Sve
timoj padangėj", 1?4 psl., 73 nuo
traukos, dydis 21X29,5 cm. Kaina 
27 RM (platintojams 25 RM).

Metraštį galima gauti: (13a) 
Wurzburg 7, Nord Kaserne, Re
dakcija.

Pranešame gerb. gimnazijų mo
kytojų žiniai, kad yra baigiama 
spausdinti kun. Br. Zdanavičiaus 
„Lotynų kalbos gramatika ir sin
taksė", pritaikyta gimnazijoms.

Vadovėlis bus sukrautas pas 
autorių: (21) Lahde-Weser, Kreis 
Minden, DP Camp 3.

Bayreuiho Apylinkės Lietuviams 
Teismo Teisėjas St. Bytautas pra
šo paskelbti:

S. m. liepos mėn. 19 d. Bay> 
reuthe, UNRRAos ligoninėje, mirė 
Stovyklos Camp „Mack“ gyvento
jas Adomas Gulbinas, gimęs 22. 
VII. 1910 met., paskutiniu laiku 
gyvenęs Kazlų Rūdoje, Marijam
polės apskr. įpėdiniai gali pa
reikšti savo teises į palikimą per 6 
mėn. nuo šio skelbimo dienos.

Buvęs L.R.K. Augsburgo skyriaus 
reikalų vedėjas p. Eugenijus 
Petrauskas yra išdavęs Įjudijimų 
bei pažymėjimų. L.R.K. Augsburgo 
skyriaus Valdyba praneša, kad p. 
E. Petrauskas neturėjo įgaliojimo 
išdavinėti liudijimus bei pažymėji
mus, todėl L.R.K. Augsburgo sky
riaus vardu jo išduoti liudijimai 
neturi galios. Jei tokie liudijimai 
būtų bet kieno naudojami, visos 
lietuvių įstaigos prašomos juos 
paimti ir grąžinti L.R.K. Augsburgo 
skyriaus Valdybai.

Be to, visi, turį atsiskaityti už 
L.RK. techniškus lapus, kalendorius’ 
loterijos reikalus, pašto ženklus ir 
kt, prašomi atsiskaityti ne p. 
Petrauskui, bet L.R.K. Augsburgo 
skyriaus Valdybai.

L.R.K. Augsburgo sk. Valdyba

Pranešame giminėms, pažįsta
miems ir draugams, kad š. m. lie
pos mėn. 2d. mirė buv. karo be
laisvis Domas Dobrodėjūnas. Pa
laidotas Gauting b. Mūnchen ka
pinėse.’ Norintieji gauti platesnių 
informacijų, gali kreiptis į Me- 
čionį Antaną, Augsburg-Hochfeld, 
Lietuvių Komitetas.

Pareiškimas
Kai kuriose lietuvių stovyklose 

pasirodė spausdinti, darkyta lie
tuvių kalba, reklaminiai lapeliai, 
kur reklamuojama Detmolde suor
ganizuotos Baltijos Menininkų 
Trupės (lietuvių, latvių ir estų) 
pavardės ir siūloma pagal pagei
davimą, bet kurioj stovykloj pa
koncertuoti. Reklamuojamam są
state, tur būt, per apsirikimą 
įrašyta ir mano pavardė.

. Tokia trupė, kuriai vadovauja 
vietos latviai Detmolde, atrodo, 
yra, bet aš asmeniškai neturėjau 
garbės joj dalyvauti ir bent arti
moj ateity nenumatau.

Taigi, su virš minėta trupe ir su 
paskleistais reklaminiais lapeliais 
neturiu nieko bendro.

Operos solistas VI. Baltrušaitis
i

Sportas
Red. V. Gerulaitis

VISŲ TRIJŲ ZONŲ BALTIJOS 
TAUTŲ SPORTO ŠVENTE / 

AUGSBURGE
Paskutiniame Baltijos Tautų 

Augsburgo sporto vadovų posėdy 
lietuviams atstovaujant Z. Puzi- 
nauskui, Virbaliui ir Sig. Bacevi-

čiui, vietos * UNRRA vadovybei 
leidus, nutarta suruošti Augsburge 
1946. IX 20-22 d. d. Baltijos Spor
to šventę šia programa:

Lengvoji atletika vyrams;
100, 400, 110 barjerinis; 1500, 

3000, 4X100 šuolis į tolį ir aukštį, 
rutulys, diskas, ietis ir *šuolis su 
kartimi.

Moterims:
60, 4X60, rutulys, šuolis į tolį ir 

aukštį.
Visose varžybose kiekviena tau

ta išstato po tris dalyvius, išsky
rus vyrų 100 ir moterų 60 m (kiek
viena tauta išstato po du asmenis) 
konkurencijas. Taškai gaunami tik 
už pirmas 6 vietas, skaičiuojant 1—6 
t., 11—5 t. ir t. t., bet taip, kad 
kiekviena tautybė gali gauti taš
kus tik už dvi vietas. Estafetėje 
taškai skaičiuojami dvigubai.

Tautybė, surinkusi lengv. atleti
koj daugiausia taškų, laikoma 
lengv. atletikos nugalėtoja.

Kovos žaidimai:
Futbolas, krepšinis, tinklinis, 

boksas.
Kiekviena tautybė išstato po> 

vieną reprezentacinę vyrų ko
mandą ir po vieną moterų tinkli
nio komandą.

Rungtyniaujama: kiekviena tau
tybė su kiekviena. NugalėtojaT 
išvedami kiekvienai kovos žaidi
mų grupei atskirai.

Be to, lygiagrečiai bus prave
dama šaęhmatų, stalo ir lauko 
tenisb varžybos.

Visų kolonijų sporto vadovybės, 
kuriose yra aukščiau suminėtą 
rūšių sportininkų, ypatingai leng- 
vaatletų, prašomos pranešti jų pa
vardes ir atsiektus rezultatus, kad 
būtų galima sudaryti reprezenta
cinius vienetus iš anksto ir numa-, 
tyliems žmonėms išsiuntinėti’ pa
kvietimus.

Tikimės, jog šiais metais lietu
vių reprezentacinės ekipos bus 
žymiai ir geriau pasiruošusios ir 
mums, lietuviams, neteks gauti, 
kaip pereitais metais, paskutinią
sias vietas. ’

Pastaba: Visose kolonijose lei
džiami laikraščiai prašomi šią pro
gramą persispausdinti.

Sporto Klubas „Dainava”’

RENGIAMA MAINFRANKŲ 
APYGARDOS SPORTO ŠVENTE

S. m. rugpiūčio 31 ir rugsėjo t 
dienomis Schweinfurt© miesto 
stadione rengiama platesnio mas
to sportinė šventė. Į šventę pak
viesta ir pasižadėjo dalyvauti sep
tynių Mainfrankų apygardos sto
vyklų įvairių šakų sporto koman
dos ir pavieniai sportininkai.

Šventės metu bus krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, rutulio plė
timo, šokimo į aukštį ir tolį, bė
gimo ir kitos sporto rungtynės bef 
sportiniai žaidimai.

Maloniai kviečiame lietuviškąją 
visuomenę, _ sporto komandas ir 
pavienius sportininkus aktyviai 
prisidėti ir dalyvauti sporto šven
tėje.

LTB Mainfrankų Apygardos 
Komitetas

Vandens sportas
Liepos 22 d. Blomberge įvyko 

didelė vandens sporto šventė. 
Varžybose dalyvavo apie 100 Pa- 
baltės plaukikų. Rungtynes atidarė 
vietinės UNRRAos pareigūnai. Ne
žiūrint šaltoko ir lietingo, kas 
atsiliepė ir į pasekmes, oro, rung
tynes sekė gausus žiūrovų būrys, 
karštai skatindamas rungtyniauto- 
jus. Lietuvių pranašumas, išskyrus 
moterų varžybas, buvo aiškus.

Dėmesio centre vandensvydžio 
rungtynės: lietuviai — latviai bai
gėsi pelnyta lietuvių pergale 3:0 
(1:0). Įvarčiai: Dikinis, Martinka, 
Ludas — po 1. Rungtynių laimė
tojams UNRRAos direktorius įteikė 
dovanų.
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Is lietuviu gyvenimo
Rudenį, grįžusi. į Ameriką, P. 

Stoškiūtė dainuos New Yorke City 
Center operoje ir su gastrolėmis 
aplankys įvairius Amerikos mie
stus nuo New Yorko iki San 
Frančisko.

Italijos lietuviai turi savo 
laikraštį

Italijoje gyvenantieji lietuviai 
iki šiol rotatoriumi - spausdintą 
laikraštį „Lietuvių Balsas" pradėjo 
spausdinti spaustuvėje. Bendra
darbiauja St. Lozoraitis, kun. J. 
Bičiūnas ir kiti Italijoj gyveną 
lietuviai.

Prof. J. Eretas gina Lietuvos rei
kalus šveicarų spaudoje

Didelis lietuvių bičiulis, ilgametes 
Kauno universiteto profesorius ir 
katalikiškųjų Lietuvos organizacijų 
veikėjas prof. Juozas Eretas, kurs 
nuo 1940 m. gyvena Šveicarijoje, 
dažnai šveicarų spaudoje užstoja 
Lietuvą, teisingai atvaizduoja da
bartinę Lietuvos padėtį, jos var
gus ir drąsiai kelia aikštėn Lietu
vai padarytas neteisybes. Prof. J. 
Ereto straipsnių dažnai matyti 
įvairiuose Šveicarijos laikraščiuose. 
Jau keleri metai, kaip šis lietuvių 
draugas pelnosi duoną mokytojau
damas.

Gražus leidinys apie Lietuvą Ar
gentinoje

Lietuvai išlaisvinti Centras Ar
gentinoje išleido lietuvių kalba 
gražų leidinėlį „Tėvynei“. Leidinė
lis išleistas Lietuvių Dienai Argen
tinoje paminėti. Turinyje yra Lietu
vos pasiuntinio Pietų Amerikos 
valstybėms dr. K. Graužinio kalba, 
pasakyta Lietuvių Dienos proga, 
visų Pietų Amerikos lietuvių vardu 
Lietuvai Išlaisvinti Centro Argen
tinoje Pietų Amerikos ir Europos 
vyriausybėms įteiktds platus me
morandumas' Lietuvos reikalu ir 
kita..

Kanados lietuviai galės atsikviesti 
savo gimines

Amerikos lietuvių^ savaitraštis 
„Amerika“ praneša, kad Kanados 
valdžia paskelbusi, jog kanadiečiai 
galės atsikviesti Kanadon savo gi
mines iš Europos ir kitų kraštų.

Lietuviams tremtiniams Danijoje 
leidžiama dirbti

Paskelbta, jog Danijos vyriausybė Į 
nusprendė leisti dirbti visiems ne 
vdkiečių tautybės pabėgėliams da
nų įmonėse, kur yra danų darbo jė
gų trūkumas, ir, jei yra reikalinga, 
gyventi už stovyklos ribų privačiai. 
Šis paskelbimas įsigaliojo nuo birže
lio 1 dienos. Kiekvienas asmuo, tu
rįs teisę į darbą, gauna specialią 
darbo kortelę. Be šios kortelės pri
vačiai gyventi ar dirbti uždrausta. 
Darbo atžvilgiu pabėgėliai bus ly
giai traktuojami, kaip ir danai, taip 
pat jie gaus maisto,' drabužių, rū
kalų ir kitas aprūpinimo normas 
lygias danams. Pabėgėliai suskirsty
ti į keturias grupes:

1. Asmenys, gyvenantieji ir dir
bantieji už stovyklos -ribų (jie išeina 
iš danų Raud. Kryžiaus globos).

2. Asmenys, kurie dirbs už stovy
klos ribų, bet gyvens stovykloje, 
nes jų darbovietė bus netoli sto
vyklos ribų; už gyvenimą stovykloje 
mokės po 3 kronas dienai.

3. Asmenys, kurie negali dirbti ar 
kuriems negali būti surastas tinka
mas darbas, pasilieka ir toliau Da-. 
nijns-Raudonojo Kryžiaus stovyklose 
tomis pačiomis sąlygomis. Prie šios 
grupės priskaitomi silpni, motinos 
su mažais vaikais ir asmenys, kurie 
remiantis ligšioliniu išsimokslinimu 
netiks tam darbui.

Amerikos • senatorius reikalauja 
Lietuvą priimti į JTO

Liepos mėn. Newarke įvyko 
didelis New®Jersey gyvenančių 
lietuvių suvažiavimas. Be kun. J. 
Balkūno ir kitų lietuvių kalbėtojų, 
suvažiavime reikšmingas kalbas 
pasakė Amerikos senatorius Haw
kes ir JAV Kongreso atstovas 
Hartley. Senatorius Hawkes savo 
kalboje nušvietė nepriklausomos 
Lietuvos padėtį, jos kultūrinius 
ir ūkinius laimėjimus ir pabrėžė 
Lietuvos pasirašytas sutartis. Sena
torius pasakė, kad, Lietuvą oku
puojant, tos sutartys jėga buvo 
sulaužytos. Okupacinių jėgų prie
žiūroje pravesti rinkimai buvo 
suklastoti. Toliau senatorius Haw
kes reikalavo, kad Lietuva, kurios 
okupavimo Amerika nepripažįsta, 
būtų priimta į Jungtinių Tautų 
Organizaciją ir kad ten būtų gina
mos. jos teisės. Senatoriaus kalba 
buvo transliuojama per radiją. 
Kongreso atstovas Hartley savo 
pasakytoje kalboje pareiškė, kad 
Amerikos Kongresui jis yra įtei
kęs rezolfticiją dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ir kad 
tą rezoliuciją remia Kongreso at
stovas Kelly iš Čikagos.

x šaukiamas BALFo seimas
Rugsėjo 2 d.* New Yorke šau

kiamas Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo seimas — su
važiavimas. Pagal BALFo įstatus, 
kiekvienas skyrius turi teisę rinkti 
ir siųsti į seimą po vieną atstovą 
nuo 25 narių sumokėjusių savo 
mokesčius.- Be to, kiekvienas sky
rius į seimą siunčia po vieną at
stovą, kurs atstovauja skyriui, 
visai neatsižvelgiant į narių skai
čių. Dabar BALFas turi per 120 
skyrių.

Šis BALFo' seimas — suvažia
vimas bus labai reikšmingas. Jis 
turės ieškoti būdų BALFo veiklai 
stiprinti ir plėsti.' Suvažiavime 
reikšmingą pranešimą, padarys 
■Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo pirmininkas kun. dr. 
J. B. Končius, pusę metų lankęs 
išblaškytuosius lietuvius visoje 
■Europoje, daug kartų lietuvių 
tremtinių reikalais taręsis su 
UNRRAos ir karinės valdžios 
'vyriausiomis įstaigomis ir šiomis 
Klienomis jau sugrįžęs į Ameriką.

Lietuvių diena Marianapoly
Šią vasarą Marianapoly buvo 

•suruošta Lietuvių Diena, pavirtusi 
įspūdinga švente. Iškilmėse daly
vavo Lietuvos min. Vašingtone 
P. Žadeikis, kun. J. Balkūnas, J. 
Valaitis fr daug Amerikos lietu
vių. Lietuvai ir lietuviams labai 
palankią ir ugningą kalbą pasakė 
-senatorius D. I. Walsh. Jis pasi
džiaugė lietuvių ateivių įnašu 
Amerikos demokratijai ir jos pa
žangai. Senatorius žadėjo daryti 
visa, kas yra jo galioje, kad gar
bingų ir darbočių lietuvių kilmės 
amerikiečių sendji tėvu žemė 
Lietuva atgautų jai priklausančią 
'vietą ir teises laisvų pasaulio, tau
tų tarpe.

Dainininkė P. Stoškiūtė Kon
certuoja Europoje

Amerikos lietuvaitė solistė P. 
Stoškiūtė šiuo metu koncertuoja 
Amerikos kariams Europoje. Tai 
trečioji P. Stoškiūtės kaip »dai- 
jiininkės kelionė į užjūrius. Du 
kartus praėjusio karo metu ji bu
vo nuskridusi koncertuoti JAV 
kariams, kariavusiems prieš Ja
poniją įvairiose Didžiojo van
denyno salose. Ji .lėktuvu yra 
suskraidžiusi per 65 000 mylių. 
Tris kartus skrido per Arktikos 
sritį ir du kartus per ekvatorių.

4. Asmenys, kurie nenorės' dirbti 
ir nesilaikys juos liečiančių potvar
kių, bus patalpinami ypatingose už
darose stovyklose.

Šie potvarkiai netaikomi rusams, 
jugoslavams, austrams, čekams, bcs- 
arabams ir visiems Vokietijos pilie
čiams.

Paskutiniuoju metu Kopenhagoje 
vėl pradėjo eiti rotatorinis lietuvių 
tremtinių laikraštėlis „Lietuvių Ži
nios“.

Lietuvis dailininkas apsigyveno 
Ispanijoj

Lietuvis dailininkas K. Žaroms- 
kis, kurį laiką gyvenęs Romoje, šią 
vasarą persikėlė gyventi į Ispani
ją. Lietuvis dailininkas, ir Ispanijoj 
dirba kūrybinį darbą.

Romoje susikūrė Centrinis Europos 
Federacijos Klubas

Romoje susikūrė Centrinis Euro
pos Federacijos Klubas, kurs į 
demokratinį pasaulį įvairiomis kal-

Paieškojimai
; 3139. Vilkutis Antanas, Polish 
Forces 289 C. M. F., Italia, ieško 
Virkučio įgijo, Virkutienės Mortos, 
Virkutyčių Bronės ir Mortos, Vir
kučio Petro, Lipskio Leono ir Lip- 
skienės Albinos.

3140. Leknickienė-Andrijauskaifė 
Marija, Canada Montrael 167-5th 
avė, Villa-Lasalle, ieško svainio 
Pakalnio Leono.

3141. Mrs.J. C. Lawrence, 1943 
N. Morrel Ave, Detroit 9, Mich., 
USA, ieško spėjamai tarp išvietintų 
atsidūrusių savo giminių: apie 15 
amž. Kamsaičio Antano, sūnaus 
Petronėlės ir Prano, kil. iš Sparvi- 
nų km., Griškabūdžio valsč., Šakių 
apskr. (Lietuvoje likusi motina pra
neša, kad sūnus buvęs išgabentas 
Vokietijon), apie 5 metų Valaičių 
vaiko, sūnaus Prano, kil. iš Šakių 
miesto (tėvas yra DP tarpe, motina 
nežinia kur), x vaiko vardu „Num- 
daugis”, kil. iš Ylakių, Telšių apskr.

3142. Ramanauskas Vytautas, 
Gasthaus 2. Lowen, Kressbronn 
a/B., Krs. Friedrichshafen, ieško 
giminių ir pažįstamų,

3143. Neverauskaitė Genė, Dan
mark, Dansk Rode Kors Lejr Ny- 
mindegab pr. Nr. Nebel, ieško se
sers Kunigundos, tėvų ir pažįsta
mų.

L.RJC Detmolde (Wiesenstr. 5) 
skelbia, kad šie karo belaisviai, 
esantieji Egipte (adr. C/O Chief 
P.O.W, Postal Centre, Middle East, 
Lager 380) ieško šeimų ir giminių 
bei pažįstamų.

3144. Bukauskas Kazys, Nr. 
178 654, ieško Bukausko Vytauto, 
Jurkevičiaus Boliaus, Šulnio Bro
niaus ir Kepęnytės Adelės.

3145. Grubert Waldemar, Nr. 
125 753, ieško Grubert Hermann ir 
Eugenijos, gim. Fuchs. Paskutinė 
gyven. vieta — Kaunas.

3146. Grimm Oswald, Nr. 223 870, 
ieško tėvų, kurių paskui, gyvena
moji vieta buvo Lenkijoje, Kollen- 
ken, Krs. Kulm, Niederausmas

■ 3147 Janyšis Petras, Nr. 178777, 
ieško Lapinsko Alfonso ir Luko 
Viktoro.

3148. Kniukšta Stasys, Nr. 
181178, ieško tėvų Matzeit Michael 
po ir Daukšo Antano.

3149. Matzeit Wilhelm, Nr. 
181 178, ieško tėvu Matzeit Michael 
in Anna, Mosuhr Marie ir vaikų 
Annemarie ir Edith.

3150. Pūkis Georg, Nr. M. E. 
186 304, ieško žmonos Pukienės 
Marijos Olgos, gim. Žigata, ir duk
ters Emilijos. Paskutinė gyven. vie
ta: Pyritz/Pommern, repatrijantų 
stovykla.

3151. Ruginis Ignas, Nr. 178685, 
ieško Sadauskų Aldifonso, Aniceto 
arba Konstantino, Ruginių.

3152. Runkauskas Jonas, Nr. 
181679, ieško Zajančkauskaitės

3155. LR.K. Detmolde (Wiesen- 
sfrasse 5) skelbia, kad iš Amerikos 
gautas Jonui Starinskui, s. Abinos 
ir Andriaus Starinskų, adresuotas 
laiškas,, kuriuo siunčiama jo krikšto 
metrika. J. Sfarinskas prašokas 
pranešti savo gyv. vietą.

3156. Drochneris Liudas, Soltau, 
DP Baltic Camp, Wolterdingen, 
ieško sūnaus Drochnerio Edvardo.

3157. Vižynis Juozas, Amerikos 
pilietis, kilęs nuo Molėtų, ieško B. 
ir L. Kaušilų. Dėl adreso kreiptis 
į dipl. inž. K. Daugėlą, Kempten, 
Lithuanian Camp.

3158. Bačiulis Aloyzas, (24) Lii- 
beck, Artillerie Kaserne, ieško 
brolių Petro ir Jono, giminių ir 
pažįstamų.

3159. Miliauskas Emilius, (24) Lii- 
beck, Artillerie Kaserne, .ieško 
brolio Miliausko Eriko, buv. ne
laisvėje Regensburge.

3160. Leinytė Riškus Anelė, Pen
sion St. Marie, Fribourg-Givisiez, 
Šveicarija, ieško Leinytės-Sakavi- 
čienės Aleksandros, Liatuko Vlado.

316L Mickevičius Juozas, Agri
cultural College 14, Newton Place, 
Glasgow C. 3, Great Britain, ieško 
giminių ir pažįstamų.

3162. Prapuolenienė Magdė, 
Lahde (Weser), Krs. Minden, Camp 
3, ieško vyro Prapuolenio Juozo.

3163. Sudnickas Leonas,’ Lahde 
(Weser), Krs. Minden, Camp 3, 
ieško sūnaus Broko Prano su 
šeima.

3164. Pagirys Vytautas, Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško Jakavičiaus | 
Liudo.

3165. Maceikis Juozas, (21) Gu
tersloh i. W., Reserve Lazaret, 
ieško tėvų Simo ir Onos Macaičių 
ir draugo Stanišausko Adomo.

3166. Kriuklienė M. gyv. Wentorf 
bei Hamburg, DP Camp; Block 
9/102. ieško sūnaus Povilo Kriuk- 
lio. gim. 1925 m.

3167. Repšys Vytautas praneša 
savo adresą: c/o R. Lundkvist 
Stromsnas Hallstahammar, Sve- 
den.

3168. Valantinas Aleksas, Lii- 
beck, Geninerstr., lietuvių stovykla, 
ieško Valantinienės Vilhelminos, 
gyvenusios Leipcige West 33, Rei- 
cheltstr. 25.

bomis išleido keletą atsišaukimų, 
ginančių pavergtų Europos tautų 
ir tremtinių reikalus. Vienas toks 
atsišaukimas išleistas išimtinai Bal
tijos valstybių reikalu. Tame atsi
šaukime demokratiškai nusiteikusi 
pasaulio visuomenė kviečiama gin
ti Lietuvą, Latviją ir Estiją nuo 
agresijos. Šiai organizacijai vado
vauja Dr. M. Krek, J. Poniatowski 
ir Dr. Zębot.

Iškilmingai paminėjo Dariaus-Gi
rėno mirties sukaktį

Čikagos lietuviai liepos 21 d. iš
kilmingai paminėjo kap. Dariaus ir 
Stasio Girėno tragiškos mirties su
kaktį. Minėjimą surengė Dariaus- 
Girėno legionierių postas. Prie 
Dariaus-Girėno paminklo kalbą 
pasakė iš Vašingtono atvykęs 
Kongreso atstovas Albin E. 
O’Konski. Jis jaudinančiais žo
džiais kalbėjo apie Lietuvos teises 
į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą.

Marytės; pask. gyv. vieta Finster- 
waldėj, išvykusi iš Kauno.

3153. Skudutis Kazimieras, Nr. 
179 378, ieško brolio Skudučio, 
pusseserės Pečiulienės - Tirilytės 
Stefos ir jos vyro Pečiulio Jono.

3154. Urbonavičius Simonas, Nr. 
159170, ieško Urbonavičiaus Juozo 
ir Jono, svainio Kuto Andriaus.

Rašant jiems laiškus, be aukščiau 
minėto adreso, užrašyti ir prie 
kiekvienos ieškančiojo pavardės 
pridėtą Nr.

3169. Dirvelienė Marta, (23) Ol
denburg i. O, Lager „Unterm 
Berg“, ieško sūnaus Dirvelio Jur
gio.

3170. Bagdonavičius Stefa, Rua 
Boa Morte 2187, Piracicaba / Ėst 
de, Sao Paulo, Brasil, ieško Simo
naičio Zigmanto.

3171. Neliubavičaitė-Cjeležauskie- 
nė Ona, Caixa postal,, 4118, Sao 
Paulo, Brasil, ieško Neliubavičiaus 
Albino. z

3172. Pranckūnas Jonas, Caixa 
Postal, 4118, Sao Paulo, Brasil, 
ieško Semėno Juozo.

3173. Zazirskas Gabris, Praca da 
Sė, 88, Sao Paulo, Brasil, ieško 
Zazirsko Jono.

3174. Saulytis Izidorius, Rua 
Franca Carvalho, 23, Alta da Moo- 
ca, Sao Paulo, Brasil, ieško Sau- 
lyčio Broniaus.

3175. Nemickas Antanas, Rua 
Alfonso Pena, 359, Bom-Retiro, 
Sao Paulo, Brasil, ieško Nemicko, 
Juozo.

3176. Vaitkevičius M., Rua Rui 
Martins, 97, Alta da Mooca, Sao 
Paulo, Brasil, ieško Venckūno An
driaus.

3177. Stašiulis Ericas, Miinchen
27, Lamonstr. 21, „Aidai“, ieškčl 
tėvo Stašiulio Martyno ir motinos 
Stašiulienės.

3178. Endzinienė Ieva, Liibeck, 
Moltkestr. 1—18, ieško sūnaus En- 
dzino Hermano.

3179. Ramonai Antanas ir Mari
jona, (24) Flensburg, DP Camp 
Miitzelburg b. Miirwik, ieško bro-- 
lio Ramono Prano, svainio Tutkaus 
Prano, giminių ir pažist.

3180. Kovsas Steponas, (16) Ha
nau a. M., Lamboystr. 84, Lit.

Lager, prašo pranešti apie likimą, 
Butkaus, kuris buvo visų Goten- 
hafeno stovyklų patikėtinis.

3181. Belevičius Jonas, Miinchen, 
SS-Kaserne, ieško žmonos Bele- 
vičienės-lndrišiūnaitės Onos ir sū
naus Leono, Viktoro ir Aleksandro.

3182. Geriingis Karolis, (23) See-
dorf-Zeven, Krs. Bremervorde, DP 
Camp, Lit. Post, ieško sesers El
zės ir Kero Jurgio su sūnum Jur- 
gučiu. \ <

3183. Žemaitaitienė Irena, See- 
dorf bei Zeven, ieško brolio Ka
zakevičiaus Zigmo.

3184. Eidukevičius Jurgis, gyv. 
Danijoj, Nymindegab, Nr. Nebel, 
D.R.K. Lejren, Husblok 10, ieško 
Eudukevičių Petro, Jono, Klemen
so, Alfonso, Uršulės.

3185. Jasiukaitis Jonas, gyv. Da
nijoj, Nymindegab, Nr. Nebel, D. 
R.K. Lejren, Husblok 10, ieško Ja- 
siukaitienės Margaritos ir Jasiu- 
kaičio Antano.

3186. Kunigo Stanislovo Railos., 
giminės arba žinantieji apie jų li
kimą maloniai prašomi tuojau at
siliepti DPCamp 657, Kirchheikner- 
str. 41, (14) Niirtingen, lietuvių 
gimnazija.

3187. Sidlauskas Kajetonas, (14) - 
Biberach/Riss, Gymnasiumstr. 29. 
ieško Buivydo Stasio ir Lukausko 
Viliaus.

3188. Anužis Antanas, Memmin
gen, Fliegerhorst,' liet, stovykla, 
ieško Anužienės Kazimieros, Ri
meikos Vlado, Ročio Kosto, Drun- 
gilo Adomo ir Domarko Domi
ninko.

3189. Stud. Krekoveckaifė Rūta, 
Miinchen, Lohengrinstr., DP CamP, 
ieško Krekoveckaitės Tamaros.

3190. Agr. Mikulionis Jonas, 
Meerbeck, DP Camp, bei- Stadt
hagen, ieško mok. Kapėno-Kapicko 
Antano bei kitų pažįstamų.

3191. Vizgirdas Juozas, (23) Gross 
Hesepe, Krs. Meppen/Ems, ieško 
žmonos Marhšaitytės-Vizgirdienės . 
ir vaikų Jono, Birutės, Teresės ir 
Anelės. .

3192. Kunčiūnai B’ jr V., Waten- 
stedt ii. Braunschweig, Wohnheim 
2/3, Lit. Lager, ieško brolio Kun- 
čiūno Jono, giminių ir pažįstamų.

3193. Našjaitė Blauzdžiūnaitė Te
resė (23) Gross Hesepe, Krs. Mep
pen/Ems, ieško tėvo Blauzdžiūno 
Vinco ir sesers Danutės.
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J. Butėnas

Taikos fronte nieko nauja
UŽTAT NAUJI NESANDOROS REIŠKINIAI ART. RYTUOSE

Vienas žurnalistas pastebėjo, kad 
tuos „darbus", dėl kurių Pary
žiaus konferencija tarėsi trejetą 
savaičių, ji būtų galėjusi atlikti 
per vieną gerą kėleną. „Konferen
cijos debatai buvo tikra tuščio 
plepėjimo orgija", rašo britų „The 
Economist" specialus korespon
dentas. „Pilnaty tebuvo kalbama 
bendrybėmis ir nieko nenutaria
ma", pritaria „Spectator". Nėifc 
ko stebėtis, jeigu demokratinių 
Vakarų spaudos komentarai užsi
iminėja ne tiek konferencijos nu
tarimais (kurių nematyti), kiek 
samprotavimais, ką visas tas 
teatras iš tikrųjų reiškia.

„K" blokas prieš ,,S" bloką
Minėtasis ,,The Economist" nu

rodo, jog konferencijos kalbos ski
riamos daugiau pasaulio opinijai, 
kaip konkrečiajam taikos sutarčių 
reikalui. „Kalbėti publikai jau be
veik yra virtę taisykle", rašo lai
kraštis. „Ir juo karščiau delegaci
jų vadai kalba publikai, juo la
biau jie įsibėgėja ir juo stipriau 
įamžina blokų susidarymą."

Paryžiuj jau išpopuliarėjo ir tų 
blokų pavadinimas: vienos grupėj 
valstybes jungia „K" — Kinship 
and Kingship (kraujas ir karalys
tė), apimąs JAV, D. Britaniją, jos 
dominijas ir jų politinei ideologi
jai' artimas tautas; antroji grupė 
pažymima „S" raide — jas jungia 
slaviškumas ir socializmas. „Ne
besistengiama net iš oro sudaryti 
vaizdo, kad blokų nėra", rašo 
„The Economist". „Pas Perdus sa
lėj Molotovas sėdi vidury Rytų 
Europos grupės, su jugoslavais iš 
kairės ir čekais bei lenkais iš 
dešinės. Dr. Evatt yra Bymes kai
mynas ir su juo kartas nuo karto 
pasišnabžda. Belgai ir olandai sė
di šalia britų. Tiesa, satelitai kar
tais kiek nukrypsta nuo savo or
bitos, bet tie nukryptimai yra 
išimtis, o ne taisyklė... Tie blo
kai pasidarė tokie solidūs, kad 
keli likę palaidi, kaip prancūzai ir 
norvegai, jaučiasi tiesiog nepato
giai."

Tokioje nuotaikoje, anot britų 
laikraščio, „konferencija bando 
doroti smulkiuosius taikos klausi
mus, bet nė tas problemas, nuo 
kurių taika iš tikrųjų priklauso. 
Tačiau tos problemos yra visų de
legatų ir užs. reik, ministerių min
tyse, nors apie jas Luksemburgo 
rūmuose ir neužsimenama. Atmos
fera kiek primena vaizdą, matomą 
prie mirtinai sergančio ligonio lo
vos. Niekas nedrįsta kalbėti apie 
tikrąją ligą. Gydytojai žino, kad 
pacientą baigia sugraužti vėžys, 
bet ligonio šeimos nariai vis dar 
tebesiginčija, ar jis serga virški
nimo sutrikimais, ar žarnų kataru."

„Baltasis karas" ar „raudonoji 
taika“?

Be abejo, su laiku tos homeopa
tinės iliuzijos turi supliukšti, ir į 
tikrovę tenka pažiūrėti su chirur
go blaivumu. „Kalbos apie „gerą 
valią“ ir „kompromisų dvasią" pa
sityčiojimas", rašo vedamajame 
„Daily Mail", nagrinėdamas nuo
latinius Molotovo „ne“- pareiški

mus. „Vakarų tautoms nebeįmano
ma be galo tąsytis su Molotovų. 
Vienintelė išeitis — daryti tai, 
kas jau daroma Vokietijoje: orga
nizuoti savo buitį ir savąsias sri
tis be sovietų pažibos. Mes bū
sim privesti eiti savo keliu, palik
dami sovietus eiti savuoju."

„Truth" bando trumpai nusaky
ti, kokie skirtingi tie Vakarų ir 
Rytų keliai. „Vakarai daro nuoldi- 

Katinėlis ir mergytė
(Wiesbaderio vaikų teatras) 

das, tikėdamiesi tuo būdu pasiek
sią galutinį patvarkymą; jie yra 
pasiryžę nutarimų laikytis. Rytai 
nuolaidas tedaro tam, kad pasi- 
lengtų pilnai realizuoti, savo poli
tinius siekimus, kaip tam ateis 
laikas." Ir laikraštis klausia, ar 

j Vakarai išmintingai daro, nesibai
giančiose konferencijose vargingai 
lipdydami „blankius laikinius pa
tvarkymus, kurie tėra tik apdai
lintas fasadas, kai tuo tarpu so
vietai užimtosiose šalyse stiprina 
savo jėgas ir sieką naujų užka
riavimų".

Konferencijos ir tarptautinių 
santykių atžagarinę pažangą kon
statuoja ir „Daily Mail" publi

THE NEW YORK TIMES^OVERSEAS^WEEKLY

Svečiuose pas kaimynę' viešnios teiraujasi, iš kur ji gavusi naujas uždangas.

cistas Alastair Forbes. „Reikia pri
pažinti, rašo jis, jog tarp dviejų 
blogybių beliko mažas pasirinki
mas: arba formulas Europos pasi
dalinimas, arba- užtroškimas da
bartiniame susikaldyme. Tuo tar
pu gi sovietai veda baltąjį karą, 
kad pasiektų raudonąją taiką. Visi 
turi jungtis tam sukliudyti."
. Lygiai tokios pat nuomonės 

yra ir minėtasis „Truth": „Kiek
vienas bandymas susišnekėti, kiek
viena nuolaida tik didins šešėlį. 
Jeigu pasaulis drąsiai pamatytų 
pavojų ir susijungtų jam pasiprie
šinti, sovietų vadai, būdami realis
tai, atrodo, mestų savo ambicingus 
siekimus; jie netgi galėtų būti pri
versti pasitraukti už savo 1939 
metų sienų. Tuo atveju kalbėti 
apie taiką nebebūtų pasityčioji
mas."

Šešėliai viršum Dardanelų
Paryžiaus konferencija yra tary

tum padidinamojo stiklo lęšis, į 
kurį sueina ir apibendrintomis for
mulėmis susakomi visi interesų :r 
siekimų konfliktai, gausiai (ir aš
triai) besireiškią neuralginėse pa
saulio vietose.

Nauju šešėliu pakibo sovietų 
nota Turkijai dėl sąsiaurių (Dar
danelų ir* Bosforo) kontrolės, siū
lanti radikalų Montreux sutarties 
(1936 m.), pakeitimą. Nerimui 
akstiną davė sovietų užsimojimas 
palikti sąsiaurių patvarkymą vien 
Juodosios jūros valstybėms (iš
jungiant JAV, D. Britaniją ir ki
tas suinteresuotas valstybės) ir 
pasiūlymas jų gynimą pavesti so
vietams ir turkams. Kaip nejaukų 
akompanimentą šiam savo diplo
matiniam žygiui Maskva tuo pačiu 
metu paskelbė eilę slaptų, doku
mentų, kurie inkriminuoją Turkiją 
karo metu išvien su vokiečiais 
planavus Sovietų Sąjungos sunaiki
nimą. (Turkų vyriausybė tuos kal
tinimus griežtai atmetė.)

„Londone stebėtojai laukia, kad 
toji sovietų nota sukels vieną iš 
rimčiausių diplomatinių susikirti
mų nuo pat karo pabaigos", pra
nešė britų diplomatiniai komenta
toriai, atrodo, iš Foreign Office 
šaltinių. Rašant šią apžvalgą, buvo 
tik neoficialių žinių, kad turkai į 
notą atsakę neigiamai. Anglosaksų 
spaudos pranešimai' vieningai liu
dija, kad tiek Vašingtono, tiek 
Londono politiniai sluoksniai į so
vietu reikalavimus žiūri neigiamai. 
„Sovietų notos punktas, kad są
siaurius turėtų išvien ginti turkai 
ir sovietai, yra nepriimtinas, nes 
tikrumoje tai yra reikalavimas 
duoti sovietams karines bazes Tur
kijos teritorijoje", rašo turku 
laikraštis „Ulus". O „New York 
Times" priduria: „Tuo atveju Tur
kija nustotų buvusi suvereninė 
valstybė." „Daily Mail" diplomati

Tvenkiny A. Taškūno nuotr.

nis korespondentas praneša, jog 
„Jungtinių Valstybių diplomatai 
Vašingtone nepaliko abejonės, kad 
JAV kietai pasipriešins sovietų 
bandymui įsteigti savo karines ba
zes prie Dardanelų".

Aliarmo* ženklai
Ši Turkijos byla yra naujas žie

das visuotinio Art. Rytų subruzdi
mo grandyje.

Dar nespėjome- užmiršti Britų In
dijos karinių pajėgų atsiuntimo į 
Basros uostą prie pat Pietų Irano 
sienos. Rugpiūčio 9 d. (kaip pra
neša Associated Press) britų užs. 
reik, ministerijos atstovas pasakė 
spaudai, jog „britai yra pasirengę 
vienašaliais veiksmais, nesikrei
piant į JTO, nuslopinti bet kokią 
staigią smurto grėsmę, nukreiptą 
prieš jų naftos interesus Irane“. 
Paaiškindamas tokį britų vyriau
sybės nusista'tymą, Foreign Office 
atstovas pastebėjo, jog „ga4i ne
būti laiko kreiptis į JTO, jeigu 
Irane staiga prasidėtų maišatis". 
Bet to, „Saugumo Taryba neturi 
kariuomenės."

Rugpiūčio 14 d. Irano ambasado
rius Vašingtone Hussein Ala, 1 ne
paisydamas Maskvos paneigimų, 
įspėjo, jog „sovietai panaudotų 
savo kariuomenę, sutelktą prie 
šiaurinės Irano sienos, jeigu britai 
iš Basros srities įžygiuotų Iranan 
ginti savųjų naftos interesų". Anot 
Hūssein Ala, „tarptautinio per

versmo pavojus Artimuosiuose Ry
tuose telkiasi aplink Turkiją".

„Daily Mail" korespondentas iš- 
Vašingtono praneša, jog „Jungt. 
Valstybių vyriausybę užaliarmavo 
sovietų reikalavimai Turkijai ir 
-laukiama, kad artimiausiomis sa
vaitėmis sovietai pademonstruos 
savo karinę galybę Turkijai „įti
kinti". Valstybės departamentą pa
siekė pranešimai, jog prie Odesos 
sovietai telkia karines ir laivyno 
pajėgas, ir bijoma, kad marš. Žu
kovas, neseniai paskirtas tos sri
ties vadu, šį Juodosios jūros uos
tą gali paversti minimosios kari
nės demonstracijos tramplynu. 
Taip pat pranešama, jog raudono
sios armijos pajėgos Bulgarijoje 
tebėra tokiose pozicijoje, iš kurių 
jos gali daryti demonstraciją prie 
europinės Turkijos sienos.“

Gen. Marshallo balansas
Rugpiūčio 11d. Associated Press 

paskelbė prezidento Trumano ypa
tingo atstovo Kinijoje, gen. Mar
shallo. pranešima, kuris trumpai 
pateikia jo pastangų balansą. „Pi
lietinis karas Kinijoje kasdien-ple
čiasi; jis grasina apimti visą šalį 
ir visiškai išsprūsti iš atsakingųjų 
kontrolės. Abi šalys (Ciangkaiše- 
kas ir komunistai) nepajėgią susi
tarti dėl visiško kautynių nutrau
kimo. Jeigu karas eis toliau, Kini
jos laukia ūkinė katastrofa."

Pasak „Daily Telegraph", šią 
gen. Marshallo diagnozę kontra- 
signavo kinų komunistų partijos 
vadovybė, pasiųsdama savo kari
nėms pajėgoms Mandžūrijoje di
rektyvą, jog „visos taikos viltys 
yra pranykusios".

Sovietai daro spaudimą švedams dėl 
pabėgėlių

Žinomasis anglų dienraštis „Ti
mes“ praneša, kad Švedijos vyriau
sybė atmetusi Sovietų Sąjungos no
tą, kurioje Sovietų Sąjunga reika
lavusi, jog be sovietų sutikimo nė 
vienam pabaltiečiui nebūtų leista iš
vykt? iš Švedijos. Švedai savo at
sakyme pareiškė, kad jie negali le
galiai taikyti užsieniečiams šiuo rei
kalu jokių suvaržymų. Apie tokį 
Švedijos vyriausybės nusistatymą 
buvo painformuoti ir Baltijos pabė
gėliai, esantieji Švedijoje. Keletas 
baltų iš Švedijos jau išvyko į JAV 
ar kitus kraštus. Dabar Švedijoje 
dar yra per 30.000 baltų. x
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