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JAV nauji uždaviniai Graikijoje
Žinomas JAV politikas S. Wells (New York 

Herald Tribune 1946. XII. 6. d.) reikalauja 
peržiūrėti JAV politiką Graikijoje, kuri da
bar reikalinga naujos paramos. Jo pažiūra, 
šiuo sudėtingu klausimu, čia skaitytojams 
pateikiama:

Milžiniškas civilinis karas Graikijoje grei
tai įsiliepsnojo. Graikų vyriausybė nustojo 
galios valdyti didelius plotus šiaurėje. Ten 
viešpatauja sukilėliai, kuriuos atvirai remia 
Albanijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos komu
nistų partijos. Jugoslavijos diktatorius nu
traukia diplomatinius santykius su Graikija, 
kuri neva pažeidusi Jugoslavijos suverenumą. 
Graikų kariuomenė pradėjo antpuoli, prieš 
sukilėlius, o šis klausimas iškeliamas vie
šumon.

Sovietų spaudos rūpesčiai. Oficialioji so
vietinė spauda šaukia: graikų vyriausybė, 
tarptautinės reakcijos atstovė, graikai grę- 
šia kaimynams, o JAV ir D. Britanija siekia 
viešpatauti Balkanuose pasijungus graikus — 
karo kurstytojus.

Dabartinė graikų vyriausybė sudaryta, pa
sirėmus mūsų oficialų stebėtojų duomeni
mis, pagal graikų tautos daugumos balsą. Jos 
sudarymo metu vyrauja neregėti sunkumai. 
Ji apleista ir pusiau badaujanti. Finansiniai 
nedatekliai neleidžia kraštą ūkiškai atstatyti. 
Vidinė nesantarvė neleidžia sukurti tvirtos 
tautinės politikos.

Dabartinė Graikija — vienintėlė valstybė, 
kuri dar sovietų nevaldoma, Kremlius pasi
ruošęs mielai pašalinti tokią vyriausybę, kuri 
anot jo yra „monarchinė, fašistinė”, nes ji 
nepaslanki galop sovietams tarnauti.

Pasaulio raktas. Graikijos nepriklausomybė 
ir neliečiamybė, amerikiečių požiūriu, turi 
būti išlaikomos. Pirmiausia, tat yra laidu pa
saulyje taiką išlaikyti JTO, Rytų Europos 
tautų tarpe ar kitame pasaulyje apsaugoti 
nuo svetimų galybių įsikišimo ir neleidimo 
tautoms laisvai apsispręsti. Kita vertus, ne
pageidaujamas i sovietinis Įsiviešpatavimas 
graikuose ar ten jų įtakos sustiprėj:mas, nes 
tuo būdu užkertamas laisvas susisiekimas ry
tinėje Viduržemio jutoje ar' apskritai Arti
muose Rytuose.

Mažoji parama. Dabartinė amerikiečių po
litika, nekreipianti dėmesio | prapuolimus 
miestus, graikų tautai labai mažai ką padėjo 
toje milžiniškoje kovoje su slavų (sigalėj mu. 
JAV iki šio meto Graikijai nesuteikė veiks

TAIKOS DERYBOS
„New York Times”, Įtakingiausias JAV po

litinis laikraštis, gruodžio mėn. vedamajame 
reiškia nuomonę dėl beviltiškų derybų Vo
kietijos klausimais.

Kaip pranešama, keturių galybių užsienio 
reikalų ministerial susitarė dėl šio klausimo 
svarstymo dienotvarkės. (Pasitarimas prasidės 
Maskvoje kovo 10 d.) Pasitarime dalyvaus 12 
valsiybių, kurios kariavo prieš hitlerinę Vo
kietiją ir santykiniai daugiau nukentėjo už ke
turias galybes. Tat rodo, kad derybos išple
čiamos, atsisakant keturių galybių pagrindo, 
kuris leido atsižvelgti į kiekvienos valstybės 
ypatingus santykius ir sudarytomis sutartimis 
siekti savų tikslų, pamirštant karo meto pa
žadus, Europos ar pasaulio reikalus. Keturių 
galybių sistema nesulaukė reikiamo pasiten
kinimo ir bet kuris nukrypimas nuo jos yra 
sveikintinas, nes tai yra žingsnis | teisingu
mą ir tvirtesnę taiką.

Keturios galybės dar nepasiekė laipsnio, 
kuriame mažesnėms vasltybėms būtų leista 
lygiomis dalyvauti taikos kūrime. Mažesnėm* 
valstybėms suteiktos kai kurios teisės pav. 
Potsdamo susitarimu siųsti atstovus į pasita
rimus, aptarti ar studijuoti klausmus, kurie 
tiesiog jų neliečia. Čia, kaip ir kiti Potsdamo 
nutar mo klausimai nusipelnė garbės pavadin
ti atitrukusiomis nuotrupomis, o ne skirtais 
įgyvenanti. Mažosios valstybės neturėjo pro
gos sudaryti sutarčių, su kuriomis jos susi
dūrė Paryžiaus konferencijoje, nes ten jų siū
dinai l'ko tik nelemta medžiaga nuomonėms 
".iškeisti.

.Keturioms galybėms lieka dar kitas užda
vinys — įgyvendinti kitus Potsdamo nutari
mus, kurie leistų sudaryti taikos sutartį su 
Vokietija: vyriausybės sudarymas santarvinin- 

mingos pagalbos, kad šiaurės sienos būtų 
išlygintos (o dėl šio- žygio protestavo graikų 
vyriausybė ir visa tauta — Vert O. R.), nes 
tai pilnai pateisino etninės sąlygos ir saugu
mo samprotavimai. Graikų vyriausybė ūkišką 
paramą „gauna” amžinai žadant, kad papil
domi kreditai bus „aptariami” kiek vėliau. 
Graikų ministeris pirmininkas Caldaris krei
pėsi j JTO prašydamas patikrinti Siaurės 
kaimynų Įsikišimą Į pilietinį karą. Amerikie
čių ir britų vyriausybės net nebandė viešai 
užtikrinti paramą, šį klausimą svarstant. 
Šiuo metu sovietų bendrinirftai remia Make
donijos kairiųjų prašymu, įteiktu JTO, su
daryti nepriklausomą Makedoniją, kuri pa
tektų Maskvos valdomon Balkanų sąjungom 
Šiaip įvykiams riedant, savaime aišku, Solo- 
nikai atsidurs Sovietinėn globon ir palauš 
Graikijos vyriausybę.

Prisimintini (vykiai Ispanijoje. Londoniškis 
savaitraštis „Economist” patiekia esminius 
išvedžiojimus. Jis dabartinius -Įvykius Graiki
joje lygina Ispanijos civilinio karo eigai. 
Graikijoje abi šalys gauna paramą iš svetur, 
nors galybės prisidengusios (vairiomis prie
monėmis, siekia mažos valstybės, svarbios 
strateginiu požiūriu, reikaluosna atvirai įsi
kišti. Jei galybės pavartos pilietinio karo eigą 
Ispanijoje, žinome kur tat gali nuvesti.

Saugumo taryba du kartu pasipriešino so
vietų siūlymams įsikišti į Graikijos vidaus 
reikalus. Dabartiniai (vykiai parode tikrą 
veidą, kuri* Graikijoje šaukiasi autoritetingo 
įsikišimo ir įvykiu išaiškinimo. JTO ir pa
saulio demokratijos turi pagaliau patirti di
džiųjų tiesą apie svetimos galybė! karinių pa
jėgų įsikišimą, siektu! nuversti graikų tautos 
valia sudarytą vyriausybę. Suprantama, kai 
veto naudojamas — rodosi, kad S. T. vargu 
galės padaryti objektyvų tyrimą ir sprendimą.

Pageidaujamas ištyrimas. Pagaliau jau me
tas, kad JTO generalinis sekretorius, pasirė
męs nuostatais, pritarus socialistinei delega
cijai, turi siųsti Oraikijon oficialią komisiją, 
kuriai būtų suteiktos teisės vietoje padėti iš
tirti, kad pasaulis pagaliau žinotų kas ten de
dasi. JTO negali pasaulio taikos išsaugoti, 
jei negali gauti patikrintų žinių apie tokius 
įvykius, kurie dabar vyksta Graikijoje, kai iš
kyla grėsmė savistovios tautos nepriklauso
mybei.

DEL VOKIETIJOS
ku nustatytomis sąlygomis. Jau nežiūrint tų 
sutarimų, britai ir amerikiečiai sukuri* ūkini 
vienetą jų srityse. Šiaip jau kiekviena galybė 
siekia primesti vokiečiams savą sistemą: ame
rikiečiai demokratiškai kapitalistinę; britai ko
lonijinės ir socialinės santvarkos mišinį, so
vietai — bolševizmą, prancūzai kaž ką pana
šaus Į „ekzistencializmą”. O tokioje politinė
je ir ūkinėje tuštumoje negali būti sukurta 
taika.

Londonas. Vokietijos socialdemokratų parti
jos vadas dr. Schumacheris pareiškė savo pa
sitenkinimą tik ką atliktu vizitu Anglijoje. 
Tiesa, jį kvietę darbiečiai nesą 100’/o pro
centiniai Vokietijos draugai, bet už tat jie 
supranta, kad Vokietijos problema esanti pa
saulinė. Anglija, priešingai nacių propagan
dai, esąs visiškai nesugriautas kraštas.

Dėl darbo amerikiečiu, žinyboje
Patiriama, kad amerikiečių zonos Unrros 

centrinis darbo karininkas Heidelberge kvies 
darbo reikalu baltų atstovų pasitarimus, ir 
kiekviena tautinė grupė yra prašoma paskir
ti tam reikalui savo atstovus ar ryš’ninkus. 
Panašiai siūloma susitvarkyti ir su kitais ra
joniniais darbo karininkais.

įie karininkai lygiai kaip amerikiečių karo 
va’džios atitinkami organai mie’ai priims vi
sokius pasiūlymus p'aukiančius iš pačių bal
tų iniciatyvos, darbo re'kalu. Jie bus palan
kiai svarstomi ir, pagal galimumus, priimami 
vykdymui. Tuo prašoma susirūpinti ir paro
dyti daugiau savo iniciatyvos. Pastebima, kad

Štai kodėl JAV politika turi būti iš esmės 
ir greitai peržiūrėta. Prezidentas nelaukda
mas kongreso posėdžių, gavęs įstatymus lei
džiamųjų institucijų pritarimą, kad jo vyriau
sybė galėtų suteikti Graikijai kreditus, kurie 
leistų kraštą atstatyti, graikų tautai paleng
vinti šiandienykščių naštą ir paskatinti tar- 
pusavę šalpą. JAV turi remti graikų sienų iš
lyginimus, kad tautai būtų sudarytas saugu
mas, kurio ji nūdieną pasigenda,

Londonas. Siaurinėje Graikijoje šimtas 
banditų, kurių tarpe buvo ir 30 moterų, gink 
luoti pancerfaustais puolė Salonikų ekspre
są. Traukini sustabdė, keleivius apiplėšė ir 
du geležinkeliečius nušovė.

Del atomo energijos
Londonas. JT atomo energijos komisijoje 

svarstomas JAV atstovo Barucho atominės 
energijos kontrolės planas. Pagal tą planą 
atomo energija teleidžiama naudoti tik taiko* 
reikalam*. Visų valstybių atominės energijos 
srityje vykdomi tyrimai pajungiami nevaržo
mai tarptautinei atominės energijos kontrolei. 
Už nevykdymą tos kontrolės nuostatų numa
tytos sankcijos. Veto teisė atominės energijos 
kontrolės srityje neleidžiama naudoti. D. Bri
tanijos atstovas Sir Alexander Cadogan šiam 
planui pilnai pritarė. Kanados atstovas irgi 
pasisakė už ši planą.

Naujienos iš visu kontinentu
Naujorkas. (AP) Jonas Rokfeleri* JT pa- U Australijos bu* grąžinti ateinančių metų 

siūlė kaip dovana, 8,5 mil, . dolerių vertė* pradžioje. _ ___ ■_
dangoraiži, esant( Monhattano* centre; JT 1 '
būstinei parinkti komisija 33 balsais prieš 
7 balsus, šešiems susilaikius, nutarė šią do
vaną priimti ir JT vyriausią būstinę joje 
įkurdinti.

Londoną*. JAV užsienio reikalų ministeris 
Byrneso pranešimu prez. Trumanas artimiau
siu laiku paskelbs nauju eksporto planą 
Europai. JAV dės visas pastanga*' sausio 
mėnesiui numatytą maisto gaminių eksportą 
Anglijon padidinti, nežiūrint transporto sun
kumų Iš viso numatyt* per tą mėnesi Euro
pon pasiųsti 725 000 to maisto gaminių Iš to 
kiekio britų ir amerikiečių zonoms Vokieti
joje kliūsią 153 000 to, prancūzų zonai 25 000 
to, Belgijai 17 000 to, Olandijai 25 000, Itali
jai 110 000 ir Graikijai 25 000 to.

Londonas. JT plenumas 34 balsiais prieš 6 
balsus, 13 susilaikius, nutarė įpareigoti JT 
narius atšaukti savo diplomatinius pasiunti
nius iš Franko Ispanijos ir tai priemonei ne
paveikus, perduoti Saugumo Tarybai dėl to
limesnių priemonių numatymo.

Londonas. (BBC) Ispanijos ministerių kabi
netas savo komunikate gruodžio 13 d. JT pa
siūlymą atšaukti diplomatinius atstovus iš 
Ispanijos vadina pasielgimu, kurio dauguma 
valstybių tuojau gailėsis. Sis nutarimas prie
štaraująs JT statutui. Ispanų tautos demon
stracijos prieš šitą nutarimą vyriausybės rea
gavimą daro nereikalingu. Ispanų parlamen
ta* prėmė rezoliuciją, protestuojančią prieš 
užsienio maišymąsi t Ispanijos vidaus rei-

Londonas. Visi austrų belaisviai Iš Angli
jos šiomis dienomis grąžinami Austrijon. 
Paskutinis transportas išsiunčiamas gruodžio 
mėn. 20 d. Taip pat ir iš Kanados grįš dar 
prieš šventes. Iš Egipto randasi jau pakeliui.

vist pasiūlymai turi liesti tik amerikiečių in
teresų ūk|, kuris nekliudo vokiečių ūkio. DM> 
ti vokiečių ūkyje nėra draudžiama, bet ten 
dirbančiais turi rūpintis patys vokiečiai, o ne 
amerikiečiai. Vokiečių ūkiui dirbantiems bal
tams nėra ir nebus teikiama jokių pirmenybių
ar specialinės globos. Priešingai, bu* sekama, 
kad baltų darbas, kur jis bus visai nepri
klausomas, nekenktų vokiečių ūkio intere
sams.

Darbas minėtose žinybose nebūsianti kliū
tis emigruoti, kada tokia emigracija bus ga
lima. — Atitinkamos lietuvių įstaigos šį dar
bo projektą svarsto palankia prasme.

Tremtiniai per 5 metus 
bus ijkurdinti

Londonas. JT plenumas pirmadienio ryt*
savo posėdžius baigė ir tesusirink* tik atei
nančių metų rugsėjo mėn. Naujorke. Pasku
tiniame posėdyje buvo priimtas socialinės 
komisijos pasiūlytas tarptautinės politiniams 
bėgliams globoti organizacijos statutas 
(IRO), o taip pat ir Siamas 55 JT organiza
cijos nariu. Ta proga JT generalinis sekre
torius apsidžiaugė, kad netolimoje ateityje 
esąs galimas milijonų žmonių vilties išsipil
dymas sulaukti pasaulio parlamento susikū
rimo, kuriame nugalėtojai ir nugalėtieji, di
dieji ir mažieji bus lygiai atstovaujami.

Tarptautinė politiniams pabėgėliams komi
sija susirinko šeštojo posėdžio Londone. Mc. 
Niel apgailestavo, kad jame nedalyvauja 
TSRS atstovas, kuris pasitraukė iš komisijos 
rugpiūcio mėn. Tačiau išreiškė viltį artimoje 
ateityje jj vėl matyti komisijoje, kuri ir JT 
priėmus IRO statutą bus reikalinga perei
namajame laikotarpyje, o ir tai organizacijai 
susikūrus tilps jos ribose. Pobėgėlių apgy
vendinimas kitur truks apie 5 metu*.

Slapta organizacija ...
Britų parlamentarų komisija, grįžusi iš 

Austrijos pranešė, jog jai yra pavykę nusta
tyti, kad žydų bėgimas iš Rytų per amerikie
čių zoną Austrijoj ir Vokietijoj yra tvarko
mas ir finansuojamas labai turtingus slaptos 
organizacijos, kurios vardo dar nepavykę nu
statyti

Londoną*. Bazelyje prasidėjo pirmas po
karini* sionistų kongresas. Dr. Veicmanat 
pasmerkė terorą kaip priešingą sionizmo 
tikslams, t y. kūrimui, bet ne griovimui. Ji* 
apeliavo ( arabų pasauli, kuris atsistotą* va
karų pastangomis neprivalėtų užmiršti, kad 
mažiausia neturėtų kliudyti žydams savo pa
čių pastangomis įsikurti Palestinoje.

Londonas. Leonas Bluma* antradieni pri- 
sta te parlafnentui savo naująją. vyriausybę, 
visoms partijom* jam keliant karštas ovacijas. 
Ta proga pasakytoje kalboje aptarė savo 
vyriausybės darbo gaires penkių savaičių laL 
kotarpiui, po kurių išrinktasis prezidentas 
turės skirti naują minister! pirmininką. Jo 
vyriausybė yra pasiryžusi išlyginti valstybės 
išlaidas, jas daugiau pritaikant disponuoja
moms pajamoms. Santykiuose su kitomis val
stybėmis bu* stengiamasi apsidrausti nuo ga
limo vokiečių karo pramonė* atstatymo Reino 
ir Ruhro krašte. Vyriausybė kovosianti už 
Saaro krašto palikimą Pranzūzijai ir stengsią 
dalyvauti visose tarptautinėse organizacijose. 
Parlamentas pareiškė jam ir jo vyriausybei 
pasitikėjimą 580 balsų prieš 16 balsų

Londonas. Britu maitinimo ministeris 
Strechys pareiškė, jog Amerikos angliakasių 
streikui nusitęsus, D. Britanijai bus pavesta 
sumažinti pirmoje eilėje duonos, o, gal būt 

kitų maisto produktų norma*.

RuBUk monarchiatai irgi 
priespaudos salininkai

„Continental Daily Mali” ‘(1946. YIL 12), 
skaitytojų skyriuje, lietuvis pabėgėlis iš Aus
trijos rašo:

„Viename numeryje paskelbtas rusų pabė
gėlio laiškas, kuriame lyg dedamos pastan
gos Pabaltijį įjungti sovietuosna, samprotau
jant, jog Pabaltijys, kaip Lenkija ir Suomija 
buvo Rusijos Imperijos dalimi.

Atrodo, kad rusai monarchistai ir komunis
tai sutaria vienu klausimu: pav*rgti ir per
sekioti kitas tautas, o ypač jų kaimynu*. Juk 
keista dabar skaityti tokius išvedžiojimus, kai 
didelė ar maža tauta laiko būtinybe laisvai 
apsispręsti, kaip paprasčiausią dalyką.

Ar nebūtų geriau, kad rusai paliktų ramy
bėje kitas tautas ir sutelktų visą energiją su
kurti tvarkai ir pakenčiamam gyvenimui *a-

ir

varne krašte? Ten kraštas didelis, turtinga* ir 
neištirtas, o darbo pakaks visiems rusam* Il
gą mėtą.

Visiems žinoma, kad tautos, atsidūrusios Už 
•„geležinės užuolaidos” dabar kenčia. Pabalti- 

jtečiai,, lenkai, suomiai ir kitos tautos kenčia 
būdamos nekaltomis, o negalima tai tvirtinti 
dėl rusų Toks yra skrtumas tarp jų, maao 
mielas kolega, ruse.

1
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Norvegijos politinė linkmė
Todėl nieko nėra stebėtino, jei komisijose 

Norvegija balsuoja kartu su sovietais. Jų 
santykiai ateityje tur būt dar labiau pasida
rys glaudesni, nes pagal taikos sutartį su 
Suomija sovie|ai gauna Petsamo sritį ir tada 
turės bendrų sienų su Norvegija. Bs.

Anglijos ultimatumas Albanijai \
Londonas. D. Britanijos vyriausybė įteikė 

Albanijai ultimatumų reikalaudama per 14 
dienų duoti palankų -atsakymų į - šiuos rei
kalavimus: išvalyti Korių pravažiavimų nuo 
minų, atlyginti nuostolius už du sugadintus 
nuo ten tik ką padėtų minų laivus, kompen
suoti žuvusiųjų šeimų nariams ir pasižadėti 
ateityje nepakartoti panaši prasilenkimų su 
tarptautine teise. 'Nota perduota Albanijos 
atstovui Belgrade. Jos nepatenkinus būsią 
kreiptasi į saugumo tarybų.

JT akio ir socialinių reikalų komisijoje ui 
Vyšinskio pasiūlymų — siųsti specialių ko
misijų j DP stovyklas atrinkti privalančius 
grįžti — be vadinamojo slavų bloko dar bal
savo Prancūzija, Norvegija ir Egiptas.

Kodėl mūsų atžvilgiu Prancūzijos atstovai 
yra vienodos nuomonės su Vyšinskiu, tas 
mums yra visiškai aišku. Mums yra supran
tamas ir Egipto nusistatymas, nes kraštas 
ieško, nors ne visai vykusiai, draugų savo 
žūtbūtinėje kovoje dėl visiškos nepriklauso
mybės. Bet mums' iki pat šiol vis dar nebuvo 
aiškus Norvegijos politinis veidas. I

Labai dažnai raštuose galima užtikti viso
kiems išdavikams prikergiant „Quislingo” 
vąrdą. Tai didžiausias norvegų išdavikas, 

7 kuris pagelbėjo 1940 m. pavasarį vokiečiams 
užimti Norvegijų. Šio išdaviko vardas pasi
darė žinomas visame pasaulyje, o nuo to 
laiko tame krašte nieko (žymesnio neįvyko, 
kad galėtų šių juodųjų dėmę nutrinti.

Kada vokiškasis nacionalsocializmas žlugo, 
Norvegijų okupavo anglų, amerikiečių ir so
vietų kariuomenės daliniai. Nors ta okupa
cija' neilgai truko, bet Norvegijos kaimynai 

. pasirūpino, kad Norvegijos vyriausybė ne
būtų nedraugiškai nusistačius sovietų atžvil
giu. Kada 1945 m. gegužės mėn. iš Anglijos 
grįžo karalius Haakonas, tai sutikimo var
tuose, šalia norvegiškų užrašų, buvo įrašyti 
sveikinimai ir rusų kalba. Dvylikai dienų 
praslinkus egzilinė vyriausybė Įteikė stor- 
tingui, t y. parlamentui, savo atsistatydinimų. 
Prasidėjo varžybos dėl vyriausybės sudary
mo. Iniciatyvos ėmėsi aukščiausiojo teismo 
teisėjas Paal Bergas, kuris buvo Norvegijos 
išlaisvinimo organizacijos, vadinamos „Tė
vynės Frontu”, vadas, vokiečių okupacijos 
metu. Bet pastebėjęs stiprių opozicijų, Ber
gas turėjo pasitraukti. Vyriausybę sudaryti 
buvo pavesta darbininkų partijos vadui Ejrio- 
rui Gerhardsenui, kuris dar tebėra ir iki 
šiol, vyriausybės priešakyje, nes 1945 m. spa
lio mėn. 8 d. įvykę parlamento rinkimai pat
virtino absoliučių darbininkų pergalę. Iš 150 
vietų parlamente, darbininkų partija laimėjo 
76 vietas. Be to dar į parlamentų pateko 11 
komunistų atstovų. Per paskutiniuosius rin
kimus į parlamentų 1936 m. komunistai buvo 
gavę tiktai 4316 balsus ir neturėjo parla
mente nė vieno atstovo. Praėjusiais gi me
tais, jie surinko 176178 balsus. Tuo būdu 
darbininkai ir komunistai parlamente turi 
5Š‘/« atstovų.

, Ministeris pirmininkas Einaras Gerhardse- 
nas iš profesijos yra kelių darbininkas, ilgų 
laikų buvęs savivaldybių tarnyboje, 
okupacijos laikais buvęs ištremtas Į 
hauseno koncentracijos stovyklų. Jis 
partijos suvienijimo su komunistais 
kas, bet kova dar tebeina partijos 
jose.

Vokiečių 
Sachsen- 
yra savo 
šalinin- 

periferi-

KOVA PRIES SLAPTAS SUTARTIS
Malcolm Hobbs („Continental Daily Mail" 

š. m. gruodžio mėn.) nurodo, kad respubliko
nai įtaria demokratus perdaug toli nuėjusius, 
slaptas sutartis sudarant

JAV senatas, kuriame yra nors nedaug nn- 
Sverlant: respublikonų dauguma, netrukus pra 
dės tvarkyti slaptas sutartis, sudarytas prez. 
Roosevelto, W. Churchillio ir J. Stalino, 1943 
m. lapkričio mėn. Teherane ir 1945 m. vasa
rio mėn. Jaltoje, kuriomis perleidžiamos že
mės ka kurioms valstybėms, .būsiančios pa
naikintos. ;■ \ ,

1 Iš gerai painformuotų .šaltinių patirta, kad 
respublikonai yra nusistatę padaryti nutarimų, 
kuris pasmerkia „slaptus” susitarimus, ku
riuos padarė trys galybės, nors botų buvę jie 
Senato ratifikuoti. 1 i?•

-Tuodu pasitarimai siekė, pirmiausia kapo 
tikslų, o antraeiliu reikalu liko karo meto 
draug.škų santykių sustiprinimas tarp tų trijų 
santarvininkų, kurie vėliau turėjo uždavinį 
kurti pasaulinę taikų. JTO išryškėjo du spar
nu, kurie senate anksčiau buvo suvokti. Jal
tos pasitarime buvo darytas pirmas bandymas' 
suderinti kapitalizmo ir komunizmo politines 
programas.'. . r' - 1 '

JTO veiksmingumas. Galingas sambūris, 
kuriame. daugumų sudarė respublikonaų pa
remti pietiečių demokratų įrodė,'' kad prez. 
Rposeveltas veiksmais prasilenkė su kompe
tencijomis, numatytomis konstituęijojjei. . Jis 
prasilenkė su konstitucija, sudarydamas kai 
kurias tarpnutines sutartis ir aplenkė senato 
ratifdcavimo teisę. Tšta’rirtbūris siekia Tehe
rano ir' Jaltos susitartus Jšsmilkyfi” ir U 
jų pašalnti slaptas klauzules.

Sis sambrūzdis,. jei jis pasieks reikianįų 
laipsnį, JTO sudarys kai kurių painiavų, la
bai subtilių nuomonių pareiškimų ir derybų. 
Tas padarytų rimtos įtakos į JAV, D..Brita
nijos ir Sovietų pasitarimus žemių pasidalini-

Susitarimas Balkanų klausimais
„N. Y. Herald Tribune”, dėsto,, kad ketu

rios galybės susitarė daugeliu klausimų, kurie 

liečia ašies bendrininkus, sovietams padarius 
3 nuolaidas. Nors po šio susitarimo vėl iškilo 
naujų sunkumų galutinai talkos sutartį sure
daguoti, tačiau patiekiame minėto dienraščio 
specialaus korespondento Walter Kerr sam
protavimus: -a-m.i

„Kaip iš anksto buvo numatyta, susitarimas 
padarytas lengvai ir greitai. Ateinančių sa
vaitę, pranešė konferencijas posėdį baigę, mi
nisterial, bus galima pasirašyti. taikos sutar
tis. Dėl jų 15 mėnesių .argumentuota, ginčy
tasi ir ilgai derėtasi. Tuo. metu buvo galima 
(vairias nuomones išgirsti/ - bet -teigiamoji 
dažniau išgirsta. Svarbiausias nuomonės skir
tomis buvo septyniais kiaušiniais,' .kurių' š‘e-

mo klausimu. JAV užsienio reikalų ministe- 
riui Byrnesui sudarytų gerų progų laisvomis 
rankomis svarstyti tokius klausimus, kaip 'ry
tinės Lenkijos sričių perleidimų sovietams,, o 
pakaitalu Lenkijai priskyrimo vokiškos Sile
zijos ar Pomeranijos. .. , . .

• Medžioklė ‘bibliotekoje. Kurilų salų ■perlei
dimas sovietams už dalyvavimų '.kare Toli
muose Rytuose . taip pat. respublikonų. yra 
linksniuojamas ir aštriai kritikuojamas žygis.

•Daugelis senatorių-yra nuomonės, kad prez. 
Rooseyeltas, abiem atvejais neturėjo teisės 
sudaryti tokių susitarimų, nes tat įvyko be 
senato pritarimo. ■■'■ ■ • - 
;. Aštuoniasdešimtasis kongresas sudarys. .Są
myšį tais^ ir kitais slaptų sutarčių klausimais 
ir, galimas dalykas, bus pavesta tuos; klausi
mus ištirti neaplenkiant het Roosevelto bib
liotekos Hyde-Parke, New York,- kad nuodug
niau su tais klausimais Susipažintų.

Prie tų nelemtų ° slaptybių priklauso Lietu
vos ir jos kaimynų įjungimas • soVietuosna. 
nors prez. Trumanas pareiškė, kad jo nepri- 
pažįstųs, kaip teisėto akto.' Kaip gi tat sude
rinti, kai amerikiečių autoritetingos įstaigos 
toleruoja ir net remia sovietinių karininkų 
kėlones po iškeldintųjų - stovyklas, ir..,skatina 
repatrijuoti, O&n tokiu atveju jie'gali tik imi
gruoti? ' ■ sr.r yy- >;y .

*.<’ ' • (•'•., ' " į-’ -• " ■

■ Kapituliavo Arerbcidžaiio vyriausybė
Teheranas. Po to, kai gruodžio mėn. 11 d 

persų vyriausypėa..kariuomenės.daliniai -pa
ėmė Azerbeidžano sostinę Tebris, gruodžio 
13 d. kapituliavo provincijos vyriausybe, 
nors dar gruodžio mėn. 12 d. teberagino 
priešintis. Rusų. pasiuntinys . priminė Persijos 
ministerial pirmitiinktii, 'kad . Persijos cen- 
trinės vyriausybės kariuomenės pasiuntimas 
Azerbeidžanan prieštarauja Persijos TSRS 
sutarčiai . '

šiais susitarta, nors iškilo nemažas nuomonių 
skirtumas. ' l •> .

Siame pasitarime susitarta: t
1. Siena tarp Bulgarijos -ir Graikijos nekei

čiama.
' 2. Bulgarijos pusėje neturi būti militarinių 

įrengimų, iš kur būtų galima apšaudyti grai
kų teritorijų. Bevinas norėjo dar daugiau šiuo 
klausimu atsiekti, bet Molotovas sutiko pa
daryti tik šių nuolaidų.

3. Graikija ir Jugoslavija gauna reparacijų 
po 150 mik dolerių iš Bulgarijos ir Italijos.

- Reparacijų suma nepaskirstyta tarp mokan
čiųjų.

4. Visoms penkioms valstybėms (suprasti 
ašies talkininkams) leista turėti torpedlaivius. 
Jų skaičius nenustatytas. Pradžioje Italijai jin 
buvo uždrausti, bet Molotovui įsakmiai pa
reikalavus tos teisės Balkanų valstybėms, tun 
pačiu ji suteikta ir Italijai.

5. Pasirėmus Austrijos — Italijos sutartimi 
vokiečiams, gyvenantiems pietiniame Tirolyje, 
suteikiamos kai kurios teisės. Molotovui pa
siūlius tat įrašoma Italijos taikos sutartyje.

6. Jugoslavija ar kuri kita santarvinė. val
stybė, atsisakanti su Italija pasirašyti sutartį 
nesinaudoja sutartyje numatytomis teisėmis. 
Sovietai šį principų sutiko pripažinti. Prin
cipų aiškinant kyla galybė neaiškumų.

7. Rumunija ir Vengrija privalo pasižadėti 
nepažeisti žydų, kitų tautybių teisių ar- tiky
binių įsitikinimų.

8. Žydų ar kitų persekiotų dėl jų tautybės
ar tikybos, jei neliko įpėdinių, tarias turi 
būti skirtas vietos šalpai, jei.ir būtų buvęs 
vyriausybių konfiskuotas karo me'tu. Sis Be- 
vino planas galop, po ilgų derybų, Molotovo 
priimtas..... .. . .. ■ '

9. Molotovo siūlymu Albanija formaliai da
lyvauja pasirašyme taikos sutarties su Italija. 
Tuo pačių ji nepripažįstama santarvine val
stybe.

10. Italija atsisako teisės į dalyvavimų tarp
tautinėje finansų komisijoje, kurios būstinė 
buvo Graikijoje. Šiais klausimais susitarus ki
tais ilgai. neužtruks. Dunojaus laisvos laivy- 
ninkystės ir reparacijų apibrėžimas. Kiek Ita

lu# jt Bulgarija turės mokėti daug laiko ne- 
sugaišina. (Šias eilutes rašant Dunojaus 1*1- 
vyninkystės klausimu susitaria po 6 mėn., su
tartis pasirašitis, bus sulaukta konferencija 
Dunojaus laivyninkystei apspręsti).

Be to, dar liks aptarti dėl Austrijos — Ita
lijos pasirašytų sutartį ir priderinti padary
tiems nutarimams Bulgarijos turto klausimų, 
jei jis yra santarvininkų kraštuose, Santar
vininkams atlyginimų už turto nuostatus ir 
kalkuriuos sutarčių aiškinimus.”

Visa tai yra tik šalutiniai, nesvarbūs klausi
mai, kuriais sugaišta daug laiko, nors dauge
lis neaiškumų yra likę neišspręstų.

fc*NTAIPIKEIiimM©
TO. Laukiu „Didžiojo mokytojo” paketėlio ... daromi pranešimai kiekvienų DP lięčiančiaįs 

-.‘sekinau,' kiek ilgai galėsiu šiais užrašais 
pro save stumti vietoje Įšųlusį laikų, nes pra
deda rodytis ženklai, už kurių jau daug kas 
vžkiiuvo. Nenorėčiau, kad ir aš už jų užkliū- 
čiau. Bet taip pat neturiu pagrindo perdaug 
• Įsa imti į galvų, nes jau esu aiškiai įsit-ki- 
ręs, jog pastaruoju metu niekas nuo manęs 
rebepriklauso. Kartais net pradedu galvoti, 
ar aš dar turiu teisę pats sau priklausyti. 
Greičiausiai ir šia teise nebus man leista pa
sinaudoti, nes esu patekęs į Keturių La:sVių 
rankas, kur žmogui viskas garantuota 
kam leisti jam pačiam save varginti

Geriau prie icmuė, i. /. apie ženk'us, pay 
kutiniu metu pasirodžiusius neerdviime mas 
gyvenime — stovykloje,.! kurią neseniai 
atvietintas. Stovykla, re-'kia nrinaž!nti, "’na 
didelė ir joje sutalpinti globojamieji gajtų 
pralenkti vidutinio mano tėvynės m este o 
gyventojų sąstatą. Kadangi čia. kaip jau mi
nėjau, tikras tautybių babilonas, tad mūsų 
vyriausybei su kiekv'enu globojamuoju s” l:u 
ir. beveik neįmanoma susikalbėti. Dėl to 
įvesta tok'a tvarka, kad stovyklos vai Ižia 
tssikalba tik su tautybių ats‘ova:s. rink.ta's 
demokratiniu būdu. į kuriuos k ekvienas eilį1 
ris DP sutelkęs visą dėmesį, ne ką mažesnį, 

■koks šiand ien te'k'amas demokratijai, kii’!os 
i ena kreiva šaka prislėgusi mano tėvynę 
I’irinlttieji tautybių atstovai sudarė T.vuf ’us 
Bendruomenės Komitetus. Mūsų rinkti atsto
vai, darbo lengvin ami ir sklandumui, buvo, 
įvedę tokių tvarkų, kad kiekvienų vakarų buvo 

. ė. .

Tai

klausimais, pradedant nurodymais dėl tvarkos 
ir švaros palaikymo ir baigiant supažindinimu 
su naujais patvarkymkais, _ kurių stovyklos 
valdžia vis Surišdavo, Seniau įvestus naikina, 
įveda naujus, nors tas esmėje reikalo nei ne
pataiso nei nepagadina, bet visa tai rodo, kad 
ten, šiltose ir erdviose valdžios patalpose 
nesėdima ratikas susidėjus,, o dirbama. Mūsų 
ties.oginė valdžia - komitetas, taip pat dirbo 
rūpestingai pranešdamas kontoroje numatytų 
naujų patvarkymų įvedimą ir senų panaiki
nimų. Kad- nereikėtų. Įtiko gaišti kiekyiend 
JP beieškant, tokios informacijos buvo tei

kdamos iš tribūnos, susirinkimuose, įnirtę bu
vo pavadinti Tėvynės Valandėlėmis. Susi
rink muose painformtvimas apie naujus' pat- 
varirmus dažnai jr niekingam sumanymui 
pr.^vė daiigaU orumo ir tokia tvarka ypač 
bu\W patenkinti, mūsų Stovyklos direktorė. 
Atri, pareigų neturį DP, taip, pat buvome pa-1 
tenkinti tomis valandėlėmis. Visada buvo ga
lima būti reikalų eigos kurse. Jei neturi-ItadSi 
laiko į valandėlę nueiti arba, atvirai kMlbhnį, 
aptingsti, tai paprašai kaimyno, kad Jis at
pasakotų žinotinas nujienas. Ir štai, artėjant 
metinėms šventėms, nei iš šio nei iš to .ėmė 
ir buvusi tvarka apvirto aiikštrii kep-retfs. 

’Stovyklos direktorės parėdymu Tėvynės Va
landėlės uždarytos. Ypač mine nustebino lis 
mostas u rektorės, kuri tiek daug buvo rei
škusi pasilenk-limo .minėtomis yalandė’ėmre, 
o dabar pati jas lįkvidavo. Pasirodo,', nebe 
priežaatiaa. Mat atvyko iš mano tėvvaėa du 

lįhadb .tautiečiai (aš jų dar nemaniau ir'netu
rėjau progos pasikalbėti) kviesti'mane ir man 
tolygius grįžti nėmo. Jie girdėję, jog mesčih, 
svetimoje žemėje, vargstame ir džiūstamę, tad 
nutėrė pakviesti. Bet, girdi, tose, valandėlėse 
vairoma agitkiją prieš grįžimų namo. Jei.:jąjį 
švaros palaikjmo ir- jiemS1 tolygūs klausimai 
vadinami agitacija, tai.-aš manau, kad-, valgy
mas .taip pat agitaęija. Taigi dėl šjaij prie- 
žasties Tėvynės Valandėlės ir buvo Uždarytos. 
Be to, dar mutns buvo paaiškinta, jog - arti
miausiomis dienomis kiekvienų mūsiškį te^ksiš 
aplankyti iš tėvynės Atvykusieji kviesliai, >.ir, 
įį:' pačia proga paaiškinta, jog negalima jų 
barti neigi mušti, taip pat, nfcgajima bandyti 
jų neįsileisti. Jie, tie kviesliai, turi teiąę kiek
vieno mūsiškio DP gyvenamoje kertėje lanky
tis -trii kartus. Jei lankysis iketyiižų kartų’-į-. 
tad* jau galima jų nėįsiipisti,’ be‘to dar ga
lima atsilankiusį kvieslį nepaprašyti ėėstis. 
tii tiek galima ir tiek negalima. Dabar lau
kiu atsisenkant kvieslių iš tėvynės. Būtų ma
lonu pašikalbėti, Vis savas žmogus, nesvarbu, 
ką jis apie tave galvoja. Bet jie, lyg tyčią, 
nesilanko.. Valandėlių nėra.,, .Taigi jr įsišių- 
bavo -bangi . Yiaokiausių paskalį. -’Kadangi 
nėra pastojus informacijos šaltinio, tai ir 
stiuku nustatyti, kur prasideda paskalai ir 
kur' baigiasi teisybė. Tėd. šiomis prieššventi
nėmis- dienomis gyvename tarsi miške, kuriuo 
sklindą įvairus balsai, bet hėgaĮirria nustatyti, 
iš kurios vietos ir kas tuos garsus paleidžia. 

; Vis dėlto sklindančių paskalų , yri dr, įdp- 
mių. ir neįdbtn ų, Žinoma, būtų geriau, kad 
Ue:d ?mūs paskala is ir paliktų, o įdomūs taptų 
kūiiti. ■

.Pirmiausia, - tik uždarinį Tėvynės 7 Valan
dėles,^iš kažkurio pasviečio stovyklon buvo 
pargabehta žinia-, jog nuo' ateinančių ntetu 
ri-gyti gaus trk DP. Kas ne DP, mintą vokiš
komis kortelėmis,, tie nito Naujų Metų turįs 
■susirasti kitus mitybos šaltinius, nes kor
telių jau nebegaus. Be to,, kas. dirba ne 
ponios Unrroš gerovei, tie Jau nebus pripa

žįstami dirbančiais ir nebegaus hėi cigarečių 
nei dirbančiųjų davinio, kaip kad iki šiol

Kiek didesnės intrigos paskalas, būk artė
jęs laikas, kada tautybėmis suskirstyti DP 
bus , įkurdinti vienoje didėlėjo stovykloje. 
Vieni teigia, jog joje bus duodamas didesnis 
maisto davinys, kiti tvirtina, jog, greičiau- 
šiai, bus, .sumažintas. Nestinga tokių, kurie 
sako, kad toji didelė stovykla globojamųjų 
saugumui bus aptverta vielomis, gi kiti 
aiškina, jog savo saugumu nuo šiol turės 
pasirūpinti kiekvienas DP, nes tetos Unrrps 
sveikata išsenkanti. • .» i , ■ ■■■_

Didžiausio . visų DP dėmėsio. susilaukė 
paskalas ar tikra žinia (tuo tarpu nėra prie
monių jos tikslingumų patikrinti), jog šių 
žiemos švenčių proga mano tėvynės „didysis 
mokytojas” mums visiems, palaidūnams, .at- 
Siūsiųf po paketėlį. Kadangi lig šiol globot 
jusi teta jau pati vos bepavelka kojas, tai iš 
jos 'nei aš,, nei kiti DP kažko, gauti tfesitįki. 
Dėl ■ to ypač gyvai aptariamas ir jdiskutud- 
japias „didžiojo mokytojo" paketėlių klau
simas. , . ■ ■ ■ ;

- y , ■ • • ■ l-r t : Jį-

—■ Jei jau atsiųs, tai tikriausiai su laši
niais! — randasi entuziastų.

— Kodėl negali su lašiniais atsiųsti, — 
įsiterpia daktarė, — bet taip pat . gali būti 
tie lašiniai užnuodyti, kad visi nukratytume 
kojas. ' _ .

" —' To tai jaii tikrai nedarys — randasi 
prieštarautojų, — nes tuo atvejų nustos did
žiausio malonumo — atėjus tam tikram mo
mentui negalės nagus palup nėti ir dargi 
pasūdyti ... •

Kok e ten bebūtų komentarai, bet iš viab 
susidomėjimas. „d:d’iojo mokytojo” paletė- 
litus gana didelis. Tiesų sakant nė kiek ne
maresnis ir mano. Būtų gera užkrimsti 
'f 'nių šmotų. Tada ir tamsokos dienos 
pašviesėtų -
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Mažiausia pusvalandį tekėjo man pra
kaitas iš visų ląstelių; ir aš tai nei 
kiek nepajutau. Bet tam belgų kiaulei 
nei kiek tas nerūpėjo, jis matė, kaip man 
prakaitas varvėjo, ir jis į tai žiūrėjo1 kaip į 

• patologinį baimės simptomą. Tuo metu, kai 
jis pats išdidžiai jautė save normaliu žmo
gum, nes jam buvo šalta! Norėjau šokti ant 
jo ir nosį išboksuoti, bet vos aš ta kryptimi 
pajudėjau, mano siautulys buvo lyg išgara
vęs. Aš vėl ramiai atsisėdau ant suolo. V

— Ar jus gydytojas? paklausė ūmai jo
nas daktaro. . / 'r x ■

— Taip — atsakė belgas. 1
— Ar ilgai...“teks kentėti?
— Kada? O! Ne! Ne! — pasakė belgas 

tėvišku tonu. „Greit tai įvyks”. Tarytum jis 
būtų savo pacientą paguodus. —.... i.-t

— Bet aš maniau... man rodėsi, kad jie 
dvi salves duoda... >•

— Taip, kartais dvi... pasakė belgas ir 
linkterėjo. — Kartais taip būna, kad nepa
taiko | gyvybini organą.

— Tada jie turi vėl įleisti šovinį į ginklus' 
ir, ii naujo taikinti.”

Jonas minutėlę susikaupęs apie tai galvojo 
ir šu kimiu balsu ištarė:

— Ta? vis tiek kurt laiką užtruks...
■Aš atsistojau ir priėjau prie anglių krū

vos. Tomas pašoko if pažvelgė i mane. Aš ji 
sunervinau, nes mano batai girgždėjo. Man 
buvo Įdomų, ar mano vejdas taip pat baisiai 
atrodė kaip ir jo. Pastebėjau, kad ir jis pra
kaitavo. Dangus buvo žavus, tik reikėjo gal
vą pakelti, kad pamatytum Didžiąsias Meš
kas.' Bet tai nebuvo taip, kaip anksčiau. Už
vakar nakt| iš savo vyskupiško kalėjimo ga
lėjau matyti dideli dangaus skliautą ir kiek
vienu dienos momentu vis galėjau naujų at
siminimų sužadinti. Rytą, kada dangaus mė
lynė, yra tamsoka, galvojau apie Atlanto mau 
dymosi vietoves; vidurdieni mačiau saulę ir 
galvojau apie barus Sevilijoje, kur gerdavau 
šery ir užkandžiavau anšovis su alyva. Pa
vakary stebėjau šešėlius ir galvojau apie 
tamsias prieblandas, kurios bulių rungtynė
se pridengdavo pusę arenos, tuo metu kai 
antroji. .pusė .Saulęs spinduliuose skęsdavo. 
Tai buvo tikraį,^ųfuų“.yįąą pasauli dangu
je, kaip veidrod/įf,/mąty.ti. Bet dabar aš ga
lėjau stebėti tięįų kiek norėjau ir dangus ne
slėpė man jokių atsiminimų.

. Ir taip buvo daug maloniau. Aš grįžau at
gal ir atsisėdau šalia Tomo.

t Geras laiko tarpas praslinko.. Tomas ėmė 
tyliai kalbėti, kitaip jis negalėjo savo min
tims formos rasti. Be abejo ,jam buvo baisu 
mane matyti tokį, koks aš buvau: pamėlyna
vęs ir išprakaitavęs. Mes panešėjom vienas t 
antrą ir buvome blogiau negu veidrodis vie
nas antram. Jis pažvelgė i belgą, šj gyvenan
ti žmogų.

— Ar tu gali jį suprasti — paklausiau. 
Aš — tai nei ’

Tada ėmiau ir aš tyliai kalbėti.
Taip pat pažvelgiau 1 belgą.
—r Kaip tai? Kas tokio yra?

Kaž kas atsitinka, ko nesuprantu.
Tu greit suprasi — juokiausi aš.

— Neaišku — jis suabejojo. Norėčiau drą
sesniu būti, bet turėčiau žinoti...

— Paklausyk, jie perkelia mus j kiemą, 
. kareiviai ateina priešais mus...
- Kiek jų?
— Nežinau. Penki ar aštuoni, nedaugiau.
.— -Gerai, aštuoni. Vienas iš jų sušuks. Pa

siruošti! Ir aš pamatysiu šautuvus, l mane nu
kreiptus. Bus taip, įsivaizduoju, lyg aš norė
čiau sienoje sulysti.

Aš spaustuos Į sieną tiek, kiek galėsiu su 
stipria nugara ir siena neatlaikys... Kaip pa
sakoj. Aš viską įsivaizduoju..................

— Gerai — pasakiau. — Aš taip pat.
— Tai velniškai žiauru ir skaudu. Jei tai

kys Į akis, j kaktą, suprantu, kad iš karto 
mirtum... Aš dabar jaučiu skausmą. Pasku
tinėm valandom skausmai man varsto galvą 
ir kaklą. Netikri skausmai, bet baisesni už 
juos. Skausmus aš rytoj iškentėsiu... Ir ta
da, kas toliau?

Aš supratau, ką jis norėjo pasakyti, bet aš 
nenorėjau apie tai galvoti.

— Ir tada... pertraukiau piktai... tu liūto 
dantų šaknis žįsi...

Jis ėmė su savim kalbėti, bet jo akys visą 
laiką buvo nukreiptos į belgą. Jis elgėsi, it 
jis nieko nematytų ir negirdėtų. Bet aš žino
jau, ko jis čia buvo atvykęs; mūsų išgyveni
mai jo neinteresavo. Jis atvyko, kad m’-sų 
kūnus galėtų stebėti, tuos kūnus, kurie dar 
gyvi būdami mirė.

(bus daugiau)

Paskutinioji apgaulė
Rašo Hear.

18. •
Mumg lietuviams ši diena sukelia daug 

liūdnų prisiminimų, pertraukiamų laikinais 
džiaugsmo atodūsiais. Tš mūsų padangės bu
vo pašalinfas bolševizmo siaubas ir žiaurus 
teroras, tačiau tas siaubas ir teroras buvo 
pašalintas tik laikinai. .Naujieji išvaduotojai 
pasirodė visiškai panašūs į .pirmuosius išva
duotojus ir rezultate, švenčiant trečiąsias 
išsilaisvinimo sukaktuves, nuotaikos Lietu
voje, turbūt, visiškai ■ panašioj | tas, kurioj 
Vyravo 1941’ m. birželio mėn. dienomis, kada 
bolševikai pradėjo Vykdyti didįjį lietuvių 
tautos naikinimo planą.

Taip pat ir mes, čia barake, prisiminėm 
šią dieną. Keistas ir nesuprantamas jausmas 
mumyse. buvo. Padrikos mintys, it filmoje, 
keitė vaizdus, kurie 'atkūrė trumpą, bet ryš
kų visą mūsų tautos kančių kelią ir tą tra
gišką .mūsų būklę,- kurion- meg šio baisaus 
karo- buvonfie nublokštų Ir tik spygliuotos 
vielos grąžino vėl mu8 barakan.
’.^■ą dieną Įr pas * mus Įvyko kuklus minė- 
jimas. Negalėjo jis .būiti toks, koks iš tikrųjų 
jis buvo širdyse, nes buvome .priversti, būti 
atsargiais in nenuoširdžiais:. Mes savo tarpe 
turėjome tokių, kuriais nepasitikėjome. ■

Buvo prašytas komendantag šiai dienai 
pakviesti į mūsų baraką katalikų kunigą at
laikyti mišioms, tačiau komendantas griežtai 
atsisakė; nes, girdi. SS nepripažįsta jokių re
ligijų ir jis negali j. savo Įstaigą kviesti ku
nigo.

Todėl generolo pageidavimu, susirinkome 
tą dieną trumpoms maldoms pagerbti žuvū- 
siug ir nukentėjusius nuo bolševizmo. Pra
džioje pats generola8 tarė tokį žodĮ:

Ponai karininkai, ,
— Šios dienos sukaktis brangi mums, lie

tuviams, ir įsidėmėtina, kaip Europog kultū
rinės ,Į>eĮięĮftiQmenės.<.narjams. Prieš 3 metus 
.Vokietija pradėjo kovą su bolševikine Sov. 
Rusija. Tos kovos rezultate Lietuva buvo 
išvaduota iš bolševikinėg vergijos, kuri nea
bejotinai būtų privedusi prie mūsų tautos 
išnaikinimo. Šitoji kova tebeeina ir šiandien. 
Jog’ .'SukretimuV'ir' kdtiVdTSijWlnes visti ma
tėme ir gerai žinome ir jog išdavoje mes 
esame čia, o ne kitur.

Ne mūsų dalykas čia ir dabartinėje padė
tyje apie tai kalbėti. Tatai priklauso kasdie
ninės tikrovė* sričiai,..kurioje reiškiasi žmo
niškoj'silpnybės, (vairūs priešingi interesai,

nas, Viešpatie, žinai, kiek mūsų Tėvynės 
vaikų kankinių mirtimi mirė dėl Tavo vardo 
ir Tėvynės laisvės, kankinami kalėjimuose, 
kovodami savo žemėje, ar išblaškyti Sibiro 
taigose.

Taip pat Tu vienas žinai, kiek jų žuvo 
kario mirtimi, kovoje prieš baisų pasaulio 
marą — bolševizmą, kovodami savo žemėje 
ir toli nuo jos.

Būk jiems, Viešpatie, gailestingas ir leisk 
džiaugtis amžinąja laime ir amžinuoju gyve
nimu. Amžinąjį atilsį suteik, Viešpatie, vi
siems kariams, kurie paaukojo savo gyvybes 
už brangiąją Tėvynę Lietuvą.

/ Toje vietoje generolas susijaudino ir 
ašaros pasirodė jo akyse. Negalėjo toliau 
skaityti — perdavė pulk. An. ./ .
. Tegu jiems šviečia Amžinoji šviesa. Mes 
tikime, kad per mūsų kankinių užtarimą Tu 
teiksi mums ir visai mūsų Tautai daug gau
sios palaimos.

Leisk, Viešpatie, prašyti Tave ir toliau 
globoti mus ir mūsų Tėvynę. Amen. —

Generolo kalba ir ši malda padarė mums 
gilų [spūdį. Visas barakas buvo apmiręs, TA 
girdėjos/atskiri atodūsiai, kurie siuntė savo 
kovos draugams, užuojautą ir stiprios meilės 
pareiškimą savo brangiajai ir kenčiąnčiajal 
Tėvynei. Mumyse buvo sužadintas dar dides
nis ryžtingumas ir kovos bei pasiaukojimo • 
noras bendram reikalui, i

Žemelis .
■-‘S ri; -■M-

skirtingos nuomonėj ir pažiūros. Kol žmo
gus lieka žmogumi, tol šitokie reiškiniai 
neišvengiami - jl»o Jabiaų„... tokio < milžiniško 
mąsto dramatiškoje kovoje, kuri vyksta šian
dien. . -

Bet mūsų teisė ir pareiga prisiminti ir pa
gerbti tuoš/'lcurie nuo anoš dienos, kurios 
sukakti minime,’ yra paaukoji savo gyvybes 
įvairiose šios kovos fazėse. Mes ypatingai 
prisimename žuvusius savo tautiečiug —• lie
tuvius karius; 'partizands ir bendrojo reikalo 
kankinius. Jų mirties prisiminimas atpalai
duoja mus aūo ’ smulkios kasdienybės ir at
skleidžia rtiums plačius visuotinųjų vertybių 
horizontus. Tose- Sferose randa tinkamą ir 
Feisingą įvertinimą visos kraujo ir gyvybės 
šukos, su gryna intencija ir tyra sąžine, su
dėtos bendram reikalui.

Pagerbdami žuvusiuosius, kuriuos drįsta
me laikyti savo-kovos draugais irpirmtakais, 
mes religiniu ’ saviį/tautos papročiu, trumpai 
susitelkę maldoje, prašot^ Aukščiausiąjį 
jiems amžinos ramybės ■ if maldaujam, kad 
Jis savo išmintimi tvarkytų jų vieton sto
jančių naujų kovotojų, siekimus ir laimintų 
jų žygius. — ■ ...»

Po to patg generolas atkalbėjo poterius ir Ašaros generolo akyse mus visus sukrėtė 
skaitė, vieno leitenanto, specialiai šiai dienai, 
sukurtą maldą: .*’r’

— Tu leidai, Viešpatie, mūšų Tautai pa-

ir privertė valandėlei atitrūkti nuo kasdieny
bės ir pajusti tą f gilią šios dienos prasmę, 

. , .............. r v __ bei prisiminti mūsų Tėvynę, kovos draugus
kelti daug aukų, kada buvo gniaužiama mūsų ‘ ’ir kraujo aukas. Vieni kitug supratome ir 
tautos dvasia, ir> plėšiamas tikėjimas.,Ju vie- tylūs išsiskirstėme;

Balys Rukša T ............“■ ;

TU. IŠTVERSI TIKRAI '
NEVERK, KAI. VIDURNAKČIO METUI'ARTĖJANT NERIMSTA ŠIRDIS,

O IR MEDŽIŲ ŠEŠĖLIAI 
VAIDUOKLIŠKOM RANKOM MOJUOJA IR ŠAUKIA TAVE.
NEI‘RUDENIO ŽOLĖS NURUDĘ, NEI AKMENS, KURIŲ NIEKS GYVENT NEPRIKĖLĖ, 
KURIEMS NIEKS PAJUST. ŠIO GYVENIMO RITMO NELEIDO, 
NEI BROLIS,- NEI -DRAUGAS' ĄTSRĖTNEGALĖS, KO ŽĖRĖJO GYVA 
VIENA AŠARA'TAU ANT IŠBLYŠKUSIO VEIDO.
NEVERK, JEI GYVENIMAS DEGA, KAIP DŽIŪSTANČIŲ PELKIŲ ŽALTVYKSLĖ, 
IR JEI JOJO LIEPSNA NET KANČIOS VALANDŲ NEAPŠVIEČIA.
NEVERK, JEI KELIAUJI j’TEN NESURADUSI ŽEMĖJE TIKSLO, 
JEI KELIAUJI I TEN NESUDEGINUS ROŽĖS ERŠKĖČIO ...
KAS, KAD TAVO SKAUSMU KUŽDA MEDŽIAI IR JŲ ŠAKOS DREBĖDAMOS 
■’■-- • OTt UNKŠTA, ... .„•■■> . . ,
KAS,,JKAD TAVO VARGU ŠAUKIA VĖJAS GŪDŽIOJ BEPROTYSTĖJ.
TU IŠTVERSI TIKRAI. I TENAI TAU BELIKO TIK KELETAS ŽINGSNIŲ, 
Į TENAI,'KUR NEI GROŽIS, NEI MEILĖ NEVYSTA . . .
TADA'-TAU GYVENIMO PRIMESTAS SKURDAS, KURĮ TU DAUG METŲ NEŠIOJAI, 
IR TAVO KANČIA, TAVO SKAUSMAS IŠTIRPS KAIP PAVASARĮ SNIEGAS.
TAVO TOLIMAS DRAUGAS ATNEŠ TAUUPLAUT1 PAVARGUSIAS KOJAS, 
TAVO TOLIMAS DRAUGAS ATNĘŠ-TAU SAPNUS IR. RAMINANTĮ MIEGĄ ...

Svečiuos pas sukaktuvininkus
Jeronimas

.Atsiliepkite, reikalaukite liuosybės, palen
gvinimų, rašykite su daugybe parašų. Čia 
(tėvynėje) visi prislėgti, užginta minėti teisy
bę. O iš ten galite atvirai išmėtinėti valdžios 
šunybes, kankinimus nekaltų žmonių. Jums be
pigu, netaiko'! jus karabinas ar durtuvas už 
kiekvieną išsižiojimą. Pas mus bėda: užžioti 
dantys, užsmaugtos gerklės, o drąsesniems — 
net kartuvės pastatytos”.

Žemaitė pažvelgia l naktį, kuri gaubia Lie
tuvą ir. vėl Įninka rašyti: „. *

„Kas duos gryną orą pakvėpuoti kalėji
muose sukištiems? Arba velkamiems vago
nuose* (.šiaurę mūsų broliams, kovotojams?”

Ak, Petras Banys Lūkiškių aikštėje pakar
tas, o Juozapota, iš proto išėjusi, klausinėja: 
„Ar nematėt mano Petriuko?” Vysta varg
dienių viltys kaip rudenio lapai. Šiurpus va
karas, prietamsyje lūšnoj prie durų elgeta 
nuo Švenčionių pustyliai šnibžda, kad vyrai 
išėjo f girią, bet kazokai supa ... Tai naujoji 
klasiko Jono Biliūno „Liūdnos pasakos” lai
da.

„Žilvine, ŽilvjnėliT
Jei tu gyvas, pieno puta,
Jei negyvas, kraujo puta”. —

Žemaitei prisimena, kaip Eglė šaukė ant van
denų kranfo. Ne, tai ne vėjas pučia, tai lyg 
dainai girdisi: „Vienas brolelis rytų .šalelėj, 
antras —' vakaruosiu”. O čia vėl įsipina prieš 
25 metus mirusiojo J. Margalio (kun. Juozo 
šnapščio) niūniuojama daina: „Leiskit i tė
vynę, leiskit pas savus”. Iš kur tas aidas? 
Taip pat eina nuo rytų ir iš vakarų. Že
maitė rašo:

„Kad ne metų našta, eičiau, kaip anuomet
(1863 m. sukilimo metu) ėjau į miškus ir 
burčiau jaunimą kovai. Baugu darosi, kas 
bus toliau? Žandarai siautėja, žmonės vis la
biau | kuprą traukiasi, kad galėtų .kęsti 
bizūno kirčiu* —”

Cicėnas A- :

Tss ... klasikė Žemaitė rašo. Eikime pas 
sukaktuvininką Poviliuką. ___.1 .

Dar tik kovos pradžia, 
dar laužiama pirmosios spragos. Susimil
dami, neturite teisių klausti; ar‘dar- saulė'•■ 
aukštai? Iki vdkarui turime padirbti daug 
darbų ... — Povįjas; -Višinskis (mirė’ prieš 
40 metų) apsivertęš- darbais. ■- a > • ■ • •• 

„Varpui” ir ^ūkininkui”.. parašyta, dabar 
„Vilniaus Žinioms”, dar 'peržiūrėt elemento
riaus korektūra, dar užeiti t „Šviesos” kny
gyną („Jei žmogus patikimas, pridėt nelega
liųjų. Raštai turi eiti 1 žmones ...”), „Ei, tas 
kosulys taip plėšo krūtinę’’, dar užeisiu į pa
sitarimą ...-į

P. Višinskis („Vilniaus žiniose” rašė kaip 
Ulšėniškis) šitaip apeliuoja ir ragina moky- 
tis-mokytis: „Jūs, kelias klases baigusieji, 
tautiečiai, nesididžiuokite. Imkities prie dar
bo, prie mokslo pakol dar jūsų smegenys 
nesukietėjo. Apsirinki!, kas labiau jums pa
tinka, ir pradėkite nuo pat pradžios tą darbą, 
tą mokslą varyti. Nenorėkite kad jums jau 
tuojaus šiandien pat būtų užmokėta tiek, kiek 
įpratusiam darbininkui yra-mokama. Mokyki
tės, kolei laikas. Dar galite būti kraštui nau
dingi”.

O šit istorija, viena iš daugelio:
„Pabandyk, tetule, rašyti”, — Poviliukas 

žiūri J išvargusią moterį. „Ne šventieji puo
dus lipdo”. Julijos rankos nuo darbų nuplušę, 
čia dar ūkis/ vaikai.. „Poviliukas neatstoja. 
Kai gili naktis, Julija užsikniaubia ant stalo 
ir prie menkos žibalinės švieselės bando 
rašyti. Tai buvo pradžia. Žemaitė pati jau 
nebegali apseitl be rašymo (podarbinėmis 
valandomis). Nėr žibalo. Poviliukas, lyg iš

Viliukas suvežą krūvon Juliją Ir Gabrielę 
(Petkevičaitę,— Bitę): „Esate namų arešte. 

.Kol neparašysit komedijos, neišleisiu”. Taip 
gimsta „Velnias spąstuose”, autorius — Dvi 
moterį.

„Pas jug sueina daktarai ir lėvitai.Aošla 
kortomis, imkit nuo jų muitą, po keletą ka
peikų nuo banko, reikia studentai paremti” — 
Poviliuko įsakymas griežtas. Bitė {vykdo.

Vaižganto pastebėjimu, Povilas Višinskis 
buvo genialus talentų atradėjas. Jis, be Že
maitės, atrado Šatrijos Raganą, Lazdynų Pe
lėdą, J. Juškytę ir kt -

■ Vaižgantas, kalbėdamas apie ano meto vei
kėjus, apie P. Višinskį šit kq pastebėjo: „Sa- 
kot, jaunas mirė? Aš, patfie, sakau,.ir tai per 
ilgai gyveno. Nedegama medžiaga, nugis, to
kioj darbo ugny sutirpsta, o jis iki pasku
tinio kvapo dirbo ir derėjosi su mirtimi”.

Atsakysite prieš tėvynę ir vaikas, 
jeigu jiems nepraminsite ir nesutvirtinsite 
gyvenimo takų, kurie jau užbrėžti ir pra
minti. Belieka juos tik vaikams išlaikyti, O 
idant išlaikytų, reikia nuolat saugoti ir tvir
tinti, nes kas tiktai nesitvirtina, tai yra 
griūva ir nyksta. Tokią prigimties tvarką 
matome nuolat, — skaitome sukaktuvininkės 
Lazdynų Pelėdos (mirė prieš 20 metų) apy
sakoje „Klaidoje”.

Čia ilgėlesnis senio Grigo ir Petro Jo
naičio dialogas:

„— O iš kur jie ėmė tuos šimtelius kas 
metai, be kurių tamsta mokyklose negalėjai 
apseiti?

Ponas Petras žiūrėjo j senį ir tylėjo. Čia 
senis atsiduso. ' •. '.

— Oi, mačiau, aš mačiau. Nebuvo jied
viem saldaus poilsio: nei dienos, nei nakte
lės laisvos. Ir kiekvieną nutvertą skatikėli 
prie skatiko dėjo. O iš kur? Iš ko? Ne dva- 
rininkiškai gyveno ir visa šeimyna: dėjo,

po žemės .ištraukęs, . prisiunčia kapeikų po
pieriui ir žibalu: .(duonai irgi ne kartą pridė
davo). Žemaitę P. Višinskis Įvedė t lietuvių

krovė, triūsėjo visi. Tavo seserys nesišvietė, 
kaip kitos. Tam nebuvo ištekliaus. Vienok ne
jautė jie visi nei trūkumo, nei savo atsida-

literatūrą. Pirmas viešas vakaras Palangoje vimo sunkumo, nes jie turėjo aukštą gražų 
praėjo laimingai.- Reikia ’nauĮų veikalų. Po- siekimą. . , (bus daugiau:
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(MINTIS) žmonija neteko moralinio pagrindo, todėl jėga ir diplomatija žudo ir plėšia milijonus 

kitų žmonių.

Lenkas, atvykęs „iš pragaro“
Anglas žurnalistas H. Foster Anderson šių 

mėtų pradžioje važinėjęs po Lenkiją, tarp ki
bs ko, rašo apie gyvenimą anapus geležinės 
uždangos. Šit žurnalistas vieši Rytprūsiuose, 
Elke. '

— Man dedas, kad visa Vilniaus vaivadija 
persikėlė t Balstogės vaivadiją. Ten Vilniaus 
arkivyskupas (R. Jalbrzykowski), ten evange
likų vadovybė, o ir tarnautojų daugumaa irgi 
iš Vilniaus.

- — Taip. Pas mus tąsią pat. Daugumas re
patriantų, kuriuos (kūrėme ūkyje, kilę iš Vil
niaus vaivadijos. Daugumas miestelėnų taip 
pat iš Vilniaus — pridūrė kažkuris pareigū
nė*.

— Čia yra repatriantų lageris. Oal norėtute
aplankytu

Tai buvo didelis namas. Kiekvienai šeimai 
teko po kambar(.

— Iš kur jūs kilę? — paklausiau.
— |š Lietuvos.

.. — Ar galvojat apie Vilnių?
— Ne. Iš Lietuvos.
— Vadinasi, prieš 1940 m. buvote Lietuvos 

pilietis?
Taip. , '

— O kaip išsprukote iš Lietuvos?
*- Esu lenkas.

Kitame kambaryje užtikau dar keistesni 
atveji,

*• Iš kur jūs? — paklausiau.
«* Iš Minsko. t. y ,,.

Tremtiniu spaudos skiltyse

Jaunimo žodis
'''•i.- ■ J ‘ ' ■ • f n1 ;k -F- »sV

„Šviesoje” Alg. Mikulėnas strp. „Kūryba 

ir patriotizmas” be kitko rašo:
Šia jiroga norėtųsi aplamai pasakyti kele

tą žodžių apie patriotizmą. Prieš tai ima ne
nugalimas noras raudoti už visu? tebegyvus ir 
jau mirusius idealistus, arba beviltiškai te- 
bemirštančius kovose, kai, tuo tarpu, 
tūli „Vadai" dezertiruoja, kiekvieną beviltiš
ką kovą pavadindami vaikiškumu ir tt. Ka
dangi kovos lauke buvo kita viltis. Išskyrus 
mirti? Išminčius pasakytų: — Neverta jau? 
dintiš. Gyvenimas trumpas. Mirtis visus su
lygina, nes miršta lygiai (kokia neteisybė!) 
paprastas kareivis ir, sakysime, generolas. 
Skirtumas tik čia toks,' kad pirmieji miršta 
jaunyste arba kovoj (kova čia visur turima 
galvoj plačiausia' to žodžio prasme), o ant
rieji senatve arba kovoje su gyvenimo nepa
togumais įr ligomis. Nuobodi mums tokia mir 

' tia.1 ■ ! ■ 4
Bet mes neturime tokios klnietlškos kantry

bė*. Mes negalime gyventi vien žodiniu ir 
šventadienių bei iškilmių patriotizmu. Išmin
čius dar aiškintų, kad tikri ideaiatai nesi
skundžia, bet, ram'ai miršta, nusinešdami su 
•avimi visas iliuzijas.

Aš žinau, kad idealistas bus visuomet skau 
džiai apgautas ir kad gyvas idealistu žemė
je jiems.yra kažkokia baisi nesąmonė, nes 
laisvę ir tiesos idėją jis myli labiau negu 
(patogų gyvenimą. Jis, kaip nerami dvasia, 
yra nuolatos ieškomas ir materialistų šunai- 

' įtinamas, nes taip mirė visi didieji idealistai, 
pradedam Krstumi (čia turima galvoje Jo 
žmogiškas reiškimasis ir mirtis), Už tiesos 
idėją juk mirė Ji*.

Me* visi gerai atsimenam* vieną garsų 
kovotoją baliuose Ir priėm’muose, neseniai 
raginus) visu* arčiau pasilikti prie tėvynės, 
kad būtų galim*, reikalui esant, ginti ją Ir 
mirti už ją. Bet kur dabar tas narsu* vadas? 
Jis gyvas sugalvojo patekti į dangų (Ameri
ką), palikdamas skambų titulą Ir dalį tautos, 
kurioje jis reiškėsi, nebeturėdamas . drąsos 
žengti su ja kartu sunkiam jos benamė* kan
čių kely. Nejaugi vadų privilegija pirmiems 
puitraukti iš kovo* lauko? Kam tuomet, at
simenu, buvo pradžios mokyklos vadovėlyje 
rašoma, kad jie iš ten nepasitraukia iki kovos 
galo? Pal kome savo kraštą, ne todėl, kad 
Išsaugotume tave, bet kad išsaugotumėm 
savo tautą. Kas bus, jei mes k’ekvienas su- 
siratlm tau patogią vietą! Kas tuomet kovot?

MALONIEMS SKAITYT0’'MS IR 
PLATINOJAMS

. , < Praaejame, kad „Alinties” žurnalą- dčl po
Ypaf dabartinėse Sąlygose kiekviena*, kuris/’ierisu) stokos įčbeiftls. Taip pa't „Minties” 

yra, arba' pretenduoją ( vadus kokia norr -idyU* dėl spaustuvės 'vMkin’mo nebelšlel-
prasme, kiekvienu atveju, vad'nasi Ir ,*un- V. Gąl’iau* Ir. ,1’ažo* ‘.„voV’kal lietuviško”
kiose valandose, turi- d-''rl s ''k’mu su mvo žodyno. Todė’ pr«.šo:ęį šių leid’nlų drag’ 
taut*. O vadai juk pavojau* valandose labiau* nebeprenumeruotl.
tdai įr reikalingi. ^liūlia*' Aduuuuu.cija.

— Kas? Jūs buvote Sovietų pilietis nuo 
1917 metų? Kuo būdu pavyko išsprukti?

—Esu lenkas.
Esu įsitikinęs — rašo And n: jei kada 

nors pakliūsiu j dangų, pirmas asmuo, kuri 
sutiksiu prie dangaus vartų, bus lenkas, besi
stengiąs patekti | vidų. Sv. Petra's paklaus „Iš 
kur”, o lenkas — atsakys „Iš pragaro”- Tada 
šv. Petras paklaus „kuo būdu iš ten išspru
kai?", o jis | tai pareikš „Esu lenkas”.

Tačiau toliau H. F. Anderson pastebi, kad 
visur važinėjo, viską matė, tačiau nesusitiko 
su tais A. K. (lenkų tėvynės arm jos) karinin
kais, kurie pagelbėjo sovietams užimti Vilnių, 
o po to patys buvo „užimti” ir išvežti.

Vakarą korespondentas praleidžia su dviem 
valdininkais, kilusiai* iš Suvalkų.

— Kiek repatriantų įsikūrė šitame rajone?
— Bus apie 7.000 pačiame Elke ir 35.000 

palei apylinkės ežerus ūkyje. Daugumas iš 
Vilniaus krašto.

Korespondentas pastebi, kad kituose Lenki
jos pakraščiuose važinėjo pats vienas, bet ar
čiau | LTSR pasieni jo vieno saugumo minis
terijos viršininkai nebeleido. Jie nenorom pra
sitarė: „Nesaugu... Miškai, daug banditų..." 
Palei LTSR pasienį Rytprūsiuose ir Suvalkų 
krašto pietuose važinėjo su palyda. Tai buvo 
tokia , vilkstinė L jo automobilis, sunkvežimis 
su nuo-galvos iki kojų ginkluota!* milicinin
kai* (apie 30 vyrų) ir dar lengvoji auto maši
na. Korespondentas savo įspūdžių iš Lenki
jos pabaigoje rašo:

„didvyriams”
ŠH. ' ' V|O

Todėl mums ir juok’ngi be galo tie „va
dai”, kurie kovų teatre sėdi ložėse, ne sce
noje, laisvi nuo pareigų ir garbės (kokia iro
nija) mirti ir kentėti už savosios tautos lais
vę. Ir tik gerai Įsiklausę, kad nebesigirdi nei 
vieno šūvio, kad kovotojai miega (m rę). pa- 
Šipilš jjyVfettirHH ii ŠU B3gHi| pagalba švęs 
laisvė* šventę. Laimė, kad tok.ų vadų nėra 
daug.

T.esa, realiai jie niekad nekovojo. fik ža
dėjo ir ragino kitus. Bet kuomet buvo realus 
reikalas kovoti ... Kur dingot jūs, narsūs 
tribūnų didvyriai? UŽ' musų krašto laisvę ir 
šiandien bev.ltiškoje kovoje miršta beunifor- 
mis, pilkseTmėgis partizanas (ne daugiau vil
ties buvo ir SukU'mą bei Neprik'aus'mybės 
kovose), o mūsų tautos tikraisiais vada-* ir 
toliau pasilieka Baranauskas, Valančius, Mai
ronis, Kudirka, Tumas-Vaižgantas, žadinę ir 
ugdą mumyse savo krašto laisvės ir kultūros 
iŽėją.
i,..Vėlwgriš!me prie idealistų. Dažniausiai Jie 
yra vaikai, nesubrendėliai. kaip sako anie 
„vadai”, bet jie puola į ugnj, neskaičiuoduni 
įr nenorėdami, kad kas matytų. Jie daugiau
siai dėl laisvė* ir kovojo,
- Prisimena Imž.nos atmintie*' Tumo ■, Vaiž

ganto pamokslas, pasakytas mūsų Neprik'au- 
somybės jaunystėje, la dojant žuvusi jauną 
lakūną: „Balsi yra toji- tauta, kurio* va kai, 
beūsiai jaunuoliai eina tėvynės gintų ir mir
šta už ją. Ji niekados nežus.” T.kriausia tiesa. 
Atsimink me tik okupacijas. Kas tuomet dau
giau kovojo, ar kariai prolcslpnalai, ar vai
kai, gimnazijų moksleiviai ir studentai?

Nejaugi tą koya, kad Ir beviltiška, buvo be 
prasmės? O, be to, argi mūsų kova yra be- 
viltiška? Palikome Lietuvą ne iš net'kėj mo 
jos ateitim, bet iš t’kėj'mo jos laisve irpr'si- 
kėlimu, tik negalėdami pakelti *vetmųjų 
priespaudos. Ir Maironio minimo* „kovo* ir 
kančios, be ryto naktis”, anų laikų realisto 
akimis, vargu atrodė viltingesnė*. Ar ne jų 
kova uždegė mumyse laisvės legendą ir kovos 
už namus (tai nėra namai mieste ar kažkas 
panašaus) realiai išgyvenamą pare gą? Tik 
už svajonę apie namusl Nes jų namai buvo 
ir bus svajonė.

Dabar mum* gal ]au būtų a'šku ir nebe- 
keista, kad jie mus nori palikti. Nesvarbu! 
Tauta vistiek iki paskutinio žmogaus visose 
sąlygose kovos dėl-laisvės. Jo»la'm\”mu mes 
daugiau negu tik'me, nes j klauso ir klausys 
tik savojo kraujo šauksmo,

„Reikia suprasti, kad lenkai negaluoja „kon 
centracinės stovyklos mentališkumu”. Deja, 
šiame pasaulyje lemiamoji esmė yra tai, kuo 
žmonės tiku Lenkai, pvz., tiki, kad jų tėvynė 
yra tai viena didelė koncentracijos stovykla. 
Stovykloje jie gali judėti čia ar ten, bet iš jos 
išeiti nebegali. Kai kurie lenkai nueina net 
tiek toli, kad įsivaizduoja, jog prekybinė su
tartis su Tarybų Sąjunga juos padarė vergais, 
dirbančiais Tarybų Sąjungos reikalams, o 
valstiečiai, sėdami javus nebesitiki patys juos 
piausią. - . .

Bet ne ant šito pagrindo remiu lenkams bū
dingą koncentracijos stovyklos mentališkumą. 
Jis kyla iš to, kad eilinis lenkas į dabartinę 
būklę žiūri kaip į svetimųjų smurtu primestą. 
Jis be paliovos Irtkia, kada pagaliau bus iš
vaduotas iš kalėjimo ir jo prigimtoji energi
ja eikvojasi ne konstruktyviniam sveikam vi
suomenės darbui, bet — panašiai kaip ir kon
centracijos stovykloje — rūpesčiuose dėl kas
dieninių reikmenų: pastogė, duonos gabaliu
kas, rūbai ir marinamąsias priemones pava
duojąs kultūrinis veikimas.

H. F. Anderso teigimu, Lenkijoje vyksta 
žiauri žūtbūtinė kova tarp dviejų pasaulių, 
dviejų ideologijų. „Vyriausybė turi valdžią 
leisti Įstatymus, liepti jų klausyti ir pagal 
juos tvarkyti lenkų tautos gyvenimą. Bet, pa
našiai kaip ir sąmoningų veiksmų ir idėjų 
srityje, ta valdžia kas kartas labiau atitolsta 
nuo intstinktyvinės tautos valios ir eina neži
noma kryptimi ir nežinomais tikslais”.

„Kai skridau (iš Lenkijos) temo. Atvykau 1 
Lenkija tamsoje, kuri būna prieš švintant. 
Šiandie apleidžiu ją tamsoje, kuri būriasi nak
čiai užeinant. Per tris mėnesius tarp ano pa
saulio ir šios nakties pastebėjau kažkokį gai
vališką procesą. Ką jis reiškia? — nežinau. 
Ar tai bus priešmirtinis tautos ryžtas ar pra
džia naujos epochos Europoje? Dėl vieno da
lyko esu tikras: dvasios pasaulyje anapus ge
ležinės uždangos vedama tokia kova, kokią 
mes (anglai) vedėme karinių pastangų pa- 
sau’yje (1940 m.) kovos už D. Britanija me
tu. Nors iš visų pusių ątąkuojąmą, tąčįąų 
savo erdvėje su determinacija atliekama eu
ropinės gyvenimo koncepcijos gynimo misija.

Trsmtiniams žinotina
Prie Amerikos Lietuvių Misijos yra suor

ganizuota Committee for Lithuaniaff Refugees. 
Šio Komiteto tikslas — padėti Amerikos lie
tuviams rūpintis ištremtaisiais ar kitaip karo 
metu | Vakarų Europą patekusais lietuviais. 
Komitetas, kiek galės, nurodys būdus gimi
nėms, kaip susisiekti — susirašinėti su arti
maisiais ir pažįstamais; norinčių ir galinčių 
čia j Ameriką' atvažiuoti tremtinių giminėms 
patars, koki dokumentai reikalingi giminių at
siėmimui, kaip: affidevit of support, kiti prie 
jo reikalingi liudij'mal ir kokios asmeninės 
žln'os reikalingos patiekti apie norimą atsi
imti asmenį. Komitetas seks State Departa
mente parėdymus, tvarkančius imigracijos 
kvotas ir kitus (statymus, reguliuojančius imi
graciją į JAV. Šias žinias Komitetas ar na
riai sute k* suinteresuotiems savo artimaisiais, 
ginrnėm’s ar asmenim’*.

Komiteto adrėsas: Comnrttee For Lithua
nian Refugees. 314 Walnut Street, Newark 5, 
New Jersey, LfSA.

„Atstatysim Gedimino miestą"
—tok'o pavad.nimo dainą parašė muz. Gal- 
kauskas, kuris, kaip atrodo, stengia*! bene 
„nuoširdžiausiai „praturtinti tarybinę dainų 
repertuarą. Muz. Galkauako komponuotos 
dainos dažnai atliekamos ir per radiją. Ne
mažiau judrus ir muz. Gruodis, kurio vienas 
iš naujesnių kūrinių pavadintas „Klaipėda”.

LTSR styginis kvartetas
Yra sudarytas vad. valstybinis styginis 

kvartetą?, susidedąs iš Targonskio, Fledžinskio, 
Seldello ir Kalinauskaitės. Dažnai kvartetas 
koncertuoja radijolone.

Druskininkų sanatorijose
vėl atgabenta poilsiui nauja darbininkų 
grupė. Pastatyta dar vieni sanatorijos namai. 
Pradėjęs veikti ir Palangos kurortas. Bir
štone semiasi sveikatos ligoniai darbininkai.

Motiniški sveik’nimai Stalinui
Minint stalininę konstituciją, graliai dė
ta per Viln’aus radiją Stalinui už demo

crat;!! -n ą ir talent ” ’-"s’ę k” t'tuc'ją 
pašau.). Padėką pareiškė a viena motina,

Dr. K. Grinius - Lietuvos 
saugotojas

S. m. gruodžio 17 d. dr. K. Grinius at
šventė 80 m. amžiaus sukaktį. Jis yra dar 
dvasiškai judrus, puikios atminties, gerai 
orientuojasi politiniuose ir visuomeniniuose 
šių dienų reikaluose, daug dirba, rašo žody
nus, kalbinius, visuomeninius straipsnius, at
siminimus. Jis skuba, kad galėtų, kol stiprus 
ir veikia atmintis, daugiau darbų palikti 
tautai.

Dr. Kazys Grinius, gimęs 1866 m. gruodžio 
17 d. Suvalkijoje, ūkininko šeimoje, yra kie
tas lietuvis, kuris nuo „Varpo” gadynės laikų 
atkakliai gina lietuvybę ir Lietuvos nepriklau
somybės idėją. Jis, dar studentaudamas, veik
liai dalyvauja lietuvio besimokančio jaunimo 
lietuvybei rateliuose, jis uoliai dirba spau
doje „Varpe”. Jis yra varpininkų pozityvisti
nės ideologijos žmogus, lietuvių ūkininkų, 
paprastų žmonių gynėjas. Jis įsigyvena į XIX 
amž. pabaigos demokratines idėjas ir lieka 
visą amžių ištikimas demokratas.

Dr. K. Orinius per „Varpą”, „Lietuvos 
ūkininką”, aktyvia visuomenine ir politine 
veikla Vilniaus Didžiajame seime, politinėse 
partijose: Lietuvių Demokratų, Liaudininkų 
eina ir kitus savo bendraminčius veda Nepri- 
klausomon Lietuvon. Jis visur veiklus visuo
menininkas, politikas, kuris kovoja prieš ca- 
ristinės Rusijos priespaudą, biurokratizmą. 

Nepriklausomybės ' metais dr. K. Orinius 
yra uolus liaudininkų partijos veikėjas, lyde
ris, seimo narys. Jis gyvai reaguoja j politi
nius įvykius, jis aktyviai dalyvauja parlamen
tariniam veikime. Jis visur matomas minėji
muose, susirinkimuose, akademijose. Kurį lai
ką jis išrenkamas Lietuvos Respublikos prezi 
dentu. Šias aukščiausias valstybės pareigas 
beeidamas jis yra visiems lygus, prieinamas, 
sukalbamas. Jis kas rytą pėsčias vaikšto į 
prezidentūrą ir su kiekvienu piliečiu santy
kiauja paprastai, demokratiškai, maloniai.

Okupacijų metu dr. K. Grinius išliko kietas 
ir atkaklus lietuviškosios idėjos gynėjas. Kai 
kiti trumparegiai visuomenininkai pasirašinėja 
bendradarbavimo aktus su okupantais, K. 
Orinius rašo tik memorandumus ir protesto 
raštus. Jis vokiečių okupacijos metu įteiki* 
kartu su prof. J. Aleksa, kun. M. Krupavi
čium memorandumą dėl Lietuvos žmonių per 
sekiojimo ir naikinimo. Jis už tai nubaudžia
mas, ištremiamas į kaimą ir budriai sekamas 
gestapininkų. •

Gindamas tik Lietuvos suverenitetą, gerai 
pažindamas pirmąją .šio karo Lietuvos oku^ 
paciją„ dr. K. Orinius kartu su kitais lietu
viais pasitraukia į vakarus. Jis šiandien gy
vena DP stovykloje, jaučia tuos pačius var
gus, rūpesčius, sielvartus, kaip ir kiekvienas 
DP. Jis yra realistas ir supranta šių dienų 
kietą ir žiaurią tikrovę.Tačiau jis yra ir op- 
tim stas: jis tiki [ pasaulinio gerojo demo
kratinio prauo laimėjimą ir į Lietuvos lais
vę. Jis daug dirba, kad šiai būsimai laisvei 
nuskintų daug vaisių. ~

Dr. K. Griniaus nuopelnai Lietuvių tautai 
yra dideli. Jis tęsia toliau V. Kudirkos kelią, 
gina lietuviškąją savarankumo ir politinės 
laisvės idėją. Jis yra ištikimas Lietuvos sū
nus, tikras Lietuvos nepriklausomybės idėjos 
saugotojas. Siąja proga Jubiliatui linkime ge
ros sveikatos ir didžiosios laimės susilaukti 
jo trokštamos Nepriklausomos Lietuvos.

Stp. Vykintas

kaip tik prieš Stalino konstitucijos dieną 
pagimdžiusi 14-tąj| kūdikį, kuri, pasidžiau
gusi gausia daugiavaikėms motinoms para
ma, pasakė: „Tik Stalinui esu dėkinga, kad 
galiu tiek vaikų auginti". Ką čia ji tūri 
bendra *u Stalinu, tikrai neaišku ...

Mokosi amatų
Verbavimas į gamybines mokyklas, nor* 

pavėluotai, visgi jau baigtas. Iš viso pašauk
ta apie 2000 jaunuolių ir mergaičių. Būdanįi 
fabrikuose, jie mokysis stalių, šaltkalvio, mū
rininko ir kitokių amatų. Tuo norima parū
pimi meistrų, kad būtų galima būtų ištęsėti 
penkmečio planą. a

I Kareliją gabenami rusai
Vilniaus radijo pranešimu, į Kareliją, kuri 

po šio karo atiteko SSSR ir kurioj, pasitrau
kus suomiams, teliko 27 suomiai, atgabenta 
iš šiaurinių sričių 3000 kolchozininkų šeimų. 
Iš viso čia jau įsteigta 138 kolchozai. Valstie
čiams valdžia davusi 3000 arklių, dauE’au 
kaip 2000 stambiųjų raguočių ir tt. Nauja
kuriams valdžia daranti (varių lengvatų.
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