
Visur grjtži prigimtis, bet savajame 

krašte ji maloni, brangi, graudina 
širdį. Dabar suprantu, kodėl ka- 

* reivis, savajan sodžiun pargrįžęs, 
su ašaromis puola ant kelių žėmės 

bučiuotų. Jonas Biliūnas
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DEMOKRATINIU KELIU
Dėl paskutinio karo įvykių lietu

vių tauta labai daug žymių nuosto
lių turi ir labai daug vargo kenčia. 
Kaimai ir miestai sugriauti. Dirvos 
apkasais ir sviedinių duobėmis iš
raižytos. Mokslo, meno, kulto įstai
gos sugriautos, sunaikintos. Daug 
visokio turto liepsnose ir dūmuose 
žuvo. Daug išgrobta ir svetur iš
gabenta. Daugybė žmonių žuvo, 
nukankinta. Šimtai tūkstančių pri
verstinai išblaškyta plačiame pa
saulyje. Likusieji tėvynėje negali 
atsigauti ir didelį vargą vargsta. 
Turtai iš žmonių atimti, šeimos su
niokotos. Lietuvos kraštas . žiauriai 
nusiaubtas. Laisvoji Lietuvos Res
publika laikinai suspenduota. Šito
kiose nelaimėse, atrodo, žmonės ga
lėtų ir vilties į bet kokį prisikėli
mą nustoti . . . Tačiau to nėra ir 
nė akimirkai lietuviai rankų nenu
leido ir nenuleis!

Visų nelaimių metu lietuvių tau
ta pasitiki savo sūnų ir dukterų 
šventu pasiryžimu išbristi nelaimes 
ir vėl laisvai gyventi, dirbti ir kurti 
savo ir kitų naudai. Šiam pasiryži
mui jėgų teikia didelės daugumos 
lietuvių visame pasaulyje besąlygi
nis nusistatymas be jokios savos 
kaltės kitiems nevergauti, bet lais
viems gyventi arba žūti! Daugumas 
lietuvių ryškiai vieningi pagrindinių 
tautinių tikslų supratime, ryžtingai 
aukojasi vienas už visus, o visi už 
vieną ir kelte kelia galingą nusista
tymą išsilaikyti ir labai jau nelygią 
kovą sėkmingai laimėti!

Šibje žūtbūtinėje kovoje lietiiviai 
iki gyvo kaulo įsitikino visokių 
diktatūrinių viešpačių, galiūnų ne
teisingumu, juos pasmerkė, kartu 
su jų visa tvarka bei užmačiomis 
silpnesniuosius pavergti ir sunai

Iš Lietuvių Dainų Šventės Wurzburge
J. Akšio nuotr.

kinti. Sunaikinti nieku dėtą, neu
tralią, nekaltą ir tik dėl geografi
nės padėties jų baisiuose keliuose 
atsidūrusią lietuvių tautą. Tai ar 
gali padorūs lietuviai Žavėtis šito
kiomis santvarkomis?! Ar gali išpa
žinti menkutės mažumos viešpata
vimą dauguma? Ar gali garbinti 
svetimus dievus ir savoje žemėje 
juos puoselėti? Ne! Tūkstantį kar
tų ne! Niekuomet lietuvių masė 
diktatūroms nepritarė ir nepritarsi 
Nepritars savų ir svetimų vadų 
viešpatavimui, jų negarbins ir pra
dedančius pasireikšti su šaknimis 
išraus! Prieš nieką neatsakingų va
dų, vienos partijos sistemos, mažu
mos viešpatavimo daugumai gadynė 
su šiuo karu praėjo ir niekad ne
sugrįš. Žymi lietuvių dauguma visą 
laiką buvo ir yra giliai demokrati
nio nusiteikimo, jai nepriimtini jo
kie vadai ir vadukai ir visokios 
„tvarkingosios demokratijos“ iŠ de
šinės arba „tikrosios demokratijos“ 
iš kairės. Lietuvių mažuma, arba, 
tikriau pasakius, saujelė, turi dabar 
aiškiai ir visam laikui atsisakyti 
„vadistinių“ idėjų, išrauti jas iš sa
vo protų bei minčių, neteisinti bu
vusios paskutiniais 13 metų „vadis- 
tinės“ santvarkos ir pasukti demo
kratiniu keliu. Juk visiems labai 
aišku, kad lietuvių tSuta netolimo
je praeityje ryškiai nusisuko nuo 
vadų garbinimo ir aiškiai matė ryš
kų vadų sistemos pražūtingumą ša
lies medžiaginei ir dvasinei kultū
rai. Suprato „vadistinės“ sistemos 
kenksmingumą normaliai tautos 
ūkio ir tautinės kultūros plėtotei, 
nereikalingas išlaidas įvairiems sau
gumams ir trukdymą naudingai pa
sireikšti visoms teigiamoms krašto 
jėgoms bei ištekliams.

Tokie dalykai šiais demokrati
niais laikais tiek ryškūs ir aiškūs, 
kad, atrodo, nereikėtų apie tat 'ir 
kalbėti. Tačiau kai kurie, nors ir 

, menki, buvusio „vadistinio“ režimo 
palikuonių saujelės pasireiškimai ir 
toli kairėje esančių svetimų galiūnų 
garbintojų svaičiojimai verste ver
čia mums aiškiai pasisakyti ir dik
tatūrų nešėjus išvilkti dienos švie
son. Mūsų pareiga įspėti, kad su ši
tokiais ponais lietuviams nepake
liui. Neklaidingųjų vadų gadynė 
praėjo, jie mums nei dabar, nei 
ateityje nereikalingi! Per daug iš
kentėta, daug kraujo ir ašarų pra
lieta, ir todėl su šitokiomis idėjo
mis tenka baigti visam laikui. Trum
pai ir aiškiai tenka pasakyti viso
kiems vadų garbintojams, nors jie 
ir gražiomis plunksnomis dangstytų- 
si: jūsų korta mušta* jūsų reikalai 
palaidoti! Nenorime nei vadų, nei iš 
kalno sutvarkytųjų demokratijų! 
Sutvarkytoji kieno nors demokra
tija — jau ne demokratija, bet „va
distinio“ rėžinio pasireiškimas.

Lietuviai atmetė ir pasmerkė 
diktatūras, bet kur mato išganymą? 
Žiauriausių priespaudų' ir persekio
jimo laikotarpyje tiek eilinis lietu
vis, tiek šviesuolis matė savo ir lie
tuvių tautos išsigelbėjimą tik de
mokratiniame pasaulio susitvarkyme 
ir šio susitvarkymo vadovuose — 
Vakarų Demokratijose! Baisaus ka’ 
ro metu, priešams tebesiaučiint, 
lietuviai užsirakindavo duris, apsi
kamšydavo pogalvėmis ir, rizikuo
dami gyvybėmis, klausėsi, etero ban
gomis iš pasaulinių demokratinių 
centrų plintančių išsigelbėjimo 5š 
vergijos žinių ir vykdė duodamus 
nurodymus, nežiūrint baisiųjų per
sekiojimų ir vykstančių nuolatinių I 
naikinimų. Daugumas lietuvių tikė
jo ir dar šiandien po didelių var
gų ir nepasisekimų šventąi tiki, 
kad tik demokratiškai besitvarkantis 
pasaulis gali išgelbėti lietuvių tautą

J. E. vysk. V. Padolskis Gūnzburgo-KIeinkotzo lietuvių kryžiaus 
šventinimo iškilmėse

iŠ nelaimių ir vargų bei sugrąžinti 
baisiojo karo metu prarastąsias 
pagrindines teises bei vertybes. Ką 
lietuvis tikėjo, atitinkamai šiam 
tikėjimui veikė, veikia ir veiks! 
Vien todėl Lietuvoje, vienintelėje 
Europos valstybėje, nepasisekė ru
diesiems okupantams sudaryti ir sa
vo tikslams pajungti SS legiono. 
Tik todėl visos, okupantų užmačios 
ėjo vėjais ir tūkstančiai geriausių 
lietuvių atsidūrė koncentracijos sto
vyklose, krematoriumuose arba po 
svetimos žemės velėna! Tik todėl 
šimtai tūkstančių lietuvių, išblaš
kytų visame pasaulyje, dar iki šiol 
užtilikusiomis paskutinėmis jėgo
mis laukte laukia teisingumo ir tos 
valandos, kada vėl, kaip tikrai laisvi 
Žmonės^ galės grįžti į amžiais gy
ventą savąją tėvynę prie Nemuno 
ir Neries krantų bei kartu su čia 
rastais tautiečiais galės demokratiš
kai spręsti savo krašto likimą, be 
jokių svetimųjų Ir savųjų vadų 
globos bei priespaudos.

Todėl kiekvienam lietuviui, ne
žiūrint kur jis gyventų ir kokį var
gą vargtų, svarbu jau šiandien iš
siaiškinti demokratines idėjas, pa
sirinkti aiškų ir ryškų demokratinį 
kelią, visam laikui atsikratyti ,sa
distinių“ atrūgų ir savoje visuome
nėje demokratiškai veikti bei siekti 
atkūrimo tikrai laisvos demokrati
nės tėvynės.

V. Rasiūno nuotr.

J. Gliaudys

KASTYTIS
Skubėk namo, skubėk, Kastyti, 
saulutė leidžias vakaruos, 
užgrius tamsa, žaibais ims lyti, 
kur glausi galvą nuo audros?

Skubėk namo, skubėk, Kastyti, 
klastingos bangos — ne namai, 
laivelį menką ir mažytį 
vairuok, kur tėviškės krantai!

Deja, deja, nugrimzdo toliai, 
kur mano tėviškė žalia, 
man vien bangų teliko šuoliai, 
našlaičio vargdienio dalia.

Blaškysiuos jūroj bekraštinėj 
ir per audras, ir per naktis — 
laivelį, skiedrą iš tėvynės, 
vardu paženklinsiu: viltis. '

Prašliauš pabaisos, slėgę sielą, 
iškils virš tėviškės aušra — > 
tada, priplaukęs krantą mielą, 
bučiuosiu bepročio aistra.
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G. G. Mortensenas su žmona Australijoje

MUSU DRAUGAI
bėjo tarptautine universalia kalba 
— širdies kalba. Tai reta kalba, ir 
jos negalima, deja, išmokti, reikia 
ją paveldėti, reikia būti, kaip sa
koma, smuiku, kad galėtum smui
ku skambėti.

Šio straipsnio rašytojui teko pa
sikalbėti. Šit keli klausimai.

— Po keliolikos mėnesių veiklos 
UNRRAos tarnyboje ką jūs, pone 
Mortensen, laikytumėt svarbiau
siu savo darbo rezultatu?

— Tai sunkus klausimas. Ypač 
po vakarykščio atsisveikinimo lie
tuvių stovykloje, — juokavo p. 
Mortensenas. — Man rodos, ge
riausias pasisekimas tai įsigijimas 
pasitikėjimo, kurį man parodė 
Ingolstadto DP stovyklų gyvento
jai. Tas pasitikėjimas mane su 
jumis suartino, padėjo pagrindą 
supratimui UNRRAos uždavinio, 
UNRRAi padėjo suprasti jus, Dp. 
Aš manau, kad nuoširdus pasiti
kėjimas gali būti geru UNRRAos 
veiklos laimėjimu, taigi ir DP pa
sitikėjimas UNRRAos pastango
mis gali daug prisidėti prie ben
dro darbo ir gerovės.

Šia proga rašytojo buvo paste
bėta, kad smurto ir apgaulės re
žimai piktu ir skriaudomis su
griovė tautų gyvenimą ir dvasią, 
taip pat sugriovė pasitikėjimą 
žmogaus žmogumi.

Toliau p. G. G. Mortensenas 
buvo paklaustas:

— Ar jums teko įsitikinti, kad 
UNRRAos stovyklose įvairių tau
tų tremtiniai prisidėjo prie supra
timo vieni kitų, prie solidarumo 
ugdymo?

— Ne. Šito aš nepastebėjau, —

Dažnai sakoma, kas turi draugų, 
tas turi viską. Kas geriau žino 
draugystės kainą, kaip mes, trem
tiniai, DP? Mūsų vargai dideli, 
mūsų nelaimės neturi pavyzdžio 
visoj balto ar juodo žmogaus isto- į 
rijoj, o kurgi geriau pažinsi drau
gą, jei ne nelaimėje?

Kai mes grįšim prie savo namų 
pelenų ar prie užžėlusio tako, ve
dančio prie šulinio, mes būsim 
daug ko netekę, bet mes daug ko 
ir parsinešim. Vienas iš mūsų grį
žimo kelionės turtų bus mums 
tremtyje sutikti draugai. Tai net 
ne turtas, tai kažin kas, ko ne
pirksi už auksą, kąsnį, gudrumą. 
Draugystės kainos nerasi jokiam 
turtų sąraše, jokiam kataloge, ji 
įrašyta tikriausioj knygoj — šir
dyje.

Šių metų rugsėjo 9 d. Ingol- 
stadto DP stovyklos išlydėjo į to
limą Australiją UNRRAos Team 
121 vicedirektorių G. G. Morten- 
seną. Šeimos rūpesčiai, gyvenimas 
toks, koks jis yra, pašaukė G. G. 
Mortenseną grįžti į tėvynę. Kelių 
tūkstančių Ingolstadto DP stovy
klose nebuvo žmogaus,, ar tai lie
tuvio, ar latvio ar ukrainiečio, ku
ris nepažino šio visada linksmo, 
prieinamo, savo žmogaus. G. G. 
Mortensenas buvo vienas iš tų 
•žmonių, kurie, pirmą kartą sutik
ti, būna suprasti, pažinti ir artimi. 
Ir tai, ką gero surasi pirmą kartą, 
neteks keisti ar nusivilti: tat to
lydžio pasitvirtins ir pasiteisins. 
G. G. Mortensenas kalbėjo angliš
kai, truputį vokiškai, bet kas ne
mokėjo nė žodžio angliškai, G. G. 
Mortenseną suprato, nes jis kal

— Aš noriu jums pasakyti, kad 
mes, tremtiniai, neužmiršim trijų 
dalykų: ministerio dr. Evatt, G. 
G. Mortenseno ir Australijos, ku
ri savo tauriųjų sūnų veikla taip 
priartėjo prie tremtinių stovyklų.

G. G. Mortensenas pažadėjo tai 
priminti ir Australijoje ...

P. S. Šia proga atpildo vardu 
pažymėtina, kad G. G. Mortense
no suartėjimas, ypač su lietuvių 
tremtinių bendruomene, Ingot - 
stadte buvo laimėtas p. p. Žilins
kų šeimos nuoširdžiu palankumu.

D-s

Mes ir taikos kon- 
ferencUa

Latvijos pasiuntinio Londone 
K. Zarinio liepos mėn. prane

šimo ištrauka

Visų mūsų dėmesio centre yra 
liepos mėn. 29 d. Paryžiuj prasi
dėjusi taikos konferencija. Kai 
kurie mūsų buvo nuomonės, kad 
į šią konferenciją reikia pasiųsti 
didelę mūsų delegaciją. Mes čia 
negalėjom su šia nuomone sutikti 
svarbiausia dėl dviejų priežasčių. 
1) Dabartinė konferencija sušauk
ta specialiam tikslui, būtent, ap
svarstyti ir priimti taikos'* sutar
tis su penkiomis satelitėmis Vo
kietijos valstybėmis. Į šią konfe- 

.renciją pakviesta tik 21 tauta, ku
ri kariavo su minėtomis penkio
mis valstybėmis. Mes todėl į šiuos 
rėmus netelpam, nes nepriklau
som prie minėtų 21 Jungtinių 
Tautų narių, ir mūsų klausimo 
taip pat nėra darbotvarkėj. 2) Jei 
mes pasiųstumėm didesnę delega
ciją, be abejo, jos mes negalėtu
mėm nuslėpti, o rusai tai išnau
dotų savo naudai ir darytų visa, 
kad mūsų pasirodymą paverstų 
savo laimėjimu. Dabar, kai kon
ferencija jau prasidėjusi, atrodo, 
kad šis mūsų nusistatymas buvo 
pagrįstas. Rusija dabar pirmą 
kartą į savo delegaciją, be savo 
žmonių ir pasiuntinių, yra įtrau
kusi ir Baltijos tarybinių ,srespu- 
blikų užsienių reikalų ministe- 
rius“. Šis įvykis buvo netikėtas, ir 
britų spaudoj buvo komentuotas 
negatyviai bei ironiškai. ..The 
Scotsman“ "liepos mėn. 31 d. 
numery nagrinėja priežastis, ku
rios rusus į tai paskatino. Pasku
tiniu laiku Paryžius yra ap
verstas įvairių tautų propaganda. 
Kiekviena tauta, kuri turi kokių 
teritorinių sąskaitų, visas į Pa
ryžių atvykusias delegacijas ap
verčia popierių krūvomis. Ener
gingiausi šiuo atžvilgiu yra bul
garai, kurie jėga nori įrodyti, kiek 
daug jie yra padėję sąjunginin-

lyg abejodamas atsakė p. Morten
senas. — Aš turiu pastebėti, kad 
man ne visada pavyko sužinoti, 
kokie, pvz., buvo lenkų lietuvių 
santykiai prieš šį karą. Aš dažnai 
stebėjau lietuvių, lenkų, ukrainie
čių ir kitų tautų stovyklos ribose 
puikius meninius pasirodymus, 
mačiau, kaip vienos tautos vaka
rėlyje ar spektaklyje atsilankyda
vo įvairių tautų atstovai, kartu 
juokėsi, pasisekimais gėrėjosi, gal 
ir veikė. Aš norėčiau spėti, kad 
tai yra solidarumas, bet pasakyti 
taip, deja, man neįmanoma.

— Aš dažnai stebėjausi jūsų 
stačiai pasiutusiu patriotizmu, — 
kalbėjo toliau p. Mortensenas. 
Ypač jūs, lietuviai, ir kitos Pabal
tijo tautų bendruomenės man kėlė 
nuostabą ir, pasakysiu, pasigėrėji
mą. Aš dabar apie jus daug žinau, 
žinau jūsų istoriją, kovas, žinau 
jūsų laisvės meilę ir laisvės nete
kimą, todėl, tur būt, jūsų tėvynės 
meilė tokia stipri, tokia nuostabi.

Šio pasikalbėjimo rašytojo bu
vo pastebėta, kad šis, pavadintas 
pasiutusių, patriotizmas, jokiu bū
du nėra koks nors šovinizmas. 
Lietuvių dainos, svetingumas, su-t 
gyvenimas su kitomis tautomis 
plaukia iš įsitikinimo: kas nedirba 
žmonijos gerovei, negali ir savo 
tautai padėti.

Užklausus, ar G. G. Mortensenas 
1 nemano grįžti prie UNRRAos 
darbų, atsakė:

— Ne, tur būt, neberasiu pro
gos. Aš nenutrauksiu ryšių su ju
mis, mieli DP, gal būt, ir savo 
tėvynėje galėsiu būti jums nau
dingas. Būdamas UNRRAos tar
nyboje daugiau nei metus, aš visą 
laiką dienoraščio forma rašiau 
laiškus žmonai į Australiją, kur 
manau įtakingam dienrašty rašyti 
apie DP vargus ir rūpesčius. Nors 
tuo būsiu su jumis.

— Ką jūs rastumėt linkėtinu, 
atsisveikinant su tremtiniais? — 
buvo užklaustas G. G. Mortense
nas.

— Aš jums linkiu 1948 metuose 
gyventi ir kurtis laisvoje tėvy
nėje. — Kiek patylėjęs, G. G. Mor
tensenas pridūrė:—Jeigu gi jums 
nepavyktų atgauti tėvynei lais
vės, aš jums visa širdimi linkiu 
Įsikurti anglų demokratijos kraš
tuose, nes tik čia jūs rasite tikrą 
demokratiją, jūs — demokratai.

Rašytojas norėjo palinkėti G. G. 
Mortensenui laimingos kelionės į 
savo tėvynę, bet ar tai nesukels 
skausmo viską turinčiam Austra
lijos sūnui, kai jis šią dieną ne
gali to paties palinkėti tremtiniui 
nuo Baltijos krantų...

Julija Švabaitė

Nerimo valandos
1

Gal kentėjimų naktis ilgoji baigsis, 
ir, konvulsijų baisiųjų krečiaipi, 
mes suklupsime prieš didįjį pa

veikslą
stebuklingų visatos gelmių...

Gal išgelbės mus dangaus tėvynė, 
gal juodos mirties sparnai nukris, 
ir pro sunkiai slegiantį žvaigždyną 
mus pasieks dangaus šviesa skai

dri ...

Kai pranyks pasaulis palengva, 
kai nulinks pavargusi galva, 
pilna rūpesčių ir kasdieninio var

go,

gal į šventą prieglobstį dievų, 
kur nėra gyvenimo kovų, 
susirinksim tylūs ir pavargę ...

2
Palikę tylų žemės kapą 
šešėliuos miegančios nakties, 
gal susitiksime anapus, 
didžiuliam slėny nebūties ...

Gal būsim vėl ten išsiilgę 
gražiųjų žemės valandų, 
ir degs ugnim pavargę žvilgiai, 
šviesoj įkaitusių veidų ...

Juodos nakties liūdnam pavėsy 
rankas gyveniman ištiesim, 
ir grįš lauktoji praeitis ...

Paskui per amžius mūsų vėlės 
klajos mažyčiais debesėliais 
virš žemės skausmo ir mirties...

kams ir kaip nepaprastai jie pa
rėmė rusus, jiems einant į Vieną. 
„Aktyvūs Paryžiuj ir Baltijos 
emigrantai“, sako laikraščio ko
respondentas, „tiktai jie dirba 
priešinga kryptimi. Jie stengiasi, 
kiek galėdami, pasipriešinti bet 
kokiam bandymui pasiekti Balti
jos valstybių prijungimo prie So
vietų Sąjungos diplomatinį pri
pažinimą. Šių emigrantų buvimas 
ir aktyvumas matomai paaiškina 
Molotovo paskutinę minutę pa
darytą sprendimą į savo delega
ciją įtraukti ir Baltijos respublikų 
užsienių reikalų ministerius“. Šį 
paskutinį tvirtinimą mums reikia 
rūpestingai pergalvoti, ir jis dar 
kartą mums rodo, kiek labai mes 
turim būti apdairūs savo veikime. 
Jei ir būtų buvę kiti faktiški Mo
lotovo motyvai atsivežti savo 
„globotiniams“, yra aišku, kad ru
sai su dideliu dėmesiu seka kiek
vieną mūsų žingsnį. („Tevzeme“, 
68 Nr.)
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Kas yra laikomas pabėgėliu
Po astuonių savaičių ilgų deba

tų specialus komitetas pabėgėlių 
ir DP reikalams baigė savo dar
bą ir paskelbė pranešimą, kuris 
yra įteiktas JT Socialinei ir ūkio 
Tarybai. Komitetas atliko vertin
gų parengiamųjų darbų pabėgė
lių ir DP klausimui spręsti. Šie 
laimėjimai yra dar tuo vertinges
ni, kadangi šeši delegatai nuolat 
bendrai balsavo, kad primestų sa. 
vo nusistatymą. Jie atstovavo 
tiems kraštams, kurie etniniu 
žvilgsniu gali būti pavadinti mon- 
golų-slavų bloku, bet tai teisinga 
tiktai kalbant pie šių kraštų val-

'dančiuosius, bet ne apie tautas.
Komentuodamas balsavimo rezul-
tatus dėl vienos ar kitos formu-
lės, D. Britanijos delegatas sir
George Randel pareiškė, kad šis 
įvairumas išaiškinamas kitų de
legatų laikysena, kurie taip ar ki
taip basavo išeidami iš savo įsi
tikinimo, bet ne visai priklauso
mai nuo anksčiau nustatytos poli
tikos.

Savo paskutinėj redakcijoj pri
imtoj rezoliucijoj komitetas aiš
kiai pasako, jog jis pripažįsta, kad 
yra didelis skaičius nerepatrijuo
jamų (bona fide) pabėgėlių, kurių 
likimą turės nuspręsti Tarptau
tinė Pabėgėlių Organizacija (IRO). 
Ji bus įsteigta kaip galima grei
čiau. Komitetas taip pat sudarė 
šios organizacijos statutą. Pagal 
šį projektą Tarptautinė Pabėgė
lių Organizacija bus ypatinga 
agentūra, kuri specialia sutartimi 
bus surišta su Jungtinių Tautų 
Organizacija. Nariais galės įstoti 
taip pat ir tos „taiką mylinčios“ 
valsybės, kurios nėra JT nariai. 
Naujoji organizacija, panaudoda
ma visas galimas priemones, rū
pinsis pabėgėlių klausimu, skatin
dama ir padėdama pabėgėliams 
pagal galimybę greičiau grįžti į 
savo gimtinę bei palengvindama 
įsikurti naujam krašte tiems pa
bėgėliams, kurie negali būti re
patrijuoti.

Komiteto debatų sunkumo cen
tras buvo klausimas, ką vadinti 
pabėgėliu. Speciali pakomisė prie 
to dirbo tris savaites, o po to re
dakcinė pakomisė 60 valandų 
svarstė tą pat klausimą ir baigė 
nutarimu, „kad nėra galima pri
imti kokio bendro apibūdinimo, 
kurie asmens įeina į naujosios or
ganizacijos mandatą, jei tai ne- 
apsprendžiama pagal tuos ben
drus principus, kurie yra prijung
ti prie apibtfdinimo kaip jo neat
skiriama dalis“. Tie principai taip 
skamba: 1. Tarptautinė Pabėgė
lių Organizacija turi rasti greitą 
ir teisingą bona fide pabėgėlių ir 
DP klausimo teisingą sprendimą; 
2. jokios pagalbos neteikiama karo 
nusikaltėliams, išdavikams ir 
kvislingams; 3. reikia stengtis ap
sisaugoti, kad šios organizacijos 
pagalba nebūtų išnaudota rėmi
mui veiklos, nukreiptos prieš JT 
kraštų vyriausybes (tai netaiko
ma Ispanijai, nes ji nėra JT na
rys); 4. negalima atimti būtinos 
pagalbos nė vienam pabėgėliui ar 
DP, kuris yra vertas ją gauti, bet 
iš kitos pusės negalima padėti nė 
vienam asmeniui, kuris pasilieka 
užsieny tik todėl, kad šią paramą 
išnaudotų savo tinginystei.

Pavadinimas „pabėgėlis“ taiko
mas asmeniui, kuris atsidūrė už 
savo gimtinės arba savo nuolati
nės gyvenamosios vietos ribų ir 
yra auka kokio nors persekiojimo 
ar dėl jo rasės, tikėjimo, tautybės 
ar politinių įsitikinimų, jei pasta
rieji neprieštarauja JT Chartos 
principams. Į šią kategoriją įeina 
visos nacių, fašistų ir falangistų 
vyriausybių aukos ir taip pat visi 
asmens, kurie pabėgėliais buvo 
laikomi prieš šio karo pradžią.

Randel savo atsakyme dr. Beble- 
riui pabrėžė, jog jis negali pritarti 
minčiai, kad pasaulis yra padaly-

Taip pat pabėgėlių padėtis pripa
žįstama išvietintiems asmenims, 
kurie dėl po karo susidariusių 
aplinkybių negali ar nenori pa
sinaudoti savo krašto valdžios ap
sauga. Todėl tie, kurie nenori 
grįžti, jei jie prašo, kad jiems pa
dėtų naujoji organizacija, turi 
duoti įtikinamą atsakymą, kodėl 
jie atsisako grįžti. Šiuos atsaky
mus apsvarstys teismo pobūdžio' 
įstaiga, kuri taip pat nustatys, ar’ 
asmuo, kuris kaip pabėgėlis prašo ! 
pagalbos, nėra dalyvavęs kokioj 
teroristų organizacijoj, ar nėra' 
veikęs prieš gimtojo krašto vy-'

tas į demokratus, ir fašistus žiū
rint, kas pritaria ar nepritaria 
savcT vyriausybei.

Kalbant apie Europą, reikia pa
sakyti, kad toks sprendimas pir
miausia paliestų tų kraštų žmones, 
kurie yra atsidūrę sovietų kon
trolėj. Estijos, Latvijos bei Lietu
vos piliečiai ir visi tie, kurie gy
vena Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
Rumunijos srityse, kurias prisi
jungė Sovietų Sąjunga, pateko į 
labai sunkią padėtį. Sovietų Są
junga prašo, kad jie būtų laikomi 
sovietų piliečiais, ir kaip tokiems 
jiems privaloma grįžti namo. Bet

riausybę bei ar nėra rėmęs judė- pagal sovietų baudžiamuosius
jimo, kuris skatina pabėgėlius įstatymus bėgimas į užsienį lai-
negrįžti į savo gimtinę. komas valstybės išdavimu ir vie-

Aišku, jei šio komiteto pasiūly
mai bus priimti kaip Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos privalomi 
nuostatai, tai ateity iškils naujų 
ginčų.

Komiteto darbe pažiūrų skirtu
mas dėl pabėgėlių ir DP pasireiš
kė iš vienos pusės tarp Sovietų 
Sąjungos bei jos vasalų ir kitų 
kraštų iš antros pusės. Šis nuomo
nių skirtumas sukėlė karštų ir
aštrių debatų jau JT visumos su
sirinkimo sesijoj bei trečioj pa
komisėj, kuri svarstė šią proble
mą. Sovietų blokas laikosi pažiū
ros, kad po Hitlerio žlugimo visi 
DP gali grįžti, išskyrus ispanų 
respublikonus. Tie, kurie atsisako 
grįžti, yra arba karo nusikaltė
liai, su kuriais reikia taip pasielg
ti, kaip ir su kitais tokiais, arba 
demokratijos priešai, nes jie at
sisako pripažinti savo krašto vy
riausybę, kuriai valdžia yra per
duota gyventojų „daugumos“ vai, kurių kraštus valdo Maskvos 
sprendimu. Tačiau kiti delegatai į patikėtiniai.
tam nepritarė. Anglų delegatas sir | Šiam 100.000 karo aukų, vyrų,

nodai badžiamas. Valstybė, kuri 
priešinasi šiuos „sovietų piliečius“ 
išduoti, apkaltinama kaip reakcio
nieriška, nes ji duodanti prieglau
dą karo nusikaltėliams. Visai su-
prantama, kad Sovietų Sąjunga 
nenori leisti užsieny gyventi liu
dininkams tų negailestingų veiks
mų, kuriuos sovietų valdžia yra 
įvykdžiusi šiuose nelaiminguose 
kraštuose, tačiau nėra pakanka-
inai gero pagrindo šiuos žmones 
išduoti į jų prispaudėjų rankas 
vien tik todėl, kad demokratinis 
pasaulis dėl savo nuolaidumo de 
facto yra pripažinęs šią sovietų 
okupaciją. Todėl, atrodo, ši pa
bėgėlių kategorija yra nebereika
linga ištirti, kodėl atsisako grįžti 
į savo gimtinę. Tas pats pasaky
tina dėl ukrainiečių, kurie grįžę 
mažiausiai būtų nubausti priver
stiniais darbais, lygiai kaip- bul
garai, lenkai, rumunai ir jugosla-

Jeronimas Venta

Tarptautinis 
žmogaus teisiu tribuholas

Pirmasis pasaulinis kaias, ap- 
kritai imant, buvo vestas prispaus
toms tautoms išlaisvinti; šio, pas
tarojo, karo tikslas, vakarų są
jungininkų įvairiomis progomis 
skelbtas, — išlaisvinti žmogų iš 
prievartos, leisti jam naudotis 
pagrindinėmis žmogaus, kaip to
kio, teisėmis ir laisvėmis. Versalio 
taikos išdavoje buvo sukurta visa 
sistema apsaugos priemonių, sie
kiančių patikrinti tautinių grupių, 
atsiradusių svetimoje valstybėje, 
teises. Tam reikalui Tautų Sąjun
ga buvo surašiusi statutą tautinių 
mažumų teisėms saugoti, kurio 
nuostatų turėjo laikytis ir vykdy
ti valstybės, turėjusios savo gy
ventojų sudėtyjį kitų tautybių 
žmonių. Dabar, svarstant taikos 
sutartis — nustatant metmenis 
žmonių bendravimui ir tarpusa- 
viam valstybių santykiavimui, ky
la reikalas tesėti pažadą — pa- 
tikZnti žmogaus teises ir laisves, 
dėl kurių buvo parblokšta tironi
ja, pavergusi žmogų. Tąja krypti- 
mir daromi pirmieji žingsniai.

Dr.. Herbert Evatt, Australijos 
užsienių reikalų ministeris, pasiū
lė Taikos konferencijai įrašyti į 
svarstomąsias taikos sutartis su 
Italija, Suomija, Vengrija, Rumu
nija ir Bulgarija nuostatus žmo
gaus teisėms ginti. Tais nuostatais 
norima sudaryti sąlygas, kurios 
patikrintų atskiro individo bei jų 
grupių teises ir laisves. Dr. Evatt 

moterų ir vaikų, reikia duoti ga
limybę susirasti naują gyvenimo 
vietą. Būtų nehumaniška šiuos 
žmones tiesiog ar netiesiog versti 
grįžti. Čia nėra kalbos apie fa
šistus ar antifašistus, kaip rusai 
ir jų satelitai norėtų išaiškinti. 
Mūsų pareiga yra rūpintis šiais 
nelaimingaisiais krikščionybės 
dvasioje. JT Socialinė ir ūkio Ta
ryba jau yra pasiūliusi įkurti 
tarptautinę organizaciją, kuri tvar
kytų šiuos reikalus. Per debatus 
daug kartų buvo konstatuota, kad 
ši nauja organizacija stengsis šią 
problemą išspręsti repatriacijos 
ar emigracijos keliu. Tačiau nau
jas apsigyvenimas yra susijęs su 
susiliejimu, ir pabėgėliai vėliau 
ar ankščiau turės tapti piliečiais 
to krašto, kur jie apeigyvens. Iš 
visų vyriausybių pareiškimų yra 
aišku, kad pabėgėlius priimą 
kraštai nenorės pas save turėti 
naujų tautinių mažumų ar priimti 
laikinus emigrantus, kurie tikisi 
grižti į savo ankstyvesniąją tėvy
nę, jei ten pasikeistų politinė pa
dėtis. Emigracija yra surišta su 
ilgesniu laiku — mažiausiai vie- 
neriais ar dvejais metais. Tuo tar
pu būsimiems emigrantams rei
kia duoti galimybę pasiruošti jų 
ateities darbams. Būtų didelis lai
mėjimas, jei jie šiuo metu spe
cialiose stovyklose būtų apmokyti 
pagal jų pasirinktos naujos vy
riausybės nurodymus. Taip pat 
jiems reikia duoti galimybę apsi
spręsti, ar klimato ir kitos sąlygos 
yra tinkamos jų apsigyvenimui.

Mes turim teisę laukti, kad JT 
įkurtų tokią organizaciją, kuri 
rūpintųsi pabėgėliais krikščioniš
kos civilizacijos dvasioje. Jei ji to 
nepajėgs, tai kokią vertę turi JT 
Charta, kurios pradžioj sakoma: 
„Mes Jungtinių Tautų žmonės 
esam nusistatę dar kartą patvir
tinti savo tikėjimą pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, žmogaus asme
nybės garbingumu ir vertingumu 
ugdyti visuomeninę pažangą bei 
aukštesnius gyvenimo lygius pla- 
tesnėjė laisvėje.“

(Free Europe, July 1946) 

siūlo įsteigti tarptautinį žmogaus 
teisių tribunolą, kuris būtų ape
liacine instancija atskiros valsty
bės teismo sprendimui dėl tos 
valstybės paskirų narių ar jų 
bendruomenių pažeistų pagrindi
nių žmogaus teisių. Ratifikavus 
tokias taikos sutartis, jų signata
rai būtų verčiami prisiimti kalba
mo tribunolo jurisdikciją žmogaus 
teisių pažeidimo atveju.

Šiuo pasiūlymu Australija nori 
iškelti deramon aukšumon žmogų, 
jo vertingumą ir tuo padėti tvir
tesnį pagrindą ilgai taikai, išjung
dama eventualių nesusipratimų 
bei konfliktų progas. Versalio tai
kos sutartis tautinių mažumų, 
problemos negebėjo išrišti, Tautų 
Sąjunga nerado efektyvių priemo
nių nesusipratimų dėl tautinių Ma
žumų šaltiniui likviduoti ar nesu
sipratimų padariniams sušvelninti. 
Ginčai dėl tautinių mažumų, ypač 
rytinėje Europos dalyje, stimulia
vo liguisto nacionalizmo klestė
jimą, kaitrino atskirų tautų tarpu
saviu santykių įtempimą, skatino 
tarpusavį antagonizmą ir tuo bū
du sudarė itin nepalankų klimatą 
tarpusaviam tautų bendradarbiavi
mui tarpti. Besiekant įsteigti pa
stovią taiką bei stengiantis paša
linti tarptautinį kooperavimą ar
dančių veiksnių židinius, be abejo, 
kiekviena pozityvi pastanga tąja 
kryptimi turėtų būti visų taika 
suinteresuotų valstybių palankiai 
traktuojama ir remiama, ypatingai 
dabar, sprendžiant teritorinius 
klausimus. Juk žinoma, kad kai 
kurios valstybės šiuo metu siekia 
gauti daugiau žemių, kad ir sve
timos tautos žmonių gyvenamų, 
kad tik patenkintų savas politines, 
ūkines aspiracijas. Be didesnių ar 
mažesnių aukų iš vienos ar kitos 
pusės vargu ar pavyksią tą klau
simą patenkinamai išrišti. Aišku, 
kad tautinių grupių ar mažumų 
problema ir žmogaus teisių ap- * 
saugojimo klausimas ateity bus 
dar labiau surizgęs, palyginus su 
netolima praeitimi, ir joms narplio
ti jau dabar ieškoma būdų bei 
priemonių. Be abejo, pati radika
liausia priemonė tautinių grupių 
klausimui išspręsti yra tų grupių 
perkeldinimas į josios kilmės vals
tybę, kas kai kur ir buvo įvykdy
ta toli gražu nelabai humaniško
mis priemonėmis, aiškiai pažei
džiant žmogaus teises.

Žmogaus teisėms ginti Sociali
nėje ir Ekonominėje Taryboje yra 
sudaryta atitinkama komisija, ku
ri žmogaus laisvėms patikrinti ar
timoj ateity vargiai ar galės duoti 
norimų rezultatų. Tad dr. Evatto 
iškelta idėja įsteigti tarptautinį 
žmogaus teisėms ginti tribunolą 
statoma kietam bandymui tarptau
tiniame forume. Tribunolo įsteigi
mas reikštų Atlanto Chartos 
proklamuotų ir vėliau kartotinai 
patvirtintų Keturių Laisvių — kal
bos, religijos laisvės ir laisvės nuo 
vargo ir baimės’— įgyvendinimą. 
Tuo būdu, atskiram kurios nors 
valstybės piliečiui, kurio asmens 
teisės bei laisvės būtų pamintos, 
būtų duota galimybė ieškoti savo 
teisių tarptautinėje institucijoje, 
atseit, individas ar bendruomenė 
galėtų stoti byloje, kaip šalis, 
prieš valstybę. Tad būtų pradžia 
naujos pasaulinio masto teisinės 
sistemos, kurioje būtų respektuo
jamos demokratinėje santvarkoje 
įprastosios žmogaus teisės ir bū
tų padarytas žingsnis pakely į 
Pasaulio Valstybės kūrimą, kur in
dividas, šalia priklausomumo, kaip 
pilietis, savo valstybės jurisdikci
jai, būtų Pasaulio Piliečiu. To Pa
saulio Piliečio laisvių sargyboje ir
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Vyt. Tamulaitis

Kryžkelėje
(Tęsinys)

Rudeniškos dienos vakaras buvo 
tylus ir skambus. Vakaruose jau 
gęso paskutinės saulėleidžio žaros. 
Atsidariusi langą ji ilgai žiūrėjo 
į tą vakarų tolumą, jausdama, kaip 
iš ten tekėjo tyro oro srovė ir 
plaukė j jos krūtinę, (nešdama 
kartu kažką jauno ir gaivinančio, 
kuris pripildė jos sielą švelnaus 
ir saldaus ilgesio. Pirmą kartą ji 
gėrėjosi gamta, čia gyvendama. 
Klausėsi vėjo šiurenimo, žvelgė 
savo pavargusiu žvilgsnių į už
sidegančias žvaigždes tolimame ir 
tamsėjančiame danguje. Ji neaiš
kiai ir vos pastebimai ėmė jausti 
gyvenimo meilę, pati nesuprasda
ma tos priežasties. Blaiviu protu 
ji statė sau klausimą, bet nerado 
atsakymo, kodėl ji pradėjo laukti 
rytojaus. Ar tik ne dėl to, kJd 
jis atvyko? Ne, ne, prieštaravo ji. 
Juk jį jo nelaukė, net neparašė nė 
trumpo laiškučio, kurio jis taip 
prašė klausdamas, ar ji maloniai jį 
sutiks, ar ji lauks jo atvykstant. 
Niekados jo nesiilgėjo, ir jei kada 
jį prisimindavo, tai tik kartu su 
bendrais pažįstamais.

Atsigulusi staiga ji atsisėdo lo
voje, nenorėdama miego. Paėmusi 
veidrodį, ji valandėlę žiūrėjo į sa
vo veidą ir baltą kaktą, apkritu
sią tamsiomis plaukų garbanomis. 
„Tu dar jauna" ... prisiminė stai
ga Povilo žodžius ir pasižiūrėjo į 
savo akis. ,,Tau būtų nusikaltimas 
nesidomėti gyvenimu", rodos, kar
tojo jai kažkas, žvelgdamas iš 
veidrodžio. Rodos, kad ne jos pa
čios akys žvelgė iš ten į ją, to
kios gilios ir spindinčios, šviečian
čios ir žėrinčios pavasario ugnimi. 
Jos žiūrėjo į ją veriančiu žvigsniu 
ir iš jų gelmės kažkas ją šaukė 
ir mojo vėl į gyvenimą, rodyda
mas kažkur toli auštantį pavasarį, 
pražystančius sodus, tekančias upes, 
kurios laužė ir nešė savo patvinu
siais vandenimis ledą, neleidžiantį 
spindėti į žemę saulei, kuri sprog
dino po žiemos gruodo medžio 
šakeles ir laukinę aguoną.

budėtų dr. Evatto siūlomoji tarp
tautinė teisingumo institucija. Šiuo 
atveju, suprantama, valstybė tu
rėtų atsisakyti ligi šiol turimų tei
sių į savo valstybinės tautos narį 
— pilietį, atseit, turėtų tų teisių 
dalį perleisti tam tikru atveju 
aukštesnei institucijai — turėtų 
padaryti auką, atsisakydama kai 
kurių prerogatyvų, išplaukiančių 
iš valstybės suverenumo nešiotojo.

Ar tokią auką suvereninių vals
tybių norima bus sudėti ar ne, ma
tysime iš Taikos Konferencijos 
darbų. Kaip žinoma, Sovietų Są
junga dr. Evatto pasiūlymą priėmė 
gana šaltai: ji jame įžiūrėjo norą 
„kištis į valstybės vidaus reika
lus", ir reikia manyti, kad ji sa
vojo nusistatymo laikysis tvirtai, 
nes pagal josios atstovaujamą pa
žiūrą žmogus yra pajungtas vals
tybei, jos interesams ... Artimiau
sioji ateitis parodys, ar valstybės 
turės tiek geros valios išsižadėti 
ligi šiol nekvestionuotų jos teisių 
į savo pilietį, „ieškantį teisybės“ 
pagal pagrindines žmogaus teises 
ir laisves, dėl kurių paskutiniame 
kare sudėta labai didelių aukų, ir 
kuriomis norima pagrįsti šios die
nos žmogaus gyvenimą bendrug- 
menėje ir jo santykiavimą su 
valstybė. Artimiausioji ateitis pa
rodys, ar, Atlanto Chartos žo
džiais tariant, galės būti įgyven
dinta tokia tvarka, kuri visoms 
tautoms leistų ramiai gyventi sa
vo sienose ir kuri suteiktų tikru
mą, kad visi žmonės visuose kraš
tuose galėtų gyventi savo gyve
nimą laisvi nuo baimės ir vargo.

Žiburiai

Ji užmerkė akis ir susižavėjusi 
klausėsi to tylaus šauksmo ir vi
lionės, užmiršusi aplinką ir save. 
„Kas gi mane šaukia?", rodos, 
klausė ji pati savęs. „Tai tavo 
širdis...“, atsakė kažkas begar- 
sėm lūpom. „Juk tai jos balsas, 
nejau tu nesupranti" ... — „Ne, 
ne", ištarė' ji balsu ir krūptelėjo 
išsigandusi. Pabudusi iš minčių 
antplūdžio, ji atsikėlė iš lovos, 
pabučiavo miegantį kūdikį ir il
gai žiūrėjo į savo vyro fotografi
ją, stovinčią ant mažo stalelio prie 
lovos. Paskui ji atsargiai ją pa
kėlė dviem pirštais ir stipriai, 
abiem rankom prispaudė prie de
gančių lūpų.

— Steponai... — sušnibždėjo, ir 
karštos ašaros pabiro ant jo at
vaizdo, sudrėkindamos jos veidą 
ir rcmkas.

Inžinierius Giriūnas, nors ji bu
vo tikrai tikėjusis, bet jos neat
lankė rytojaus dieną. Laiko tam 
jis tikrai galėjo rasti. Nors ji to 
pati sau nenorėjo prisipažinti, bet 
tas ją truputį nuliūdino ir suner
vino.

Rytmety ji atsikėlė gana anksti 
ir su dideliu rūpestingumu sutvar
kė savo mažą kambarėlį. Ji jautė,

tamsiai mėlynu megztuku, kurį 
dabar mezgė, kaip gražiai jam jis 
tiks prie šviesių garbanėlių ir mė
lynų, kaip tėvo, lino akių. Ji 
dirbo su meile ir atsidavimu ligi 
vėlaus vakaro, niekuo nesidomė
dama, kol pavargo jos akys ir ne
galėjo sulaikyti sunkių juodų 
blakstienų, griūvančiu ant akių.

Inžinierių Giriūną ji sutiko se
kančią dieną visai netikėtai, dar 
prieš pietus, išėjusi su, berniuku 
pasivaikščioti. Jis skubėjo, bet pa
matęs ją tuojau priėjd ir lydėjo 
gelstančia alėja.

— Jūs kur tai skubėjote, — švel
niai įštarė ji, — nesitrukdykike dėl 
manęs.

— Kokie čia mano reikalai. Emili
ja, — šyptelėjo, — Visų mūsų da
bar jie vienodi ir tie patys.

— Aš manau, kad ne, — priešta
ravo ji. — Vieni turi vienokių rū
pesčių, kiti kitokių.

Jis nieko neatsakė.
— Neužėjau vakar pas tave, 

Emilija, — prabilo vėl. — Mat, ban
džiau jau nuosavame kampe įsi
kurti. Bet tu juk, žinoma, nė ne
laukei ... — ir pasižiūrėjo jai i 
akis.

kad kažkas visam šitam jos kas
dieniniam darbui dabar pridavė 
didesnės prasmės. Jos energija ir 
nuotaika, su kuria ji sutiko šią 
naują dieną, buvo žymiai kitokia, 
nei anksčiau. Ir fiziškai ji jautėsi 
vikresnė ir lengvesnė, lyg iš vi
daus kas būtų ją kėlęs ir nešęs.

Pasiėmusi mezginį, ji sėdosi 
dirbti. Jos ploni pirštai vikriai šo
kinėjo su siūlu apie geležinį vir
balą. Bet vos tik koridoriuje pasi
girsdavo sunkūs, vyriški žingsniai, 
jos širdis imdavo nerimti ir galvon 
šokteldavo mintis: gal jis?

Ji net pyktelėjo pati ant savęs. 
Juk jis neišbėgs, susitiks, pasikal
bės. Nieko skubaus ir degančio 
neturėjo jam pasakyti. Bet nepa
sirodžius jam nė pavakariais, ji 
pasidarė niūresnė ir nervingesnė. 
Ji pyktelėjo ir net ėmė jam širdy 
priekaištauti. Bet staiga susigrie
busi ji stengėsi apie tai daugiau 
negalvoti. „Juk aš jokios teisės 
neturiu jam to prikišti net ir min
tyse", mąstė ji. „Neturiu teisės 
būti ne tik nepatenkinta, bet net 
jo laukti..."

Ji vėl pasiėmė mezginį ir nuo
širdžiai susikaupusi įsigilino į dar
bą, užmiršdama viską. Ji galvojo 
kaip atrodys jos sūnus su šituo

— O iš kur jūs žinote?
— Matau iš tavo akių. Nė kiek 

tu nesupykusi ir, man atrodo, net 
tuo patenkinnta ...

— Argi aš, Povilai, turėčiau tei
sės už tai pykti? Kaip tau atrodo?

— Nežinau, — atsakė jis liūd
nai — Bet aš labai norėčiau, jei 
tu supyktum, — pasakė pabrėžda
mas paskutinius žodžius ir žiūrėjo 
tiesiai į akis.

— O kodėl? — nustebo, lyg bū- 
‘ tų visai nesupratusi jo žodžių pras
mės. Paskui nusišypsojo, norė
dama pašnekesį paversti juokais.

— Tada žinočiau, kad manęs tik
rai laukei... — ištarė jis rimtai.

Ji tylėjo aiškiai dabar suprasda
ma, kad jis vakar daug daugiau 
galvojo apie ją, negu ji. Jis daug 
daugiau sielojosi pas ją neatei - 
damas, negu ji laukdama. Piktas 
džiaugsmas šoktelėjo jos širdin.

— Tai jūs tyčia pas mane 
neatėjote, norėdamas bandyti? — 
naklausė ir nelaukdama atsakymo 
tęsė toliau: — Bet kokią teisę jūs 
turite tam? Juk tai juokinga, Po 
vilai. Net vaikiška ...

Jis truputį užraudo.
— Tikrai juokinga, Emilija . . .

UNRRAos vadovybė su direktore E. Robertson Gūnzburgo-Kleinkotzo lietuvių kryžiaus šventinimo 
iškilmėse V. Rasiūno nuotr.
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Bet jei tau atrodo, kad tikrai taip 
padariau, dovanok maji, — jis švel
niai palietė jos ranką ir ją su
spaudė, priversdamas suabejoti žo
džių teisingumu, kuriuos ji pasakė.

Jo švelnumas staiga išsklaidė 
bekylančią širdį. Ji norėjo jam 
pasakyti, ką nors švelnesnio, bet 
jis’ tęšė:

— O teisės, Emilija, kurią man 
priminei, tai neturiu jokios. Pris- 
pažįstu. Absoliučiai jokios. Ir, gal 
būt, dėl to kenčiu ... O jei ir tu
riu šiek tiek jos, tai lygiai tiek, 
kiek ir tu pati į aną žydinčią gė- 
’ę, — parodė jis ranka į parko 
oievą, — galėdama ja tik iš tolo 
nėrėtis. žavėtis, gal ir mylėti, bet 
neturėdama teisės jos nuskinti ir 
••riglausti, prie širdies, nors ir la* 
bai, gal būt to trokštum... —7 
nutilo ir akys prisipildė sklidinos 
'iūdesio. Jo žodžiai plaukė iš pat 
širdies gilumos ir jų tyliame skam
bėjime ji aiškiai jautė skausmą, 
nerimą ir ilgesį. Šitas atvirumas ir 
nuoširdus prisipažinimas, kad jis 
neturėjo jokios teisės į ją, pasa
kytas tiesiai ir aiškiai, jo pačio 
lūpomis, be jokių bandymų išsi
sukti ir švelninti padėtį, ja tiesiog 
sužavėjo. Staiga jis pasidarė jai 
brangus ir artimas. Ji dabar pra
dėjo visiškai juo pasitikėti, lyg 
būtų įžvelgusi pati savo akimis į 
io širdį ir nieko klastingo ten ne
pamačiusi. Jos širdis ėmė džiaugs
mingai plakti, lyg numetusi kokį 
sunkumą. Išvarginta, ir ištroškusi 
’os krūtinė prisipildė staiga skai
drios ramybės, lyg būtų radusi 
gaivinantį šaltinį.

(Bus daugiau)

Jonas Rackaitis

Ruduo ateina
Ir vėl ruduo ateina, 
O aš ir vėl be josios. 
Pro vėjo liūdną dainą 
Girdžiu, kaip verkia uosis.

Reiks nešti sunkią dalią, 
Reiks eiti vėl per gruodą, 
Svajoti gimtą šalį, 
Regėt pro naktį juodą.

Ir bus aplink taip tuščia, 
Ir bus širdy taip šalta, 
O vėjai suoks ir ūš čia,

, O lapai kris pageltę.

Ir vėl ruduo ateina, 
Ir vėl aš čia be josios. 
Pro vėjo liūdną dainą 
Taip gailiai verkia uosis.
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Jonas Vanagaitis
J. P. Kedys

kovoje uz Mazaja Lietuva
net su savo priešais, kai reikalas 
eidavo apie Lietuvos interesus. Iš
kilus reikalui sudaryti visų Ma
žosios Lietuvos draugijų sąjungą, 
vadinamą „Santara“, kurioje tu
rėjo sutilpti tiek vanagaitininkai 
pažangesnieji, tiek vydūnininkai 
ir gaigalaitininkai konservato
riai, Jonas Vanagaitis eina susita
rimo keliu ir išrenkamas į' „San
taros“ komisiją.

Vanagaitis statė save daug 
kartų į didžiausią riziką tiek vei
kloje prieš kaizerį, tiek ir prieš 
carą.

1918 m. lapkričio 16 d. buvo su
daryta Prūsų Lietuvių Tautinė 
Taryba, į kurios prezidiumą įėjo

Jonas Vanagaitis gimė 1869 m. 1 
rugsėjo mėn. 23 d. Ragainės < 
.apskr., Pabudupiuose. Mokėsi ir ] 
didelę dalį savo gyvenimo pra- : 
leido Tilžėje. Visą Jono Vanagai
čio veiklą kovoje už Mažąją Lie- : 
tuvą galima padalyti į dvi dalis; 
kova laikraštininko publicisto per 
spaudą ir kova visuomenininko 
politiko per organizacijas.

Kalbant apie Joną Vanagaitį 
kaip apie laikraštininką publicistą 
tenka pažymėti, kad jis Mažojoje 
Lietuvoje turi visai atskirą ir 
ypatingą vietą. Jono Vanagaičio 
buvo leidžiami ir redaguojami šie 
laikraščiai: „Draugas“, jaunimo , 
laikraštis, 1904—1905, „Birutė“, 
lietuvių laikraštis, 1909 — 1913, 
„Allgemeine Litauische Rund
schau" mėnesinis laikraštis vo
kiečių kalba, skirtas lietuviams, 
pamiršusiems savo gimtąją kalbą, 
1910 — 1912, ir „Sūkurys, mėne
sinis juokų laikraštis, 1913 — 1914.

Kad Vanagaitis ne tik žadino 
per laikraščius Prūsijos lietuvių 
tautinę sąmonę ir šaukė visus į 
vienybę, bet kad jis ėjo daug 
toliau ir stačiai skelbė kovą prieš 
to meto Vokietijos valdovus, aiš
kiai matyti, kad ir iš šios „Biru
tės" ištraukos: „Aš noriu, kad 
Lietuvoje būtų audrą. Lietuvių 
sielos vysta, nyksta ... ne tik 
lietaus, bet ir perkūnijų reikia!... 
Audrai užėjus, bus, žinoma, baisu, 
o jai praėjus, bus ramu, gražu ir 
linksma . . . Lietuvių sielos atsi-x 
peikės ir savo tautišką gyvenimą 
tvers iš amžinos dvasiškos me
džiagos, o ne iš materializmo 
mėšlo!“ Žinoma, tokie straipsniai 
stačiai ėjo prieš valdžią ir jai pa
tikti negalėjo, tačiau reikia pri
pažinti, kad ir kai kuriems to me
to konservatyviems lietuviams ši
tos mintys atrodė per griežtos, to
dėl ir „Birutė" visą laiką turėjo 
didelę opoziciją -iš lietuvių kon
servatorių pusės, kurie spietėsi 
apie „Apžvalgą“ ir „Giedotojų 
Draugiją“ bei „Sandarą“. Taigi 
„birutininkams" su Vanagaičiu 
priešaky teko ne tik su valdžia 
kovoti, bet neretai ir savųjų prie
kaištus, bei puolimus atremti. Ir 
reikia pripažinti, kad Vanagaičio 
„Birutė" ši uždavinį to meto sąly
gose puikiai atliko. 1914 metais 
prasidėjęs pasaulinis karas nelei
do „Birutei“ daugiau pasirodyti, 
nes Vanagaitis buvo mobilizuo
tas į vokiečių kariuomenę.

Negalima nepaminėti, "bent 
trumpai, Vanagaičio leidžiamo 
vokiečių kalba laikraščio „Allge
meine Litauischą Rundschau“. Sis 
laikraštis ėjo beveik trejus me
tus ir turėjo didelių nuopelnų nu
tautę jusiu Prūsijos lietuvių atlie- 
tuvinimui.

Ne vien kaip laikraštininką 
tenka minėti šiandien Joną Vana
gai^. Jis buvo žymus visuomenės 
veikėjas, gabus organizatorius, 
geras kalbėtojas ir 1.1. Savo vi
suomeninę veiklą jis daugiausia 
išrutuliojo per „Birutės“ drau
giją, kurios idėjoms jis buvo išti
kimas iki pat šios draugijos egzi
stencijos galo.

1904 — 1905 metais Lietuvoje 
vyksta, revoliucinis judėjimas 
prieš carą. Daug lietuvių, veng
dami bausmių, sprunka į Prūsiją, 
kur randa pas Vanagaiti prieglau
dą. Inž. B. Prapuolenis apie tai 
taip atsiliepia: „Vanagaičių namas 
Tilžėje tarsi viešbutis buvo bė
gantiems iš Lietuvos ir grįžtan
tiems be pasų iš užsienio į tėvynę 
lietuviams.“

Vanagaičio visuomeninė veikla 
nesiriboja vien „Birutės“ draugi
ja, bet jis steigia arba daug pri
sideda prie šių draugijų: „Rūta“, 
„Ąžuolas", „Aušra“, „Žiedas“, 
„Spindulys“ ir kt. Jonas Vanagai
tis buvo tiesus kalbėtojas, „ole- 
rantas ir rasdavo bendrą kalbą 

bėjimo Komitetas, kurio sekreto
riumi yra J. Vanagaitis. Sis komi
tetas, matydamas, kad Antantės 
sprendimas dėl Klaipėdos krašto 
gali neatitikti gyventojų norų ir 
valios, nutarė ginklo pagalba iš
spręsti krašto likimą. 1923 m. sau
sio 10 d. prasidėjo Klaipėdos 
krašto sukilimas. Tuo metu J. Va
nagaitis su keletą bendradarbių 
pasilieka pačiame Klaipėdos 
mieste sekti sukilimo eigos. Ta
čiau jis yra iššifruojamas, bando
mas suimti, bet laimingu būdu iš 
suėmimo išsisuka. Vanagaitis ap
žiūri visus miesto sutvirtinimus, 
pereina pas sukilėlius ir pateikia 
savo planą užimti prefektūrai. Iš 
sukilėlių vado jis gauna sutikimą 
ir atitinkamą skaičių kovotojų ir 
pats imasi pulti prefektūrą.

Atgavus Klaipėdos kraštą, Jo
nas Vanagaitis nenuleidžia rankų 
ir toliau. Jis dirba ne tik įvairiose 

Jonas Vanagaitis

ir. Vanagaitis. Minėtoji taryba 
1918 m. lapkričio 30 dieną pasi
rašo aktą, kuriame, remiantis 
Wilsono tautų apsisprendimo tei
se, Mažoji Lietuva nutaria prisi
jungti prie Didžiosios Lietuvos. 
Šio akto reikšmė Mažajai Lietu
vai tolygi 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomybės Aktui. Po mi
nėtu aktu pirmuoju parašą pade
da Jonas Vanagaitis.

Mažosios Lietuvos Taryba pa
ruošia keletą rezoliucijų Antantės 
valstybėms dėl Mažosios Lietuvos 
padėties ir jų įteikimą paveda J. 
Vanagaičiui ir Aukštuolaičiui. 
1922 metais gruodžio 18 d. susi
daro Vyr. Mažosios Lietuvos Gel-

kraštd organizacijose, bet jo tiks
lai siekia dar toliau: atvaduoti ir 
likusią lietuvišką Prūsijos dalį. 
Kilęs antrasis pasaulinis karas, 
kaip daugelį lietuvių, nubloškė į 
Vakarų Vokietiją ir Joną Vana
gaitį. Vokietijos pralaimėjimas 
vėl teikė Jonui Vanagaičiui vilties 
kada nors išvysti ne tik Klaipė
dos kraštą, bet ir visą Mažąją Lie
tuvą po laisvos Nepriklausomos 
Lietuvos sparnais. Deja, per sun
kius kovos metus išvarginta 
sveikata ir sunkio/*šių dienų gy
venimo sąlygos pakirto jo gyvybę, 
ir jis šių metų rugsėjo 9 d. anksti 
rytą Kasselio-Mattenbergo sto
vykloje atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Lietuvių Dainų Šventės Wurxburge atidarymas D. Šulaičio nuotr.

St. Devenis

Lietuvos gyvenimo 
dabartines nuotrupos

„Tarybų Lietuva", Paleckio ir 
Gedvilos oficiozas, rašo, dabar Lie
tuvoje ypatingai daug dėmesio 
skiriama soclenktynėms ir spar- 
tuoliškam darbui. Soclenktynės tu
rinčios didinti darbo našumą, grei
čiausiai ir išvežamų prekių skai
čių, o spartuoliai jas skatinti, 
organizuoti, pasirašyti lenktynių 
sutartis, priversti ir kitus taip pat 
paskubomis dirbti. Kad visi dir
bantieji įsitrauktų į spartuolių ju
dėjimą, daugelyje fabrikų ir įmo
nių viešose vietose iškabintos spe
cialus lentos, kur žymimos pavie
nių darbininkų išdirbtos normos.

Visose gimnazijose ir pradžios 
mokyklose įvestas naujas Lietuvos 
„istorijos" vadovėlis. Naujoji 
„istorija" aiškina, kad lietuviai 
yra giminingi slavams ir yra kilę 
iš vienos padermės kartu su slavų 
tautomis. Kelių šimtmečių būvyje 
lietuvius nuo kryžiuočių apgynę 
rusai. Geriausi ir išmintingiausi 
Lietuvos valdovai buvę rusų ku
nigaikščiai. Apie Gedimino, Algir
do; Vytauto Didžiojo ir kitų Lie
tuvos kunigaikščių atkaklias ir 
pergalingas kovas su Maskva nau
jasis „istorijos" vadovėlis nieko 
nerašo; lyg tų kovų nebūtų buvę. 
Bet už tai plačiai aiškinama, kad 
garsųjį Žalgirio mūšį laimėję Smo
lensko rusų pulkai. Aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigoje Lietuvos gy
ventojai pakvietę Rusijos karalie
nę Ekatariną II atęiti su savo ka
riuomene ir išgelbėti lietuvius nuo 
lenkiškų bajorų priespaudos ...

„Istorija" visiškai tyli apie lie
tuvių 1831 m. ir 1863 m. sukilimus 
ir Kražių, skerdynes. Nebūta jokio 
lietuvių spaudos draudimo ir Vil
niuje negyventa Muravjovo, vi
soje Lietuvoje nusipelniusio kori
ko vardą, nes apie tai neužsimena
ma nė puse žodžio. Taip atsirado 
naujoji Lietuvos „istorija" be isto
rijos.

Pradžios mokyklų mokytojams, 
kuriais, matyt, mažiausiai pasitiki
ma, švietimo vadovybės, žinomo
jo Žiugždos vadovaujamos, griež
tai įsakyta per istorijos pamokas 
nenukrypti nuo naujojo „istorijos" 
vadovėlio teksto. Universitetuose 
ir kai kuriose kitose mokyklose 
Lietuvos istoriją dėsto „specialis
tai iš Maskvos".

Bimba Amerikos „Laisvėje", pri
simindamas praleistą žiemą Lie
tuvoje, rašo, kaip Kostas Korsa- 
kas-Radžvilas, dabar vadinamas 
profesorium, bara Lietuvos rašyto
jus. Profesorius Kostas Korsakas, 
rašo Bimba „Laisvėje", nuolat 
primena Lietuvos rašytojais, jog 
fašizmas seniai išvytas už Kybar

tų, tai ko jie dar laukia, ko del
sia, nerašo. Anot Bimbos, K. Kor
sakas dabartinę lietuvių literatūrą 
taip apibūdina: „Dabartinėje lietu
vių literatūroje nematyti marksiz
mo — leninizmo dvasios, o tai 
nesudaro nei partijai, nei vyriau
sybei gero įspūdžio."

Vienas iš pirmųjų poetų Lietu
voje dabar yra Churginas, kilęs 
iš kažkurios Kaukazo tautelės ir 
visą laiką šiltai ir ramiai gyvenęs 
Lietuvoje. Jau 1940 m. antrojoj 
pusėj ir 1941 m. pradžioj Churgi
nas parodė savo tikrąjį veidą. 
Nors Churginas ir nėra madas 
mėgstanti panelė, bet plunksnas 
pakeitė, kai Lietuvą okupavo vo
kiečiai. Nežiūrint praeties, Churgi
nas su naciais greit susiuostė ir 
Valstybinėj Leidykloj pasidarė di
delis žmogus. Dabar Churginas 
yra dar didesnis, pirmaujantis 
poetas, madingai rašąs laiko dva
sioje.

„Tiesa" džiaugiasi, kad į aktyvų 
darbą įsitraukė ir Kaune veikian
čio Taikomosios Dekoratyvinės 
Dailės Instituto mokytojai ir mo
kiniai. Instituto mokiniams, savo 
mokytojų priežiūroje, pavesta 
fabrikuose, įmonėse, mokyklose ir 
kitose vietose įrengti raudonuo
sius kampelius.

Vienoje vietoje „Tarybų Lietu
va" aprašo Respublikos Centro 

‘ kompartijos susirinkimą, kuriame 
kalbėjo reikšmingi kalbėtojai: ra
joninio komiteto sekretorius Kar- 
dosevič, gelžinkelių milicijos at
stovas Sibajev, darbininkų aprūpi
nimo atstovas Isajev ir ryšių bei 
signalizacijos atstovas Volkov. Iš 
pavardžių aiškiai matome dabar
tinės Lietuvos vadovaujančius 
žmones.

Nemaža skiriama vietos fabrikų 
veiklai apibūdinti. „Metalo" fabri
kas Kaune, vokiečių smarkiai ap
griautas, bandomas atstatyti. Kai 
kurie skyriai jau veikia, - bet at
statymo ir gamybos darbas eina 
labai lėtai. Dažnai nėra elektros, 
blogai prižiūrimos mašinos, pri
trūksta žaliavos. Labai nusiskun
džiama darbo drausmės stoka. Per 
vieną mėnesį, rašo „Tarybų Lietu
va", buvo be pateisinamų prie- 
žaščių praleista 51 darbo diena, ,o 
131 darbo diena buvo praleista dėl 
abejotinų susirgimų. Darbininkai 
nuolat vėluojasi ir be meilės žiūri 
į darbą, kurį jiems partija ir vy
riausybė yra patikėjusi. Tokia pat 
tvarka ir nuotaikos vyrauja ir pa
lengva atstatomam „Drobės“ fabri
ke. Dar silpniau atstatymo darbai 
vyksta „Technodegoje", vanden
tiekio stotyje ir kitose vietose. 
Nestinga ir kitokių negerovių. 
Čia, žiūrėk, koks nors kilmingasis 
pasisavino jo priežiūroje esančias 
brangesnes prekes, ten iš sandąr 
lio dingo batai, nors vedėju buvo 
atvežtas „specialistas", dar kitur 
gerokai pavėluotai iškilo aikštėn 
stambokas kasos trūkumas, o Kau
no IX butų apylinkės tarnautojų 
pinigus išeikvojo pats profkomo 
pirmininkas Tarakanov. Komjau
nuoliai ir budrusis partinis akty
vas kovoja su šitokiomis negero
vėmis, bet neretai tose pačiose 
negerovėse paskęsta ir patys ko
votojai, kaip rodo Tarakanov pa
vyzdys ir išeikvojimai „Paramos" 
krautuvėse.

Geriau sekasi propagandos ir 
agitacijos srityje, kur brangūs ir 
slidūs dalkai negundo akių. Štai 
Kaune, Laisvės ai. 20, yra partijos 
centrinės patalpos. Čia nuolat 
šaukiami agitkolektyvų vadovai, 
agitatoriai, pašnekesių ruošėjai, 
planuotojai, konstitucijos aiškinto
jai, proforgai ir visas kitas budru
sis aktyvas, kuriam dar daugiau 
aktyvumo ugnelę pakursto didelis 
liaudies draugas ir Lietuvos rei
kalų „žinovas" Pokidčenko. Iš čia 
plinta naujosios instrukcijos ir 
paskutiniai nurodymai visiems 
Kauno fabrikams ir įmonėms.

5



6 psi. Žiburiai 1946. IX. 2i. Nr. 38 (50)

Savaitine pasaulio ivykiu apžvalga

Britu kariuomene Graikijoj - stabili
zuojąs veiksnys

Praėjusią savaitę Saugumo Ta
ryba tęsė toliau Ukrainos skundo 
prieš Graikiją svarstymą.

Albanijos atstovas pulk. Jakova 
pareiškė, jog Graikijos vyriausy
bė kalta, kad Albanija iki šiam 
laikui tebėra karo stovy su Grai
kija. Toliau Jakova kaltino Grai
kiją už daugiau kaip šimtą kartų 
Albanijos teritorijos pažeidimą ir 
už teroristinius veiksmus. Be to, 
Graikija mėginanti tam tikrą Al
banijos teritorijos dalį prisiskirti 
sau.

Į tai Australijos atstovas Paul 
Hasluck nurodė, kad, nežiūrint 
Graikijos įnašo sąjungininkų rei
kalams, ji jau antrą kartą apskun
džiama Saugumo Tarybai. Esant 
tokioms aplinkybėms, turįs būti
pastatytas klausimas, ar kaltinimai 
atitinką tikrovę, ar čia esama pro
pagandos, kurios uždavinys esąs 
graikų tautą ir britų kariuomenę 
pastatyti nepageidaujamoje švie
soje.

Ame^kos atstovas užstojo Grai
kiją, pareikšdamas, kad britų ka
riuomenės buvimas Graikijoje 
esąs tik stabilizavimo veiksnys. 
Tvirtinimas, kad Graikija grasi
nanti karu savo kaimynams, kurie 
yra 5 kartus galingesni, nepatikė- 
tinas. Todėl Amerika atmetanti 
Ukrainos kaltinimus. Tuo šis po
sėdis buvo baigtas.

Po dviejų dienų Saugumo Tary
ba vėl susirinko. Šį kartą pirma
sis kalbėjo Gromyko, apkaltinda
mas britus, kad šie kišąsi į Grai
kijos vidaus reikalus. Britų ka
riuomenės buvimas Graikijoj be
turįs jokio teisinio pagrindo. To
liau Gromyko paneigė britų ka
riuomenės buvimą Graikijoj kaip 
„stabilizuojantį faktorių" ir pri
dūrė: „Mes gerai žinom, ką reiš
kia stabilizuojančios patrankos".

Britų atstovas Cadogan atrėmė 
Manuilskio kaltinimus britų vy-
riausybei. „Aš norėčiau Ukrainos 
ir Sovietų Sąjungos atstovus tik 
paklausti", pareiškė Cadogan, 
„ką jie pasakytų į tai, jei jų rau
donoji armija būtų apkaltinta pa
našiais nusikaltimais, kaip tai da
lyvavimu „baudos ekspedicijose, 
deginimais ir žudymais, skiriant 
sau kelią ir palaikant savo reži
mą, kurio gyventojai kratosi, ir 
panašiai."

Atsakydamas į britų atstovo 
kalbą. Gromyko pareiškė, jog bri
tų atstovas išsitaręs, kad kai ku
riose valstybėse viešpataujanti 
mirtis ir žudymai: „Aš žiūriu į šį 
nepagrįstą Cadogano pareiškimą 
kaip į raudonosios armijos garbės 
įžeidimą ir todėl reikalauju, kad 
šis įžeidimas būtų atsiimtas." Bri
tų atstovas pabrėžė, jog jis nieko 
prieš raudonąją armiją nepasakęs, 
ir kad Gromyko tikriausiai jo ne
supratęs. Sovietų atstovas į tai 
neatsakė, ir ginčas tuo buvo baig
tas.

Dabartinės Lenkijos atstovų 
pareiškimai

Lenkijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas Mikolaičikas, kuris 
dalyvavo tarptautinėje maitinimo 
konferencijoje Kopenhagoje, dėl 
Bymes kalbos, pasakytos Stutt- 
garte, pareiškė, jog lenkai esą 
įsitikinę, kad visi sąjungininkai 
taikos konferencijoje dabartines 
Lenkijos sienas galutinai pripa
žins.

„Lenkija stengiasi", tęsė Miko
laičikas, „jos vakarinės dalies ka
ro sunaikinimus pašalinti ir at
statyti ūkišką gyvenimą. Tai jau 
buvo pradėta daryti pačiu kritiš- 

kiaušiu momentu, kai dar Lenkija 
kentėjo badą ir šaltį, Šiuo metu 
bus stengiamasi į šį naująjį kraš
tą atnešti kuo daugiau ,,senosios 
Lenkijos“ kraujo, kad tuo būtų 
pilniau ir tikriau ištirpdytos seno
sios sienos ir naujasis kraštas bū
tų įlietas į senąjį."

Lenkijos rūpesčiai

Varšuvos radijas pranešė, kad 
visoje Lenkijoje ryšiuin su Byrnes 
kalba įvyko masiniai mitingai, ku
riuose buvo protestuojama prieš 
Bymes pareiškimą dėl vakarinės 
Lenkijos sienos.

Prieš Amerikos Pasiuntinybės 
rūmus Varšuvoje įvyko demon
stracijos. Demonstrantai šaukė: 
„Salin Vokietijos gynėjai!“ Poli

Pamaldos sporto šventės metu Oberlenningene V. Kizlaičio nuotr.

cijai minią išsklaidžius, ji nuvyko 
prie Mikolaičiko partijos laikraš
čio „Gazeta Ludowa" redakcijos 
rūmų, padegė dalį redakcijos, iš
daužė akmenimis ir lazdomis lan
gus ir sunaikino bylas. Buvo gir
dėti balsai: „Pasiųsti Mikolaičiką 
atgal į Londoną!"

Per Varšuvos radiją vyriausias 
lenkų kariuomenės vadas ir lenkų 
provizorinės vyriausybės gynybos, 
ministeris maršalas Rola ZymersKi 
pareiškė, kad lenkų kariai, kurie 
stos į lenkų korpą D. Britanijoj, 
nustos visų Lenkijos pilietybės tei
sių, savo laipsnių ir gautų pasi
žymėjimo ženklų.

Atsišaukime toliau sakoma, kad 
kiekvienas yra atsakingas už sa
vo likimą, kuris atsiranda netekus 
pilietybės.

Maršalas kalbėjo provizorinės 
lenkų vyriausybės vardu tiems 
lenkų kariams, kurie yra britų ži
nioje.

Paryžiaus konferėncija

Konferencijos generalinis sekre
torius komisijų pirmininkus įspė
jo, kad jos savo darbą baigtų iki 
spalio 5 d. Suomijos ir Rumunijos 
politinės ’r teritorialinės komisijos 
savo darbą jau baigė. Manoma, 
kad komisijos šiek tiek užtruks 
svarstant Triesto, gjaikų-albanų, 
graikų-bulgarų ir čekų-vengrų sie
nų klausimus. Italijos politinė ir

LIETUVIAI VOKI ETI JO J
LIETUVIAI SAVO TĖVŲ 

PAVYZDŽIU
Maža, susidedanti iš vos dviejų 

šimtų gyventojų Gūnzburg- 
K I e i n k 6 t z pamiškės stovyklėlė 
užsimojo pastatyti lietuvišką kryžių.

_ ,_________ , . Ir štai, prie puikaus, asfaltuoto vieš- 
teritorialinė komisija sudarė pa- kelio, žalio miško fone, išaugo pui- 
komisę, į kurią įeina aštuonių kus, milžiniškas, ąžuolinis kryžius, 
valstybių atstovai ir kurios tikslas ( kokio dar Svabija nematė! Darbas, 
— paruošti ir * pasiūlyti Triesto. savo sunkumu gulęs daugiausia ant 
miesto ‘statutą. Tuo tarpu Jugosla-, stovyklos pirminko S. Grinos ir sto-

vija iš anksto grasina nepasirašy
sianti su Italija taikos sutarties, 
jei konferencija pritarsianti užsie
nių reikalų ministerių tarybos pa
siūlytam projektui. Jugoslavija 
reikalauja, kad laisvoji Triesto 
zona, į kurią privalo įeiti pats 
miestas ir jo apylinkės, būtų glau
džiai ūkiškai sujungta su Jugo
slavija ir tais kraštais, kurie nau
dosis uostų susisiekimui su pa
sauliu. Italijos delegacija iš savo 
pusės pasiūlė, kad, esant ginčams 
ir nerandant išeities, geriausia bū
tų, jei užsienių reikalų ministerių 
taryba Džiulijos-Venecijos srityje 
pravestų tautos referendumą.

Jugoslavija reikalauja jai pri
skirti Gorzą ir Monfalcone, esan
čius į vakarus nuo Triesto. Balt- 
gudijos atstovas pareiškė, kad 
Istrija niekada Italijai nepriklau
siusi.

Sovietų Sąjunga palaiko Bulga
rijos pretenzijas į vakarų Trakiją 
ir tuo pačiu priėjimą prie Egėjo 
jūros. Graikija atmetė Bulgarijos I

reikalavimą ir pareikalavo graikų- 
bulgarų sienos „strateginių patai
symų". Į tai Bulgarija atsakė, kad, 
įvykdžius sienų pataisymus, apie 
dešimtadalis bulgarų lautos būtų 
atskirta nuo krašto kamieno. D. 
Britanija ir kt. valstybės atmetė 
Bulgarijos pretenzijas ir nurodė, 
kad isto.-joje esąs pirmas įvykis, 
jog karą pariaimėjusi valstybė 
laimėtojui statytų teritorialinius 
reikalavimus.^

JAV palaiko Vengrijos pretenzi
jas į pietų Dunojaus sritį prieš 
Pressburgą. Čekoslovakijos atsto
vas atmetė Vengrijos pareiškimą, 
kad Čekoslovakiją norinti įvaryti 
kylį į Vengrijos teritoriją; prie
šingai, ji norinti išlyginti savo 
sienas. Pagaliau buvos sudaryta 
komisija, turinti išaiškinti čekų 
pasiūlymą vietoje.

Svarstant reparacijų klausimą, 
Amerika, Kanada, P. Afrika, Indi
ja, Australija, D. Britanija ir Ka-
nija atsisakė nuo reparacijų iš Ita-1 siems.

lijos. Ta proga britų atstpvas Hali 
pareiškė, kąd britų vyriausybė at
sisako nuo reparacijų iš Italijos, 
kurios sudarytų apie 11 milijardų 
dot, tikėdama, kad ilga taika ne
pasiekiama' be aukų. JAV atsto
vas Thorpe Italijos ūkio komisi
jos posėdyje pareiškė, kad Ame
rika nereikalauja reparacijų iš Ita
lijos, bet ji reikalauja, kad repa
racijų našta nebūtų suversta ant 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Amerika nori, kad jos pašalpa Ita
lijai nebūtų naudojama kitų kraš
tų reparacijoms apmokėti. „Mes 
padarėme visas pastangas, kad 
aprūpintume savo sąjungininkus 
karo metu", kalbėjo Thorpe, „ta
čiau dabar mes nesam užintere- 
suoti buvusių priešo valstybių re
paracijomis". Tačiau Amerika 
neužsispirianti, kad visi kraštai 
atsisakytų nuo reparacijų. Ameri
kai esą žinoma, kad finansinė pa
dėtis tų kraštų, kurie turi išlai
kyti didelę okupacinę kariuomenę 
įvairiuose kraštuose, skiriasi nuo 
JAV padėties.

Pabėgėlių reikalai
Neseniai UNRRA vyr. direkto

rius La Guardia spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog UNRRA 
prašysianti JAV prezidentą, kad 
jis kreiptųsi į kongresą ir gautų 
nutarimą įsileisti į Ameriką 120 — 
150.000 Europos pabėgėlių. Kaip 
žinoma, liepos mėn. speciali Ame
rikos komisija svarstė pabėgėlių 
klausimą Londone, o po to nutarė 
prašyti prezidentą, kad būtų įsi
leista 50.000 pabėgėlių. Anot La 
Guardia, šis skaičius esąs mažas, 
ir Amerika turėtų jį padidinti.

Britų atstovas Mael Backer da
bar vykstančioje JT ūkio ir so
cialinės tarybos konferencijoje La
ke Success pasiūlė pravesti visų 
DP surašymą. Toliau Noel Backer 
pasiūlė visiems išvirintiesiems iš
duoti pasus, panašius į Nanseno 
pasą, kuriuos po pirmojo pasau
linio karo Tautų Sąjunga buvo 
paruošusi ano karo išvietintie-

Pr. Mačys

I vykios klebono kun. Vainausko pe
čių, daugiau ar mažiau prisidedant 
visiems stovyklos gyventojams, atlik
tas puikiai. Kryžiaus projektą sukū
rė dailininkas Kulvietis, techniški 
darbai buvo atlikti Giinzburgo mies
telio dirbtuvėse, vadovaujant ir dar
bu prisidedant pp. Mačiuliui, Bobi- 
nui, Opulskiui, Stapulioniui, Guje- 

Inui, Sakalauskui, Žulpai, šneliui, 
Gentvilai, Poškui, Gavėnavičiui, Cho- 
romanskiui, Klepeckienei ir kt.

Kryžiaus šventinimo iškilmės bu
vo neužmirštama šventė tiek stovyk
los gyventojams — tremtiniams lie
tuviams ir latviams, tiek plačios 
apylinkės vokiečių dvasiškijai’ bei 
ūkininkams. Kryžiaus šventinimo iš
kilmės buvo juo įspūdingesnės ir di
dingesnės, nes jas savo asmenišku 
dalyvavimu iškėlė ir tikrai iškilmin
gomis padarė J. E. vyskupas Padols- 
kis. Pradėtos rugpiūčio mėn. 31 d. 
vietos parapijos bažnyčioje iškilmin
gu religinės muzikos koncertu, ku
riame dalyvavo J. E. vyskupas Pa- 
dolskis, UNRRA atstovai, stovyklos 
gyventojai bei įvairių tautybių sve
čiai. Koncerto programą atliko ži
nomos meninės pajėgos: Z. Nomeika 
(vargonai), M. Saulius (violončelė), 
P. Mariukas (smuikas), VI. Pilypavi- 
Čiūtė-Sabaliauskienė (sopranas), Vt. 
Bakūnas (bosas) ir „Aušros“ ansam
blio choras, vadovaujamas P. Vac- 
bergo. Rugsėjo 1 d. bažnyčia buvo 
pilnutėlė lietuvių, latvių ir vietoš 
gyventojų. Pamaldų metu tie patys 
solistai atliko kai kuriuos religinės 
muzikos kūrinius. Tuoj po pamaldų 
buvo šventinamas kryžius; išsirikiavę 
žmonės nuo pat bažnyčios iškilmin
goje procesijoje, kurioje dalyvavo 
net labai žymūs UNRRA pareigūnai, 
kaip Mūncheno ir Giinzburgo vyriau
sieji direktoriai Mrs. Brook ir Miss 
Robertson, atėjo pėsti prie kry
žiaus. Šventinimo apeigas atliko ir 
dar kartą į susirinkusius prabilo J. 
E. vysk. Padolskis.

Iškilmės baigtos viešu koncertu 
stovyklos salėje ir po jo įvykusia 
bendra arbatėle svečiams ir stovyk
los gyventojams.

Kryžiaus įrašas: „Lietuviai 
tremtiniai," dėkodami Aukščiausia
jam, vedančiam tikėjimo, vilties ir 
teisybės keliu, savo amžinosios Lie
tuvos tėvų pavyzdžiu, savo tremties 
kalvarijoms priminti, pastatė šį kry
žių, tikėdami, kad Aušros Vartų Ma
rija po kančių, parves didžiajai Lie
tuvos Atgimimo kūrybai.“

Wiirzburgas. — Rugsėjo 8, Tautos 
Šventės dieną, Wiirzburge įvyko iš
kilminga dainų šventė. Čia iš apy
linkių buvo suvažiavę 120 tautinių 
šokių šokėjų, gaubus pučiamųjų dū
dų orkestras ir 400 dainininkų.

Dillingenas. — Šv. Kazimiero 
kūno į Vilnių grąžinimo šventei 
atžymėti smuikininkas Iz. Vasy- 
liūnas atliko religinį koncertą. 
Koncertas įvyko VIII. 25. miesto 
parapijos bažnyčioje. Buvo atlikti 
Bacho, Beethoveno, Handelio ir 
kitų žymiųjų kompozitorių kūri
niai, Vargonais palydėjo Ludwig 
Hornung.

Seedorfo kolonijoj, po sėkmin
gai atlaikytų T. 'J. Bružiko, S. J., 
misijų įvyko pranciškono kun. 
Kęstučio Butkevičiaus primicija. 
Tai buvo reta ir įšpūdinga diena. 
Kunigas, 6 metus praleidęs Vo
kietijoj bestudijuodamas, pirmą 
sykį žengė prie altoriaus. Maloni 
šventė savo tautiečių tarpe, tačiau 
ir liūdna, nes vyko „svetimoj pa
dangėj“. K. J. Čeponis.

LIETUVIAI „TATTOO" ŠVENTOJE
„O jie turėtų būti Lietuvoje ...“
Negalima spaudoje nesuminėti 

reikšmingo įvykio, kuris gana pla
čiai išgarsino lietuvių ir Lietuvos 
vardą — Pirmojo Britų korpo tra
dicinės šventės, vadinamos „Taitoo“, 
kurioje dalyvavo ir lietuviai.

Žinoma, tai buvo karių šventė. Ji 
vyko Dortmundo hipodrome, kuris 
tai šventei buvo specialiai paruoštas. 
Kaip tinka kariams, jis visą savaitę 
skendėjo ir maudėsi prožektorių 
šviesose, kurios sudarė mirgančius 
spektrus ir nuolat kintančias spalvų 
atmainas. Kariai toje šviesų ir spal
vų jūroje rodė įvairiausius vaizdus. 
Vienas jų vaizdavo šv. Jurgį, besi
kaunantį su drakonu, kitas — septy-
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' Padėka
J. E. Vyskupui Padolskiui, pašven

tinusiam kryžių ir ta proga at
laikiusiam iškilmingas pabaidas; 
UNRRAos vadovybei — direktorei 
Mrs. Robertson,-"dir. Mr. Broocke, 
Mr. Brown, Mr. Bosshard, Mrs. Li- 
die Fite ir kt., rėmusiems ir globo
jusiems kryžiaus statymą; solistams 
p. p. VI. Sabaliauskienei-Pilypavičiū- 
tei, Vyt. Bakūnui, Br. Jacikevičienei 
ir solistams instrumentalistams p. p. 
M. Sauliui, Pr. Matiukui, Z. Nomei- 
kai, stovyklos „Aušros“ ansamblio 
dirigentui muz. Petrui Vacbergui ir 
„Aušros“ ansamblio choro dalyviams- 
ėms, pagerbusiems iškilmes menišku 
ta proga suruoštu koncertu; dail. 
Kulviečiui, sukūrusiam kryžiaus 
projektą; Apylinkės Komiteto na
riams p- p. A. Naujokui, J. Tumė
nui, J. Šiaučiūnui ir Kryžiaus Sta
tymo Komiteto nariams p. p. kun. 
A. Vainauskui, J. Gavėnavičiui, inž. 
F. Bobinui, Ant. Poškui, J. Bobinie- 
nei, T. Opulskiui, Pr. Choromanskiui, 
Ad. Mikalauskui, O. Klepeckienei ir 
L. Savickaitei, vykdžiusiems kryžiaus 
statymo ir šventinimo iškilmių dar
bus; Jnž. A. Mačiuliui, vykdžiusiam 
kryžiaus aikštelės įrengimo darbus; 
p. p. T. Opulskiui, J. Guėnui, Ant. 
Stapulioniui ir J. Baranauskui, pa
dirbusiems kryžių; p. p. Aleks. Šne- 
liui, Pr. Gendvilai, J. Žulpai, St. Sa
kalauskui, Vyt. Kregždžiui, St. Va
leckui, Ant. Keseliur, T. Vainauskui, 
L. Šileikai, Silv. Karkleliui ir kit., 
pagelbėjusiems vykdyti kryžiaus pa
statymo darbus; „Aušros“ ansamblio 
pirmininkui p. Alf. Burčikui, p. Alf. 
Ridikui, p. Ign. Podėliui p. Ant. Sa
baliauskui, p-lei D. Podelytei ir kit., 
savo specifiniu darbu parėmusiems 
kryžiaus statymo iškilmes; L. T. B. 
Miincheno Apygardos Komiteto na
riui dr. Mačiuliui, Dillingeno Apyl. 
pirmininkui p. Valiukoniui ir nariui 
p. Vidugiriui, p. Pov. Gaubiu!, p. 
Rasiūnui, Illertisseno Apyl. pirminin
kui p. Sinkevičiui, kun. Leščinskui 
ir kit., savo dalyvavimu ir moraliai 
parėmusiems kryžiaus šventinimo'Sš- 
kilmes, kaimynams latviams, estams, 
stovyklos skautams-ėms, mokslei- 
viams-ėms ir visiems’ kitiems, uoliai 
prisidėjusiems prie kryžiaus pastaty
mo, reiškiu nuoširdžią padėką.

S. Grina
Gūnzburgo Apylinkės Pirmininkas, 
buv. Kryžiaus Statymo Komiteto

Pirmininkas

Sportas
f Red. V. Gerulaitis

Rosenheimas. — Rugpjūčio 30 d. 
Rosenheime viešėjo Eichstatto lie
tuviai sportininkai, kur sužaidė drau
giškas tinklinio ir krepšinio rung
tynes su vietos „Žalgiriu“. Tinklinį 
po gražios kovos laimėjo „Žalgiris“ 
rezultatu 2:0 (15:9) (15:11). Krep
šinį lygioje kovoje laimėjo eichstiit- 
tiškiai 46:44 (20:21). Rosenhcimie- 
čiai savo krepšinio komandą buvo 
papildę keliais žaidikais iš Mun- 
cheno.

Rugsėjo 1 d. Rosenheime „Žalgi
ris“ sužaidė draugiškas tinklinio 
rungtynes su Traunsteino ukrainie
čiais. Rungtynės buvo tikrai aukšto 
lygio. Žalgiriečiai turėjo gerokai pa
sitempti,'iki pasiekė pergalę. Pasek
mė: 2:0 (15:13) (15:7). Tenka pažy
mėti, kad ši ukrainiečių komanda 
yra viena stipriausių visoje' Ameri
kos zonoje.

„Žalgirio“ tinklinio komandoje 
žaidžia: L. Jarošekas, G. Grajauskas, 
A. Bielskus, V. Miniukas, J. Bag- 
džiūnas ir J. Dauknys.

Rugpiūčio 26 d. Haag viešėjo Ro- 
senheimo „Žalgirio“ stalo teniso, 
tinklinio ir krepšinio komandos, kur 
sužaidė draugiškas rungtynes su vie
tos DP rinktine. Visas varžybas lai
mėjo „Žalgiris“: stalo tenisą 5:2, 
tinklinį 2:0 (15:6) (15:6) ir krepšinį 
58:23 (23:11).

Oldenburgas. — Sudaryta Anglų 
zonos lietuvių futbolo komandos

nioliktojo šimtmečio damas, vykstan
čias tų laikų vežimu, kurį užpuola 
plėšikai. Kiek čia sąmojo, kiek 
originalaus parodingumo! Paskiau 
kariška mankšta, motociklistų pa- 
šėliški šuoliai, pramuštgalviški pok
štai. Margą įvairumą didino chorai, 
škotų „pypkiniai“ orkestrai, jų šo
kiai ir t. t. Tai britų karių progra
ma. Ir suprantama: Čia jų šventė, 
čia jie didžiausi veikėjai ir tvark
dariai.

Tačiau britų kariai savo šventės 
džiaugsmą padarė platesnio masto 
ir didesnės apimties. Savo šventėn 
jie pakvietė ir belgus, lenkus, lat
vius, estus ir lietuvius. Pirmieji da
lyvavo savo kariniais daliniais, o pa- 
baltiečiai civiliškai — tautinių šo
kių grupėmis.

Anglų zonoje taip jau susidarė, kad 
Blombergas tapo tūlu iniciatyviniu 
centru. Šios stovyklos lietuviai yra 
pareiškę daug iniciatyvos ir užmezgę 
geriausius kontaktus. Jie ir Dort- 
munde įvykusiai I-ojo Britų korpo 
„Tattoo“ šventei paruošė šokių gru
pę, kurioje, be Blombergo, dalyvavo 
ir Detmoldas.

Lietuvių šokėjų grupę, kuriai va
dovavo p. Silingienė ir p. Heningas, 
sudarė 80 šokėjų, žinoma, apsiren-. 
gūsių tautiškai. Šokėjai šventei pa
siruošė, nes buvo iš anksto pa
kviesti. Visi jie — taip pat ir lat
viai,’ ir estai mašinomis, kurios su
darė koloną, papuoštą tautinėmis vė
liavomis, nuvyko iš Blombergo į 
Dortmundą. Ten dalyvavimas tęsėsi 
visą savaitę.

Jau pirmąją šventės dieną, po 
trečiojo paveikslo, garsiakalbiai pra
nešė, kad dabar tautinius savo šo
kius šoks Lenkija, Lietuva, Latvija 
ir Estija. Orkestrams grojant mar
šus, scenon išėjo tautinėmis vėliavo
mis nešini lęnkai, lietuviai, latviai ir 
estai. Kiekviena grupė šoko po du 
liaudinius Šokius. Lietuviai pašoko 
„Rugučius“ ir „Malūną“. Paskiau vi
sos šios tautybės šoko bendrą šokį. 
Šis bendras šokis išties buvo simbo
liškas. Šeimininkai visus nelaimės 
draugus suvedė draugėn. Iš tikrųjų, 
bendra nelaimė žmones vienija. R?n- 
drąjį visų šokį palydėjo triukšmingos 
ovacijos. Ir tai tęsėsi visą savaitę.

Kasdien atvykdavo nauji tūkstan
čiai karių, nauji tūkstančiai vokie
čių civilių, nauji tūkstančiai vokie
čių jaunimo, Visi labai domėjosi pa- 
baltiečiais. Domėjosi ir lietuviais. O 
tas domėjimasis savaime žmonių ma
sėse, kurias kiekvienam spektakliui 
sudarė po dešimtį ir daugiau tūk
stančių žiūrovų, ėjo toliau ir giliau, 
negu tiktai spektaklyje matyti pa- 
baltiečių šokiai: Pabaltijo žemėlapy 
žiūrovai ieškojo šių valstybių sos
tinių — Vilniaus, Rygos, Talino n 
t. t., kas prie radijo skelbimų, spau
dos pranešimų sudarė nemažą pro
pagandą.

Pabaltiečius aplankė I-ojo korpo 
vadovybė ir padėkojo už dalyvavimą 
ir gražią programą. Ir šiam apsilan
kymui sudarytos įdomesnės sąlygos: 
suruoštas choras, parodėlė iš tauti
nių audinių, svečiai apdovanoti „lie
tuvaičių modeliais“ — lėlėmis, juos
tomis ir t. t.

Reikia ypač pažymėti, kad Blom
bergo UNRRA p-lė Vallaton parodė 
daug darbo ir atsidavimo bei nuo
širdumo ne tiktai ruošdamasi šven
tei, bet ir joje. Ji ir I-ojo Britų kor
po vadovybei, apsilankymo proga, 
pasakė: „Šiandieną šie žmonės turė
tų šokti savo krašte, bet jūs žino
te...“ Daugiausia p-lės Vallaton dė
ka Lietuvos vėliava visą savaitę ple
vėsavo Dortmundo iškilmių sceno
je, visą savaitę buvo garsinamas Lie
tuvos ir lietuvių vardas per radiją 
ir spaudoje. t

Malonu pažymėti ir tai, kad buvo 
labai gražus ir darnus visų tautų su
gyvenimas, nesudrumstas jokio ne
malonaus šešėlio. Kad gi ir ateity ir 
visur taip būtų!

J. K. 

rinktinė iš Oldenbnrgo, Wehnen, 
Gross-Hesepe ir Seedorfo stovyklų. 
Numatoma sužaisti keletą rungtynių 
Oldenburge, Seedorfe,- Gross-Hesepe 
ir, esant galimybei, išvykti į Augs
burgą.

Pranešimai
Švietimo Valdybos Knygų Lei

dimo Komisija veikia Wiesbadene 
(16), DP Camp 563. Jos atstovai: 
Anglų zonoje — Pr. Naujoka i- 
i s, Detmold, Wittjestr. 14; Pran

cūzų zonoje — M. Vaišnys 
Tiibingen, Lustnauer Tor 4; šv 
Įgal. — Ig. Malinauskas, Schein
feld, Lit Lager.

Gerb. rašytojai ir leidėjai pra
šomi visais knygų spausdinimo 
bei platinimo reikalais kreiptis 
kur kam patogiau aukščiau nuro
dytais adresais.

Šiuo metu vadovėlių spausdinimo 
darbas vyksta taip:

a) Kn. Leid. K-ja Wiesbadene 
įteikė vietos bendruomenės spaus
tuvei šiuos vadovėlius:
1. Barono — Gamtos pradžiamoks

lis, I. kl. kursas,
2. Miškinio — Botanikos vadovė

lis, II kl. kursas,
3. Miškinio — Zoologija, II kl 

kursas,
4. Miškinio — Žmogaus kūnas h 

jo higiena, TV kl. kursas,
5. Valaičio — Algebros vadovėlis, 

V kl. kursas,
6. Valaičio — Fizikos vadovėlis, IV 

kl. kursas,
7. Rankinis metalų apdirbimas, 

amatų mokykloms,
8. Aritmetikos uždavinyrias, I kl.

b) Detmoldo Kn. Leid. K-jos 
atstovybės žinioje yra spaudai 
parengti šie vadovėliai:
1. Klimavičiaus —»Skaičiavimo už

davinynas,
2. Stankaus — Analizinės geome

trijos pagrindai,
3. Šikšnio — Elementarinė alge

bra, III d.
4. Šikšnio — Elementarinė alge

bra, IV d.
5. Šikšnio — Elementarinė geome

trija, I d.
6. Šikšnio — Elementarinė geome

trija, II d.
7. Busilo — Trigonometrijos teo

rija ir uždavinynas,
8. Daugirdaitės-Sruogienės - Lie

tuvos istorija,
9. Ambrazevičiaus — Literatūros 

teorija,
10. Pakucko ir Viliamo — Fizinė 

geografija. -
11. Naujokaičio — Lietuvių litera

tūros istorija.
c) Tūbingeno Knyg. Leid. K-jos 

Atstovybė spausdina:
1. Dambrūno — Sintaksė,
2. Aritmetikos uždavinynas,
3. Ambrazevičiaus — Visuot. liter, 

istorija.
d) Švietimo Įgaliotinio Ig. Ma

linausko priežiūroje spausdinami:
1. Dr. Matuso — Viduramžių isto

rija,
2. Račkausko — Lotynų k. grama

tika,
3. A. Bendoriaus — Europos geo

grafija, II kl.

Trūksta rankraščių šiems vado
vėliams išleisti:

1. Visuomenės mokslo,
2. Naujųjų amžių istorijos,
3. Lietuvos istorijos aukšt kla

sėms,
4. Filosofijos pagrindų,
5. Chemijos,
6. Biologijos 8 kl.,
7. Muzikos ir dainavimo,
8. Aukštosios matematikos pagr.,
9. Fizikos V—VIII klasėms.

Gerb. vadovėlių rašytojai pra
šomi vadovėlių parašymo ir 
spausdinimo reikalais kreiptis 
aukščiau pažymėtais adresais, 
kaip kam patogiau.

Jei kas turi paruoštą spaudai;

5488. Belkytė-Diglienė Regina, 
gyv. D.P. Camp 136, Wald-Lager, 
Arnsberg, ieško pusbrolio Užda
vinio Juozo.

3489. Bienkevičius Pranas, gyv. 
Seligenstadt b. Wurzburg, Lit. La
ger, ieško Elzbietos Mikėnienės 
gyv. Geroje/Thūr.

3490. Gražys Povilas, gyv. Schein
feld, DP Camp, ieško žmonos Ire
nos Gražienės-Paulauskaitės irPu- 
kenio Povilo.

3491. Verneris Aleksandras, gyv. 
Seedorf-Zeven, Kr. Bremervorde, 
Lit. Lager, ieško motinos, brolio 
Oskaro, sesers Olgos ir pažįstamų.

3492. Kučiauskaitė-Lapinskienė 
Marija, gyv. Lehrte, DP Camp 
,,Churchill", ieško brolių ir seserų 
Kučiauskų.

3493. Seigis Mykolas, gyv. Wol- 
terdingen, Krs. Soltau, DP Camp, 
ieško brolių Adomo, Martyno ir 
Jono, giminių ir pažįstamų.

3494. Mačiulskis Stasys, gyv. 
Wolterdingen, Krs. Soltau, DP 
Camp, ieško brolio Antano, gimi
nių ir kitų pažįstamų.

3495. Bimba Petras, gyv. Austri
ja, Graz, Ragnitz 204, ieško Stepo 
Kenstavičiaus.

3496. JurŠytė - Kovanic Elena, 
gyv. 118 Wellsstr. Scranton Pa. 
USA, ieško Juršių Jono, apie 34 
m., Petro, Stasio, Vinco ir Onos. 
Visi sūnūs Vinco ir Anelės Juršių.

3497. Skripkauskienė Stasė, gyv. 
Hanau DP Camp, Lamboystr. 84, 
ieško giminių ir pažįstamų.

3498. Amerikos lietuvis Marke
vičius, ieško Matako. Norintieji 
sužinoti ieškotojo adresą, kreipiasi 
į Praną Tamkutonį, Hanau, Lietu
vių Stovykla, 3a blokas, 87 k.

3499. Baniukaitis Antanas, gyv. 
DP Camp Neuffen, Krs, Nurtingen, 
ieško sūnaus Zenono.

3500. Radžiuvienė-Balcerytė Ona, 
gyv. Blomberg/Lippe, Heutorstr. 16, 
ieško tėvų, brolių, seserų ir pažįs
tamų.

3501. Jockienė Ona, gyv. Hanau 
DP Camp, Lamboystr. 84, ieško 
vyro Jono Jockaus.

3502. Šalčiūnienė Marija, gyv. 
Hanau, DP Camp, Lamboystr. 84, 
ieško sūnaus Vytauto Šalčiūno.

3503. Vaičius Kazys, gyv. Mem
mingen (Bayern), Waldhovustr. 11, 
ieško giminių ir pažįstamų.

3504. Stankevičiūtė Anelė, gyv. 
Memmingen (Bayern), Waldhovu
str. 11, ieško giminių ir pažįstamų.

3505. Gačiauskas Kazys, esantis 
karo nelaisvėje Eigipte, ieško žmo
nos Stasės Gačiauskienės, gim. 
1914 m. Pranešti P. W. Work COY. 
2722 Bakery Group Kazys Get- 
schauskas 178959 M.E.F. Aigipt.

3506. Žukauskas Feliksas, gyv. 
Wiesloch b. JIeidelberg, Versor- 
gungs-Krankenhaus M.R. 1, ieško 
giminių ir pažįstamų.

vadovėlį, gali jį įteikti Knygų 
Leid. K-jai Wiesbadene arba jos 
kuriai Atstovybei.

Rankraštis turi būti parašytas 
rašom, mašinėle, vienoje lapo pu
sėje.

Būtų sutaupyta laiko, jei’patys 
autoriai drauge su rankraščiu 
pristatytų kompetentingo specia
listo nuomonę apie vadovėlio tin
kamumą mūsų mokyklai.

Tokio įvertinimo neatsiuntus, 
Knygų Leid. K-ja pati * įteiks 
rankraštį lituanistui ir atitinka
mos specialybės žinovui pati
krinti.

Kad spausdinimo darbas vykjų 
sparčiau, gerb. leidėjai prašomi 
kreiptis į Knygų Leid. K-ją arba 
jos atstovybes ir pasiūlyti, kuriuos 
iš aukščiau pažymėtų vadovėlių 
jie galėtų spausdinti.

Išleistieji vadovėliai bus plati
nami mokykloms taip pat per

Knygų Leid. K-ją Wiesbadene ir 
jos atstovybes.
Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 

Komisija

S. m. rugpiūčio mėn. 8 d. po 
sunkios ligos mirė ą. a. Adolfas 
Samolevičius. Paskutiniu metu gy
veno Deųkofeno DP stovykloje 
prie Straubingo. Palaidotas Din- 
golfingo R. kat. papinėse. Apie 
tai pranešame giminėms ir pažįs
tamiems.

Liet Tremt. Bendruomenės 
Straubingo Apylinkė

Netrukus išeina (rotatorium) Vi
suotinės literatūros istorijos konspek
to II leidimas (pataisytas ir papildy
tas). Gimnazijos prašomos užsisakyti 
iš anksto pageidaujamą egz. skaičių 
šiuo adresu: Augsburgo Lietuvių 
Gimnazija.

Paieškojimai
3507. Gelvinauskis Zenonas, gyv. 

Merbeck bei Stadthagen, Lit. La
ger, ieško brolių Kosto ir Vinco 
ir seserų Bronės, Stasės ir Birutės, 
draugų ir pažįstamų.

3508. Gudjurgienė - Račiūnaitė 
Marija, gyv. DP Camp Spacken- 
berg I, Hamburg-Geesthacht, ieško 
brolio Benjamino Račiūno gim. 
1928 m., buv. amerikiečių nelaisvė
je Prancūzijoj.

3509. Vaičaitytė-Povilaitienė Ele
na, Henriksholm DRK. pr. Ved- 
beck, Danmark, ieško brolių ir se
serų: Juozo, Zigmo, Stasės — Sla
vinskienės, Marijos — Mykolaitie
nės.

3510. Kirvaitytė Anelė, Nymin- 
degab pr. Norre Nebel DRK, Dan
mark, ieško Kirvaičio Jono, gim. 
1919 m., Kirvaičio Alfonso, gim. 
1904 m., ir Kirvaičio Juozo, gim. 
1908 m.

3511. Žadelkytė Teodora, Tū- 
bingen, Hindenburgplatz 4, ieško 
brolio Žadeikos, gim. 1924 m., Elz- 
bergo Aloyzo, Jonionio Juozo, 
Šalčio Alfonso, Bugenio Alfonso, 
Mockaičio Vinco, Mackevičiaus 
Stasio, Viiijošiaus Adomo, Atko- 
čaičio Jono.’-

3512. Kleinys Augustas, (24) 
Geesthacht, Schlesw.-Holst., Spa- 
kenberg, DP Camp, ieško žmonos 
Kleinienės Onos, vaikų Elės, Ri
čardo, Irmos, Auncmarės ir Val
terio.

3513. Girčienė Marė, (21) Meer
beck bei Stadthagen, 'Lit. Lager, 
ieško Viktoro ir Stasiaus Girčių 
ir Šaulio Domo.

3514. Karanauskfenė Ona, Kress- 
bronn, Krs. Friedrichshafen, Gast- 
haus ,.Zum Lowen", ieško sūnų 
Vytauto ir Mykolo Karanauskų.

3515. Šmulkštys Sergiejus, Ham
burg-Geesthacht, Lit. Lager, Spa- 
kenberg I, ieško brolių Liudo ir 
Vyto Šmulkščių.

3516. Pitkunigis Vilius, Tubin
gen, Derendingerstr. 99, ieško Ga- 
velio Antano, Šertvyčio Algirdp, 
Prenskytė^ Irenos, dr. Pociaus Ra
polo ir kitų pažįstamų.

3517. Tamulėnas Motiejus, Frei
sing (Obb.), Prinz-Ludwigstr. 23, 
ieško Pranckevičių Stepo ir Tado 
ir Pranckevičiūtės Aldonos.

3518. Guliakas Stasys, DP Camp 
„Čhurchill", (20) Lehrte b. Han
nover, ieško žmonos Guliakienės- 
Prišmantaitės Marijos, gim. 1903 m.

‘ 3519. Kalvaitis Valentinas, (13b) 
Baltic Camp Haag (Obb.), Krs. 
Wasserburg bei Mūnchen, ieško 
tėvų ir pažįstamų.

3520. Albrechtas Pranas, (13b) 
Baltic Camp Haag (Obb.), Kr^. 
Wasserburg bei Mūnchen, ieško 
tėvų ir pažįstamų.
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* J. Butėnas

„Apskaičiuotos rizikos“ politika
Paryžiaus konferencijos užkuli

sių anekdotas sako, kad diploma
tai, sėkmingai sunaikinę Keturias 
Laisves, rengiasi eiti prie arti
miausio dienotvarkės punkto — 
sugriauti ir Dešimtį Dievo Įsaky
mų. O švedų „Svenska Dagbladet“ 
korespondentas visiškai rimtai 
rašo, kad Paryžiaus konferencija 
nuėjo oportunizmo keliu, nusvie
dusi šalin visus principus. Guos- 
kimės, kad pasaulio politikos lė
mėjai principus taupo kaip lemia
mąjį kozyrį naujoms diplomati
nėms kautynėms, kurios bus kur 
kas reikšmingesnės kaip dabar
tinė Paryžiaus konferencija. Su
tarę šią konferenciją baigti ligi 
spalio 23 d., keturi didieji spalio 
pabaigoje, posėdžiaujant JTO Pil
načiai, ketina skyrium susirinkti, 
kad priimtų galutinę taikos su
tarčių redakciją. Galimas dalykas, 
kad1 apie tą patį laiką pagaliau 
bus pajudintas ir Vokietijos klau
simas, tasai svarbiausiasis Rytų ir 
Vakarų nesandoros šaltinis.

— „Aišku, rašo „Daily Mail“ di
plomatinis korespondentas, kad 
tie pasitarimai (keturių didžiųjų 
ir JTO Pilnaties) bus nepaprastai 
reikšmingi. Jie gali užantspau
duoti naujosios Europos pertvar
kymą, jeigu visi „didžiosios ket
veriukės“ nariai tikrai trokšta 
pasiekti tikslą kompromisų ir 
bendradarbiavimo keliu. Bet tie 
pasitarimai taip pat gali pabrėžti 
ir sankcionuoti vis platėjančią 
prarają tarp Rytų ir Vakarų, pra
rają, kurią sovietų propaganda 
Paryžiuj kasdien gilina.“

Kaip ten bebūtų, didžiosios po
litinės scenos vyksmas, kad ir pa
mažu, bet tolydžio ir nuosekliai 
eina į aiškėjimą ir artėja Į spren
dimą.

* «
Žymusis amerikiečių žurnalistas 

Walter Lippmannas, kurį laiką 
tylėjęs, paskelbė naują seriją 
straipsnių; jis reikalauja, kad 
JAV vyriausybė pradėtų naują, 
konstruktyvią ir dinamišką užsie
nių politiką, kurią Lippmannas 
nusako kaip „apskaičiuotos rizi
kos“ politiką.

Tasai amerikiečių žurnalistas 
sako, kad dabartinė JAV užsienių 
politika yra „diplomatinės defen- 
zyvos karas“: JAV remiančios 
vyriausybes, partijas, sroves ir 
asmenis, kuriems gresia sovietų 
pavojus arba kurie dedasi esą ko
munizmo ir Sovietų S—gos opo

nentai. Tokiu būdu JAV turi rei
kalą ne tiesiogiai su Sovietų 
S—ga, bet per Londoną, Atėnus, 
Kairą, Teheraną, Cungkingą; toms 
sostinėms teikiama savotiška 
„skolos ir nuomos“ — lend and 
lease — pagalba, ne ūkinė, o poli
tinė. Tokia netiesioginė JAV poli
tika iššaukianti maksimalinį So
vietų S—gos pasipriešinimą, ir 
greitas didžiųjų problemų spren
dimas darosi neįmanomas.

Walter Lippmanas siūlo, kad 
JAV tiksliai ir aiškiai nusistatytų 
esminius naujosios pasaulinės 
tvarkos tikslus ir panaudotų visą 
sutelktą savo jėgą ir įtaką tiems 
tikslams pasiekti. Ši tiesioginė 
„apskaičiuotos rizikos“ politika 
turinti būti pritaikyta tinkamu 
laiku, tinkamoje vietoje ir tinka
ma proga.

Kalbėdamas apie laiką, Lipp
mannas sako, jog siekiamoji jėgų 
pusiausvyra turi būti atstatyta 
maždaug penkerių metų būvyje, 
nes vėliau tautų taikos troškimas 
apsilps. Vietą amerikiečių žurna
listas parenka rytinėj Viduržemio 
jūros daly, Dardanelų ir Turkijos 
srity, iš kur išeina kampanija 
Britų Imperijos nugarkauliui su
laužyti ir pro kur lengvai pasie
kiamos gyvybinės sovietų sritys. 
„Čia, šitoj vietoj turi būti iš
spręstas klausimas ir atstatyta jė
gos pusiausvyra, rašo Lippman
nas. Čia, rytinėj Viduržemio jūros 
daly, ties Turkija ir už jos, yra 
toji vieta, kur JAV, pastatydamos 
savo oro ir jūrų galybę, gali ti
kriausiai priversti Kremlių derė
tis dėl visuotinio pasaulio pa
tvarkymo.“

Tos derybos turėtų eiti dėl šių 
pagrindinių dabartinio nesutari
mo objektų: „Ar Vokietija turi 
būti neutralizuota ir pacifikuota, 
ar, priešingai, kiekviena šalis 
(JAV ir SSSR) stengsis ją paversti' 
savo sąjungininke. Toliau, ar Bri
tų Imperijai turi būti leista persi
tvarkyti ramiu būdu, ar ji bus 
smurtu išdraskyta. Pagaliau, ar 
kinų pilietinis karas turi pa
virsti tarptautiniu karu ... Ši
tie klausimai privalo būti įvesti 
į diplomatinių derybų kelią; kitaip 
jie galutinėj sąskaitoj prives prie 
karo.“

Už JAV diplomatų nugaros, anot 
Lippmanno, turėtų tinkamai pa- 
rinktoj vietoj stovėti „tokia ka
rinė galybė, kuri, jeigu kiltų ka
ras, Sovietų S—gą iš pat pradžių 
priverstų būti defenzyvoj . . . 
Rytinėj Viduržemio jūros daly, 
kryptimi į Juodąją jūrą, sutelktos 
amerikiečių oro ir jūros pajėgos 
galėtų pasiekti gyvybinius Rusi
jos centrus ir užšachuoti raudo
nosios armijos smogiamąją jėgą“. 
Kaip matom, Lippmannas sutin
ka, kad tokioje politikoje taip pat 
esama rizikos. „Tokios akcijos ri
zika yra reali ir labai didelė. Bet 
ji mažesnė už tąją, kurią nešame, 
duodami valią įvykių griūčiai, 
leisdami antagonizmui apimti vi
są pasaulį, nepasitikėjimui pa
virsti fanatizmu ir laukdami, kol 
nauja karių generaciją apsigin
kluos katastrofiškais ginklais . . . 
Mes esam užburtame rate, kiuris 
turi būti greit sulaužytas; kitaip 
mes vėliau būsim įtraukti į nai- 

i kinamąjį karą . . . Aš, sako Lipp
mannas, pasisakau už tokią ri-
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ziką, — ne vien dėl to, kad ji ma
žesnė, kaip antroji, bet ir dėl to, 
kad amerikiečių tauta tikrai nori 
garbingos taikos ir kad nors ji 
baisiai nemėgsta totalistinės val
stybės, bet nori su ja sugyventi ir 
leisti jai gyventi . . .“

*
Toks yra platoniškas geros va

lios linkėjimas, bet nei Paryžiaus 
konferencijos, hei Saugumo Ta
rybos praktika jo, deja, nepatei
sina. M. R. Werner, „New York 
Herald Tribune“ korespondentas, 
rašo, jog „ligi šiol Saugumo Tary
ba nepajėgė pasidaryti kas kita, 
kaip forumas kovos tarp augan
čio komunistinio imperializmo ir 
atkaklaus kapitalizmo. Nė vienas 
iš tų dviejų protagonistų dar 
neapsisprendė, kad abi sistemos 
gali gyvuoti šalia viena antros. 
Ar tai iš tikrųjų galima, lieka di
delis klausimas . . . Šiandien ST 
atstovų nuotaikos dar aštresnės 
kaip praeitą žiemą. Gromyko dar 
labiau paniuro, jo polemikoj dar 
daugiau sarkazmo . . . JAV dele
gacijos galvai Johnsonui ir britų 
sir Alexander Cadoganui darosi 
vis sunkiau sutikti, kad Gromyko 
pareiškimai liktų neatsakyti . . . 
Visų delegatų argumentai ir žo
džiai, kuriais jie perteikiami, da
rosi kaskart kartesni. Sovietų de
legatas pradėjo nervų karą prieš 
savo kolegas. Tie pradėjo gyni
mosi karą. Kartais išeini, sakysim,

iš vienuolika valandų užtrukusio 
posėdžio, kuriame teprieita išva
dų, jeigu iš viso ko nors prieita, 
kurios jau buvo pasiektos praei
tame posėdy, ir jauti, kad tie 
džentlmenai šaudėsi žirniais tik 
dėl to, kad nedrįso griebtis kru- 
vinesnių ginklų . . . JTO toli nuo 
sėkmės; jos vadovaujamas pasau
lis dargi nutolo nuo saugumo...“

*
Saugumo jausmui sustiprinti 

JAV karo pasekretoris Kenneth 
Royall rugsėjo 10 d. Wrightsville 
(Š. Karolinoj) pareiškė, jog (anot 
United Press) „JAV privalo ga
mintis atomines bombas tol, kol 
jos galės būti absoliučiai tikros, 
kad kitos tautos visiškai liovėsi 
bandžiusios jų taip pat pasiga
minti. Mūsų arsenalai prikrauna
mi ginklų, municijos ir įvairios 
karo medžiagos taip, kad netru
kus galėtume atlaikyti naują ka
rą. Karo deartamentas nutarė 
daryti visa, kad per metus nuo 
mobilizacijos paskelbimo galėtų 
būti prie ginklo 4.500.000 vyrų.“

„Šie mano žodžiai skamba gana 
karingai, prįdūrė karo pasekreto
ris; to nenoriu, bet aš esu įsiti
kinęs, kad silpna Amerika keltų 
didelę pagundą pradėti naują 
karą.“

*
Praeitų dienų ir savaičių JAV 

vidaus gyvenimo reiškiniai 'nega
lėjo raminti ir džiuginti tų, kurie 

į JAV galybę žiūri kaip į visuoti
nės tvarkos ir gėrio laidą. Biržų 
krachai ir 40 streikų, tarp kurių 
milžiniškas jūrininkų streikas, 
paraližavęs užjūrio laivininkystę, 
ir šoferių streikas, sustabdęs New- 
Yorke auto susisiekimą, buvo 
rėkią skaudžios krizės ir gal net 
giliau siekiančios depresijos žen
klai. „Vaizdas ne toks, kad pa
guostų mūsų draugus ir baugintų 
priešus“, vedamajame rašė „New 
York Herald Tribūne“.

Demokratinėj, laisvoj šaly išo- 
riai krizės ženklai esti net per
dėtai ryškūs ir dažniausiai neati
tinka tikrosios jų reikšmės. Bet 
šiuo metu svarbiausias yra jų 
tarptautinis efektas, ir teisus yra 
„New York Herald Tribūne“ sa
kydamas, kad „šiandien varžyty
nės tarp dviejų sistemų, kurių 
stambiausieji atstovai yra SSSR 
ir JAV, yra pasiekusios tokį taš
ką, kad bet koks JAV vidaus 
silpnumo ženklas yra pavojingas 
taikai“. Tasai laikraštis, kaip ir- 
visa amerikiečių spauda, su visu 
rimtumu apeliuoja į amerikiečių 
patriotizmą ir politinę išmintį, o 
„Daily Mad“ korespondentas pra
neša, jog jauna, savimi pasitikinti 
JAV tauta energingai kimba 
spręsti sunkumus, turėdama prieš 
akis tiesioginį tikslą — užslopinti 
depresiją ir sustabdyti Rusijos 
veržimąsi: block depression, halt 
Russia.

Rotomskis sėdi uss 
Molotovo nugaros

„Draugo“ koresponedntas Taikos 
Konferencijoje praneša, kad Rotoms- 
kis, tariamasis tarybinės Lietuvos 
užsienių reikalų „ministeris“, karto 
su Estijos ir Latvijos panašiais „mi- 
nisteriais“ visada sėdi už Molotovo 
ir Višinskio nugaros. Jie visi kartu 
dažnai pasitaria. įtotomskis yra So
vietų S-gos delegacijos narys ir at
stovauja Sovietų S-gai, o ne Lietu
vai. Nuo sovietų delegacijos jis nie
kada neatsiskirią ir su Paryžiuje 
esančiais lietuviais nesusitinka.

Ta proga Amerikos lietuvių spau
da prisimena, kad jau 1945 m. pa
vasarį, kai San Franciske buvo ku
riama Jungtinių Tautų Organizaci
ja, sovietai Rotomskį buvo atsivežę 
ir tylomis laikę San Francisko įlan
koje stovėjusiame sovietų laive.

Šachmatininkas P. Vaitonis pakvies
tas į Argentiną

Araentinos Šachmatų Federacija 
pakvietė žinomąjį Lietuvos šachma
tų meisterį P. Vaitonį atvykti į Ar
gentiną ir dalyvauti ruošiamame 
šachmatų turnyre. Šiuo metu n. Vai
tonis gyvena Švedijoj, Stockholme.

P. Vaitonis Argentinoje yra buvęs 
prieš dešimtį metų, pasaulinės šach
matų olimpiados metu, kur gražiai 
pasirodė gindamas Lietuvos v ydą-
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