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Ką apie Lietuvos tragediją kalba kiti
Amerikiečių žurnalas „Destiny” rugsėjo 

men. numeryje atspausdino str. „Teisybės 
Baltijos valstybėms”, kuriame rašoma:

„Sov. Rusijos Įvykdytoji Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos okupacija yra smūgis modernia
jai civilizacijai ir tiems principams, kurių 
mes laikomės. Ir pataikavimo programa, 
kuri leido Rusijai okupuoti teritoriją tų 
tautų, nepajėgių apginti savo teises, yra 
smerktina. Karui prasidėjus mes paskelbėm 
keturias laisves ir vis dėlto mes leidome 
Maskvai sulaužyti kiekvieną iš“ tų principų, 
už kuriuos mes sakėme kariaujam. Ir. užuot 
atgavę laisvę, daug kas mūsų pergalės prieš 
ašies valstybes rezultate tapo pavargti. Net
gi rusai pergalės susilaukė tiktai mūsų 
ginklų ir kitokios paramo/ tiekimo jiems dė
ka. Laikas jau atitaisyti padarytąsias netei
sybes Ir tuojau pat reikia pareiklauti iš Rusi
jos, kad ji pasitrauktų iš dabar jos okupuo
tų mažųjų tautų teritorijų. Tiek karinė, tiek 
politinė jos okupacija turi baigtis. Jei Ji 
atsisakytų pasitraukti, tuomet reiktų su ja 
elgtis taip, kaip mes elgiamės su už įstatymo 
ribų esančiu žmogumi ar banditu ir turėtu
mėm nutraukti su ja visus komercinius Ir 
kitus santykius.”

Prancūzų žurnalas „Monde Nouveau” str. 
„Tylėjimas nėra klausimo išsprendimas”. 
Jame rašoma:

„Tarp didžioslps apimties problemų, ku
rios šiandien pasireiškia pasaulyje ir neduo
da tautoms nurimti, užmirštamos kovos, 
einančios šiauresniame plote, tačiau tos ko
vos Iškelia pagrindinius tautų teisės princi
pus ... Mes norim kalbėti apie baltų tautas, 
kurios šaukiasi Vakarų pagalbos savo laisvei 
atstatyti. Šios tautos, geopolitinei Jų nelaimei, 
gyvena tarp Rusijos, kuri dabar jas valdo 
„sovietiniu respublikų” titulu, ir Vokietijos, 
kuri nuo XII amž. godžiai žvelgė į Nemuno 
ir Dauguvos krantus. Baltijos tautų likimas 
kaitaliojasi per amžius, bet jis nė kiek ne
prarado savo aktualumo. S’toj rasių, civili
zacijos ir interesų kryžkelėj didžiosios val
stybės niekuomet nenorėjo netekti savo ma
nevravimo laisvės ... Tame žiauriame žai
dime, kuris dabar vyksta Europoje, Baltijos 
tauto* neturi būti užmirštos. Jos negali būti

Naujienos is visu kontinentu
Londonas. Anglijos maitinimo ministeris 

išleido atsišaukimą Į krašto ūkininkus, ragin
damas juos sausio mėnesiui kiek galima dau
giau javų rinkai patiekti, kad netektų suma
žinti jau ir taip neperdidžiausias duonos nor
mas, nes JAV pažadėti sausio menesiui tie
kimai, jei ir visi laiku atvyktų, tebus užten
kami esamoms normoms išlaikyti.

Šiuo metu Amerikos derlius, ypač kukurūzų 
ir kviečių, JAV ūkio minlsterio pareiškimu, 

į kuriuos žmonija 
transporto sun- 
leisią tinkamai

yra didžiausias iš visų laikų 
dar prisimena. Tik gaila, kad 
kūmai visą tą derlių vargiai 
sunaudoti.

Berlynas. Visoje EuropojeBerlynas. Visoje Europoje siaučia šalčiai. 
Pietų Prancūzija pergyvena šalčiausias dienas 
nuo neatmenamų leikų. Pyrinėjų kalnuose 
temperatūra nukrito iki 29 laipsnių. Sniego 
danga daugelyje vietų siekia 3 metrus.

Londonas. Mc Niel atsisakė padaryti bet 
kokį pareiškimą Į vieno atstovo Žemuosiuose 
Rūmuose padarytą užklausimą, ar vyriausybė 
nėra pakeitusi savo politikos Rumunijos at
žvilgiu, ryšium su nustatytu rinkimų klasto
jimu. Tačiau paneigė, kad visi užsienio žur
nalistai turėję pasirašyti, jog Rumunijos rin
kimai buvę laisvi. Toki rašta pasirašė tik 
Anglijos komunistinio laikraščio „Daily Wor
ker” korespondentas. Į savo notą dėl rinkimų 
nedemokratiškumo D. Britanija nėra gavusi 
jokio atsakymo.

• Londonas. Olandijos užsienio reikalų mini
steris JAV ir D. Britanijos susitarime dėl 
abiejų kraštų okupacinių zonų Vokietijoje su
vienijimo Įvertino kaip teigiamą faktą Olan
dijos ūkiniam išsivystymui, nes tai duoda vil
ties, kad Vokietija vėl galėsianti dalyvauti 
pasaulinėje prekyboje taigi ir prekyboje su 
Olandija. Tik to susitarimo tikslo aptarimas 
— per tris metus Įgalinti Vokietiją padengti 
savo pareikalavimą be užs'enio pagalbos ke
liąs Olandijoje nerimą. Tai būtų Hitlerio 
siektas autarkijos, prieštaraujančios pasauli
nės prekybos vvstymu'si, tgvvend'n'mas. ku
ris sukelt” d!d*'”i sunkumų O'and'jos ūk-’iti, 
visada priklausiusiam nuo prekybos su Vo
kietija. 

atsietos nuo būsimos tarptautinės santvarkos 
jau vien dėl to, kad jos yra tautos, apie 
kurias kalba Atlanto Charta, kuri joms ga
rantuoja laisvę ir nepriklausomą ateitį. Iš 
antros gi pusės, šios tautos per 22 neprikl. 
gyvenimo metus Įrodė savo sugebėjimą ge
rai susiorganizuoti. Baltų noras gyventi lais
vėje yra Įrodytas amžinomis jų kovomis už 
nepriklausomybę ir jų atkaklia rezistencija 
1941—44 m. prieš nacius. Savo slapąja 
spauda ir gausiais pogrindiniais sąjūdžiais 
baltų tautos pareiškė savo norą gyventi 
laisvai.

Visų šių aplinkybių akivaizdoje negali 
tvirtinti, kad nebėra baltui klausimo. Baltų 
klausimas visuomet egzistuoja ir jis yra tiek 
komplikuotas Ir sunkus, kad nedrĮstame jo 
paliesti. Baltijos rajonas istorijos eigoj buvo 
dažnai neramus ir tarnavo kaip bazė dauge
liui karų. Tai svarbiausia priežastis, dėl ko 
valstybės, norinčios sukurti Europoj pat
varią taiką, negalėtų to pasiekti be radika
laus ir pastovaus Baltijos kraštų likimo 
išsprendimo . . .”

Sao Paulo brazilų laikraštis „Legionario” 
rugsėjo 1 d. numeryje rašo:

„Tuo metu, kai Romos — Berlyno ašies 
aukos jau yra išlaisvintos, Baltijos valstybės 
dar tebevelka sovietinį jungą. „Legionario” 
visuomet buvo griežto ir teisingo karo nusi
kaltėlių teismo šalininkas. Bet šis teismas 
turi aprėpti visus asmenis, kurie yra at
sakingi už padarytus nusikaitimus tarp tautų 
prieš taiką ir teisingumo principus. Štai ko
dėl mes pilnai pritariame Amerikos Lietuvių 
Kongreso Čikagoje rezoliucijoms, kuriose 
prašoma lygiagrečiai su nacistų kriminali
stais teisti ir sovietų karo kriminalistus.”

Briuselyje leidžiamas belgų laikraštis 
„Europe — Amerique” paskelbė Nuernbergo 
teisme iškilusias Į viešumą slaptąsias Sta
lino — Hitlerio 1939 m. sutartis, kuriomis 
šie du diktatoriai pasidalino Rytų Europą. 
Ta proga laikraštis pabrėžė didelę Kremliaus 
valdovų veidmainystę, nes nė mėnesiui ne
praėjus po rugsėjo 28 d. slapto susitarimo, 
spalio H d. su Lietuva pasirašytoj sutartyje 
sovietai tvirtino, kad „Sov. Sąjungos vy-

Londonas. D. Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Bevinas grįžo Londonan ir nuo 
penktadienio pradeda eiti savo pareigas. 
Pirmoje eilėje turės pasitarimus Palestinos, 
Egipto ir britų zonos Vokietijoje klausimais.

Londonas, Prancūzija nutarė pasiųsti pa
pildomo maisto J savo sritį, kad pakėlus 
angliakasiams normas, o tuo pat ir anglies 
iškasimą. Tai nieko bendro neturima su 
Prancūzijos pretenzijomis į savo sritį.

Londonas. „Times” Varšuvos korespon
dento pranešimu Lenkijos naujai paveldėtos 
sritys į rytus nuo Oderio ir Neisės per pa
lyginant trumpą laiką pradėjo daryti lenkis- ' 
kų sričių įspūdį. Tesigirdi tik bendra kalba. 
Gatvių pavadinimai ir kelių rodyklės irgi 
lenkiškos. I šį kraštą per metus perkelta virš 
3 mil. lenkų, daugumoj iš sovietų perimtu 
rytinės Lenkijos sričių. Naujakuriams žemė 
padalyta mažais sklypai* po 7—15 ha. Tų 
sričių užvaldymu Lenkijos pajūrys iš 80 km 
išaugo Į 500 km.

Londonas. Hagoje greitai prasidėsiančios 
prekybos derybos tarp Olandijos ir britų- 
amerikiečių zonų. Prieš karą Vokietijos už
sienio prekyboje Olandija 
antrą vietą. Pirmąja vietą 
tanija.

Londonas. Į britų zoną iki 
3 400 000 pabėgėlių. Visos 
galimybės pilnai išnaudotos. Vienam žmogui 
tetenka tik po 8 kv. mtr. Tuo tarpu kaip 

- prancūzų zonoje vienam žmogui tenka nuo 
12—13 kv. mtr., o rusų zonoje nuo 11—12 
kv. mtr.

Kai kurie Belgijos laikraščiai, kaip pra
neša Maskvos radijas, duoda žinių apie 
lenkų fašistišką veiklą Belgijoje ir reikalauja 
prieš tai imtis griežtų priemonių. Esą lap
kričio 30 ir gruodžio 1 įvykęs lenkų suvažia
vimas Belgijoje, kur dalyvavę apie 100 atsto
vų, net karininkų iš Anderso armijos. Suva
žiavimas sutaręs Įsteigti organizaciją, nu
kreiptą prieš demokratus. Jos centras Lon
done. Esą spauda reikalauja areštucti buv. 
Lenkuos vicekonsulą Belgijoj. 

buvo užėmusi 
turėjo D. Bri-

Šiol atvyko jau 
apgyvendinimo

riausybė garantuoja Lietuvos saugumą, bei jos 
suvereniteto nepažeidžiamumą”, o šiandien 
bolševikai Lietuvoj šeimininkauja, kaip savo 
namuose. Šiandien jie mėgsta nesivaržydami 
kitus kaltinti ir primesti jiems fašizmo ir 
pronacio epitetus, kai ištikrųjų jie buvo pir
mieji nacių talkininkai.

„Baltai neteko teises gyventi”. Tokiu vardu 
įsidėjo straipsnį belgų savaitraštis „Vrai”. 
Jo autorius P. Chantier. Straipsnyje objekty
viai nupasakojamos raudonosios okupacijos 
sąlygos ir pažymima, kad visą Pabaltijo 
valstybių gyvenimą vairuoja vieni tik rusai, 
tariamas tų respublikų savarankumas tėra 
tik fikcija, nes visas aukštesniąsias vietas 
turi užėmę rusai. Autorius primena, kad 
bolševikai sunaikinę netgi nežinomo Lietu
vos kareivio kapą Kaune. Straipsnio pabai
goje rašoma: „Retkarčiais išgirstame a,\e 
UNRRAos veiklą Ukrainoje ir Gudijoje. Bet 
kodėl UNRRA nepasiekė Baltijos kraštų? 
Argi manoma, kad jie mažiau sunaikinti per 
karą ir mažiau apiplėšti per tris okupacijas? 
Tiesa, turime žinių, kad Lietuva pasiekė kiek 
JAV lietuvių pasiųstų drabužių, bet jie buvo 
išdalinti tik komunistų partijos pareigūnams. 
Vadinasi, lengva atspėti, kam daugiausia tie 
drabužiai teko ... „Baltijos kraštai laukia 
teisingumo ir teisės gyventi. Jie atsidūrė 
tokioje padėtyje, kaip į šulinį įmestas Juo
zapas, savo brolių apleistas ir Egypto 
pirklių belaukiąs ...”

Neatsižvelgiant į tai, kad įvairių valstybių 
spauda vis daugiau rašo apie Lietuvos val
stybės tragediją, tačiau pro Baltijos kraštų 
klausimą įvairiose konferencijose vis dar 
praeinama tylomis.

JAV okupavus Jugoslavija, karas dar nekiltu
Londonas. Per Londono radiją buvo at

pasakoti vieno anglo Įspūdžiai iš Korėjos, 
kurioje dominuoja šiuo tarpu didžiausias pa
saulyje politinis Įtempimas tarp JAV ir 
TSRS. Po to, kai sovietai, pasinaudoję ame
rikiečių pergalė prieš japonus, beve'.k be 
kraujo praliejimo - sutvirtino savo pozicijas 
Mongolijoje ir užgrobė Mandžiuriją, daug 
japonų ginklų perleido Kinijos komunistams, 
kovai prieš amerikiečių remiamus naciona
listus. Amerikiečių ir sovietų diplomatams 
draugiškai tarpusavy šnekučiuojantis šių die
nų Kinijoje verda žiaurios kautynės tarp 
komunistų ir nacionalistų, vedamos japonų ir 
amerikiečių ginklais. Gaunasi Ispanijos pie- 
lietinio karo, vesto su abiems šalims teikia
ma užsienio parama, Įspūdis. Ispanijos ir 
Japonijos mandatai valdomi išimtinai ame
rikiečių, Į ką sovietai, žinoma, žiūri šnairo
mis. Tačiau Kinijoj karas dar gali ilgai 
trukti, nesuardydamos amerikiečių — rusų 
santykių. Taip pat Jugoslavijos amerikoniška 
okupacija negrėstų katastrofa, jei amerikie- 

_ čių — rusų santykiai nebūtų atsidūrę mir- 
, ties taške Korėjoje. Jaltos pasitarimuose bu

vo nutarta atstatyti nepriklausomą Korėją, 
žinoma, demokratiniais pagrindais, o .Mas
kvos sutartimi buvo numatyta tai Korėjai 
paskirti 5 metų terminui bendrą amerikiečių— 
rusų globą. Jau pirmuose posėdžiuose kon
trolės komisija dėl visiškai skirtingo demo
kratijos supratimo susipyko ir dar po kel
tos posėdžių nuo gegužės mėn. neribotam 
laikui išsiskyrė, mat, sovietai demokratiją

Pradeda pasiduoti
Londonas. Saugumo taryboje Jugoslavija, 

Bulgarija ir Albanija atmetė Graikijos kalti
nimus, reikalaudama Komisijos Graikijos vi
daus padėčiai, kuri esanti visų nesusipratimų 
šaltinis, Ištirti. Jugoslavija net drįso prikišti 
sau gręsianti pavojų iš Graikijos pabėgusių 
cetnikų ir Graikijos fašistų pusės. JAV at
stovas pasiūlė paskirti saugumo tarybos ko
misiją padėčiai prie šiauriniu Graikijos sienų 
ištirti. Komisija turėtų savo darbą pradėti 
sausio mėn. 15 d. Didžioji Britanija šiam siū
lymui pritarė. Tačiau Gromykui prašant po
sėdis atidėtas.

Graikijos kariuomenės štabo pranešimų 
paskutinėmis dienomis pasiduoda daug suki
lėlių. Pasidavimas matomai turfs ryšio su 
vyriausybės paskelbta '-orios ter
minas baigiasi gruodžio mėn. 23 d

Ragina DP grįžti namo «..
Londonas. „News Cronicel” rašydamas apie 

išvietintuosius, ryšium su naujos pabėgėliams 
globoti tarptautinės organizacijos Įkūrimu, 
pastebi, jog dar kurį laika tebeegzistuosian
čios Unrros tikslas esąs ne tik globoti, bet ir 
kiek galima daugiau prikalbėti pabėgėlius 
grĮžti { namus. Oi neprikalbėtųjų apgyven
dinimu kitur rūpinsis jau nauja organizacija.

Trečiadienį Prancūzija penktuoju iš eilės 
nariu Įstojo Į naują pabėgėliams globoti or
ganizaciją. į

JAV negalėtų vykdyti pagelbos fondam* 
kontrolės. Esą šiuo metu negali spręsti, kurie 
kraštai, baigus UNRRAi savo veiklą, bus 
reikalingi paramos. Kaip praneša „Stars and 
Stripes”, Amerikos armija yra pasirengusi — 
jei tarptautinė pagelbos organizscija (IRO) 
ligi 1947 m. liepos 1 d. negalės pradėti savo 
darbo, „perimti UNRRA” Įsipareigojimus 
500 000 DP asmenų atžvilgių amerikiečių 
valdomo] Vokietijos zonoj. Yra numatoma, 
kad šiuo metu esą UNRRA’os tarnautojai lai
kinai taps Amerikos karo ministerijos tar
nautojais.

Vokiečiai grasino kerotu
Londonas. Čekoslovakijos vidaus reikalų 

ministeris valstybės prezidentui Benešui 
Įteikė pranešimą apie vokiečių išgyvendinimo 
iš Čekoslovakijos užbaigimą. Iš Bohemijos ir 
Moravijos išsiųsta virš 2 200 000 vokiečių. 
Dauguma išgyvendinamųjų laikė savo išgy
vendinimą laikinu. Nemaža dalis persisunkiu- 
šiųjų kerštu ir pagieža grasino. Prezidentas 
daugiausia teiravosi, ar išgyvendinimas buvo ■ 
atliktas humaniškai.

vadina' komunistine diktatūra, kas amerikie
čiams nebuvo priimtina. Šiuo tarpu šiaurinėje 
Korėjoje siaučia komunistų teroras^ palai
komas Va mil. rusų durtuvų, o pietinėje Ko
rėjoje yra pritaikyta amerikoniška demokra
tija, saugoma 40 000 karių ir nuolat grasoma 
virsti chaosu dėl sovietų kurstomų komu
nistų riaušių, nukreiptų prieš amerikiečius.

Lietuviai Pranciškonai Amerikoje
Pasiekia žinios, kad Jungtinės Amerikos 

Valstybės lietuviai Pranciškonai yra Įkūrę 
naują Pranciškonų Provinciją. Lietuvių Pran
ciškonų jurisdikcijai Roma taip pat yra pa
vedusi visus Amerikoje esančius lietuviu* 
tretininkus. Naujos Lietuvos Pranciškonų Pro 
vincijos Provinciolu ir vyriausiu tretininkų 
Komisarijum yra paskirtas T. Justinas Vaš- 
kys. Lietuvių pranciškonų Amerikoje tikslas 
yra dirbti šiaurės Amerikos, Kanados ir Pie
tų Amerikos lietuvių tarpe, taip pat suteikti 
laikiną pastogę po visus kraštus išblaškytiems 
Lietuvos Pranciškonams. Italijos universite
tuose studijavę Tėvai jau baigia suvažiuoti 
į naują provinciją. Taip pat' jau išgauti lei
dimai ten nuvykti ir keliolikai Tėvų, gyve-" 
nančių Vakarų Europos kraštuose. Numato
ma ir Vokietijoje esantiems lietuviams jau
nuoliams, kurie nori būti kunigais Pranciš
konais, sudaryti sąlygas į šį ordiną Įstoti.

Gra'kros sukilėKai
Visos Graikijos partijos buvo susirinkę 

bendran 4 valandų protesto mitingam de! ke
turių tarybos Graikijos prašytų sienų regu
liavimo atmetimo.

Londonas. Saugumo taryboje Gromyko pa
rėmė JAV pasiūlymą paskirti tarybos komi
siją ištyrimui padėties abejose Graikijos 
šiaurinių sienų pusėse su sąlyga kad ta ko
misija būtų įpareigota ir Graikijos vidaus 
padėtį apžvelgti, kadangi iš Graikijos at
stovų pranešimų susidaro įspūdis, jog svar
biausia visų neramumų priežastis vis dėlto 
esanti vidaus nesantaika išplaukianti iš de
mokratinių grupių nepasitenkinimo nedemo
kratinėms vyriausybės priemonėms. B. Gro
myko reikalavo išklausyti ir Graikijos demo
kratinu nartijų vadus. Posėdis atidėtas le- 
kančiai dienai.
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Svetimosios spaudos apžvalga
G. Rymantaa

United Press praneša, kad JTO nusiginkla
vimo komisijoje atmetė sovietų siūlymą dėl 
žinių rinkimo apie svetimą kariuomenę JTO 
narių žemėse ir britų siūlymą apskritai apie 
svetur esančią kariuomenę. Sovietai atsisakė, 
pagal Spaako, JTO pirmininko siūlymą pra
nešti svetur esančios sovietinės kariuomenės 
duomenis; Nusiginklavimo klausimu Spaakas 

.siūlė, kad S. T. surinktų duomenis apie apsi
ginklavimą ir ateinančioje JTO Pilnatyje- pa
tiektų nusiginklavimo projektą, kuris apimtų 
nusiginklavimo apimtį, tuo klausimu tarptau
tinės Įstatymdavystės paruošimą ir eilės ginklų 
uždraudimą, atitraukimą kariuomenės iš sve
timų žemių, sudarymą apsiginklavimo kon
trolės. Pagal šį planą, autoriaus nuomone, 
reikia ne paskubomis nusiginkluoti, atominių 
bombų gamybos būdus išduoti ir pagamintų 
atominių bombų skaičių paskelbti, bet atomi
nio ginklo kontrolę pavesti S. T. Sovietų at
stovas Vyšinskis nusiginklavimo primygtinai 
reikalavo ir politinėje komisijoje, kad atomi
nio ginklo paslaptis būtų tuoj išduota.

„New York Herald Tribune” (1946. XII. 
12 d.) ypatingas korespondentas K. Bilby 
vaizdžiai apibudino JTO Pilnaties ginčą nu
siginklavimo reikalu: „Kompromisinio plano 
klausimu ginčai pasiekė sukčiausią {tampą, 
kai sovietų ir britų atstovai pasikeitė nuomo
nėmis. Molotovas griežtai atsisakė pranešti 
duomenis apie savame krašte esančią kariuo
menę. Pagaliau sir Hartley siūlė priimti tokį 
nutarimą: „JTO Pilnatis pritaria sudaryti 
tarptautinę kontrolės komisiją, kuri būtų ži
nioje S. T., kurioje veto teisė panaikinama, 
vedant nusiginklavimo klausimu pasitarimus. 
Tos komisijos uždavinys patiekti žinias Pil
načiai, S. T., apie atskirų kraštų kariuomenes 
ir jų apsiginklavimą. Šiai komisijai turi būti 
pranešta ypatingi ginklai, rūšys ir jų pajė
gumas.”

Molotovas nurodė, kad šis siūlymas yra 
lėkštus ir turi tikslą patirti tik kariuomenės 
dalinių pajėgumą. Todėl jis reikalavo pridėti 
ir „apginklavimą”. Hartley atkirto: „Jei Mo
lotovas priims mano’siūlyfną, aš sutiksiu su 
jo pataisa.” Pagaliau patiektas siūlymas grą
žinti siūlymą pilnaties nusiginklavimo pako
misei, kurios nutarimą jau žinome. JAV grei
čiausia nebūtų balsavusios už Hartley pro
jektą, nes jis nemano, kad būtų tikslu išduoti 
atominio ir kitų ginklų paslaptį”.

Tuo būdu nusiginklavimo klausimas Įklimps
ta neišbrendamon klampynėn, o galybės 
tuo metu neregėtai ginkluojami.

Keturių pasitarimas baigtas. „La Croix” 
s. m. gruodžio 13 d. numeryje nurodo: 
„Ašies pagelbininkų sutartys bus pasirašytos 
1947. II. 10 d. Italijos kolonijų statutui su
daryti ir surasti būdus finansuoti Triestui su
daromos komijos. Pastarojo klausimo komisi
joje dalyvauja Italijos ir Jugoslavijos atstovai.

Keturių galybių užsienio reikalų ministe
rial kovo 10 d. pradės posėdžiauti Maskvoje 
Vokietijos klausimui svarstyti; Paruošiamieji 
darbai bus pavesta atlikti užsienio reikalų vic'e- 
ministeriams, kurie pradės posėdžiauti sausio 
14 d. Ten galės pareikšti nuomonę ir kitos 
valstybės.. Molotovas pažadėjo, kad Maskvoje 
svarstomus klausimus nušvies gana objekty
viai- '

Maskvos konferencijoje būsią paliesti ir 
Austrijos klausimai, o ypač amerikiečių

.-'d
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II. „Koks tu begėdis”...
Jau gana senas laikas, kai aš mylėjau tą 

mergaitę. Mudviejų meilė, taip man tada at
rodė, turėjo turėti tvirtus pagrindus. Aš, 
i.tvirai kalbant, tą mergirtą buvau pamilęs 
jaunatvišku užsidegimu ir man atrodė, jog 
niekas kitas jos taip nuoširdžiai, kaip aš, 
negali mylėti. Taip pat tikėjau, kad ir ji 
mane myli, kaip kad aš ją, nes nuolat ma
ne klausinėjo nepaprastą malonumą teikian
čiais klausimais:

— Ar tu mane myli, pasakyk?
Tuo metu iš mano pusės negalėjo būti 

neigiamas atsakymas. Aš Į kiekvieną klau
simą atsakydavau:

— Myliu aš tave, Irena! Labai myliu.
— Tai pasakyk man dar koki nors mielą 

žodeli, — malonią šypsena reikšdama pasi- 
tenkinimą ji mane stūmė Į naujus įpareigo
jimus, o aš vis sugebėdavau parinkti viena 
kitą žodĮ, kurie jai buvo malonūs.

Nuolat panašia linkme bes’kar'ojant mud
viejų pokalbių temai, paganau man kilo 
mintis, jog aš besąlyginiu Irenos triylėjimu 

siūlymas aprėžti svetimos kariuomenės lai
kymą. Kinijos dalyvavimui konferencijoje 
Molotovas užkirto kelią, nes ji nepasirašė 
paliaubų sutarties su Vokietija. Šis klausi
mas galutinai nebaigtas!’.

„Le Monde”, š. m. gruodžio 13 d. nume
ryje išdėsto programą Maskvos konferen
cijos:

Darbas būsiąs pradėtas kontrolinės komi
sijos pranšimu. 1) Darbų apyskaita: nusi
ginklavimas, sudemokratinimas, ūkio klausi
mai, reparacijos. 2) Sudarymas centrinės ad
ministracijos ūkiškiems if politiniams klausi
mams spręsti. 3) Prūsijos panaikinimas.

Toliau numatyta Vokietijos politinės orga
nizacijos sudarymas ir jos kompetencijos 
nustatymas.

Tretysis klausimas šiaip Suskaldytas: 1) 
Vokietijos kaimynų ir kitų valstybių, karia
vusią prieš Vokietiją, pranešimų išklausymas. 
2) Užsienio reikalų ministerių pavaduotojų 
pranešimų išklausymas dėl taikos sutarties 
sudarymo. 3) Pateikimas nurodymų pavaduok 
tojams Vokietijos sienoms nustatyti. 4) Ame
rikiečių siūlymo Vokietijai nuginkluoti ir

IS 54-IŲ KLAUSIMU TIK 4 BE DISKUSIJŲ.
Ištisas keturias savaites sunkiai vyko ketu

rių didžiųjų derybos dėl taikos sutarčių. Dar 
gruodžio pradžioje iš New Yorko sklido pra
nešimai, kad iš 54 klausimų, kuriuos turi ap
svarstyti keturi didieji, tiktai 4 buvo tokie, 
kur visų didžiųjų nuomonės sutapo, o šiaip 
visuose kituose klausimuose nuomonių skir
tumai buvo didžiausi. Bet štai, po Įvykusių 
kelių slaptų pasitarimų praėjusią savaitę, pa
sauliui buvo paskelbta didelė staigmena: vi
suose pagrindiniuose punktuose yra susitar
ta — dėl Triesto, dėl Dunojaus, dėl repa
racijų ir tt

Yra labai gerai, kad keturi didieji galų ga
le baigė tą Triesto klausimą, nes jis jau bu
vo ne t-k kad nusibodęs, bet jau ir Įgrisęs. 
Kodėl čia tiek ilgai buvo derėtasi, yra sta
čiai nesuprantama, ypač kada jau seniai bu
vo paaiškėję, jog kitos išeities nėra, kaip 
šią sritį sutarptautinti. Dabar dar peranksti 
yra spręsti, katrie čia daugiau padarė nuo
laidų, nes dar nėra paskelbta, kaip yra susi
tarta dėl tos tarptautinės srities sienų. Iš 
dabar esamų pranešimų aiškėja, kad Triesto 
uostui valdyti bus sudaryta tarptautinė komi
sija, Į kurią be keturių didžiųjų dar Įeina: 
Jugoslavija. Italija, Čekoslovakija, Austrija. 
Šveicarija, Vengrija ir net Lenkija. Išeina, 
kad toje komisijoje, taip vadinamajam slavų 
blokui, yra sudaromos gana patogios sąly
gos. Negana to, Molotovas Į šią draugiją 
dar norėjo Įtraukti Albaniją, Rumuniją ir 
Ukrainą, bet jam jau tas nebepasisekė pra
vesti. Be to, Jugoslavija ir Italija gauna išim
tinas teises tam tkrose uosto dalyse savo 
laivams laikyti. Atrodo, kad slavams šių iš- 
siderėjlmų pakol kas pakanka. Iš pradžių 
jiems daug nereikia. Jiems svarbu Įkelti ši
čia savo koją. Dėl smulkmenų bus laiko ir 
vėliau derėtis. Argi gali tarptautinės sutar
tys rietenoms užkirsti kelią?

galiu kartais jai sudaryti ĮspūdĮ asmens, ku
ris jos. meile nesidomi. Gal dėl to — taip 
tada galvojau — ji nuolat man stato tą patĮ 
klausimą, jog nėra pakankamai tvirtai Įsiti
kinusi mano jausmo tikrumu. Pradėjus šito
kiai minčiai mane persekioti, pagaliau aš pa
siryžau „pasitaisyti”. Neilgai trukus pasitai
kė proga. Kai mudu susitikom, Irena vėl 
mane paklausė:

— Pasakyk, ar tu mane myli?
— Tiek pat, miela Irena, kiek ir tu mane! 

— pagaliau aš pareiškiau, manydamas, jog 
tuo pasakymu mudviejų meilės pagrindus 
būsiu smarkiai sutvirtinęs. Tačiau išėjo — 
ko aš visai nelaukiau ir nesitikčiau — prie
šingai.

— Koks tu begėdis, — išgirdusi mano 
atsakymą pareiškė Irena.

Kai aš šiandien pasižiūriu Į save, karo ir 
išlaisvinimo skersvėjų nualintą ir visa ko 
nustojusi DP, vėl save matau anų j»"-y<tės 
dienų būsenoje, kada jaunuolišku n f* umu 
mylėjau manęs nemylinčią mergaitę. Ir da 
bar esu nuolat klajis'nėjamas, tik jau žymiai 
didesnių pajėgų, ar aš jas myliu. Matau iš 

svetimai kariuomenei atšaukti svarstymas ir 
kiti klausimai”.

Vokietijos klausimas bus tuo akmeniu, j 
kur| turės atsikirsti buvusių santarvininkų 
dalgis.

Sovietų kariuomenė atitraukiama iš 
Vokietijos

„Cont. Daily Mail” š. m. gruodžio 12 d. 
numeryje dedama ypatingo korespondento ši 
žinutė: „Sovietinė ka/iuomenė atitraukiama 
iš jų srities Vokietijoje. Ji išsiveža ne vien 
baldus ir namų nuošos daiktus, priklausiu
sius vokiečių šeimoms, bet rekvizavo nema
žiau 75% transporto reikmenų, kurių netu
rint pakertamas net maisto paskirstymas.

Saksonijos aukštas pareigūnas pareiškia: 
„Aš tikiu, kad sovietinės kariuomenės ati
traukimu bus sudarytos sąlygos kitiems iš
misti.” Žiniomis iš Chemnitzo, 80% ten 
esančių ligonių badmiriauja. ’ Išdalintos bul
vės labai blogos kokybės, neužtektinas kie
kis, tuo labiau, kad iki gegužės mėnesio rei
kia jomis išsiversti. Mėsos ir riebalų davi
niai, ateinančiame periode bus dar suma
žinta, kai 75% pagaunamų žuvų rekvizuo-

C

Jei Molotovas sutiko dėl Dunojaus sutarp- 
tautinimo derėtis,1 tai čia nieko ypatingo nė
ra. Sakoma, kad visiems laivams bus leidžia
ma laisvai plaukioti Dunojumi, išskiriant tor
pedinius greitlaivius. Susitarta tuo reikalu 
sušaukti atskirą konferenciją po šešių mėne
sių taikos sutarties su Balkanų valstybėmis 
pasirašius. Tai labai dar tolimas laikas, kol 
prasidės derybos. O derybų metu iškils be
galės nuomonių skirtumų. Ir galų gale pa
aiškės, kad paprastam laiveliui pralysti Du
nojum iš Austrijos Į „globojamą” Vengriją 
bus sunkiau, negu kad sukliudyti torpedinių 
greitlaivių plaukiojimą.

Reparacijų klausimu; atrodo, . jau seniai 
principiniai yra susitarta. Dabartiniame susi
tarime yra tik tiek nauja, kad Bulgarija bus 
priversta mokėti 45 mil. dolerių Graikijai. 
Šiaip gi dauguma visų reparacijų tenk’ so
vietams. Ir visa tai, kas liečia Suomijos, Veng 
rijos ir Rumunijos reparacijas sov'iėfii jau 
yra sureguliavę, nustatę ir. net išdėstę mo
kėjimo terminus. Čia' yra jų „vidaus” reika
las ir čia tarptautiniai susitarimai ne ką be
gali ir padėti. Šių ilgų taikos derybų „gry
nas pelnas” yra-'tas; kad sovietai gauna 100 
mil. dolerių reparacijų iš Italijos. O iš anų 
trijų kraštų jau jie seniai ima prekes ir 
šiaip viską, kas tik papuola.

Iš New Yorko yra pranešama, kad galuti
nai taikos sutartis suredaguoti yra pavesta 
keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių 
pavaduotojams ir kad tų sutarčių pasirašy
mas (vyks vasario 16' d.'- Paryžiuje. Išties bū
tų didelis šuolis taikos linkme, jei tų sutar
čių pasirašymas čia nustatytu laiku tikrai 
Įvyktų. Bet dabar neteko nieko girdėti apie 
susitarimą dėl Italijos laivyno pasiskirstymo. 
Mat, sovietai prie Italijos nugalėjimo nieko 
neprisidėjo, o laivų jie nori. Anglai ir ame
rikiečiai sutinka jiems duoti laivų, bet nori 
jų vertę atskaityti iš Italijos reparacijų su
mos. Sovietai gi, nori gauti ir laivus ir re

visų pilkos kasdienos reiškinių , jog jos, tos 
jėgos, nė nemano mane mylėti, bet nori, kad 
aš jas mylėčiau. ■ - •- c <••.. ■ i

Jei mano tėvynėje sukėlusiam gaisrą atė
jūnui pasakyčiau, kad aš jį tiek pat myliu, 
kiek jis mane, tuojau pat būčiau apšauktas 
nusikaltėliu. O jei sočiai pavalgiusiam gry- 
nakraujui demokratui Į jo klausimą (ar aš jį 
myliu) pareikščiau:

— Tiek pat, kiek aš esu mylimas,
tuo atveju mane išvadintų sunaikinto fa

šizmo užkietėjusia išpera, kuri nedelsiant bū
tina perauklėti. I

Prieššventinės dienos. Pats geriausias me
tas susimąstymui.

O gal iš tiesų man yra lemta misionieriaus 
dalia? Nesvarbu, kad aš esu nemylimas, bet 
bene būtų geriau, jei pradėčiau meilę reikš-- 
ti visiems tiems, visai tai galvų plejadai, ku
rios, neturėdamos jokių teisių ir -jokių įga
liojimų, pardavė mano tėvynę, o man pačiam 
po kaklu užnėrė lūkesčių kilpą? Bet jei aį 
pradėčiau jiems šypsotis, ar ta savo šypse
na neĮduočiau naujo argumento Į rankas, 
kad vieną dieną jaustųsi , (turį pagrindą pa
sakyti man ir kitiems:

— Tik žiūrėkit, kaip jis maloniai šypsosi 
šitoje DP kertėje. Tokiu lūpų sudėjimu ates
tuojamas pasitenkinimas esama padėtimi.

Riksmu šitoje klaikumoje, ąiškįįi taip pa' 
nieko nelaimėsi. Gyvename laikotarpi, kada 
kekvienas susirūpinęs savo asmeniškų marš
kinių švarumu. Jei, tvarkydamas savd re:k-: 
lą, per neapda'rumą ar dėl kit" ąplinkvh’" 
sutepė ir svetimus marškinius, kurie galėjo

jama. Vokiečiu maistą tvarkančios žinybos 
yra nuomonės, kad. maisto davinys daug kur 
neprašoka 1000 kalorijų, L y. badmiriavimo 
lygmens.

Ypatingai blogą Įspūdi padarė, kai sovietų
kariuomenė, besitraukdama apiplėšė vietinius 
gyventojus.

Chemnitzo geležinkelių valdybos viršininko 
Adolfo Boehme pranešimu civiliniams gyven
tojams prekių siuntimas yra sustabdytas”.

Sovietai kaltina Iraką sulaužius sutarti
„Cont. Daily Mail” š. m. gruodžio 12 d. 

numeryje ypatingas korespondentas nurodo, 
kad persų kariuomenę' Įžygiavo t Tabricą, 
Azerbeidžano sustinę. Tenykštė radijo stotis 
kvietė persų kariuomenę kuoveikiausiai at
vykti tvarkai palaikyti. į pietvakarius nuo 
Tabrico buvo susikauta. Minia sunaikino 
būstinę Tudeh — artimų bolševikų partijak 
Tabrice išimties stovis. Bolševikuojantis ele
mentas — vadinami demokratai, pabėgo į 
sovietų pasieni. Buvęs ministeris pirmininkas 
Jafar Pišwari jau Sovietuose. . .: .

Laikraštis „Atas” skelbia, kad sovietų am
basadorius pareiškė Gvaham Sultaneh, jog 
persų Įsibrovimas Azerbeidžano provincijoje 
„pažeidė sovietų ir Persijos sutarti”. Toliau 
nurodė ,§iuo kariuomenės judėjimu sovietų 
pasienyje sudaro ne vien grėsmę, bet ten. 
Įsigali reakcionieriškas elementas, t kurį so
vietai negali ramiai žiūrėti ir laukti”.

paracijas. Todėl gali būti dar taip, kad pa
našūs nepagrindiniai klausimai gali taikos 
sutarčių pasirašymą nutęsti ir visoms opti
mistinėms nuotaikoms pakenkti.

Jau ir tas gerai, kad jos nustato kai kur 
naujas sienas, nors ir labai neobjektyviai, su
reguliuoja reparacijas ir suvaržo buvusiųjų 
priešo kraštų ginklavimąsi. Bet ar jos gar 
rantuoja taiką šioje Europos dalyje? Ar jau 
tada bus pasotinti Jugoslavijos ir Bulgarijos 
apetitai? Ar jos nustos reiškusios pretenzijų 
Į savo kaimynų žemes? Tai vis klausimai, 
kurių atsakymai, turint galvoje šių laikų „tik
rosios demokratijos” diplomatinę taktiką, tu
ri būti neigiami.

Svarbu yra ne sutarčių pasirašymas, bet 
pats svarbiausias dalykas yra taikai palankių 
sąlygų sudarymas. Triestas, Dunojus, repa
racijos ir tt — nėra pagrindiniai dalykai. 
Pagrindiniai taikos klausimai yra: kada bus 
atitrauktos svetimos kariuomenės iš Bulgari
jos, Rumunijos ir Vengrijos;' kada šie kraš
tai turės progos Įvykdyti'laisvus ir demo
kratiškus rinkimus; kada'rji?'galės pasistaty
ti sau tokią valdžią, kuri būtį nepriklausoma 
jokioms užsienių įtakoms.

MOLOTOVAS UŽMIRŠO PAMINĖTI 
BALTIJOS VALSTYBES

Molotovas paskutiniame savo pranešime, 
kalbėdamas apie sovietinės kariuomenės ati
traukimą iš ne priešo kraštų, nepaminėjo 
trijų plotų, kur stovi rusų daliniai: Pabaltijo 
kraštų (Latvijos, Lietuvos ir Estijos), kurie 
prieš karą turėjo 6 milijonus gyventojų ir 
kuriuos SSSR be niekur nieko Įsijungė. P. 
Molotovas paskui pamiršo paminėti Kurilų 
salas prie Aliaskos, taip pat ir pietinę Sacha
lino dali. („N. Y. H. Tribūne’-* pagal Novel- 
les de France” XI. 26).

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
išlikti švarūs, tai dėl visa ko,-verčiamas mo
kykloje Įgyto mandagumo kurtuazijos, burb
telėjo pusiau girdomis: — sutvarkysiu. Ir 
tyli. Negirdėti nė pusės žodžio apie išduo
tus įsipareigojimus. Svarbiausia, labai daž

niai sudaromos situacijos, kad tas, Į kurio 
širdį Įsmeigtas apgaulės peilis, gąlastas, 
smurtu ir prievarta, šypsotųsi. Tokiais atve
jais riksmu jei ir nesitiki kažką laimėti, bet 
mažini savo skausmą ir atestuoji būseną, jog 
visa nėra tvarkoje. Tylėjimas, dargi užklo- 
stytas šypsena, reikštų nei daugiau, nei ma- 
ž:au, kaip sutikimą. Dar daugiau — šimpa* 
tijos pareiškimą tiems,, kurie tave išvarė U 
nuosavų namų.

Mano moralė visai priešinga Evangelijos 
išminčiai ir aš niekada nesu pasiruošęs at
sakyti duona tam, kas mane apmėto akmeni
mis. Man yra lengviau akmenų svaidyto)* 
paprašyti susilaikyti nuo savo veiksmų, negu 

- j jj mesti duonos žiauną, ypač, šiuo metu, 
kada aš jos stoką jaučiu kiekviename žings
nyje- , , . .

Dėl šių priežasčių dabartinio. tamsumo 
dienomis neturiu jėgų sudėti lūpas šypsenai. 
Niekam negaliu pasakyti maloniai skamban
čio sakinio apie meilę, nes matau, jog to
kio jausmo tuo tarpu niekas nėra pasiruo
šęs reikšti mano tėvynei.

■ Dėl to pradedu darytis diplomatas ir ven- 
^u tiesioginiai atsakyti į klausimą. Kai man
’ko:

— Ar myli mane?
Aš spekuliuoju diplomato suktumu ir ai- 

■kati: . •’'į
— Tiek pat, kiek ir tu mane.

■ --- ■ •' t J
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lean Paul Sartre

Siena ?
4,

Tomas visą laiką niekus tauzijo pusiau be
protišku būdu. Jis tauškėjo, matyt, kad nuo 
liūdnų , miučių save nubaidytų. Aš buvau, be 
abejo, tos pačios nuomonės, kaip ir jis, ir 
būčiau visa tą patį pasakąs, ką ir jis pasa
kė: tai yra nenatūralu mirti. Ir kai tuo tar
pu aš mirti privalėjau, niekas man nebeatro
dė natūralu, išskiriant anglių krūvą, suolą, 
Pedro šlykštų veidą. Tik man buvo koktu 
tas pačias mintis galvoti, kurias ir Tomas 
galvojo. Aš pažvelgiau pakreiptu žvilgsniu į 
ji ir pirmą kart jis pasirodė man toks keis
tas. Mirtis atsispindėjo jo veide. Pasijutau 
savo išdidume pažeistas. Aš gyvenau su To
mu, girdėjau jį kalbant), su juo šnekėdavau- 
si, ir vis dėlto aš nežinojau, kad mes nieko 
bendro neturėjome, ir dabar mes buvome vie
nas antram taip panašūs, kaip dvynukai, vien 
tik dėlto, kad mudviejų laukė toks pat liki
mas. Tomas paėmė mano ranką, į mane ne
pažvelgdamas.

— Pablo, norėčiau žinoti... norėčiau ži
notis *r ištikrųjų tiesa, kad mus taip lengvai 
su- t? z
■ J. . . leidau ranką ir pasakiau:

— kiūrėk šičia, tu nešvari kiaulėl
Klanas stovėjo tarp jo kojų ir nuo kelnių 

po truput) lašėjo.
Tuoj belgas prišoko.
— Ar jūs sergate? — paklausė jis su šu

niška užuojauta.
Tomas nieko neatsakė. Daktaras tik pažvel

gė | klaną ir taip pat nieko nesakė.
— Aš nežinau, kas pasidarė — pasakė lau- 

kiniškai ,Tomas. — Bet aš nebijau, prisiekiu, 
kad nebijau.

Belgas nesipriešino, jis tik žymėjosi | už
rašų knygutę

Mes stebėjome j), taip pat ir jaunasis Jo
nas. Visi trys stebėjome jį, nes jis buvo pil
nas gyvenimo. Jis darė gyvos būtybės jude
sius, jis jautė, kaip gyva būtybė, jis šalo šio
je . rūsyje, kaip gyvi žmonės, jis jautė savo 
lankstų ir tuklų kūną. Mes buvome trys bū
tybės, kurių gyvenimas buvo išplėšiamas, 
kurių gyvenimą jie tykojo ir kaip vampyrai 
iščiulpti norėjo.

Pagaliau jis priėjo prie jaunojo Jono. Jis 
paglostė Jono galvą ir skruostus. Jaunuolis 

' leidosi guodžiamas, akių į jį nepakeldamas. 
Tada jis ūmai pačiupo daktaro ranką ir pa
žvelgė į ją kęistu būdu. Jis spaudė ją' tarp 
savo rankų. Aš, žaibukai greitai nujaučiau, 
kas turėtų atsitįfti;; jpmas taip pat. Bet bel
gas buvo be nuojautos- ir juokėsi kaž kaip 
nuolaidžių būdįu,ūmai Jonas pagriebė stam
bią, riebią daktaro ranką į savo gerklę, ta
rytum norėdamas įkąsti. Belgas greit ją iš
traukė ir nusisuko prie sienos. Akimirksnį jis 
žiūrėjo išsigandęs. Jam atrodė, kad esame 
joki žmoltės, netoki, kaip jis. Aš ėmiau juok
tis, o vienas iš sargybinių nustebęs žiūrėjo t 
mus, kiti gi sėdėjo giliai miegodami.

Jaučiausi pavargęs ir sujaudintas. Aš ne
norėjau galvoti apie rytmetį, nei apie mirtį. 
Ir. kai aš įejkojau apie ką nors galvoti, ma
no akyse rodėsi į mane atkreipti šautuvai. Aš 
išgyvenau mano egzekuciją gal jau kokį dvi
dešimtą kartą. Sykį maniau, kad jau su ma
nim hnigta. Aš tikėjau, kad minutėlaitei už
migau. Jie tempė mane prie sienos, o aš prie
šinausi, maldavau malonės. Šoktelėdamas pa
budau ir pažvelgiau J belgą. Aš bijojau, kad 
būsiu per miegą riktelėjęs. Bet jis tik per 
ūsus pabraukė ir nieko nepastebėjo. Tikiu, 
kad aš būčiau galėjęs užmigti, jei aš būčiau 
norėjęs, nes aš buvau dvi paras visiškai be 
miego ir visiškai išsekęs. Bet nenorėjau dvie
jų gyvenimo valandų netekti. Aš būčiau bu
vęs prieš aušrą pabudintas, būčiau svaigulin
gai mieguistas su jaiis išėjęs ir būč:au buvęs 
bė žodžip iš gyvenimo išbrauktas. To aš ne
norėjau, aš nenorėjau mirti kaip nebylys gy
vulys, aš norėjau likti su aiškia sąmone. Taip 
pat aš bijojau beprotiškų sapnų.' Pakilau ir 
vaikščiojau iš vietos į vietą, ir idant nuo da
barties pabėgčiau,' ėmiau galvoti apie praei
tį; Atsiminimų spūstis vėl man atslinko, ne
tvarkingai margų: vieni geri, kiti blogi, ar
ba mažiausiai jie būtų galima buvę pavadinti 
blogais prie tai, kas dabar buvo. Veidai ir 
įvykiai. Aš mačiau mažo novillero veidą, ku
ris Valencijoje bulių rungtynėse buvo nu- 
smeig'a?. Aš mačiau prieš save dėdės ir Ra
mono Griso veidus. Žinomi epizodai man 
vėl atsinaujino: kaip aš 1926 m. tris mėne
sius bedarbis buvau, !'*ip aš ką tik badu ne
miriau. Aš atsiminiau vieną naktį, kurią aš 
ant suolo Granadoje miegojau, kaip aš buvau 
tris dienas nevalgęs, kaip buvau išsiutęs ir 
vįs tiek nenorėjau mirti. Dėlto turėjau aš 
juoktis. Kaip aistringai aš. veržiausi j laimę, 
į laisvę ir prie moterų. Ir kurių galų? Aš no
rėjau'Ispaniją išlaisvinti, aš žavėjausi Pi y 
Margai!, aš priklausiau anarchistiniam sąjū
džiui, aš kalbėdavau viešuose susirinkimuose, 
aš viską taip rimtai priimdavau, tarytum aš 
būčiau buvęs nemirtingas. Sį akim rksnį vi
sas mano gyvenimas, it filmą, buvo prieš ma
ne išsirutuliojęs ir aš galvojau: „Tai yra 
prakeiktas nrlas.” Tai buvo beprasmiška, nes 
buvo viskas praėję. Aš klausiau savęs, ar aš 
kada nors dar bėgčiau paskui moters sijoną. 
Vš būčiau nei piršto nepajudinęs, jei būčiae

S; eoluos pas sukaktuvininkus
Jeronimą* Cicėnas

5. Nors jie, be maldaknygės, kitokių 
raštų nežino ir rrcukąaė, vienok jautė mokslo 
reikalą jautrių širdžių gelmėse ir nutarė visi 
paaukoti savo gyvenimo smagybes ir ma
lonybes, kad tiktai nors vienam iš savo tarpo 
suteiktų tą brangųjį mokslą. Tos valandos 
laukė ne tik tėvai, bet ir kaimynai: na, turė
sime bent vieną saviškį mokytą vyrą. Ko
kiam nors reikalui atsitikus, nebereiks jaii 
bėgt klaustis abejotinų pas svetimus nuro
dymų ir patarimų.

— Gana jau,; dėde, gana — pertraukė rau
donuodamas Petras. — Klaida... Likimas...

Senis galva palingavo.
— Klaida? Žinoma. Suprantama, žmogus 

vienas tarp svetimų; Galva apsisuka. Bet ko
dėl gi tamsta neatsiminei turįs tėvus ir senus 
pažįstamus?”

Tyli ir į šalį prasilenkianti (bet tik ne idė
jų klausimu) Sofija Ivanauskytė — Pšibi
liauskienė kukliai paklausia:

„Klaidos” turinį, turbūt, prisimenate? Kiek
vienos tautos pamato — liaudies vis dar pas 
mus nėra kas pagaivina, nėr kas paauklėja, 
nes prigimtiejt auklėtojai vis dar nesijaučia, 
nesusipranta esą pašalinės jėgos nenatūraliai 
atitraukti nuo prigimties ir dėl to nuo vaisin- 
giausio ir laimingiausio jų gyvenimo pa
grindo. Jogei dėl to vargsta ir be garbės 
nyksta svetimuose palapiuose, lygu kūdikis, 
per greit atskirtas nuo motinos. Lygiai imant 
ir iš kitos pusės, garbę ir laimę duoda tik 
tad dvasios ir lobio turtais dalijimasis su pla
čiuoju pasauliu, kada jau savi namai visai 
aprūpinti, arba bent saviesiems turi tekti di
džioji dalis visokio iš jo kilusio pelno ...”

Atitrūkimas nuo gyvybinių savo bendruo
menės reikalų ir mišrių šeimų kūrimas — 
šit ta klaida, dėl kurios sielojosi ir tebesisie- 
loja sukaktuvininkė. Petras Jonaitis, išėjęs į 
žmones, skolą privalėjo sugrąžinti savo tėvy
nei; Jis, deja, tos prievolės neatliko,, nes susi
dėjo su svetimtaute p. Eugenija, ir ėmė rū
pintis kambarinių šunyčių Zoli ir Zuzu prie
žiūra. Iš asmens tapo daiktas:

Po trumpo vizito atsisveikinant Lazdynų 
Pelėda . |dėmiai pastebi:

— Tiekas žmonių atsidėję triūsia. Kiek 
veikėjų dėl tėvynės ir savųjų žmonių meilės 
žūva kalėjimuose ir r ištremtyje. Valanda • 
rimta,, pėrmaž, sakytumei, prieš mūšį. Pa
darykite patys savo tarpe skriningą: Pe
trai Jonaičiai, p. p. Eugenijos, Jadzės ir 
Gretos yra bendruomenei_> nereikalingas ba
lastas, pravėdinkite savo sąžines ir ... kam
barius.

' Į Vilnių aukštaičiai, | Vilnių ...
P. Vaičiūno žodžiais, kai eini pro Vilniaus 

miesto mūrus, lyg visą Lietuvą širdy neši: ir 
tą, kur praeity užburta, ir tą, kur spindi 
ateities laše. Sekant Vaižgantą, Vilnius buvo 
ir yra raktas visų etnografinių Lietuvos dalių 
durims atidaryti.

Čia keli Vilniaus bruožai: 1520 m. pradeda 
darbą pirmoji Lietuvoje spaustuvė, tame pat

Rašytojas, rasėjas, skaitytojas
„Patrios” leidykla yra pasiryžusi leisti ge

ras knygas. Ji savd leidiniais iki šiol ir pa
rodė, kad ji varo gerą kūrybos kultūros ba
rą. Šiomis dienomis pasirodė bibliografo 
Vaclovo Biržiškos didžiulė knyga „Li*avių 
Rašytojų Kalendorius”. Mes iš jos laukėme 
kur kas daugiau negu paviršutiniškų kalen
dorinių žinių ir vardų. „Patria” šiuo leidi
niu mus gerokai apvylė.

Knygos įžangoje autorius pAsisako, kad šis 
kalendorius dėl nenormalių darbo sąlygų ne
galėjo būti nei pilnas, nei tobulas. Iš tikrųjų, 
jis yra ne tik dėl nenormalių sąlygų, bet ir 
dėl pasirinkto blogo metodo ne tobulas ir ne 
pilnas.

Pirmiausia, rengiant rašytojų kalendorių, 
autoriui reikėjo labai aiškiai nusistatyti, kas 
yra rašytojas. Jeigu rašytojas yra kiekvienas, 
kuris parašo eilėraščių knygą, publicistinių 
straipsnių pluoštą, laikraštinių koresponden
cijų glėbį, tai tada mes turėsime daugiau ra
šytojų. negu skaitytojų. Taip ir atsitiko, kad 
Vaclovas Biržiška savo kalendoriuje sužy
mėjo 1119 rašytojus. Jų tarpe randame to- 

žinejęs. kad aš tokiu bildu turėsiu mirti. Ma
no g.-..almas stovėjo prieš mane uždarytas. 
Galas, ka.p knygos, ir tai buvo viskas, kas 
buvo iš gyvenimo gauta. Akimirksnį bandžiau 
s’-rend’mą padaryti. Galėčiau su malonumu 
•ųikyt': ’ii buvo gražus gyvenimas. Bet tai 
'būvi g :ma apspręsti: tai buvo nedali
oj .škicai. Nejaučiau jokio pasigailėji

mo. nors tai būtų buvę šimtai dalyku.
(Bus daugiau) 

amžiuje — pirmasis' Lietuvos universitetas; 
kurį 19 amž. pradžioje lanko Poška, Stanevi
čius, Valiūnas, Strazdelis, Valančius, Daukan
tas ir kt Vilnius vadovauja Lietuvai ir 20 
amž. pradžioje: 1904 m. inž. P. Vileišis iš
leidžia pirmąjį lietuvių dienraštį „Vilniaus 
Žinias”, 1905 m. įvyksta Didysis Vilniaus Sei
mas, 1907 m, pradeda dirbti Lietuvių Mokslo 
Draugija ( vien ano karo pabaigoje per „Vil
niaus Kalvę” parūpinusi sietuvai per 100 va
dovėlių), 1907 m. pradeda darbą pirmoji mū
sų vieša ir legali pradžios mokykla, Vilniuje 
mūsų operos užuomazga, Vilniuje pirmoji 
dailės paroda, pirmasis teatro jubiliejus, 1915 

• m. — pirmoji grynai lietuvių gimnazija, pa
galiau Vasario 16 — toji!

Paskutinysis 19 amž. dešimtmetis. Esame 
Vilniuje. Dar iki 1863 m. sukilimo lietuvių 
kalba pamaldos buvo šv. Petro ir Povilo, o 
taip pat Kalvarijų bažnyčiose. Sv. Jono ba
žnyčioje dar iki 1879 m. melstasi lietuviškai. 
Bet dabar sava kalba pasimelsti nebegalima. 
Kas daryti?

Yra laimė nelaimėje, — į Visų Šventųjų 
parapiją vikaru paskiriama kun._ Juozas .Am
braziejus. Tai didelio darbo vyras. Jis darbą 
pradeda iš pagrindų. įėjo (darbininkų ir tar
naičių tarpą. Lankė savo parapijiečius ir tei
ravosi jų kilmės. Iš minios ištraukia perlus. 
Be kitų, prie darbo pritraukia gero balso ir 
geros širdies Mariją Piaseckaitę, vėliau 
ištekėjusią už kalbininko dr. J. Šlapelio, ir 
sesutes Grincevičiūtes (tylios, kuklios visuo- 
menininkės, pasižymėjusios politinių kalinių 
rėmimu) ir kt. Sudarė chorą. Pats komponavo 
ir dirigavo. Iki spaudą atgaunant, Vilniuje 
suruošė 3 lietuvių savybės vakarus. 1896— 
1901 m. būvyje kun. Ambraziejus, kovodamas 
be kompromisų už lietuviškas pamaldas, netik 
sukėlė tautinio sąmonėjimo pradžią darbo 
masėse, bet išgavo ir teisę į sugriuvusią, 
vieną iš seniausių bažnyčių, būtent — šv. 
Mikalojaus, aišku, su' lenkiška evangelija 
prieš pamokslą. Spaudą atgavus, kova už 
gimtąją kalbą Vilniaus bažnyčiose buvo pra
plėsta. Kun. J. Ambraziejus su dr. J. Basa
navičium, Davainiu — Silvestravičių ir D. 
Malinausku 1906 m. sukūrė draugiją lietuvių 
kalbos tęįsėjrts. Vilniaus ir Mohilevo guber
nijų bažnyčiose atkovoti.

Kova'buvo griežta. Priėjo net prie to, kad 
kun. Ambraziejus savo elementoriuje parašė: 

-lietuvis tegali klausyti to vyskupo, kuris ar
ba pats lietuvis, arba lietuvių išrinktas ir res
pektuojąs jų teises į gimtąją kalba pamaldas. 
Tai buvo 1907 metais. Bažnytinė vadovybė 
Ambraziejų įspėjo.

Lietuvybės reikaluose neinu, jokių derybų
— toks buvo atsakymas Vilniaus prelatams 

ir kanauninkams. Netrukus kun. Ambraziejus 
išleido katekižmą, kuriame savo ankstyvesnį
jį teigimą pakartojo. Vatikano „In<]px Libro- . 
rum Prohibitum” kun. Ambraziejaus elemen
torių įtraukia savo sąrašuosna, kaip pirmą
ją draudžiamą lietuvių kalba knygą. Autorius

Lietuvių Rašytojų Kalendorių paskaičius

kius rašytojus: Balys Žigelis,’„Spaudos Fon- 
d5’’ kūrėjas, J. Nemeikša, A. Dundzila, VL 
Dubeneckis, S. Bukevičius, VI. Ingelevičius,
J. Bukėnas, tapytojas Eidukevičius, J. Dauk
šas, L. Gimbutas, grafikas Adomas Galdikas,
K. Šlaitas, J. Navickas, J„, Jakutis, D. And
riulis, dąil. Petraitis, P. Sriuoginis, K. Na- 
vasaitis, V. Jasaitis, P. Maldeikis, VI. Ado
mavičius, Z. Ivinskis, poet. Viliūnas-Vilčins- 
kas, Alseikaitė-Gimbutienė etc. Iš jų kai ku
rie yra gana rimti savo sričių specialistai: 
istorikai, dailjninkai, bet jie nėra joki rašy
tojai. Jei autorius drįso žymėti rašytojų tar
pe dailininkus, visus mokslininkus, muzikus, 
tada jis turėjo būti nuoseklus ir žymėti vi
sus dailininkus, visus mokslininkus, muzikus. 
Tada ir pats kalendorius turėjo vadintis ne 
rašytojų, bet kultūrininkų kalendoriumi. Iš 
tikrųjų, jis ir yra labiau kultūros darbuoto
jų negu rašytojų kalendorius.

Rašytojai taip pat yra nelygaus masto. Vie
ni rašytojai savo veikalais, jų idėjų stipru
mu, jų formos grožiu įkopia Į mūsų litera
tūros aukštumas, kiti savo menkaverte lite
ratūra nėra visai minimi netgi pačių skaity
tojų tarpe. Vacį. Biržiška kruopščiai sužy
mi savo kalendoriuje visus rašeivas, bet jis 
užmiršta čia ištremtyje esančius tokius ra
šytojus kaip Liudą Dovydėną, J. Krūminę, 
V. Ramoną, J. Cicėną, H. Nagį, J. Meką, ne
kalbant jau apie ištremtyje tesančius, Ievą 
Simonaitytę, J. Oraičiūną etc.*Taigi, ir su
sidaro įspūdis, kad Vacį. Biržiška savo lite
ratūrinį .kalendorių paruošė paskubomis, ne- 
sisteiningai, nepilnai

netenka teisių į bažnytines pareigas. Mirė ly
giai prieš 30 metų, savo principo tačiau ne
sulaužęs. Į ' .

Trys broliukai Vileišiai
lietuvybės Vilniuje stiprinimo darbą vedė 

kitu baru, trimis skirtingomis vagomis. Jie 
iki spaudą atgaunant drauge su inž. Bonke- 
vičium (Felicijos vyru), miškininku Matulio
niu, dr. A. Domaševičium ir kt sudarė ži
nomąjį „12”. Ruošė savybės vakarus su vai
dinimais ir, be to, tarp Vilniaus inteligentų 
rinko Lietuvai simpatijas. B. Sruogos žinio
mis, per pirmąjį viešą vaidinimą Vilniuje 
(įvyko 1905 m.) buvo toks nutikimas: viena 
turtinga kitatautė ponia atėjo ir dairosi prie 
durų. Tai pastebėjo dr. Antanas Vileišis (gi
męs prieš 90 metų, mirė 1919 m.) prieina ir 
kviečia į vidų. „O, ir daktaras čia” — nu
džiunga. — „Taip, šiandie mūsų vaidinimas". 
— „Daktaras esate lietuvis? Viešpatie, žmo
nės pasakoja, kad lietuviai su vyžom ir rudi* 
hėti...”. ,

Dr. A. Vileišis buvo tylus visuomenininkas! 
lietuvių tarpusavio susišelpimo draugijos Vil
niuje steigėjas, šv. Zitos ir kt. darbininkų 
organizacijų nariams mediciniškos pagelboa 
nemokamai teikėjas, lietuvių ^ka'.bds^ teisėms 
ginti komiteto narys ir daugelio populiarių 
medicinos knygelių autorius.
, Adv. Jonas Vileišis nuo pat „Vilniaus Ži
nių” pasirodymo rašė teisės temomis ir n®- 
mokamai teikė paslaugų savivaldybės ir vals
tybinėse įstaigose.

Didžiausių nuopelnų turi trečiasis Vileišis, 
būtent — inž. Petras (miręs prieš 20 metų). 
Būdamas savistovios ir pelningos profesijos, 
inž. P. Vileišis, kai jau ką darė, tai plačiu 
mastu. Vaižgantas, prieš pat mirtį apsilan
kęs pas jį, rašė, kad jis buvo „visų mūsų 
ano meto užmanymų geroji dvasia".

„Vilniaus Žinių” leidimas buvo deficitinis 
dalykas, bet ar kada inž. P. Vileišis gailėjo
si lėšų geram darbui? Jam iš principo rū
pėjo Lietuvos atsigavimas. Čia, pvz., inž.' P. 
Vileišio užinicijuota propaganda už Lietuvos 
miestų sulietuvinimą. „V. 2.” Nr. 5 (191)5 m.) 
rašoma: „Pas mus į visokį darbą dar yra 
iš aukšto su paniekinimu Žiūrima. Dar nesu
pranta, jogei nė joks darbas žmogaus nenu
žemina, jei tik tas darbas doras; Pas mus 
iki šiam laikui kitataučiai apglėbę savo ran
kose laiko amatus ir prekybą. O mūsiškiai, '' 
nemokėdami Lietuvoje duonos rasti, eina jos 
ieškoti į kitas šalis, tankiai save į vargą 
traukdami ir Lietuvai pragaištį tuom nešdami. 
Nekalbant jau apie mažesnius miestus, kur 
taip pat nemažas skaičius galėtų sau geros 
duonos kąsnį rasti — paimkime didesniu* 
miestus, kaip Kauną, Vilnių, Gardiną — kiek 
ten žmonių galėtų užimti prigūlinčią sau vie
tą? Ekonomiškai Lietuva tik tąsyk galės pa
kilti, kada mūsų rankose ims žydėti amatai, 
pirklystė ir pramonė”. Pats inž. P. Vileišis 
rašė: „Miestai yra plati dirva. Teisybė, ta 
dirva seniai mūsų apleista, bet mes galime 
iš naujo pradėti ją arti sėti. Reikia vien 
darbštumo ir pakantrumo, reikia tvirtos va
lios”. (bu* daugiau)

Man pačiam apie save nepatogu kalbėti, 
tačiau aš savęs nelaikau - nei rašytoju, nei 
„tautininkų spaudos” publicistu; o esu pa* 
prastas skaitytojas ir reaguotojas į literatą* 
rinius, kultūrinius įvykius. Tokių skaitytojų 
kalendoriuje yra labai. daug. Bet blogiausia, 
kad ir apie paprastus skaitytojus patiekto* 
netikslios žinios. Mano vardas yra ne Sta
sys, o Stepas. Jei mano menko skaitytojo ka
lendorinėj biografijoj yra keletas klaidų, tai 
kitų biografijose yra taip pat jų nemaža.

Apskritai, Vacį. Biržiškos „Rašytojų ka
lendorius” yra naudingas veikalas, tik 'gąi!» 
kad jis nėra kaip reikiant tobulai p-ruo’.Gs.

Sip. Vykinta*

Naujas T. Manno veikalas

Naujas Thomo Manno veikalas, dienoraščių 
knyga iš 1933—34 m., vadinasi: „Leiden in 
Deutschland” (Kančios Vokietijai) ir yra iš
leistas privačiu būdu 500 egz.

Markas Twainas filmoje ir scenoje. Amerix 
kiečių filmą „Markas Twainas” bus rodoma 
Vokietijoje. R. A. Stemmles Marko Twaino 
komedija bus vaidinama Berlyne.

Scenos rekordas Amerikoje. Erskine Cold
well pjesė „Tobacco Road” („Tabako kelias”) 
susilaukė Naujorke 3182 spektaklių. Howar- 
do Lindsay ir Roussel Crouse scenos vt’lutlaa 
„Life with Father” (Gyvenimas su tėvu) jau 
aštuoneri metai kaip yra vaidinamas.
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kitų žmonių.

Lietuviu tremtiniu kartotekos reikalu
'■ t

Augustinas Voldemaras — 
politikas ir mokslininkas

Yra būtinas reikalas atnaujinti LTB C/Kar
toteką, nes dabartinė nepilna ir neatatinka 
faktinę padėtį. Atsižvelgiant į dabarties ir 
ypač į ateities reikalavimus, LTB vadovybė, 
nusistatė visu rimtumu pertvarkyti C/Karto- 
tekę, surašant 1 jų visus čia esančius tautie
čius. Minimoji kartoteka yra visiškai pati
kimoje priežiūroje ir, esant reikalui, bus 
naudojama tik šifro pagalba, arba perkelta j 
saugią vietą neitralion vaistybėn.

Neturint pilnos, gerai tvarkomos, C/Kar- 
totėkos-nė-ą Įmanoma: a) bet koks rimtesnis 
planavimas dėl mūsų ateities (darbo, salpos, 
emigracijos) nes nėra tiksliau 'žinoma mūsų 
tremtinių kiekybė bei kokybė, b) padėti susi
rasti artimiesiems bei patenkinti gausybę pa
ieškojimų, ypač iš užjūrio kraštų lietuvių, nes 
daugelis iš mūsų arba visai kartotekon neį- 
sirašę. arba yra davę nepilną bei pasenusi sa
vo adresą (paieškojimai per spaudą, dėl vi
siems žinomų priež.asčių-yra vengtin’). e) už
kirsti kelią mūsų tarpe slapstyti* kriminali-

Tremtlnl”,. snnurlos skiltyse

Daugiau Kudirkiškos slrdles
„Laisvėn” 12 Nr. rašo: „Tarptautiniai po

karinio gyvenimo sunkumai savo vis sunkė
jančia našta slegia milijonus žmonių, jų tar
pe ir DP, t. y. žmones be vietos, kurie ne
tekę savo gimtojo krašto, liko sugrūsti į la
gerius, kur lig šiol tebegyvena iš Unrros ma
lonės. DP pilkoji kasdienybė paskutiniu lai
ku pasidarė tokia niūri ir beviltiška, kad 
daugumas jų atrodo gali sugniužti po sle
giančia juos našta.

Sunku, nieko nepadarysi — pasakys ne 
vienas. Toks jau yra pokarinio gyvenimo 
geležinis dėsnis, kurio pakeisti nemanoma.

Bet ar ištikrųjų taip yra? Ar jau toks tas 
geležinis gyvenimo dėsnis? Taip, yra tam 
tikros objektyvios gyvenimo sąlygos, kurios 
mus visus vienodai slegia. Bet be tų objek
tyvių sąlygų yra dar ir subjektyvūs veiksmai, 

'kurie gali prisidėti arba prie tų objektyvių 
sąlygų pasunkinimo, arba prie jų palengvini
mo ir sušvelninimo. O tie subjektyvūs veiks
niai, kaip tik nuo mūsų pačių, nuo taut'nės 
bendruomenės priklauso. O mes, lietuviškieji 
DP, sudarom kaip tik tautinę lietuvių ben
druomenę, tokią pat kaip sudaro latviai, es
tai, lenkai, jugoslavai ir kt. Ta bendruome
nė, atrodo, nėra palaida bala. Ji yra susior
ganizavusi, turi įvairių komitetų ir organi
zacijų, palaikančių ryšius su mūsų gausta 
išeivija Amerikoj ir kitur, žodžiu, mūsų ben
druomenė formaliai turi tuo ar kitu būdu 
sudarytą ar savaime susidariusį vadovauja
mą kadrą, kurio aukšč’atis'is u'<’iv nyg vra 
visos bendruomenės gyvybiški reikalai, jos 
vargai ir pėdos. Tas vadovaujamasis kadras 
juk yra visos bendruomenės renramas. Visi 
mokame vadinamąjį tautinio solidarumo mo
kesti. Dažnas moka tą mokestį nutraukd-mas 
duonos kąsni nuo savęs ir savo va’kų. O jei
gu kas nemoka, tai įvairių stovyklų ponai 
komendantai randa pakankamai priemonių, 
kad priverstų tq mokesti sumokėti.

Formaliai žiūrint, atrodo, kad viskis tvar
koj. Atrodo, vadovaujamasis mūsų bendruo
menės kadras savo darbuose vadovau’isi dl- 
dž’ojo lietuvio Dr. Vinco Kudirkos žodžiai* 
apie kiekvieno atsk’ro tautie^'o vargus ir ne
laimes, kad ateitu jam pagalbon ir nuš'uosty. 
tų jam ašaras. Bet deja, visa mūsų nela’mė 
kaip tik ii glūdi tame, kad kudirkiškos šir
dies ir šilumos mūsų bendruomenės vadovau
jamojo kadro veikloie mes iš viso nematome. 
Būkime atviri ir nebiiok me pažvelgti tiesai 
J akis: mūsų vadovauiamas’s kadras pavirto 
kažkokia sustingusia kasta, kuri yra «be’:n- 
ga mūsų bendruomenės gyvybinėms reika
lams. Ne tik kad nesiaučia, bet dargi ne
matyti jokio glaudesnio ardyčio tarp kadro 
ir visos bendruomenės. Prieš'ngal. atrodo, 
kad tos bendruomenės masė tam kadrui yra 
tik tiek re’kal’nga, k’ek re’k’a iš ios naši- 
rinkti mokesčių ir pan. Bet ar ta bendruo
menė gavo kada nors nugirsti iš to kadro 
ar jų atstovų lūnų, kok:ems re’ka'am* tas 
mokestis panaudodamas? Ar patiekdama vi- 
suomenėi kokia nors atskaitomybė. Me$ bent 
anie tuos demokratiškus princinus nesame "’r- 
dėję, nors demokratija šiandien visur links
niuojama. Priešingai, mes girdėtom anie tai, 
kad vienas ar kitas tu kadru atstovų bendruo 
menės lėšas pravaž’nėia kažkokiais re'ka'ais. 
Girdėjom, kaip aukšti ponai, atvaž’avą iš 
centro ar kitur, kad paagituotu nv'k’n’us, 
jog jie keitusi iš vienos gimnazijos į kitą, 
kur būsią pakelti | aukštesnes klases, kad 
paagituotų vienos gimnaz’ios mokytoius mes
ti mokslo metų vidury darbą ir'nere'tu t nau
jai steigiamą gimnaziją, nes ten gi"s!ą ge
resnes gyvenimo sąlygas. Mes matėm savo

niam elementui, nes jis bastosi iš stovykloj | 
stovyklą ir yra sunkiai išaiškinamas ir, d) atei- 
tyje-mūsų didesnio ičsisklaidymo po platųjį 
pasaulį atvėjuje-beveik visai nebus įmanoma 
susirasti artimuosius ar reikalingus asmenis, 
jeigu neturėsime ■'linų savo tautiečių sarašų 
t y. gerai sutvarkytos C/Kartotekos, o taip 
pat, net Tėvynėn grįžimo atvėjuje, bus di
džiulė painiava ir sunkumai dėl bet kokių juri
dinių aktų-metrikai, nuosavybė, paveldėjimas 
ir t, t.

Taigi, kol dar turime galimybę, visų mūsų 
ir kiekvieno atskirai dabarties bei ateities in
teresas reikalauja visiems pilnai įsirašyti į 
LTB C/Kartoteką.

I.C/Kartotekal blankų užpl'dymas.
9 1. Kartotekos blankai pasiųsti į LTB Apy

gardų Komitetus, kurie, savo ruožtu, atatin
kamus jų kiekius persiunčia savo LTB Apy
linkių Komitetams. Nevė'iau 1947 mt. sau
sio mėn. 15 d. užpildytus blankus LTB Anyl, 
Komitetai persiunčia savo LTB Apyg. Komi

akim, kaip BALF-o prisiųstuose iš Amer’ko* 
drabužių siuntiniuose, kurie paskirstomi Let. 
mo’.de, yra sudriskusių skarmalų, nuo kurių, 
matyt, pamiršta nuplėšti kauniškio Casiano 
firma.

Ar tokie ir tam panašūs reiškiniai,- ku
riuos būtų galima dauginti beveik :ki bėga* 
lybės, liudija apie tai, kad mūsų bendruome
nės vadovaujamas kadras yra savo uždavi
nių aukštumoj ir sąmoningai, demokratiškai 
atlieka savo pareigas. Mūsų manymu, ne. Jie 
kaip tik liudija apie tai, kad šie minėti sub- 
jektyvūs veiksniai ne tik kad neprisideda prie 
lietuviškų DP gyvenimo sąlygų lengvin'mo 
ir šveln'nimo, bet priešingai prie jų sunkini- 
mo. Todėl mes laikom savo švenčiausia pa
reiga skelbti aliarmą dėl tokios padėties ne
sveikumo ir nenormalumo. Jeigu toki* padė- 
tis tęsis toliau, tai mes bematant prieisime 
prie to, kad jau ir taip pašlijęs mūsų bend- 
ruomenės gyvenimas paskęs visiškam chaose 
ir demoralizacijoj.

Mūsų pageidavimas Ir karšč'ausias noras, 
kad aukščiausieji mūsų tautinės bendruome
nės veiksniai padarytų energingų žygių, sie
kiančių įkvėpti naują dvasią Į mūsų bend
ruomenės gyvenimą ir kuo greičiaui'om’i 
priemonėmis pašalinti tuos veiksnius, kurie 
tą jau ta^> vargingą gyvenimą dar labiau 
sunk na. Jeigu tie aukšč'aus'eji Veiksniai pa
rodys daugiau kudirk’škos šird ęs ir šilumos, 
esam tikri, kad pilkoji ir beviltiška DP kas
dienybė bus žymiai lengviau pake! am* ir jo. 
paties gyvenimą* pasidarys prasmingesnis.

Vincės Jonuška'fės koncertai Hanan
Gruodžio 7 ir 8 d. d. Kauno operos soFstė 

Vincė Jonuškaitė lankėsi Hanau lietuvių sto
vykloje ir davė du vertingus koncertus. Sce
noje pasirodžiusią solistę hanaviečiai sutiko 
audringomis ovacijomis. Koncerto progra
moje K. V. Banaičio, J. Gruodžio, J. Tallat- 
Kelpšos, A. Kačanausko, V, Jakubėno kūri
niai. Be to, daug pasaulinių kompozitorių 
kūrinių ir . arijų iš operų.

į koncertą buvo atsilankę USA armijos ir 
vietinės Unrros atstovų ir daug svečių. Kon
certai praėjo su dideliu pasisekimu ir tiek 
vietos lietuviams, tiek svečiams paliko gražų 
įspūdį. Po koncerto solistei įte’kta gražių 
gėlių. J. J. Pašešupieti*

Pabaltijo Skaučių Vadovių Stovykla
Žavioje Harco kalnų atšlaitėje — Lauter- 

berge įvyko antroji skaučių vadovių stovyk
la, užtrukusi nuo lapkričio 20 iki lapkričio 
29 d. Stovyklą suruošė ir jai vadovavo ang
lės skautininkės. atsiųstos tarptautinio skau
čių biuro padėti išvietintų kraštų skautėms. 
Stovyklavo dvidešimt šešios skautės vadovės: 
lietuvaitės — 9, latvių — 12, estės — >7. 
Vienas svarbiausių stovyklos tikslų — susi
sieti arčiau vienos su kitomis, suteikti rei
ki .amos darbui medžiagos, supažindinti su 
naujausiais skautystės metodą’*. Daugiausia 
buvo nagrinėjami ideologiniai klausimai, me
todologijos, stovyklavimo ir skautiškų viene
tų veikimo. Be to. buvo ir bendro pobūdžio 
d’skusijų. pav.a|„Ar moter's turi d’rbti vien 
tik šeimai ar tot visuomen’nj darbą”.

K’ekvienę vaka’rą paskiro* tautos skautės 
ruošdavo laužus, kur atsispindėdavo tos tau

tetams, o pastarleji-juos persiunčia nevėliau 
1947. 1. 20 d.-LTB C/Kartotekai, kurio* adre
sas bus duotas atskiru raštu. ’

5 2. Kartotekos blankų pildymui LTB Apyl. 
Komitetai, susitarę su atatinkamų stovyklų ko
mendantais, paskiri* specialiai tam reikalui 
vien* ar kelis asmenis, kurie aiški* ra
šysena, pildo minimus blankus iš turimų 
stovykloje sąrašų, o kur tokių nėra-apklausi- 
nėjant, gyventojus.

§ 3. Blankai užpildomi kiekvienoj stovykloj, 
ar jos apylinkės ribose, esančiam tautiečiui- 
tei, sukakusiam pilnus 16 metų amžiau*. 
Jie užpildomi ir visiems mirusiems, kurie pri
klausė stovykloje, arba jo* ribose gyvenan
čioms ar g; usioms šeimoms, o taip pat 
ir visiems Lems asmenims, kurie išvyko iš 
Vokietijos ribų, atatinkamai užpildant ir tų 
blankų antrąją pusę. Apie mirusius ar išvyku
sius vaikus, turėjusius iki 16 mėtų amžiaus— 
pažymima jų tėvų blankuose.

JI. C/Kartotekos papildymai.
§ 5. Visų LTB padalinių Vedėjai įpareigo

jami ateityje stropiai sekti savo stovyklos, bei 
jai priklausančios apylinkės, gyventojų judė
jimą Ir, per LTB Apyg. Komitetus, pranešinė
ti C/Kartotekai kiekvieno mėnesio 1 dieną už
praėjus) mėnesį. “

HI. C/Kartoteka naudotis tvarka.
6 6. Ci* gyvenantieji asmens, Iešką artimų

jų bei pažįstamų, tuo reikalu kreipiasi ne be
tarpiai į C/Kartoteką, bet į savo stovyklos 
vadovybę, kuri kas savaitė užklausimtis at
skiru sąrašu, arba užklausėjų pareiškimus, 
persiunčia per savo LTB Apyg. Komitetą 
C/Kartotekai. Paieškojimuose turi būti nu
rodyta: ieškomojo asmens pavardė, vardas, 
tėvo vardas, gim mo data ir vieta, nuolatinis 
užsiėmimas ir paskutinė gyvenamoji vieta 
Lietuvoje. C/Kartoteka tokių paieškojimų re
zultatus per LTB Apyg. Komitetus praneš 
LTB Apyl. Komitetams, o pastarieji — ieš
kančiajam.

§ 7. Čia gyvenantiems asmen:ms. kurie su 
paieškojimais betarpiai kreipsis į C/Kartote
ką — nebus atsakinėjama, o tik apie tai bus 
pranešama paieškojamam.

g 8. Žinių tiekimas ne lietuviams Ir ne čia 
gyvenantiems asmenims yra išimtinai C/Kar
totekos d'spozieijoje.

g 9. Čia minimoji C/Kartoteka bus stro
piausiai saugom* neribotą laiką; jos vedėją 
skiria LTB Vyr. Komitetas.

§ 10. Visi LTB padaliniai yra prašomi lai
ku ir tiksliai atlikti C/Kartotekos blankų už
pildymo vajų, čia nurodytu laiku siuntinėti 
tikslią jos nuolatiniam papildymui medžiagą 
ir Įpareigojami atidžiai sekti, kad žinios apie 
asmenls'būtų teikiamo* tik patikimiem*, ge
rus tikslus turintiems asmenim*.

LTB Vyr. Komitetas

tos charakteris, papročiai, meniniai gabumai 
ir kit. Be to, anglės skautininkė.s pašnekesių 
formoje supažind.ndavo su mažiau pažįstamų 
tautų skaučių gyvenimu, kaip indų ir tt

Buvo padaryta viena ekskursija į kalnus 
susipažinti su vietos apylinkėmis.

Paskutinę stovyklavimo dieną aplankė Ka
lėdų senelis, kuris apdovanojo stovyklautojas 
kukliomis dovanomis.

Po šios stovyklos anglės skautininkės. ku
rios ilgesnį laikę gyveno Vokietijoje, padėda
mos išvietintojų tautų skautėms, sugrįžo į 
Angliję. Vietoje jų prie UN bus sudaryta Iš- 
vletintų kraštų skautėms globoti skaučių 
Team — skyrius. VI. Pauža

Prof. Stasio Šalkauskio Minėjimas
Hanau lietuvių stovyklos katalikiškasis jau

nimas, gruodžio 8 d. suruošė a. a. prof. Sta
sio Šalkauskio penkių metų mirties sukaktie* 
minėjimą, į kurį gausiai atsilankė vietos lie
tuvių visuomenė.

Studentas Aloyzas Baronas trumpais bruo
žai* minėjimo dalyviu* supažindino su jjrof. 
Stasio Šalkauskio biografija. Doc S. Sužie
dėlis savo turiningoje paskaitoje iškėlė prof. 
SL Šalkauskio, kaip filosofo ir didžiojo lie
tuvių tautos mintytojo nuopelnus mūsų tau
tai ir valstybei. Jo gilios mintys, pagrįstos 
humaniškumo principais, lietuvių tautos gy
venime buvo gyvos, v gi jo skleidžiamos idė
jos sulaukė didelio dėmesio jaunuomenės tar
pe.

Gimnazijos direktorius P. Maldeikis pa
reiškė gražbi minčių anie prof. St. Sa'kaus- 
kį kaip filosofą — auk’ėtoję ir išfcė'ė jo nuo
pelnus mūsų jaunuomenės auklėjimo srityje.

Mus pasiekė ne visiškai patikima žinia, kad 
Rusijos gilumoje, kaž kur arti Turkijos, prie
spaudos sąlygose žuvo Augustinas Voldemaras, 
Ji* buvo žinomas, kaip ppolitikas, kaip moksli
ninkas, ne tik lietuviškai visuomenei, bet ir 
plačiai užsieniuose.

Augustinas Voldemaras, gimęs 1883 m. 
Dysnoje, Tverečiaus parapijoje, ūkininko šei
moje, per aspera ad astra, veržėsi Į moks
lą. SunkiomŠ sąlygomis jis savo atkakli* 
valia, bemokydamas kitus, pats pasiekė aukš
tojo mokslo, o savo dideliais gabumais, ne
paprastai guvia atmintimi, mokslininko var
do.

Augustinas Voldemaras, besimokydama* 
svetimoj aplinkoj, tebendravo su lietuviškąja 
jaunuomene, brendo stiprioj lietuviškoj dva
sioj. Jis aktyviai dalyvavo lietuvių tautiniam 
judėjime Petrapilyje. Pirmasis Didysis ka
ras, sugriovęs rusų carystę, nušvito laisve 
mažosioms, Rusijos pavergtoms tautoms. Ir 
Augustinas Voldemaras veikliai dalyvavo 1917 
—18 m. politinėse kovose dėl Lietuvos Ne
priklausomybės. Jis, būdamas apsišarvavęs 
istoriniais moksliniais argumentais, kieta ge
ležine logika, įtaigiu iškalbingumu, gina 
Lietuvos valstybės idėją ir savųjų silpnuo
lių tarpe ir svetimųjų, tarptautinėje arenoje.

1918 m. besikurianti Lietuva susilaukia 
Voldemaro ministerio pirmininko pareigose. 
Jis sunkiausiomis sąlygomis organizuoja 
valstybinį aparatą, kariuomenę, kurt apgina 
kraštą nuo besiveržiančių iš trijų pusių prie
šų gaujų. Paskiau pasitraukęs iš ministerio 
pirmininko pareigų, atsideda mokslui, žurna
listikai, politinei kritiki!.

1926 m. vėl Voldemaras grįžta prie 'vals
tybės vairo ir kone trejus metus išgarsėja 
kaip mažos tautos „didelis diktatorius”. Per 
šį laikotarpį jis veda sunkią kovą tarptauti
nėj arenoj dėl Vilniaus, jis susilaukia stip
rios opozicijos krašte, tačiau nežiūrint di
delių sunkumų, jis pakelia krašto ekonominį 
ir kultūrinį lygį. Dėl politinių intrigų, 1929 
m, Augustinas Voldmaras yra priversta* 
pasitraukti iš valdžios. Po to jo gyvenime 
prasideda tikri kryžiaus keliai: ištrėmimai, 
kalėjimas, politinė priverstina em’gracija, ak
las patekimas į sovietiniu* spęstus.

Kaip politinė asmenybė, Augustinas 'Vol
demaras buvo panašu* Į Ibseno dramų hero
jus: jis siekė arba visko arba nieko. Jis sa
vo tiesą statė ir gynė kategoriškai, be Jo
kių diplomatinių vingių. Jis, kaip Prometėe 
jus, tikėjo ,kad šviesą Ir gerovę Lietuvai te
gali atnešti Jis ir Jo vadovaujamoji visuome
nė. Atkakliai gindamas savąją tiesą Ir pozi
cijas nesileido į jokius kompromisus.

Kaip mokslininkas, profesorius Augusti
nas Voldemaras, buvo labiausiai pasiruošęs 
specialistas, istorikas. Jo paskaitos universi
tete pasižymėjo nepaprasta erudicija, žinių 
gausybe, įdomumu. Jis, kaip ir V. Krėvė, 
mėgo dideliu* ekskursus į istorijos platu
mas, tačiau šie ekskursai. buvo visuomet 
mokslininko metodiškai susieti ir planingi. 
Augustinui Voldemarui mokslo darbą leng
vino jo dideli filologiniai gabumai: Jis pui
kiai mokėjo keliolika svetimųjų kalbų. Šal
tinių prieinamumas, darbštumas, gabumai 
taip lėmė, kad jis buvo gilus, žiningas 
mokslininkas. Atstumta? ir izoliuotas 'nuo po 
litinio darbo, ji* parašė prancūzų kalba di
džiulę knygą „La Lithuanie et sės problė- 
mes”. Si knyga buvo palankiai įvertinta sve
timųjų politikų ir mokslininkų, tik savieji 
nemokšos pagal užsakymą buvo parašę pik
tas ir savanaudiškar recenzijas.

Augustino Voldemaro kelias yra kieto, 
savarankaus ir atkaklaus lietuvio erškėčių 
kelias: jis veda į svetimųjų paruoštą Golgo
tą. Nors jis ir žuvo dėl Lietuvos valstybė* 
idėjos, svetimoje žemėje, tačiau jo palikta* 
veržlumai, pažangos, mokslinio gilumo, idė
jinio pasiaukojimo pavyzdys švies jaunajai 
kartai.

' Stp. Vykinta*

MŪSŲ BENDRADARBIŲ ŽINIAI
Redakcija yra Išspausdinusi nuolatinius 

mūsų bendradarbiams pažymėjimus. Kas iš 
bendradarbių norėtų tokius pažymėjimu* 
gauti, prašom atsiųsti 1 fotografiia.

Redakcija.

SKAITYTOJŲ IR PLATINTOJŲ DĖMĖSIU!

Skaitytojai Ir platintojai nuolat nusiskun
džia, kad jie mūsų laikraščių negauna. Pa
kartotinai pranešame, kad „Minties” admini
stracija laiku ir tvarkingai visiems prenume
ratoriams laikraščiu* išsiunčia. Laikraščių 
prenumeratoriai negi"na ne dėl mūsų kaitė*.

„Mindei” administracija.
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